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Przypomnijmy: w marcu 
2020 r. u Nadii Makarczuk wy-
kryto ostrą białaczkę limfobla-
styczną typu B – bardzo agre-
sywną i rzadką. Dotychczasowe 
ostre leczenie nie zadziałało. 
Choroba postępuje, a Nadii zo-
stało mało czasu... Obecnie 
jedyną nadzieją na pokonanie 
nowotworu jest nowoczesna 
terapia CAR-T Cell, która ma 
nauczyć organizm walczyć z ra-
kiem. Niestety cena terapii jest 
porażająca – jej koszt to wynosi 
około 1,4 mln zł!

Nie było takiego 
przypadku

Po zdiagnozowaniu choro-
by, konieczne było wdrożenie 
radyklanych kroków i inten-
sywnego leczenia. Nadię cze-
kała kolejna podróż karetką – 
tym razem do wrocławskiego 
Przylądka Nadziei. Tam dziew-
czynka rozpoczęła pierwszy z 
etapów w swojej drodze do 
zdrowia – leczenie steryda-
mi. U swego boku miała całą 
rodzinę. Mama, tata, a nawet 
brat zmieniali się w opiece nad 
naszą bohaterką. Choć Łukasz 
jest o trzynaście lat starszy od 
siostry, jest z nią niesamowicie 
zżyty. Spędzał z nią w szpitalu 
całe tygodnie, opiekował się 
nią, bawił się z nią i dbał o to, 
by kolejne etapy leczenia były 
dla niej jak najmniej uciążliwe. 
Do pomocy wkroczyła nawet 
dziewczyna Łukasza, Julia.

– To niesamowita dziew-
czyna – mówi ze wzruszeniem 
pani Kasia, mama Nadii i Łu-
kasza. – Niejednokrotnie przy-
nosiła nam ciepły rosół, który 
sama ugotowała. Choć nie mo-
gła odwiedzać Nadii, stawała 
pod jej oknem i machała do 
niej. Córka traktuje ją jak swoją 
przyjaciółkę. Nawet obdarowa-
ła ją bransoletką przyjaźni.

Choć dziewczynka miała u 
boku najbliższych, bardzo źle 
znosiła leczenie. Rodziny wciąż 
jednak nie opuszczała nadzieja.

– Organizm córki zare-
agował na sterydy, ale w 
niewystarczającym stopniu – 
wspomina pani Kasia. – W trzy-

dziestej trzeciej dobie nie było 
remisji. Szpik Nadii wciąż w 
osiemnastu procentach był za-
infekowany. Wkrótce nadszedł 
kolejny cios.

Zły gen
W wyniku kolejnych badań 

okazało się, że w organizmie 
dziewczynki tkwi bardzo rzad-
ki gen, który uniemożliwia 
osiągnięcie remisji. Po wielu 
konsultacjach postanowiono 
zastosować u niej drogi lek – 
Blincyto. Ostre leczenie miało 
przynieść pożądane efekty. 
Nadię czekały trzy dwudzie-
stoośmiodniowe cykle terapii, 
którą całkiem nieźle znosiła. 
Niestety leczenie zakłócił kolej-
ny wróg, gronkowiec. Koniecz-
ne było wdrożenie antybioty-
koterapii. Siedmiolatce udało 
się jednak dobrnąć do końca 
pierwszego cyklu terapii, a jej 
wyniki unormowały się.

Szóstego dnia od zakończe-
nia pierwszego cyklu leczenia 
Blincyto, choroba znów dała o 
sobie znać. Nie udało się osią-
gnąć remisji, a z planowanego 
przeszczepu trzeba było zre-
zygnować. Gen nie daje za wy-
graną, a tradycyjne leki nie dają 
sobie z nim już rady. Choroba 
postępuje, a Nadii nie zostało 
już wiele czasu. Jedyną szansą 
na ostateczne rozprawienie się 
wrogiem jest nowoczesna tera-
pie CAR-T.

To supernowoczesna tera-
pia bioinżynieryjna, dostępna 
w Polsce dopiero od ubiegłego 
roku. Polega na pobraniu pa-
cjentowi komórek, a następnie 
przeprogramowaniu ich w la-
boratorium. Tak, żeby nauczyły 
się atakować i zwalczać komór-
ki nowotworowe, a dodatko-
wo “nauczyły” tego cały układ 
odpornościowy. Taka terapia 
brzmi jak wymyślona na po-
trzeby �lmu science �ction, ale 
faktycznie pomogła już wielu 
pacjentom zmagających się 
z oporną białaczką. Niestety 
jej koszt jest astronomiczny. 
Komórki dziewczynki trzeba 
wysłać aż do Stanów Zjedno-
czonych, które jako jedyne 

Musimy zdążyć 
z pomocą

380 tysięcy złotych w osiem dni – tak wspaniale zareagowali nie tylko mieszkańcy gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej na apel o pomoc w zbiórce pieniędzy na lek, który może uratować 

życie Nadii Makarczuk z Wałbrzycha. Ale do zakupu lekarstwa, które jest niezbędne 
dla uratowania 7-letniej dziewczynki, potrzeba 1 miliona złotych!

mają laboratorium z patentem 
i technologią potrzebną do ich 
przeprogramowania. Koszt to 
prawie 1,4 miliona złotych. Pie-
niądze trzeba zapłacić z góry, 
a kwota przerasta możliwości 
rodziny Nadii.

- Dlatego Fundacja “Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową” organizuje 
pomoc dla dziewczynki. Żeby 
zdobyć pieniądze na urato-
wanie jej, razem z naszymi 
przyjaciółmi z Siepomaga, 
prowadzimy zbiórkę pienię-
dzy. Prosimy o każde wsparcie. 
Każda złotówka to krok w stro-
nę uratowania Nadii. Prosimy, 
uratujmy razem małą wojow-
niczkę! Wspólnie możemy dać 
jej i rodzicom szansę, żeby w 
końcu pokonała chorobę. Żeby 
mogła wrócić do rodziny, przy-
jaciół, swojego kota i zabawy. 
Żeby mogła żyć – mówi Klaudia 
Smolarska-Kulej z Fundacji „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową”.

Wszyscy pomagają
Informacja o zbiórce pie-

niędzy na leczenie Nadii, pro-
wadzonej na stronie https://
www.siepomaga.pl/nadia-ma-
karczuk/ wywołała ogromne 
poruszenie i w ciągu zaledwie 
8 dni udało się zebrać blisko 
380 tysięcy złotych! Konto 
zbiórki zasiliło około 9 tysięcy 
wpłat. Między innymi 1000 zł 
przekazali na ten cel koszy-
karze pierwszoligowego Gór-
nika – klubowi koledzy brata 
Nadii, którzy podczas wyjazdu 
zwycięski na mecz do Łańcuta 
zrezygnowali z gotowych po-
siłków i odżywiali się kanap-
kami. Ale wpłaty - od 10 zł w 
górę - płyną z całej Polski i 
spoza granic kraju. Poza tym w 
różnych miejscach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej pojawiły się spe-

cjalnie oznakowane puszki, do 
których można wrzucać datki 
na leczenie dziewczynki. A Pie-

karnia Frąckowiak przygoto-
wała specjalne bułeczki „kotki 
Nadii”, z których całkowity do-

chód przeznaczony jest na ten 
szczytny cel.

(RED)

Nadia Makarczuk z bratem Łukaszem w klinice Przylądek Nadziei we Wrocławiu 
(fot. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”).
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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 12Kolejny odcinek historii wał-

brzyszanina Wojciecha Pyłki, któ-
ry został skazany za morderstwo, 
którego… nie mógł popełnić.

***
Z wielkim zadowoleniem 

przyjąłem informację, że Sąd 
Najwyższy pozytywnie zareago-
wał na złożony przez mecenas 
Magdalenę Szczubeł wniosek o 
wznowienie prawomocnie zakoń-
czonego postępowania i zażądał 
od Sądu Okręgowego w Świdnicy 
przesłania akt sprawy. Być może 
to niewielkie światełko w tunelu 
zabłyśnie niedługo jak re�ektor, 
czego Wojciechowi Pyłce w imie-
niu własnym i Redakcji Tygodnika 
DB 2010 życzę serdecznie życzę.

