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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

MOTO - HURT SA O/ WAŁBRZYCH
ul. 11 Listopada 38
TEL 74/844-65-41 / 74/844-65-08

OPONY CIĘŻAROWE ORIUM /GRUPA MICHELIN/

już od 1040 zł netto

OPONY PRZEMYSŁOWE PETLAS
już od 850 zł netto 

OPONY OSOBOWE ZIMOWE KORMORAN 
już od 145 zł netto

OPONY OSOBOWE ZIMOWE APLUS
już od 120 zł netto
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Szesnaście charaktery-
stycznych, czerwonych po-
jemników przeznaczonych 
na zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny stanęło 
na ulicach Wałbrzycha. Na 
mocy umowy zawartej przez 
urząd miasta, Wałbrzych 
dołączył do projektu „Elek-
tryczne Śmieci” realizowa-
nego wspólnie przez MB Re-
cycling, Fundację Odzyskaj 
Środowisko oraz organizację 
odzysku AURAEKO. Udział w 
projekcie pozwoli mieszkań-
com Wałbrzycha bezpłatnie 
i bezproblemowo zutylizo-
wać elektryczne śmieci, które 
„wrócą” do nich już na wio-
snę w postaci ekologicznych 
uli. Miejska pasieka oraz do-
stęp do nowoczesnej platfor-
my edukacyjnej to wartości 
dodane projektu.

Elektryczne śmieci – 
problem czy potencjał?

Produkcja elektrycznych 
odpadów z każdym rokiem 
wzrasta. W 2020 r. na świecie 
wyprodukowano 53 miliony 
ton elektrośmieci, a naukowcy 
są zgodni, że za kolejne 10 lat 
ta liczba wzrośnie aż do 74.

- Zagadnienia związane z 
uporządkowaniem gospodarki 
odpadami są dla nas priory-
tetem od wielu lat. Cieszymy 
się z faktu, że od teraz nasi 
mieszkańcy zyskają możliwość 

Wałbrzych zbiera 
elektrośmieci

ekologicznego i szybkiego po-
zbycia się zalegających w ich 
domach elektrycznych śmieci, 
które często zawierają w sobie 
substancje niebezpieczne dla 
naszego zdrowia – mówi Ro-
man Szełemej, prezydent Wał-
brzycha.

Do czerwonych kontene-
rów można wrzucać sprzęt 
elektryczny i elektroniczny nie-
przekraczający 50 cm np. małe 
AGD, telefony komórkowe, zu-
żyte baterie i akumulatory.

 - Szacuje się, że w naszych 
domach przetrzymujemy aż 
100 milionów ton zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Wrzucając je do 
specjalistycznych pojemni-
ków, dajemy im drugie życie. 
Wiele materiałów, substancji 
czy pierwiastków jesteśmy w 
stanie odzyskać i ponownie 
wykorzystać, czego świetnym 
przykładem są tworzone z ma-
teriałów z recyklingu czerwone 
ule. Już na wiosnę będą kolejną 
atrakcją Wałbrzycha, która – 
mam nadzieję – będzie cieszyć 
oczy samych mieszkańców, 
ale i turystów odwiedzających 
Miasto Zielonego Dębu – tłu-
maczy Gabriela Leszczyńska, 
prezes Zarządu AURAEKO.

Wiedza w innym 
wydaniu

O idei zakładania miejskich 
pasiek, zwyczajach pszczół i 
ich języku będzie można prze-
czytać w Laboratorium Pszczół, 
które stanowi jeden z wielu 
elementów nowoczesnej plat-
formy edukacyjnej: Szkolnego 
Centrum Recyklingu. - Podzie-
liliśmy go na segmenty dedy-
kowane uczniom oraz nauczy-
cielom. Na przedszkolaków i 
uczniów czekają gry online, 
bajki, �lmiki, rebusy, quizy, ale 
także artykuły z zakresu eko-
logii. Dla nauczycieli przygo-
towaliśmy scenariusze lekcji i 
materiały dydaktyczne, które 
mogą wykorzystać podczas 
lekcji, warsztatów czy zajęć te-
renowych. Nie zapomnieliśmy 
także o konkursach. Już wkrót-
ce ogłosimy zasady uczestnic-
twa oraz nagrody, a szkołom 
zaproponujemy specjalne pro-

gramy partnerskie – podkreśla 
Krzysztof Kieszkowski z Funda-
cji Odzyskaj Środowisko. Do-
stęp do wszystkich materiałów 
na platformie jest całkowicie 
bezpłatny. Szkolne Centrum 
Recyklingu działa pod adre-
sem: http://szkolnecentrumre-

cyklingu.pl/ i jest integralnym 
elementem projektu Elektrycz-
ne Śmieci. 

Czerwone pojemniki na 
elektryczne śmieci znajdują 
się we wszystkich dzielnicach i 
osiedlach Wałbrzycha. 