***
W dzisiejszym odcinku po-

staram się znaleźć odpowiedź 
na pytanie: czy śmierć Janusza 
Laskowskiego (imię i nazwisko 
o�ary zostało zmienione) miała 
miejsce w nocy z 23 na 24 stycz-
nia 2008 r., a konkretnie: czy 
nastąpiła 24 stycznia po godzi-
nie 02:02:53, co - na podstawie 
przedstawionych przez policję i 
prokuraturę „dowodów” - przy-
jął Sąd Okręgowy w Świdnicy. 
Sąd ten uznał, że telefon wykony 
w środku nocy do znajomej, jest 

W sidłach prawa (14)
Janusz
Bartkiewicz

niepodważalnym dowodem na 
to, że Janusz Laskowski zadzwo-
nił, ponieważ czuł się zagrożony 
i gwałtownie szukał pomocy. 
Czuł się zagrożony, ponieważ 
Wojciech Pyłka chciał go po-
wiesić? Przecież w chwili śmierci 
(co wykazały specjalistyczne ba-
dania) Laskowski miał prawie 4 
promile alkoholu we krwi, a więc 
- według naukowych wskazań - 
powinien być nieprzytomny, a 
przynajmniej w stanie półprzy-
tomności. Ciekawe czym kiero-
wał się sąd, przyjmując tak kar-
kołomną tezę? Pytam, ponieważ 
śmiem uważać to za wierutną 
bzdurę, co zaraz postaram się 
udowodnić.

Otóż - jak wynika z materia-
łu dowodowego - pod ten sam 
numer telefonu stacjonarnego 
Janusz Laskowski dzwonił w tym 
dniu również o 05:16 oraz 12:01 
i o wspomnianej już 02:02:53, 
ale za każdym razem jego zna-
joma nie podnosiła słuchawki, 
ponieważ rano jeszcze spała, w 
południe była w pracy, a w nocy 
już spała. Dlaczego o tych godzi-
nach do niej dzwonił? Nie wia-
domo, ale z analizy całości ma-
teriału dowodowego (zeznań 
świadków) nie wynika, aby 23 
stycznia - zarówno rano jak i w 
południe - mógł się czuć czymś 
zagrożony i dlatego do niej 
dzwonił. Przecież 23 stycznia od-
wiedził przed południem w jego 
biurze znajomego Jerzego Ch., 
w godzinach południowych na 
ul. Słowackiego w Wałbrzychu 

pobrał z bankomatu 50 zł, mię-
dzy godz. 12.00 a 18.00 dzwonił 
do dwóch bliskich znajomych i 
w tym czasie żadnego zaniepo-
kojenia nie przejawiał. Nie ma 
więc żadnych podstaw aby są-
dzić, że telefon wykonany po 2 
w nocy mógł być wywołany wła-
śnie stanem zagrożenia. Fakt kil-
ku telefonów wykonanych o roż-
nych godzinach sugeruje raczej, 
że Janusz Laskowski miał jakoś 
dosyć dla niego ważną sprawę, 
którą chciał ze swoją znajomą 
omówić, niż to, że się czegokol-
wiek w tym dniu obawiał.

Przekonanie o tym, że do 
śmierci Laskowskiego doszło 
właśnie w tym czasie, bez wąt-
pliwości wynikło z prostego (zbyt 
prostego) schematu myślowego 
przyjętego przez funkcjonariu-
szy policji i bezre�eksyjnego 
powiązania dwóch zdarzeń po-
twierdzonych dowodowo, czyli 
dwukrotnej telefonicznej prośby 
o policyjną interwencję i ujaw-
nienie 31 pierwszego stycznia 
2008 roku wiszących w mieszka-
niu jego zwłok. W rzeczywistości 
przedstawiony sądowi materiał 
dowodowy w żadnym przypad-
ku nie wskazywał na istnienie 
jakiegokolwiek faktycznego 
związku przyczynowo-skutko-
wego pomiędzy tymi dwoma 
zdarzeniami. Wystarczyło tylko 
dokładnie wczytać się w akta i po-
wiązać ze sobą różne fragmenty 
protokołów przesłuchań, aby to 
dostrzec, że gdyby dokonano 
profesjonalnego przesłuchania 

zarówno samego Bogumiła K., 
Moniki S., a także Iwony S. i jej 
męża Tomasza (sąsiadów Moniki, 
u których zabezpieczono wspo-
minaną wcześniej wieżę HiFi), 
być może już po pierwszych tych 
czynnościach stwierdzono by, że 
w nocy z 23 na 24 stycznia do za-
bójstwa Laskowskiego dojść nie 
mogło, a wyjaśnienia Bogumiła 
K., to efekt wcześniejszych roz-
pytań przeprowadzonych przez 
funkcjonariuszy policji. Również 
gdyby sąd przeprowadził bar-
dziej dogłębną analizę spisanych 
przez policjantów protokółów 
przesłuchania tych osób, zwrócił-
by uwagę, że zeznania świadków, 
jak i wyjaśnienia samego Bogu-
miła przeczą zasadniczo temu, co 
wyjaśniał 11 sierpnia 2008 roku. 
Wyjaśnienia, które sąd uznał za 
kluczowe i jedyne prawdziwe.

Jak wcześniej pisałem, swo-
je pierwsze przyznanie się do 
udziału w zabójstwie Bogumił 
K. zawarł w przesłuchaniu z 24 
kwietnia, przeprowadzonym 
przez policjantów z Komisaria-
tu V Policji w Wałbrzychu, co 25 
stycznia powtórzył w prokuratu-
rze. Rzecz w tym, że podczas tak 
zwanego rozpytania opowiadał 
wierutne bzdury o rzekomym 
wspólniku w zbrodni, a następ-
nie po tym jak mu wykazano, że 
kłamie, wskazał na Tomasza S., 
Kingę Sz. i Wiolettę F. i Wojcie-
cha Pyłkę. Jednakże po konfron-
tacji z Tomaszem Sz., co miało 
miejsce 17 czerwca, wszystkie 
swoje wcześniejsze wyjaśnienia 

w całości odwołał, tłumacząc to 
wpływem wielokrotnych roz-
mów z księdzem, który go w 
celi odwiedzał. Natomiast to, co 
zeznał 24 i powtórzył 25 stycz-
nia, było według niego efektem 
nacisku ze strony policjantów, 
którzy na niego krzyczeli, a 
on bał się wszelkiej agresji, co 
zresztą zostało potwierdzone w 
psychiatryczno-psychologicznej 
opinii sądowej przez biegłych. 
Twierdził też, że policjanci wma-
wiali mu, że zabił Janusza, i że 
ma powiedzieć, kto mu w tym 
pomagał, ponieważ sam by nie 
dał rady. Warto przy tym pamię-
tać, że Tomasz Sz., został przez 
sąd całkowicie oczyszczony z 
zarzutów, a obie kobiety w od-
dzielnym postępowaniu zostały 
również uniewinnione.

W rzeczywistości o tym, że 
chodzi konkretnie o 23 stycznia, 
Bogumił K. (tak jak i pozostali 
podejrzani) dowiedział się od 
policjantów, bo sam tej daty nie 
pamiętał. Kiedy jednak 11 sierp-
nia przedstawiono mu zeznania 
Teresy J., że w nocy 23 stycznia 
widziała go w oknie, ponownie 
obciążył Pyłkę, twierdząc, że po 
drugiej „wizycie” policjantów 
wrócił do budynku i kiedy zapukał 
do drzwi Janusza, to właśnie on 
go do mieszkania wpuścił. Zasta-
nawiam się: dlaczego śledczy nie 
zwrócili uwagi na pewne istotne 
fragmenty jego wyjaśnień, które 
całkowicie korelują z zeznaniami 
Teresy J., Moniki S. i małżeństwa 
S., i które wprost dowodzą, że 23 
stycznia - po tym jak rozstał się z 
Tomaszem S., Kingą Sz. i Wiolet-
tą F. - pomiędzy godziną 19:16 a 
19:25 udał się na ulicę Grabow-
skiej, do budynku, w którym 
mieszkała jego konkubina Moni-
ka S.? Dlaczego nie zwrócili uwagi 
na to, że po pierwszej policyjnej 
interwencji do Laskowskiego 
zadzwoniła Iwona S., która wcze-
śniej z nim żadnych kontaktów 
nie utrzymywała? Z jakich więc 
powodów nagle telefonuje do w 

sumie obcego jej człowieka? Na 
jedyny powód takiego zachowa-
nia, wskazuje treść jej zeznania z 
9 października, z którego wynika, 
iż numer Laskowskiego telefonu 
otrzymała od niego, kiedy szukał 
Bogumiła K. po tym, jak ten na 
początku stycznia ukradł mu kilka 
tysięcy zł. Zeznała wówczas: 

„ (…) Miałam od niego nu-
mer telefonu, on sam mi go po-
dał. On mi go podał kiedyś jak 
szukał Bogdana K., po tym jak 
ten ukradł mu pieniądze. Janusz 
zostawił mi swój numer i prosił 
abym do niego zadzwoniła jak 
Bogdan pokaże się w domu, a 
my mieszkamy w jednym bu-
dynku”.

Znajduje to potwierdzenie w 
wyjaśnieniach samego Bogumi-
ła K. z 17 czerwca: 

„(…) Na drugi dzień Janusz 
przyszedł do mnie na Grabow-
ską, był pijany, szukał mnie u S. 
(Moniki - JB), szukał mnie i tych 
pieniędzy, mnie wtedy w domu 
nie było na Grabowskiej, bo by-
łem na Gaju. On szukał mnie u 
S.(małżeństwa - JB) w domu. S. 
mieszkają piętro niżej od konku-
biny. (...) powiedział, że daje im 
dwa tysiące za znalezienie mnie. 
(…)”.

Tak więc Iwona S. była ży-
wotnie zainteresowana, aby o 
obecności Bogumiła powiado-
mić Laskowskiego. Ale to - już 
kolejny raz - śledczych i sędziów 
nie zainteresowało. Ale o tym 
dlaczego zdarzenie to miałoby 
świadczyć, że opisane przez Bo-
gumiła K. zabójstwo nie mogło 
mieć miejsca w nocy z 23 na 24 
stycznia, wyjaśnię w następnym 
odcinku.

http://janusz-bartkiewicz.eu
***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.
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Filharmonia 
im. J.Wiłkomirskiego
- Z ogromną radością i satys-
fakcją pragniemy Państwa po-
informować, że Filharmonia 
Sudecka w Wałbrzychu otrzy-
mała imię Józefa Wiłkomir-
skiego – mówi Elżbieta Łaga-
nowska, Dyrektor wałbrzyskiej 
�lharmonii.
- Po śmierci założyciela i długo-
letniego dyrektora Filharmonii 
Sudeckiej złożyliśmy wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego o 
nadanie patronatu. Bardzo ucie-
szył nas fakt, że nasze zwierzch-
nie władze ustosunkowały się 
pozytywnie do tej prośby (Sej-
mik Województwa Dolnośląskie-
go, Uchwała nr XXIII/558/20 z 
29.10.2020). Uroczyste nadanie 
imienia oraz specjalny koncert 
w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej odbędzie się w czasie, 
kiedy będziemy mogli zaprosić 
do siedziby Filharmonii specjal-
nych gości oraz wszystkich me-
lomanów i naszych sympatyków. 
Obecnie taka uroczystość - nie-
stety - nie może mieć miejsca z 
powodu pandemii koronawirusa 
i zamknięcia instytucji kultury dla 
publiczności. Dlatego na razie tą 
drogą dzielimy się z Państwem 
tą ważną i radosną informacją – 
podkreśla Elżbieta Łaganowska.

(RED)

Oddaj krew z okazji 
Święta Niepodległości
- Czekamy na Ciebie 12.11. 
(czwartek). Każdy dawca - patrio-
ta otrzyma upominek. Z powodu 
pandemii został odwołany Bieg dla 
Hospicjum oraz Bieg Niepodległo-
ści, na których miał stać nasz mobil-
ny punkt pobierania krwi. Dlatego 
szczególnie zachęcamy sportow-
ców - biegaczy do wizyty w Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa przy ul. Chrobrego 
31 w Wałbrzychu – apelują pracow-
nicy RCKiK w Wałbrzychu.

(RED)

Chryzantemy zdobią 
Szczawno
- Z inicjatywy burmistrza Marka 
Fedoruka, gmina złożyła wnio-
sek do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Wał-
brzychu, dzięki czemu pozyska-
ła 170 sztuk chryzantem. Kwia-
ty odkupione przez ARiMR od 
sprzedawcy z Boguszowa - Gorc, 
zostały przekazane pracownikom 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie - Zdroju, którzy rozsadzili je na 
terenie miasta. Pamiętamy także 
o o�arności i wsparciu, jakie otrzy-
mali lokalni sprzedawcy chryzan-
tem od mieszkańców Szczawna - 
Zdroju. To wspaniały gest, godny 
naśladowania – podkreśla Marek 
Ćmikiewicz, zastępca burmistrza 
Szczawna – Zdroju.

(RED)

Rodzice, którzy ponow-
nie chcą zostać z dzieckiem 
w domu, mogą wystąpić z 
wnioskiem o dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Można 
się o niego starać w kilku 
przypadkach m.in. w razie 
zamknięcia z powodu CO-
VID-19 żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola, szkoły 
lub innej placówki, do której 
uczęszcza dziecko. Zasiłek 
jest przyznawany na podob-
nych zasadach jak poprzed-
nio i przysługuje do 29 listo-
pada.

Dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy przysługuje także 
w przypadku, gdy placówki 
opiekuńcze nie są w stanie 
zapewnić opieki z powodu 
ich ograniczonego funkcjo-
nowania w czasie trwania CO-
VID-19. 

- Chodzi tutaj np. o sytuację, 
gdy część dzieci uczy się sta-
cjonarnie, a część zdalnie – wy-
jaśnia Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. - Do-
datkowy zasiłek opiekuńczy 
tak jak wcześniej przeznaczo-
ny jest zarówno na opiekę nad 
dziećmi do lat 8, jak i starszymi 
dziećmi z odpowiednim orze-
czeniem o niepełnosprawności 
- dodaje.

Przysługuje on więc ubez-
pieczonym rodzicom dzieci do 
16 lat, które mają orzeczenie 
o niepełnosprawności; do 18 
lat, które mają orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawno-
ści oraz do 24 lat, które mają 
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Dodatkowy 
zasiłek przysługuje także w 
przypadku braku możliwości 
sprawowania opieki przez nia-
nię, z którą rodzic ma zawartą 
umowę uaktywniającą lub w 
przypadku braku możliwo-
ści sprawowania opieki przez 
opiekuna dziennego z powodu 
COVID-19.

- Trzeba pamiętać, że zasi-
łek nie przysługuje, jeśli drugi 
z rodziców dziecka może za-
pewnić dziecku opiekę np. jest 
bezrobotny, korzysta z urlopu 
rodzicielskiego czy urlopu wy-
chowawczego. Zasiłku nie do-
staną również rodzice, którzy 
- pomimo otwarcia placówki 
- podejmą decyzję o pozo-
stawieniu dziecka w domu – 
mówi rzeczniczka ZUS.

Do zasiłku uprawnieni są 
również rodzice lub opiekuno-
wie pełnoletnich osób niepeł-
nosprawnych zwolnionych od 
wykonywania pracy z powo-
du konieczności zapewnienia 

opieki nad taką osobą w przy-
padku zamknięcia z powodu 
COVID-19 placówki, do której 
uczęszcza dorosła osoba nie-
pełnosprawna. W tym przy-
padku chodzi o szkoły, ośrodki 
rewalidacyjno-wychowawcze, 
ośrodki wsparcia, warsztaty 
terapii zajęciowej lub inne pla-
cówki pobytu dziennego o po-
dobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy przysługuje również w 
przypadku, gdy placówka jest 
otwarta, ale nie może zapew-
nić opieki dorosłej osobie nie-
pełnosprawnej, np. ze względu 
na ograniczenie w liczbie pod-
opiecznych.