(ESZ)

Lista lokalizacji: 

LOKALIZACJA DLA POJEMNIKA Numer działki Obręb 

ul. Wrocławska 124 95/7 Szczawienko  nr 2

Skrzyżowanie ul. Makowej i Jaworowej 162/11 Szczawienko nr 1

ul. Gagarina pomiędzy 6 - 8 9/5 Szczawienko nr 2

ul. Forteczna pomiędzy 44 - 46 243/4 Podzamcze  nr 47

Ul. Basztowa 37 – 41 123/5 Podzamcze  nr 47

ul. Broniewskiego 83-85 
(za Przychodnią Zdrowia Psychicznego)

15/60 Piaskowa Góra nr 5

ul. Miłosza 6 (podwórko obok selektów) Piaskowa Góra nr 6

ul. Parkowa 14 36/6 Stary Zdrój nr 20

ul. Dąbrowskiego 29 Biały Kamień nr 4

ul. Andersa 48 52 Biały Kamień nr 17

ul. Adama Asnyka 2 (obok sklepu) Nowe Miasto nr 26

ul. Niepodległości 118 (placyk) 13/8 Podgórze nr 39

ul. Rycerska 
(ściana boczna budynku przy pojemnikach)

Śródmieście nr 27

Karkonoska 5 284 Sobięcin nr 30

Krzywoustego 26 91/9 Gaj nr 32

Orkana 127 58 i 24/1 Poniatów nr 24
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu sprzeda działkę nr 191/5, 
o powierzchni 3427 m2, zlokalizowaną przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu. 

Działka zabudowa jest dwoma budynkami, posiada drogi i utwardzone place 
parkingowe oraz bezpośredni wjazd od ul. Długiej.

Informacje dotyczące budynków:
Budynek nr 1 jest o powierzchni 666,70 m2. 

Ma przeznaczenie warsztatowo-usługowe i posiada zaplecze socjalno-biurowe. 
Budynek nr 2 jest o powierzchni 318,30 m2. 

Ma przeznaczenie biurowo-magazynowe.
Oba budynki wyposażone są w opomiarowane media i są połączone trwałym 

łącznikiem-ciągiem pieszym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00:

• Adam Wójcik, tel. 74 886-91-32 lub 530 120 500
• Piotr Kruczkowski, tel. 74 886-91-08 lub 508 02 00 62.

Oferty pisemne z ceną netto za nieruchomość (podatek VAT zostanie naliczony na-
bywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami)  prosimy składać 

do dnia 07 grudnia 2020 r., do godziny 1200, na portierni PEC S.A. Wałbrzych 
lub listownie na adres przedsiębiorstwa.

R E K L AMA

Dziś odpowiem na pyta-
nia, które w ostatnim czasie 
pojawiały się dość często: 
czym są prawo do decydo-
wania o pochówku i prawo 
do grobu? Czy to czasem nie 
jest to samo? Kto, po śmier-
ci danej osoby, będzie miał 
prawo zdecydować o sposo-
bie i miejscu jej ostatniego 
spoczynku? W jaki sposób 
można dokonać pochówku? 
Warto znać podstawowe in-
formacje dotyczące tych, jak-
że delikatnych, spraw.

Zgodnie z ustawą o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych, 
prawo do pochówku, a więc do 
sposobu i miejsca pochowa-
nia, zwłok ludzkich przysługuje 
najbliższym członkom rodziny 
osoby zmarłej, w następującej 
kolejności: a) pozostały mał-
żonek (małżonka); b) krewni 
zstępni (dzieci, wnuki, pra-
wnuki itd.); c) krewni wstępni 
(rodzice, dziadkowie itd.); d) 
krewni boczni do 4 stopnia 
pokrewieństwa (m.in. rodzeń-
stwo, dzieci rodzeństwa); e) 
powinowaci w linii prostej do 
1 stopnia (rodzice małżonka, 
zięć, synowa).

Poza osobami z kręgu naj-
bliższej rodziny, istnieją jeszcze 
trzy podmioty, uprawnione do 

pochowania zwłok. Są to: a) 
organy wojskowe w stosunku 
do zwłok osób wojskowych 
zmarłych w czynnej służbie 
wojskowej; b) organy pań-
stwowe, instytucje i organiza-
cje społeczne – przysługuje im 
prawo pochowania zwłok osób 
zasłużonych wobec państwa i 
społeczeństwa; c) osoby, które 
się do tego dobrowolnie zobo-
wiążą – może to być np. sąsiad 
zmarłego, który nie posiadał 
rodziny.

Zwłoki ludzkie mogą być 
pochowanie przez złożenie w 
grobach ziemnych, grobach 
murowanych oraz katakum-
bach. Mogą również zostać po-
chowane poprzez zatopienie 
w morzu. Szczątki pochodzące 
ze spopielenia zwłok mogą być 
przechowywane także w ko-
lumbariach. Wskazane groby 
ziemne, murowane i kolum-
baria przeznaczone na składa-
nie zwłok i szczątków ludzkich 
mogą znajdować się tylko na 
cmentarzach. Przepisy nie do-
puszczają możliwości pocho-
wania zwłok w innym miejscu.

Przyjęcie zwłok do pocho-
wania na cmentarz następuje 
po przedstawieniu karty zgonu. 
Gdy zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że przyczyną zgonu 

było przestępstwo, na pocho-
wanie zwłok oprócz karty zgo-
nu wymagane jest zezwolenie 
prokuratora. Ponieważ kartę 
zgonu wydaje się tylko jednej 
osobie, i karta ta jest podstawą 
do przyjęcia zwłok oraz pocho-
wania na cmentarzu, może się 
zdarzyć, że o pochówku zdecy-
duje członek rodziny skon�ik-
towany ze zmarłym. Jeżeli po 
pochowaniu zwłok powstaje 
między najbliższymi członkami 
rodziny spór co do miejsca po-
chowania i roztoczenia pieczy 
nad grobem osoby zmarłej, to 
spór taki rozstrzyga sąd. Trze-
ba także pamiętać o tym, że 
można, w testamencie określić 
swoją wolę odnośnie miejsca 
pochówku i osoby, która zgod-
nie z tą wolą ma to uczynić. 
Sąd, rozstrzygając tego rodzaju 
spory, bierze pod uwagę rów-
nież ostatnią wolę zmarłego.

Kto i kiedy ma prawo do kon-
kretnego, oznaczonego grobu? 
Co w sytuacji, gdy istnieje kilka 
osób uprawnionych do „skorzy-
stania” z danego grobu? Odpo-
wiedz, te pytania, wiąże się naj-
częściej z ustaleniem, kto jest 
„dysponentem grobu”, czasem 
zwanym także „opiekunem gro-
bu”. Kwestii związanych z gro-
bem nie reguluje jednak ustawa 

o cmentarzach. Sposoby okre-
ślania osób uprawnionych do 
grobu wynikają z regulaminów 
konkretnych cmentarzy. Bardzo 
często regulaminy odwołują się 
do ustawy o cmentarzach i łączą 
prawo do pochówku z prawem 
do grobu. Dotyczy to głównie 
cmentarzy komunalnych oraz 
dużych cmentarzy para�alnych. 
Wówczas, jako dysponent gro-
bu, wskazani są zwykle człon-
kowie rodziny osoby pochowa-
nej w tym grobie, w kolejności 
wymienionej wyżej. Zdarzają 
się jednak odmienne regulacje, 
spotykane głównie na mniej-
szych cmentarzach.

O sposobie wykorzysta-
nia grobu decyduje jego dys-
ponent. To właśnie on musi 
również wyrazić zgodę na 
pochowanie, w istniejącym 
już grobie, kolejnej osoby. W 
przypadku, gdy dysponentami 
grobu są dwie lub więcej osób, 
wszelkie decyzje, związane z 
dysponowaniem grobem, win-
ny być podejmowane przez 
wszystkie te osoby lub przez 
jedną z nich, która jest upoważ-
niona przez osoby pozostałe. 
Każdy uprawniony do grobu 
(dysponent) ma swoje indy-
widualne prawo, które pod-
lega ochronie. Wynikłe z tych 

Prawo w pigułce: prawo do pochówku a prawo do grobu 

uprawnień spory powinny być 
rozstrzygane w drodze ugodo-
wej, a jeżeli jest to niemożliwe, 
pozostaje droga sądowa. Pra-
wo do grobu rozumiane musi 
być szerzej niż tylko prawo do 
określonego miejsca pochów-
ku. Szerzej, to znaczy również, 
jako prawo związane z kultem 
zmarłego, prawo do urządze-
nia grobu, decydowaniu o jego 
wystroju, ustawienia  nagrob-
ka, pielęgnacji grobu, odwie-
dzania go, obywania ceremonii 
religijnych, kontemplacji.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Warsztaty 
fotogra�czne
- Kto chętny na bezpłatne warsz-
taty fotogra�czne? 28 listopada 
zaczynamy naukę online! Warsz-
taty są częścią projektu „Robisz to 
dobrze!”, swoją wiedzę przekaże 
wam fotograf Waldemar Łomża. 
Zapisy prowadzone są pod tym 
linkiem: https://forms.gle/XtwdFj-
9kan1a7WAbA, a o szczegóły 
można pytać  za pośrednictwem 
e-mail: karolina@wok.walbrzych.
pl. Projekt do�nansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury 
– mówi Justyna Ryncewicz z Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.

(JR)

Oddali krew
18 listopada w świebodzic-
kim Rynku odbyła się mobilna 
zbiórka krwi. Pomimo pande-
mii, zgłosiło się 26 dawców, z 
których 20 oddało krew. Po raz 
kolejny świebodziczanie udo-
wodnili, że mają wielkie serca i 
mnóstwo empatii. Podczas zbiór-
ki pracowników RCKiK odwiedził 
burmistrz miasta Świebodzice 
Paweł Ozga, który w związku ze 
zbliżającymi się Dniami Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK (22-26 
listopada) podziękował za po-
święcenie, o�arność oraz pomoc 
potrzebującym, wręczył dyplom 
oraz słodycze.

(RED)



Czwartek, 19 listopada 2020 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Do 4 grudnia można zgła-
szać się na wolontariuszy 
29 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wał-
brzyski sztab już od paź-
dziernika pracuje pełną parą, 
ale �nał nie odbędzie się bez 
osób kwestujących.

Jak zostać 
wolontariuszem?