Co ważne - rodzic nabywa 
prawo do zasiłku opiekuńcze-
go bez okresu wyczekiwania, 
jeśli jest objęty ubezpiecze-
niem chorobowym (np. z umo-
wy o pracę, umowy zlecenia, 
działalności gospodarczej).

Oświadczenie o sprawo-
waniu opieki należy złożyć u 
swojego płatnika składek, na 
przykład pracodawcy czy zle-
ceniodawcy. Oświadczenie to 
jest jednocześnie wnioskiem o 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Tylko osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą składają 
oświadczenie w ZUS pozostałe 
osoby u swojego pracodawcy. 

- Osoby na własnej działal-
ności zachęcam żeby o zasiłek 
występowały drogą elektro-
niczną przez Platformę Usług 
Elektronicznych – dodaje 
rzeczniczka.

Dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego nie wlicza się do limi-
tu 60 dni zasiłku opiekuńczego 
w roku kalendarzowym przy-
znawanego na tzw. ogólnych 
zasadach.

W jaki sposób starać się 
o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady 
występowania o dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Oświad-
czenie o sprawowaniu opieki 
nad dzieckiem należy złożyć u 
swojego płatnika składek, np. 
pracodawcy, zleceniodawcy. 
Oświadczenie to jest jednocze-
śnie wnioskiem o dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Osoby pro-
wadzące działalność pozarol-
niczą składają oświadczenie w 
ZUS. Mogą one to zrobić drogą 
elektroniczną przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE 
ZUS).

Więcej: https://www.zus.pl/
o-zus/aktualnosci/-/publisher/
aktualnosc/1/dodatkowy-zasi-
lek-opiekunczy-od-9-listopa-
da/2694352 

(IKM)

Znów wypłacą dodatkowy zasiłek opiekuńczy
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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

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 13.11.2020 r. 

do dnia 04.12.2020 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 11/2020 

nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży 

w trybie przetargu ograniczonego oraz wykaz 

nr 12/2020 nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

R E K L AMA

Praktycznie każdego dnia 
w serwisach informacyjnych 
podawane są wiadomości o 
zatrzymanych nietrzeźwych 
kierowcach. Kiedy jednak 
kierowca jest uważany za 
nietrzeźwego? Kiedy będzie 
odpowiadał za przestęp-
stwo, a kiedy za wykrocze-
nie? Jakie kary grożą za ta-
kie przewinienia?

Określenie, że ktoś pro-
wadził samochód „pod wpły-
wem” alkoholu to potoczne 
określenie osoby, która kie-
rowała pojazdem mając ja-
kąś ilość alkoholu we krwi. 
W polskim prawie rozróżnia-
my dwie sytuacje „bycia pod 
wpływem”: kierowanie w sta-
nie po użyciu alkoholu oraz 
kierowanie w stanie nietrzeź-
wości.

Wykroczeniem będzie 
kierowanie pojazdem mecha-
nicznym w stanie po użyciu 
alkoholu w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym. 
Stan po użyciu alkoholu za-
chodzi, gdy zawartość alko-
holu w organizmie wynosi lub 
prowadzi do: 1) stężenia we 
krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alko-
holu albo 2) obecności w wy-
dychanym powietrzu od 0,1 
mg do 0,25 mg alkoholu w 1 
dm3.

Wartość tą stwierdza się 
poprzez badanie na zawartość 
alkoholu we krwi lub zawar-
tość alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Do poniesienia od-
powiedzialności wystarczy, że 
wartość stężenia alkoholu wy-
nosi 0,2 promila we krwi albo 
0,1 mg w 1 dm3 wydychanego 
powietrza. Przy popularnym 
„dmuchaniu” w czasie kontroli 
wynik należy pomnożyć przez 
2, aby uzyskać wynik w promi-
lach.

Kierowcy złapanemu na 
prowadzeniu pojazdu po uży-
ciu alkoholu grozi kara aresztu 
od 5 do 30 dni albo grzywna 
od 50 do 5000 złotych. Do-
datkowo jednak sąd musi za-
stosować tzw. środek karny w 
postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Za-
kaz ten sąd orzeka na okres od 
6 miesięcy do 3 lat. Sąd określi 
też kategorię pojazdów, której 
zakaz dotyczy.

Przestępstwem jest z 
kolei kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym. 
Stan nietrzeźwości zachodzi, 
gdy: 1) zawartość alkoholu 
we krwi przekracza 0,5‰ albo 
prowadzi do stężenia przekra-
czającego tę wartość lub 2) 

Prawo w pigułce: jazda na podwójnym gazie

zawartość alkoholu w 1 dm3 
wydychanego powietrza prze-
kracza 0,25 mg albo prowadzi 
do stężenia przekraczającego 
tę wartość.

Sposób mierzenia poda-
nych wartości jest oczywiście 
wspólny dla przestępstwa i 
wykroczenia.

Kierowcy złapanemu na 
prowadzeniu pojazdu mecha-
nicznego w stanie nietrzeźwo-
ści grozi grzywna, kara ograni-
czenia wolności od 1 miesiąca 
do 2 lat albo pozbawienia wol-
ności od 1 miesiąca do 2 lat. 
Kara ta jest wyższa i wynosi 
od 3 miesięcy do lat 5 przy 
recydywie, czyli ponownym 

prowadzeniu pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości. Wysokość 
grzywny sąd określa ustalając 
ilość stawek dziennych (od 10 
do 540) określając jednocze-
śnie wysokość każdej stawki 
(od 10 do 2000 złotych). Sąd 
musi także zastosować środek 
karny – zakaz prowadzenia po-
jazdów na okres nie krótszy niż 
3 lata, a maksymalnie na 15 lat. 
Sąd określa także, czy zakaz 
prowadzenia dotyczy wszel-
kich pojazdów, czy pojazdów 
określonego rodzaju. Przy re-
cydywie zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mecha-
nicznych, co do zasady, orzeka 
się dożywotnio.

Pojazdem mechanicznym 
lądowym jest każdy pojazd 
drogowy lub szynowy napę-
dzany silnikiem, jak również 
maszyna samobieżna i moto-
rower. Pojazdami innymi niż 
mechaniczne są na przykład 
zaprzęgi konne, rowery, wózki 
inwalidzkie, riksze, hulajno-
gi czy deskorolki. Kierowanie 
takimi pojazdami w stanie po 
użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości stanowi wykro-
czenie.

Wyjaśnienia wymaga jesz-
cze, co należy rozumieć pod 
pojęciem prowadzenia pojaz-
du mechanicznego w ruchu 
lądowym. Patrząc od strony 
praktycznej chodzi o korzy-
stanie lub stworzenie możli-
wości korzystania z pojazdu 
mechanicznego np. poprzez 
przekręcenie kluczyka w sta-
cyjce i uruchomienie silnika. 
Już samo uruchomienie silnika 
powoduje uznanie, że pojazd 
znajduje się w ruchu, chociaż 
faktycznie jeszcze się nie prze-
mieszcza.

Kryterium prowadzenia „w 
ruchu lądowym” należy wią-
zać również z miejscem, w któ-
rym pojazd mechaniczny się 
porusza. Miejsce to nie musi 
posiadać formalnego statusu 
konkretnej drogi, lecz musi 
charakteryzować się faktyczną 
dostępnością i rzeczywistym 
jego wykorzystaniem dla ru-
chu pojazdów i innych uczest-
ników ruchu drogowego. Za 
miejsca takie mogą być uzna-
ne np. drogi znajdujące się na 
terenie prywatnym, ale pod 
warunkiem, że są ogólnodo-
stępne. Sąd Najwyższy (wyrok 
z dnia 5 maja 2009 r, sygn. akt 
IV KK 432/08) uznał, że jeżeli w 
danym miejscu dopuszczone 
jest do ruchu jedynie wąskie 
grono osób, np. podwórko, to 
nie można uznać go za miej-
sce ogólnodostępne. Oczy-
wiście stworzenie zagrożenia 
dla osób trzecich, nawet na 
terenie prywatnym, jest już 
karalne.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

- Od czerwca 2020 r. wy-
sokość miesięcznie ponoszo-
nej przez gminę opłaty za 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów jest wyliczana jako 
iloczyn ilości ton odpadów 
odebranych od mieszkań-
ców i ceny jednostkowej za 
poszczególne kategorie od-
padów. Oznacza to, że im 
więcej będziemy produko-
wać odpadów, tym koszty 
systemu będą coraz wyższe. 
Wpłynie to również na wy-
sokość stawki opłaty pono-
szonej przez mieszkańców – 
przypomina Merek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna - Zdroju.