Masz możliwość samodziel-
nego uzupełnienia formularza 
zgłoszeniowego na stronie 
internetowej https://iwolonta-
riusz.wosp.org.pl/ ; osoby nie-
pełnoletnie powinny poprosić 
opiekuna (rodzica) o pomoc 
w założeniu konta opiekuna 
wolontariusza; zgłoszenie do 
sztabu nie jest jednoznaczne 
z zostaniem wolontariuszem; 
uwaga! po wysłaniu zgłoszenia 
sztab skontaktuje się z Tobą 
w celu potwierdzenia danych, 
które zostały wpisane do for-
mularza. Wałbrzyski sztab jest 
zarejestrowany w WOŚP pod 
nazwą: #1233 Publiczna Szko-

ła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 26, ul. Pali-
sadowa 16, Wałbrzych – mu-
sisz wybrać z listy sztabów w 
Polsce;

Pobierz ze strony www.wok.
walbrzych.pl ankietę, uzupeł-
nij i wyślij wraz ze zdjęciem na 
adres: wospwalbrzych@gmail.
com; zdjęcie bez nakrycia gło-
wy, z odsłoniętą twarzą, nie-
wykadrowane np. ze zdjęcia 
grupowego (format jpg, min. 
800×600 pikseli) musi być pod-
pisane imieniem i nazwiskiem; 
po wysłaniu maila dostaniesz 
SMS z linkiem, który trzeba po-
twierdzić.

Wałbrzyski sztab WOŚP za-
prasza ponadto do:

- Publicznej Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 26, ul. Palisadowa 
48, Wałbrzych – od poniedział-
ku do piątku, w godz. 10.00 
– 14.30 (do opiekunów wolon-
tariatu);

- Hufca ZHP Ziemi Wałbrzy-
skiej, ul. Przemysłowa 16 – po-

Wolontariusze WOŚP poszukiwani!

niedziałek, piątek, w godz. 8.00 
– 15.00; środy w godz. 9.30-
16.30;

- Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury, ul. Wysockiego 29 (na 
terenie Starej Kopalni) – tu 
zostawisz ankietę i zdjęcie w 
skrzynce korespondencyjnej 
WOK na portierni.

Ankieta wolontariusza oraz 
regulamin dostępne na stronie 
wok.walbrzych.pl

Głuszyca też zagra
- Spotykamy się 10 stycznia 

2021 roku na 29 Finale WOŚP, 
który odbędzie się w CK-MBP 
w Głuszycy, aby pobić kolejny 

rekord głuszyckiego sztabu 
WOŚP! Podczas ostatniego 
�nału zebraliśmy 15 043,5 zł. 
Mamy nadzieję, że nam w tym 
pomożecie! Aby zostać wolon-
tariuszem należy zapoznać się 
z regulaminem i zarejestrować 
się online za pośrednictwem 
strony internetowej https://
iwolontariusz.wosp.org.pl/ 
lub wypełnić ankietę i wraz 
ze zdjęciem swojej twarzy wy-
słać ją na maila instruktorzy@
gluszyca.pl. Ankieta wolonta-
riusza oraz regulamin dostęp-
ne są na stronie www.ckmbp.
gluszyca.pl – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor CK-MBP w 
Głuszycy.

Każdy sztab WOŚP ma ogra-
niczoną liczbę miejsc, zgłosze-
nie niepotwierdzone może zo-
stać odrzucone.

Finał odbędzie się 10 stycz-
nia 2021 roku. Pieniądze będą 
przekazane na zakup sprzętu 
dla laryngologii, otolaryngolo-
gii i diagnostyki głowy.

(RED)

Inwestują 
w bezpieczeństwo
Trwa remont kładki pieszej, 
która znajduje się między 
ulicą Piaskową a ulicą Łączną 
w Świebodzicach. Przejście 
przez kładkę jest zamknięte 
do zakończenia prac, ale już w 
grudniu bieżącego roku miesz-
kańcy będą bezpiecznie korzy-
stać z tego przejścia. Z kolei na 
ulicy Wolności w Świebodzi-
cach, na dwóch przejściach dla 
pieszych, które znajdują się po-
między budynkami Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
przy skrzyżowaniu z ulicą Krót-
ką, zostało zamontowane solar-
ne oświetlenie sygnalizacyjne. 
- Pulsacyjnie światło ostrzega 
o szczególnie ważnych miej-
scach na drodze. Zwiększy to 
znacznie bezpieczeństwo użyt-
kowników pieszych i zmotory-
zowanych, zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy dni 
są coraz krótsze i szybko za-
pada zmrok – wyjaśnia Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

(WPK)
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- Od 14 lat prowadzimy 
Fundację Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Feniks” 
w Wałbrzychu. W zakresie 
świadczenia działalności 
opiekuńczej posiadamy za-
tem ogromne doświadcze-
nie. 1.07.2020 r. otworzyli-
śmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Het-
mańskiej 5G w jednej z dziel-
nic Wałbrzycha – na Podzam-
czu. Placówka czynna jest w 
dni powszednie w godz. 7.00 
– 17.00 – mówi Ewa Mizgal-
ska, prezes fundacji.

- Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z 
czynnościami dnia powsze-
dniego. Zatem jeżeli jesteś 
osobą samotną, potrzebujesz 
opieki oraz pomocy, a przy 
okazji chcesz miło i kreatyw-
nie spędzić czas – skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do 
niewiążącej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Se-
niora” oraz do zapoznania się 
z pełną ofertą. Nasz personel 
chętnie odpowie na każde 
pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp. – dodaje Ewa 
Mizgalska.

Fundacja oferuje także 
możliwość skorzystania z 

odpłatnego transportu. Dys-
ponuje samochodem, który 
przywiezie chętnych do „Oazy 
Seniora”, a po zajęciach odwie-
zie do domu.

- Prosimy o punktualność, 
gdyż o godz. 9.00 zaczynają 
się warsztaty z terapii zajęcio-
wej. Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na 
życzenie przybliży ich spe-
cyfikę. Po terapii zajęciowej i 
krótkiej przerwie, zajęcia pro-
wadzić będzie doświadczona 
rehabilitant, mgr fizjoterapii 
Agnieszka Arumińska-Ja-
nas. Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” wyposażony 
jest w niezbędny sprzęt reha-
bilitacyjny. Zajęcia będą do-
stosowane do państwa moż-
liwości i chęci. Dysponujemy 
rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PUR-em z oprzy-
rządowaniem, jak również in-
nym sprzętem do rehabilitacji 
jak materacem do  masażu 
ciała. Po zajęciach rehabili-
tacyjnych i przerwie można 
skorzystać z obiadu w formie 
cateringu. Przy Domu Dzien-
nego Pobytu „Oaza Seniora” 
znajduje się też ogródek, do 
którego można wyjść bezpo-
średnio z obiektu. Pozwala 
on na miłe spędzanie cza-

su na świeżym powietrzu w 
ciepłych miesiącach roku. W 
ogródku znajdują się nowo 
zakupione stoliki, krzesła oraz 
parasole ogrodowe. Z oferty 
Domu „Oaza Seniora” mo-
żecie Państwo też korzystać 
częściowo, w wybrane dni 
tygodnia – dodaje prezes fun-
dacji Feniks.

Jak zgłaszać się 
do Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” ?

- telefonicznie – bezpośred-
nio u Prezes Fundacji pod nr 
telefonu 663 171 113,

 lub 
- za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego, dostęp-
nego na stronie internetowej 
Fundacji Feniks www.funda-
cja-feniks.org.pl

W tym przypadku prezes 
fundacji skontaktuje się z oso-
bą zgłaszającą w celu potwier-
dzenia zgłoszenia i omówienia 
warunków uczestnictwa.

- Serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznaw-
czej wizyty w Domu Dziennego 
Pobytu „Oaza Seniora” przy ul. 
Hetmańskiej 5G w Wałbrzychu 
– zachęca Ewa Mizgalska.

(TP)

Oaza Seniora

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

- Chcesz zasiłek na dziec-
ko? Dołącz do niego potwier-
dzenie ubezpieczenia choro-
bowego – przypomina Iwona 
Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Rodzice mogą ponownie 
wnioskować o dodatkowy za-
siłek opiekuńczy na dziecko. 
Osoby prowadzące działalność 
gospodarcza składają wniosek 
bezpośrednio do ZUS, wszyst-
kie inne osoby poprzez swoje-
go pracodawcę. Pracodawca 
przed wysłaniem dokumentów 
do ZUS musi dodać do nich za-
łącznik Z-3, który potwierdza, 
że od pensji pracownika jest 
płacona składka na ubezpie-
czenie chorobowe. Osoby sa-
mozatrudnione, które wnioski 
składają bezpośrednio do ZUS 
dołączają do nich Z-3b bądź 
ZAS-53. Załącznika wymaga 
także wniosek od osoby, której 
umowa o pracę wygasła lub 
została wypowiedziana. Brak 
załącznika powoduje brak wy-
płaty.

- Nadal naszym najwięk-
szym problemem jest niekom-
pletność wniosków przysyła-
nych przez �rmy zatrudniające 
do 20 pracowników. To są te 
�rmy, w których zasiłki wypła-

ca ZUS – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis.

Wiele wniosków o opiekę 
nad dzieckiem jest niepo-
prawnie wypełnionych lub nie 
ma załączników od pracodaw-
cy (Z-3 lub Z-3a) potwierdza-
jących, że pracownik podlega 
ubezpieczeniu chorobowemu. 
To powoduję, że ZUS musi 
kontaktować się z wniosko-
dawcą (w przypadku samoza-
trudnionych) lub pracodaw-
cą, jeżeli ktoś ma podpisaną 
umowę o pracę lub umowę 
zlecenia i prosić o korektę. Co 
ważne, rodzic nabywa prawo 
do zasiłku opiekuńczego bez 
okresu wyczekiwania, jeśli jest 
objęty ubezpieczeniem choro-
bowym (np. z umowy o pracę, 
umowy zlecenia, działalności 
gospodarczej). Oświadczenie 
o sprawowaniu opieki nale-
ży złożyć u swojego płatnika 
składek, na przykład praco-
dawcy czy zleceniodawcy. 
Oświadczenie to jest jedno-
cześnie wnioskiem o dodatko-
wy zasiłek opiekuńczy. Osoby 
prowadzące działalność poza-
rolniczą składają oświadczenie 
w ZUS, można to zrobić drogą 
elektroniczną przez Platformę 
Usług Elektronicznych. Dodat-
kowego zasiłku opiekuńczego 

Złóż wniosek o zasiłek

nie wlicza się do limitu 60 dni 
zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym przyznawa-
nego na tzw. ogólnych zasa-
dach. Zasiłek nie przysługuje, 
jeśli drugi z rodziców dziecka 
może zapewnić dziecku opie-
kę (np. jest bezrobotny, korzy-
sta z urlopu rodzicielskiego 
czy urlopu wychowawczego). 
Zasiłku nie otrzymają również 
rodzice, którzy pomimo otwar-
cia placówki, podejmą decyzję 
o pozostawieniu dziecka w 
domu.

(IKM)

Trwa walka o życie 7-let-
niej Nadii Makarczuk z Wał-
brzycha. By uratować życie 
dziewczynki chorej na bia-
łaczkę, potrzeba jeszcze oko-
ło pół miliona złotych!