- Każdy mieszkaniec gminy 
produkuje średnio około 400 
kg odpadów rocznie. Obecnie 
średni koszt ponoszony przez 
Uzdrowiskową Gminę Szczaw-
no-Zdrój za wywóz i zagospo-
darowanie odpadów to 150 
000 zł miesięcznie. Koszt ten 
przewyższa miesięczne wpłaty 
wnoszone przez mieszkańców 
gminy na ten cel. Z tego po-
wodu może nastąpić koniecz-
ność podwyższenia stawek za 
wywóz i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych obo-
wiązujących na terenie gminy, 
które wnoszą 22 zł od osoby. 
Zgodnie z zapisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 
2020r. poz. 1454 ze zm.) oraz 
przeciętnym miesięcznym do-
chodem rozporządzalnym na 1 
osobę ogółem (Obwieszczenie 
Prezesa GUS z dnia 31 mar-
ca 2020r., MP z 31.03.2020r., 
poz.330), stawka opłaty za 1 
mieszkańca, może wynieść 
36,38 zł. Każdy mieszkaniec 

Wzrosną opłaty 
za odpady?

powinien, więc dołożyć wszel-
kich starań, aby ograniczyć 
ilość wytwarzanych odpadów. 
Każdy z nas powinien również 
pamiętać o obowiązkowej se-
gregacji odpadów oraz ograni-
czeniu wytwarzania odpadów 
„ Bio”. Pamiętajmy, że należy: 
ograniczać ilość wytwarzanych 
odpadów; ograniczać zakup 
produktów w jednorazowych 
opakowaniach; dokonywać 
świadomych i rozsądnych de-
cyzji zakupowych, aby nie wy-
twarzać więcej odpadów, niż 
jest to konieczne; nie marno-
wać żywności; kupować pro-
dukty w opakowaniach zwrot-
nych; kompostować odpady „ 
bio”we własnym kompostow-
niku; zmniejszać objętość od-
padów poprzez zgniatanie 
butelek i puszek po napojach, 
kartonów po sokach lub mle-
ku, a także poprzez składanie 
opakowań papierowych i kar-
tonów przed ich wyrzuceniem; 
nie zaśmiecać wszelkich miejsc 
pobytu w szczególności: la-
sów, przydrożnych rowów, łąk, 
gdzie tworzą się dzikie wysy-
piska odpadów – przypomina 
burmistrz Szczawna - Zdroju.

(KT)
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Wolontariusze Polskiego Funduszu Rozwoju po raz kolejny 
pokazali, że pomagać można na wiele sposobów. W ramach 
akcji „Aktywny Wolontariat”, poprzez swoją aktywność fi -
zyczną, pracownicy Grupy PFR przez wakacje zebrali 30 ty-
sięcy złotych, które Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju 
przekazała Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Poprzez „Aktywny Wolontariat”, pracownicy Grupy PFR włączają 
się w pomoc fi nansową dla wybranej organizacji pomocowej. Ak-
cja po raz kolejny przyciągnęła wielu pracowników spółek PFR SA, 
PFR Nieruchomości, PFR TFI, PFR Ventures oraz Fundacji PFR. 
Każdy z wolontariuszy dzień w dzień dokładał kolejne złotówki do 
wspólnej puli, którą następnie mogli przekazać na wybrany cel. W 

Wolontariusze Grupy PFR 
wspierają wałbrzyskie hospicjum

tym roku wolontariusze zdecydowali się całą kwotę przekazać do 
hospicjum w Wałbrzychu.
Od Pani Magdaleny Grzankowskiej, Prezeski Fundacji PFR, otrzy-
maliśmy życzenia i słowa wsparcia:
- Żałujemy, że nie mogliśmy odwiedzić obdarowanego przez nas 
hospicjum by poznać jego mieszkańców i porozmawiać z persone-
lem. Pozostajemy jednak w stałym kontakcie z placówką i życzy-
my każdemu dużo zdrowia.
Za zgromadzone fundusze zakupimy ultrasonograf, który szcze-
gólnie teraz - w czasie epidemii, jest nam bardzo potrzebny. Bar-
dzo dziękujemy za to wsparcie!

Pracownicy, Pacjenci, Zarząd
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 

Oddział w Wałbrzychu

R E K L AMA

Wysoko w rankingu
Gmina Czarny Bór znalazła się 
w czołówce kolejnego ogól-
nokrajowego rankingu samo-
rządów. Ranking Samorządów 
Rzeczypospolitej to prestiżowe 
krajowe zestawienie samorzą-
dów gminnych i powiatowych 
oraz dużych aglomeracji. Od 16 
lat redakcja „Rzeczpospolitej” 
ocenia dokonania lokalnych 
władz w Polsce, pozwala wyłonić 
i pokazać te samorządy, które 
najlepiej dbają o swój zrów-
noważony rozwój. W tym roku 
Gmina Czarny Bór w skali całego 
kraju zajęła wysoką - 36 pozycję 
w kategorii gmin wiejskich (na 
1537 samorządów) i 3 na Dolnym 
Śląsku.

(JJ)

Remont na �niszu
Trwa przebudowa ulic Spor-
towej i Skalników w Czarnym 
Borze. Aktualnie układana jest 
nowa nawierzchnia na ulicy 
Sportowej, a w kolejnych dniach 
wykonawcy przeniosą się na 
osiedle. Gmina Czarny Bór na 
realizację zadania pozyskała 
do�nansowanie z budżetu pań-
stwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na poziomie 80 
proc. wartości inwestycji. Całko-
wity koszt inwestycji szacowany 
jest na ponad 2,7 mln zł. Termin 
zakończenia prac zaplanowany 
został na koniec bieżącego roku.

(JJ)

Wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki oraz prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Invest-Park 
Artur Siennicki i wiceprezes 
Kamil Krzysztof Zieliński 
podpisali porozumienie o 
współpracy.

- Cieszę się, że udało się 
sformalizować warunki współ-
pracy między naszą gminą, a 
WSSE Invest-Park. To pozwoli 
na bardziej intensywne dzia-
łania w pozyskaniu inwesto-

rów oraz stworzy optymalne 
warunki do rozwoju lokalnych 
�rm - podsumowuje podpi-
sanie porozumienia włodarz 
gminy Adam Górecki.

Porozumienie zakłada pro-
mocję terenów inwestycyjnych 
leżących w gminie oraz wspól-
ne działania w celu pozyskania 
nowych inwestorów i rozwoju 
obecnych przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem ulg podatko-
wych.

(JJ)

Gmina w stre�e 
inwestycji

Krzysztof Drynda objął 
kierownictwo w jednym z 
pionów Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii. 
Były wiceprezes Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest-Park został 
dyrektorem Departamentu 
Jednostek Nadzorowanych i 
Podległych w tym resorcie.

Krzysztof Drynda pełnił 
funkcję członka zarządu wał-
brzyskiej strefy od lipca 2016 
roku, odpowiadając w spółce 
m.in. za inwestycje, �nanse i 
kontrole, a także współpracę 
ze szkołami i uczelniami wyż-
szymi. Przez ponad 4 lata jego 
kadencji do wałbrzyskiej strefy 
dołączyło przeszło 90 przed-
siębiorców, w tym tak znaczą-
cy inwestorzy, jak: Mercedes-
-Benz, Umicore, GTHR, LS, czy 
Hongbo Clean Energy. W tym 
czasie nakłady poniesione w 
stre�e wzrosły o 6 mld zł, prze-
kraczając łącznie 30 mld zł. 

Krzysztof Drynda pełnił w 
przeszłości funkcję doradcy 
ministra ds. gospodarki. De-
partament Jednostek Nadzo-
rowanych i Podległych, nad 
którym objął pieczę, pełni 

Ze wałbrzyskiej strefy 
do ministerstwa

zwierzchnictwo nad organa-
mi zależnymi od ministerstwa. 
Do zadań tego pionu należą 
również kwestie związane z 
Rzecznikiem Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, współpracy z 
organizacjami pozarządowy-
mi, prywatyzacją czy współ-
tworzeniem systemu kształce-
nia zawodowego.

Krzysztof Drynda jest absol-
wentem Wydziału Elektroniki 

Politechniki Wrocławskiej i 
studiów podyplomowych Ma-
ster of Business Administration 
(MBA). W przeszłości związany 
był z sektorem �nansowym, 
prowadził również własną 
działalność w tym obszarze. 
Jest aktywnym działaczem 
organizacji pozarządowych. 
Został także odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi RP.

(JS)
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Z inicjatywy mieszkańców 
Boguszowa – Gorc: Mariusza 
Obary i Tadeusza Pochmary 
w boguszowskim Rynku sta-
nął pojemnik na plastikowe 
nakrętki.

Wystarczyło kilkanaście dni 
i mieszkańcy miasta sprawili, 
że pojemnik został zapełniony. 
W ten sposób pierwsza zbiórka 

zasili konto małego i chorego 
Filipka.- Dziękujemy mieszkań-
com za szybki odzew i zapra-
szamy do wrzucania nakrętek 
do pojemnika w kształcie ser-
ca. W ten sposób łączymy dzia-
łania proekologiczne z pomocą 
potrzebującym – podkreśla Ta-
deusz Pochmara.

(RED)

Zbierają i pomagają Bezpłatne badania
12 listopada 2020 r. w godzi-
nach od 13.30 do 17.00 na 
głównym deptaku obok hali 
spacerowej przy ul. T. Kościusz-
ki w Szczawnie-Zdroju oraz 13 
listopada 2020 r. w godzinach 
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 ubezpie-
czone, nie są leczone z powodu 
raka piersi, a także: nie miały wy-
konanej bezpłatnej mammogra�i 
w ramach Programu Pro�laktyki 
Raka Piersi w ciągu ostatnich 24 
miesięcy, lub są w grupie ryzyka i 
w roku poprzedzającym otrzyma-
ły pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammogra�i po 
upływie 12 miesięcy. Organizato-
rzy 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 po-
łączeniem telefonicznym należy 
przygotować dowód osobisty. 
Na badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammo-
gra�i.

(RED)

W ubiegłym roku Gmina 
Jedlina-Zdrój, jako jedna z 
pierwszych na Dolnym Ślą-
sku, wprowadziła dla swoich 
mieszkańców innowacyjny 
produkt teleopieki – Branso-
letkę Życia �rmy Comarch. 
Wkrótce tą formą opieki zo-
staną objęci kolejni seniorzy.

Przez rok 16 mieszkań-
ców nieodpłatnie korzystało z 
urządzenia, które - jak określili 
seniorzy - nie tylko podniosło 
ich poczucie bezpieczeństwa, 
ale także okazało się bardzo 
przydatne w sytuacjach nie-
bezpiecznych dla ich zdrowia. 
A od 12 listopada 2020 r. do ko-
lejnych 15 mieszkańców naszej 
gminy w wieku 65 + tra�ą bran-
soletki życia, tym razem z �rmy 
Sidly. Przez okres niemalże 2 
lat, niesamodzielni seniorzy 
będą mogli pozostawać pod 
stałym monitoringiem telecen-
trum, które będzie reagowało 
w sytuacji zagrażającej ich ży-
ciu i zdrowiu, a także ich bez-
pieczeństwu. Zakup urządzeń i 

Teleopieka w Jedlinie-Zdroju

wdrożenie programu jest moż-
liwe dzięki realizacji projektu 
do�nansowanego z Funduszy 
Europejskich,,Kompleksowe 
usługi opiekuńcze i aktywiza-
cyjne dla osób niesamodziel-
nych w Gminie Jedlina-Zdrój” 
– mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

 To jednak nie koniec działań 
w zakresie wspierania jedliń-
skich seniorów. - Dzięki stałej 
i dobrej współpracy z �rmą 
Comarch, do kolejnych 16 se-
niorów tra� nieodpłatnie na 
okres 1 roku, produkt ich �rmy 

– bransoletka życia. Nabór osób 
zainteresowanych usługą tele-
opieki rozpocznie się 16 listo-
pada 2020 r. Koordynatorem w 
gminie będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jedlinie-Zdroju, a 
za pośrednictwem stron inter-
netowych i ogłoszeń na terenie 
gminy, opublikujemy zasady 
uczestnictwa w programie. Każ-
dy senior 65+ może zgłosić chęć 
skorzystania z usługi teleopieki 
pod numerami telefonów: 74 
8455 356 lub 74 88 05 333 – do-
daje Leszek Orpel.

(KS)
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Zbierają zielone
• 13 listopada na terenie Gmi-
ny Głuszyca zostanie przepro-
wadzona zbiórka odpadów 
zielonych (części roślin pocho-
dzące z pielęgnacji terenów 
zielonych, liście, trawa). Odpa-
dy będą odbierane wyłącznie 
w oznaczonych workach. Ad-
res odbioru odpadów należy 
wcześniej zgłosić telefonicznie 
pod numerem 74 88 66 753.

Nieczynna Osówka…
• W związku z koniecznością 
ograniczenia rozprzestrzenia-
nia  się koronawirusa w Polsce, 
do 29 listopada 2020 r. Pod-
ziemne Miasto Osówka będzie 
nieczynne dla zwiedzających. 
- O wszelkich zmianach bę-
dziemy informowali na naszym 
pro�lu na Facebooku oraz na 
stronie internetowej www.
osowka.pl. Można się z nami 
kontaktować telefonicznie pod 
numerem 74 845 62 20 – doda-
ją pracownicy Osówki.

…i centrum kultury
•  Do 29 listopada 2020 r. Cen-
trum Kultury - Miejska Biblio-
teka Publiczna w Głuszycy jest 
zamknięte. Pracownicy biblio-
teki będą przedłużać terminy 
zwrotów książek do 9 grudnia 

br. Odwołane są wszystkie wy-
darzenia z udziałem publicz-
ności oraz stacjonarne zajęcia 
odbywające się w Centrum 
Kultury-MBP i świetlicach wiej-
skich. Pomimo zamknięcia in-
stytucji kultury dla publiczności, 
jesteśmy z Państwem on-line i 
zapraszamy do śledzenia wy-
darzeń czytelniczo-kultural-
nych na stronie internetowej  
i pro�lu Facebook Centrum 
Kultur-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy. W razie py-
tań pozostajemy w kontakcie 
- prosimy dzwonić i pisać maile: 
biblioteka: 512 041 027 lub 74 
8456334 w.12, biblioteka@ckm-
bp.gluszyca.pl; instruktorzy: 503 
102 817 lub 74 84 56 334 w.14, 
instruktorzy@gluszyca.pl; admi-
nistracja: 500 011  575 lub 74 84 
56 334 w. 15, ckmbp@gluszyca.
pl – mówi Sabina Jelewska, dy-
rektor CK-MBP.