Wśród naszych Czytelników 
trwa wielka mobilizacja. Kolej-
ne osoby organizują licytacje 
różnych przedmiotów i usług, 
z których dochód zasila zbiórkę 
pieniędzy na lek dla Nadii. Na 
przykład strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Boguszowie 
na licytację wystawili dzień pe-
łen atrakcji w remizie.

 - Założysz strażacki mundur 
i zostaniesz jednym z nas! – za-
chęcają druhowie z OSP Bogu-
szów.

Z kolei w Szczawnie – Zdro-
ju można było zostać opieku-
nem zabytkowej Wieży Anny. 
Po raz kolejny na licytację tra�ł 
tytuł hetmana wieży, który od 
dwóch lat należy do Andrze-
ja Sikonia (który wylicytował 
go podczas ostatnich �nałów 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy). Na liczne licytacje 
tra�ły także stroje sportowe 
oraz sprzęt, wystawione przez 
wałbrzyskie kluby sportowe 
(np. Andrzej Adamek przekazał 
piłkę do koszykówki z autogra-
fem, a KPS Chełmiec Wałbrzych 

Mobilizacja dla Nadii

klubowy strój meczowy z na-
zwiskiem zwycięzcy licytacji), 
różne usługi, jak np. wymiana 
opon w serwisie Daniela Lu-
bińskiego w Boguszowie- Gor-
cach, za którą Tadeusz i Monika 
Pochmara oraz Obara Mariusz 
zapłacili aż 3 tysiące złotych na 
rzecz Nadii. Poza tym w wielu 
punktach Aglomeracji Wał-
brzyskiej stoją puszki, do któ-
rych można wrzucać datki na 
leczenie małej bohaterki, która 
dzielnie znosi trudy leczenia w 
klinice Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu. Każdy może także 
zasilić zbiórkę pieniędzy na 
leczenie Nadii, prowadzoną 
na stronie https://www.siepo-
maga.pl/nadia-makarczuk/. 
W chwili oddawania do druku 
tego wydania Tygodnika DB 

2010, wpłat na kwotę blisko 
870 tysięcy złotych dokonało 
ponad 20 tysięcy osób! Ale do 
sukcesu brakuje jeszcze około 
pół miliona złotych…

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, bo choroba 
niszczy jej organizm. 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!

(RED)
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Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?
ZUS zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym.

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

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

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

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

telefon 74 64 97 370 lub 727 690 021.

Wirtualny jarmark?
• Od kilku lat nasze jarmarki 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem ze strony wystawców, 
jak i odwiedzających. Trudno 
wyobrazić nam sobie klimat 
świąt bez tego wydarzenia, 
niemniej z powodu sytuacji 
epidemicznej w kraju, jarmark 
w hali spacerowej nie odbędzie 
się. Jest nam żal, że w tym roku 
nie zobaczymy i nie usłyszymy 
Waszego gwaru, nie napijemy 
się grzanego wina, nie pokolę-
dujemy, nie pobawimy razem, 
ale kwestie bezpieczeństwa są 
dla nas najważniejsze. Mimo 
wszystko, szczawieńskie po-
mocnice św. Mikołaja rozmyśla-
ją nad inną formą spotkania z 
mieszkańcami - przedświątecz-
nych zakupów, warsztatów, 
śpiewania kolęd wirtualnie. 
Co sądzicie o organizacji jar-
marku bożonarodzeniowego 
w sieci? Wsparlibyśmy tym sa-
mym lokalnych rękodzielni-
ków, a pod choinką znalazłyby 
się oryginalne prezenty. Może 
braliście udział w podobnych 
wydarzeniach online i wiecie 
co się sprawdza, a w co nie war-
to inwestować czasu? – pytają 
pracownicy referatu promocji 
szczawieńskiego magistratu. 
Swoje opinie można publiko-
wać na pro�lu Uzdrowiskowej 

Gminy Szczawno – Zdrój na Fa-
cebooku.

Książka na telefon 
lub maila
Miejska Biblioteka Publiczna im. 
T. Boya-Żeleńskiego w Szczaw-
nie-Zdroju informuje o możli-
wości zamawiania książek do 
wypożyczenia przez telefon lub 
e-mail. Czytelnik zamawia tele-
fonicznie lub mailowo wybrane 
publikacje, a bibliotekarz po 
skompletowaniu zamówienia 
umawia się z nim na odbiór na 
konkretną godzinę. Bibliotekarz 
rejestruje zbiory na koncie użyt-
kownika i przygotowuje paczkę 
z zamówionymi egzemplarzami, 
a o umówionej godzinie przeka-
zuje paczkę czytelnikowi, tzn. zo-
stawia ją na stoliku lub w wózku 
przed wejściem, którą czytelnik 
odbiera i zostawia ewentualne 
zwroty. Podczas odbioru ksią-
żek należy mieć zasłonięte usta 
i nos, a kontakt z pracownikiem 
biblioteki jest ograniczony do 
minimum. - Przy dobrej zabawie 
tydzień mija jak jeden dzień, a 
bez dostępu do książek każdy 
dzień wydaje się być tygodniem. 
Dlatego naszą nową ofertę kieru-
jemy do czytelników, którym za-
czyna brakować książek do czy-
tania. Prosimy o kontakt w godz. 
od 10:00 do 15:00 pod numerem 

telefonu 74 843 86 29, e-mail: 
wypozyczalnia@mbp-szczawno.
pl lub biblotekaszczawnozdroj@
wp.pl – zachęcają pracownicy 
książnicy.