Sobotni rozkład jazdy
• Od 9 listopada autobusy 
Głuszyckiej Komunikacji Pu-
blicznej kursują według sobot-
niego rozkładu jazdy. Rozkład 
znajduje się na stronie https://
www.gluszyca.pl w zakładce 
Głuszycka Komunikacja Pu-
bliczna.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca
Centrum Kultury i Turysty-

ki w Walimiu przygotowuje 
wystawę poświęconą historii 
włókiennictwa w Walimiu. - 
Jeśli macie pamiątki, przed-
mioty z zakładów, ciekawe 
produkty, albo dokumenty, 
zdjęcia z pracy, obiektów... 
przynieście je do nas! Poka-
żemy je w ramach ekspozycji. 
Będzie to doskonała okazja, 
aby powspominać, spotkać 
się z byłymi pracownikami 
Zakładu Przemysłu Lniar-
skiego. Znasz ciekawostki, a 
może tajemnice dotyczące 
tutejszej produkcji? Napisz 
do nas, z pewnością zainte-
resuje to wielu mieszkańców 
Walimia – mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu.

- Dysponujemy wieloma 
ciekawymi pamiątkami jeszcze 
z czasów, kiedy były to zakłady 
związane z rodziną Webskych, 
jedną z najbardziej prospołecz-
nych i działających na rzecz 
pracowników i mieszkańców 
rodzin fabrykantów. Jednym 
z nich był Egmont Websky 
(pochodzenia żydowskiego), 
którego tablica pamiątkowa 
znajduje się w CKiT. Rodzina fa-
brykantów Websky była znana 
w XIX i XX w. w całej Europie. 

Ciekawostką jest, że w 1880 
roku Egmont Websky kupił we 
Wrocławiu pałac, obecny bu-
dynek Muzeum Etnogra�czne-
go, który rozbudował w stylu 
neobarokowym i przystoso-
wał do potrzeb mieszkalnych 
(obiekt potocznie nazywany 
willą Webskich). Budynek w tej 
formie zachował się do dziś. 
Plac, przy którym się znajdu-
je we Wrocławiu nosił nazwę 
Websky Platz, istniała tam tak-
że ulica Webskiego. W czasie II 
wojny światowej, podczas ob-
lężenia Wrocławia, pałac został 
uszkodzony, ale po wojnie zo-
stał wyremontowany i później 
pełnił funkcję Domu Aktora. 
Egmont Websky urodził się 17 
lipca 1827 r. w Walimiu, zmarł 
26 lutego 1905 r. we Wrocła-
wiu, jednak jego szczątki są 
ułożone w grobowcu rodzin-
nym na cmentarzu komunal-
nym w Walimiu. Był fabrykan-
tem tekstylnym, farmerem, 
parlamentarzystą, członkiem 
Rady Państwa. Egmont urodził 
się jako trzeci syn przemysłow-
ca Martina Webskiego, ukoń-
czył gimnazjum w Berlinie, 
szkołę średnią z maturą we 
Wrocławiu, w latach 1849-1853 
studiował przyrodoznawstwo 
w Berlinie, tytuł doktorski uzy-

Włókiennicza historia Walimia

skał za pracę De oleo Brassicae 
Napi. Był przedstawicielem 
bardzo nowatorskich działań 
na rzecz własnych pracowni-
ków, m.in. budował dla nich 
domy mieszkalne, przedszkola, 
wprowadzał zabezpieczenie 
socjalne i emerytalne. Niektóre 
z budowanych przez niego bu-
dynków są w Walimiu do dziś – 
mówi Wioletta Sowa.

W Zakładach Przemysłu 
Lniarskiego Walim, w czasach 
PRL, rocznie wytwarzano do 
12,5 mln mb tkanin (ręczniki, 
obrusy, tkaniny żakardowe, 
drukowane, powlekane, po-
ścielowe). Do przedsiębiorstwa 

należał zakład terenowy w 
Wałbrzychu, ośrodki wczasowe 
w Sławie nad jeziorem i w Mię-
dzyzdrojach, dom kultury, żło-
bek i przedszkole. Zakłady upa-
dły w 1992, ale pamięć wśród 
mieszkańców jest ciągle żywa.

- Przygotowywana przez 
nas wystawa będzie okazją, 
aby wspomnienia wróciły, a my 
w tym z chęcią pomożemy. Za-
praszamy do kontaktu z nami. 
W okresie epidemii proponu-
jemy najpierw kontakt telefo-
niczny pod numerem 74 845 
72 30 - dodaje cyrektor CKiT w 
Walimiu.

(kk)

R E K L AMA

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
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Sprzęt dla OSP
Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gorcach kupiła 
nowy sprzęt. Dzięki staraniom 
druhów, z budżetu obywa-
telskiego Boguszowa – Gorc 
jednostka pozyskała 40 tys. zł 
na nowe wyposażenie dla stra-
żaków. - Szczególne podzię-
kowania należą się wszystkim 
mieszkańcom oraz osobom za-
angażowanym w rozwój naszej 
jednostki! Z pozyskanych środ-
ków kupiliśmy między innymi: 
20 hełmów Rosenbauer Titan, 
5 latarek Stremlight Vulcan 
LED Atex oraz 6 par rękawic Ba-
sic Grip 2.0 – wyliczają strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gorce.

(RED)

Izba i wieża 
nieczynne
- W oparciu o aktualne wy-
tyczne dla instytucji kultury 
informujemy, że Izba Pamięci 
Górnictwa i Kopalnictwa oraz 
wieża widokowa Szybu Witold 
będą niedostępne dla zwie-
dzających. Decyzja obowiązuje 
do odwołania – mówi Michał Bo-
rzemski, kierownik Centrum Kul-
turalno-Kongresowego Witold 
w Boguszowie – Gorcach.

(RED)

Usuń azbest
Od 16 listopada 2020 r. do 20 
listopada 2020 r. do urny wrzu-
towej umieszczonej w holu 
Urzędu Gminy Stare Bogaczo-
wice można wrzucać wnioski 
na do�nansowanie: odbioru, 
transportu do miejsca utylizacji 
i utylizacji wyrobów zawierają-
cych azbest oraz oczyszczenia 
terenu składowania wyrobów 
zawierających azbest z pyłu 
azbestowego. Do�nansowanie 
będzie udzielane w formie bez-
gotówkowej, tj. przez s�nan-
sowanie w całości przez gminę 
wymienionych czynności. Regu-
lamin określający zasady i tryb 
udzielanie pomocy w ramach 
„Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Stare Bogaczowice na lata 
2018-2032” i załączniki do niego 
są dostępne na stronie interne-
towej www.starebogaczowice.
ug.gov.pl.

(RED)

Zawieszone dyżury
- W związku z sytuacją epide-
miologiczną, dyżury Przewod-
niczącej Rady Gminy Stare Bo-
gaczowice zostały zawieszone 
na czas nieokreślony. Proszę o 
kontakt za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej na adres: a.raj-
ca@starebogaczowice.ug.gov.
pl lub urzad@starebogaczowice.
ug.gov.pl – mówi Aneta Rajca, 
przewodnicząca rady.

(RED)

- W związku z ogłoszo-
nym przez Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej progra-
mem „Wspieraj Seniora”, 
osoby powyżej 70 roku życia 
z Gminy Stare Bogaczowi-
ce, które na czas pandemii 
zdecydują się pozostać w 
domach ze względu na swo-
je bezpieczeństwo, mogą 
uzyskać pomoc ze strony 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

- Program skierowany jest 
do osób starszych w wieku 
70 lat i więcej, które zdecydu-
ją się pozostać w domach w 
związku z utrzymującym się 
stanem epidemii, a ze wzglę-
du na sytuację rodzinną nie 
mają zaspokajanych swoich 
potrzeb przez rodzinę lub 
osoby bliskie. Senior, który 
potrzebuje pomocy powinien 
się skontaktować z ogólno-
polską infolinią uruchomioną 
w ramach programu Solidar-
nościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów – 22 505 11 11. Oso-
by przyjmujące zgłoszenie 
przekierują prośbę seniora 

do właściwego ze względu 
na jego miejsce zamieszkania 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
czyli do OPS Stare Bogaczo-
wice. Pracownik ośrodka po-
mocy społecznej skontaktuje 
się telefonicznie z seniorem 
w celu weryfikacji zgłoszenia 
i ustalenia zakresu wsparcia 
i formy realizacji. Podczas 
rozmowy telefonicznej z se-
niorem pracownik ośrodka 
podaje rozmówcy datę i go-
dzinę zgłoszenia dokonanego 
przez seniora – informacja ta 
stanowi dla seniora zapew-
nienie, że rozmawia rzeczywi-
ście z pracownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a nie 
osobami, które mogą się pod 
taką osobę podszywać. Senio-
rzy w ramach programu mogą 
liczyć na dostarczenie im do 
miejsca zamieszkania artyku-
łów spożywczych, środków 
higieny osobistej, leków. Za 
zakupy płaci senior; który 
przekazuje pieniądze przed 
dokonaniem zakupów. Pozo-
stałe usługi takie jak: pomoc 
w np. sprawach urzędowych 
jest nieodpłatna – wyjaśnia 
Mirosław Lech.