Szkoła rośnie w oczach
Mimi pandemii, prace przy bu-
dowie zespołu szkolno-przed-
szkolnego w ramach kompleksu 
oświatowo-sportowo–rekreacyj-
nego przy ul. Słonecznej 1a w 
Szczawnie – Zdroju przebiega-
ją zgodnie z planem. W ciągu 
ostatniego miesiąca zakończyły 
się prace związane z wykona-
niem ścian i słupów kondygnacji 
parterowej, wykonane zostały 
również klatki schodowe i szyb 
windowy. W tej chwili trwają 
prace związane z wykonaniem 
stropu nad parterem: układanie 
płyt stropowych nad parterem 
oraz zbrojenie i szalowanie stro-
pu nad parterem. W najbliższym 
czasie wykonawca prac zapla-
nował zabetonowanie stropu 
nad parterem oraz rozpoczęcie 
murowania i betonowanie ścian 
I piętra. Zaawansowanie prac 
według złożonych faktur wynosi 
23 procent. Koszt budowy szkoły 
wy niesie ponad 22 miliony zło-
tych, a termin realizacji zadania 
zaplanowany został na koniec 
2022 roku.

(RED)

Raport ze Szczawna – ZdrojuUdany �nisz 
głosowania
- Wzmożona aktywność w 
ostatnich godzinach głosowa-
nia przyniosła wspaniałe efek-
ty. Dzięki zaangażowaniu i de-
terminacji mieszkańców Gminy 
Czarny Bór, ostatecznie w kam-
panii „Pod �agą biało-czerwoną” 
zajęliśmy 1 miejsce w Powiecie 
Wałbrzyskim i 4 na Dolnym Ślą-
sku! Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy przyczynili się 
do tego, że w naszej gminie po-
wstanie maszt z �agą narodową. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, 
że potra�my się zmobilizować 
we wspólnej sprawie - podsu-
mowuje głosowanie wójt Adam 
Górecki.

(JJ)

Ukwiecona gmina
Cięte i w doniczkach ozdobiły 
skwery, zatoki przystankowe, 
miejsca zieleni oraz gminne 
instytucje. Mowa o chryzante-
mach, które Gmina Czarny Bór 
otrzymała w ramach akcji prze-
prowadzonej przez polski rząd 
za pośrednictwem Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Kwiaty, które tra�ły do 
gminy pochodzą od lokalnych 
producentów, którym nie udało 
się sprzedać towaru przed 1 li-
stopada.

(JJ)

Dwie drogowe inwesty-
cje dobiegły końca w Jacz-
kowie w Gminie Czarny 
Bór. Pierwsza z nich to wy-
konana droga do gruntów 
rolnych, a druga to nowa 
droga do cmentarza.

-  Drogi do gruntów rol-
nych to kolejne gminne 
inwestycje, które udaje się 
zrealizować przy wsparciu 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Dziękuję za 
zrozumienie potrzeb miesz-
kańców i liczę na dalszą 
owocną współpracę. Nato-
miast droga do cmentarza to 

zadanie, które zostało ujęte 
we wniosku mieszkańców w 
ramach funduszu sołeckie-
go – wyjaśnia Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

Wykonawcą 120-metro-
wego odcinka drogi do grun-
tów rolnych było Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o., a 
wartość prac wyniosła 90 000 
zł. Gmina otrzymała do�nan-
sowanie z dotacji na ochronę, 
rekultywację i poprawę jako-
ści gruntów rolnych w kwocie 
30 240 zł.

(JJ)

Inwestycje drogowe
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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, 
który został skazany za morder-
stwo, którego… nie mógł popeł-
nić.

Jak już kilka razy podkre-
ślałem, że zasadniczym pro-
blem dla ustalenia udziału 
Wojciecha Pyłki w zabójstwie 
Janusza Laskowskiego (imię i 
nazwisko o�ary zostały zmie-
nione), jest znalezienie w ma-
teriale procesowym faktów, 
które taką tezę potwierdzałyby 
sposób jednoznaczny i niebu-
dzący wątpliwości. Jednakże 
uważna i obiektywna analiza 
zgromadzonego materiału do-
wodowego, na takie fakty jed-
noznacznie nie wskazuje, co już 
samo z siebie wyrok skazujący 
Pyłkę stawia w niekorzystnym 
dla sądu świetle. Aby nie być 
gołosłownym, wskażę na znaj-
dujące się w rożnych protoko-
łach przesłuchania świadków 
informacje, które - połączone w 
całość - dowodzą, że 23 stycz-
nia, po tym jak zakończyła się 
druga interwencja policjantów 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu, Bogumił K. w 
ogóle do mieszkania Janusza 

W sidłach prawa (15)
Janusz
Bartkiewicz

Laskowskiego się nie dostał. 
A jeżeli nie było go w miesz-
kaniu Janusza, to wszystko, co 
dotyczy Wojciecha Pyłki i jego 
rzekomego zachowania w tym 
czasie w mieszkaniu Laskow-
skiego można, mówiąc kolo-
kwialnie, psu w buty włożyć.