(RED)

Program wsparcia 
dla seniorów

Mimo pandemii, Gmina 
Stare Bogaczowice realizu-
je kolejne inwestycje. Na-
stępnym zrealizowanym 
zadaniem w 2020 r. jest re-
witalizacja placu zabaw w 
Chwaliszowie.

Gmina Stare Bogaczowice 
otrzymała od Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
dotację w ramach konkursu 
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 
2020 roku. Pieniądze z prome-
sy w wysokości 30 000 zł zo-
stały przeznaczone na budowę 
placu zabaw i zagospodarowa-
nie terenu zielonego w Chwa-
liszowie. - Nasz wyremonto-
wany plac zabaw z nowymi 
urządzeniami jest już czynny. 

W przyszłości planowana jest 
wymiana kolejnych urządzeń 
na nowe. W imieniu mieszkań-
ców składam podziękowania 
wójtowi gminy Mirosławowi 
Lechowi, zastępcy wójta To-
maszowi Fące, radzie gminy i 
pracownikom urzędu gminy 
za realizację projektu. Proszę 
o dbanie i zamykanie bramki, 
aby zwierzaki nie zrobiły sobie 
tam kuwety – mówi Arkadiusz 
Karczmarz, sołtys Chwaliszowa.

Jest to kolejna gminna in-
westycja w tym sołectwie. Mię-
dzy innymi w ubiegłym roku 
został oddany do użytku Lo-
kalny Ośrodek Integracji Spo-
łecznej.

(RED)

Nowy plac zabaw
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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)

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

KUPIĘ 
STAROCIE

PORCELANĘ SZKŁO
KOLOROWE PATERY

ZEGARKI I INNE 
PRZEDMIOTY

Z OKRESU PRL-U
TEL. 509 546 581

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Sprzedam
mieszkanie 

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

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

ul. Grodzka. Zarządca ADM, 
a nie spółdzielnia. 

Tel. 608 689 085

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE • MAJĄTKOWE • KOMUNIKACYJNE

DORADZIMY W ZAKRESIE: 
Programów grupowych, Abonamentów 

medycznych, Programów oszczędnościowo 
– inwestycyjnych, Programów emerytalnych

ZADZWOŃ LUB NAPISZ  Tel. 513 018 511

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Jedlina Górna i Unisław 
Śląski – te stacje znalazły się 
na liście kolejowych przy-
stanków na żądanie, które 
zostaną wprowadzone w 
nowym, rocznym rozkładzie 
jazdy, który zacznie obowią-
zywać od 13 grudnia 2020 
r. Pociągi na trasę Wrocław 
- Wałbrzych – Mieroszów – 
Mezimesti mają powrócić na 
wiosnę.

W niedzielę został wpro-
wadzony nowy rozkład jazdy 
pociągów. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. i przewoźnicy 
wspólnie opracowali ofertę po-
łączeń dla podróżnych, która 
będzie obowiązywała od listo-
pada do 12 grudnia.

- Wstrzymane zostały po-
łączenia sezonowe m.in. na 
trasie Wrocław - Wałbrzych - 
Mezimesti – Adrspach, które 
powinny powrócić wiosną. A 
od nowego rocznego rozkładu 
jazdy pociągów, który będzie 
obowiązywał od 13 grudnia, do 
już funkcjonujących przystan-
ków na żądanie w Krzyżowej i 
Nowej Wsi Legnickiej dołączą: 
Bierkowice, Błażkowa, Bolesła-
wice Świdnickie, Gorzuchów 
Kłodzki, Górzyniec, Jedlina Gór-
na, Kłodzko Książek, Kłodzko 
Zagórze, Kulin Kłodzki, Kwieci-
szowice, Lewin Kłodzki, Młyń-

Kolej na żądanie

sko, Nowa Ruda Przedmieście, 
Nowa Ruda Zdrojowisko, Stary 
Wielisław, Studzianka, Ubocze, 
Unisław Śląski oraz Wierzcho-
wice. Wszystkie zostaną ozna-
czone specjalnymi piktogra-
mami – wyjaśnia Tymoteusz 
Myrda, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. - Co 
więcej, od grudnia część pocią-
gów będzie już wyposażona w 
specjalny system powiadamia-
nia o zamiarze skorzystania z 
przystanku. Przystanki na żąda-

nie są jeszcze jednym przykła-
dem innowacyjności Dolnego 
Śląska w dziedzinie kolei pasa-
żerskiej. Spotkały się z dużym 
uznaniem podróżnych, którzy 
sami wskazują nam też inne 
miejscowości, które warto włą-
czyć do tego systemu. Wszyst-
kie te sugestie analizujemy, bo 
zależy nam na jak najszybszym 
likwidowaniu białych plam na 
komunikacyjnej mapie woje-
wództwa.

(RED)

Szli na Zachód osadnicy
Stowarzyszenie Pasjonatów 
Historii Ziemi Mieroszowskiej 
zaprasza na wirtualną wystawę 
„Szli na Zachód osadnicy… Mie-
roszów 1945 -1950”. Wernisaż 
wystawy odbył się 11 listopada. 
– Chcieliśmy w ten sposób uczcić 
wraz z Państwem 102 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Zapraszamy do obejrzenia 
wirtualnej wystawy, która jest do-
stępna na pro�lu Stowarzyszenia, 
MCK i Gminy Mieroszów – zachę-
cają przedstawiciele Stowarzy-
szenia Pasjonatów Historii Ziemi 
Mieroszowskiej.

(RED)

Wystawa 
w Świebodzicach
- Aby uczcić rocznicę odzy-
skanie niepodległości, przed 
ratuszem w Świebodzicach 
została ustawiona wystawa 
poświęcona procesowi od-
zyskiwania przez Polskę nie-
podległości oraz dorobkowi 
II Rzeczypospolitej pod nazwą 
„Tak powstawała Niepodległa”. 
Autorami 11 plansz są dr Seba-
stian Adamkiewicz (muzealnik i 
adiunkt w dziale historycznym 
Muzeum Tradycji Niepodległo-
ściowych w Łodzi) oraz Anna 
Bińkowska (Biuro Programu „Nie-
podległa”). Wystawę prezentuje 
Miejski Dom Kultury. Można ją 
oglądać codziennie do niedzie-
li 15 listopada – zachęca Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

(RED)

Pandemia sprawiła, że 
tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości były inne. Ze 
względu na ograniczenia, nie 
było uroczystych przemar-
szów, wieców, biegów i ma-
sowych imprez kulturalnych. 
Nie oznacza to jednak, że nie 
było żadnych o�cjalnych ob-
chodów.

- Zachęcaliśmy wszystkich 
mieszkańców Gminy Mieroszów 
do wywieszenia �ag narodo-
wych. Flaga jest naszym naro-
dowym symbolem, nasze barwy 
są symbolem naszej państwo-

wości, są naszą dumą, radością 
i towarzyszą nam we wszystkich 
najważniejszych momentach 
naszego życia i naszej historii – 
mówi Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa, który 11 listopada, 
wraz z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Mieroszowa Violettą 
Kopką oraz przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego w Mieroszo-
wie i jednostek gminnych, złożył 
pod pomnikiem w mieroszow-
skim Rynku, wiązankę kwiatów 
w hołdzie poległym za wolność 
ojczyzny.

(RED)

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

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

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

(3) 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

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

KUPIĘ

(2) 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

R E K L AMA

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, 

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 
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-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
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R E K L AMA

Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to 
jeden z najważniejszych fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa 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