Zacznę od złożonego dopie-
ro 7 sierpnia 2008 r. zeznania 
Teresy J. (pisałem o tym w od-
cinku nr 4 – Tygodnika DB 2010 
z 20.08.2020), z którego wcale 
jednoznacznie nie wynika, że 
to właśnie w nocy 23 stycznia 
2008 r. widziała w oknie miesz-
kania Janusza Laskowskiego 
i rozmawiała z Bogumiłem K. 
Przypomnę też opisywane w 
tym samym odcinku zeznania 
Roksany L., złożone 31 marca i 
23 maja 2008 r., z których wyni-
ka, że opisywane przez Teresę 
J. zdarzenie, miało miejsce na 
dwa lub trzy dni przed ujaw-
nieniem zwłok Janusza La-
skowskiego i dwa lub trzy dni 
od momentu, kiedy światła w 
oknach świeciły się już ciągle. Z 
prostego rachunku wynika, że 
chodzi raczej o 27 lub 28 stycz-
nia 2008 r., a wątpliwość co do 
daty wynika z tego, że nie wia-
domo, kiedy rozmowa między 
kobietami miała miejsce i jak 
szczegółowo Roksana L. zdo-
łała zapamiętać jej treść. Na 
pewno jednak pamiętała lepiej 
to, co się działo przed dwoma 
miesiącami, niż to co mogła po 
7 miesiącach zapamiętać Tere-
sa J. Jedno w tym jest pewne, 

że rozmowa między tymi ko-
bietami miała miejsce już po 
ujawnieniu zwłok Laskowskie-
go i że opisywane wydarzenie, 
opisane przez Teresę J., nie 
miało miejsca 23 stycznia 2008 
r. Twierdzę tak na podstawie 
tego, co w śledztwie i podczas 
procesu zeznały Monika S. i 
Iwona S., a także, co wyjaśniał 
Bogumił K. 25.09.2008 r., a więc 
po wyjaśnieniach z 11 sierpnia, 
uznanych przez sąd za tak wia-
rygodne, że to właśnie na ich 
podstawie skazano Wojciecha 
Pyłkę. Przypomnę, że 11 sierp-
nia 2008 r., kiedy Bogumiłowi 
K. postawiono do oczu Teresę 
J., przyznał się, że to on z nią 
rozmawiał, a więc, że był w 
mieszkaniu Laskowskiego, w 
dacie zasugerowanej mu przez 
przesłuchujących, a opartej na 
zeznaniach tej kobiety. Zmie-
nił wówczas swoje poprzednie 
wyjaśnienia i powiedział, że:

„Dokładnie było to 23 stycz-
nia (…). Po tym jak policjanci 
mi kazali opuścić budynek, to 
ja z stamtąd faktycznie posze-
dłem, ale po jakimś czasie wró-
ciłem. Mogło to być około 20 
minut. Podszedłem znów pod 
drzwi mieszkania Janusza (...), 
dzwoniłem dzwonkiem i wtedy 
mieszkanie otworzył mi Wojtek 
Pyłka”.

Warto zwrócić uwagę, że 
przesłuchującego absolutnie 
nie interesuje w jaki sposób 
i kiedy Pyłka mógł się dostać 
do mieszkania, a sąd tego 

fragmentu nie konfrontuje z 
innymi dowodami (np. biling 
rozmów, zeznania świadków), 
aby to nagłe jego „objawienie 
się” w mieszkaniu Laskowskie-
go zracjonalizować. Jednakże 
i to „najbardziej wiarygodne” 
wyjaśnienie się nie ostało, bo 
oto nagle – być może pod 
wpływem dociskających go 
policjantów, którym w to nagłe 
„objawienie” trudno było jakoś 
bez dowodów uwierzyć – Bo-
gumił K. ponownie dokonuje 
wolty i te „najbardziej wiary-
godne” wyjaśnienia w istotny 
sposób mody�kuje. Dokonuje 
się to właśnie 25 września 2008 
r., kiedy ujawnia kolejną już 
wersję wydarzeń. I jestem prze-
konany, że tym razem jeszcze 
bardziej wiarygodną, niż to co 
opowiadał 11 sierpnia 2008 r. 
Otóż podczas tego przesłucha-
nia mówi, że po tym, kiedy po-
licjanci przy drugiej interwencji 
kazali mu iść do domu, razem 
z nimi opuścił budynek i udał 
się w kierunku ul. Grabowskiej. 
Jednak po jakimś czasie posta-
nowił powrócić, aby przepro-
sić Janusza za to, co pod jego 
drzwiami ze znajomymi wypra-
wiał, ale do budynku nie mógł 
się dostać, ponieważ drzwi do 
bramy były zamknięte. Zaczął 
więc rzucać w okno kamykami 
i po paru minutach w oknach 
zapaliły się światła (!!!), a Janusz 
wyszedł na zewnątrz i zapropo-
nował, że da mu pieniądze, aby 
poszedł kupić mu ćwiartkę. Kie-

dy doszli w ciemniejsze miejsce, 
Janusz zaatakował go kuchen-
nym nożem do chleba, w wyni-
ku czego zranił go w rękę, a na-
stępnie uciekł do swego domu. 
Można więc być pewnym, że 
uciekając zatrzasnął drzwi bra-
my wejściowej. W tym miejscu 
muszę przypomnieć, że o tym, 
iż Laskowski zranił go nożem 
w rękę, opowiadał już podczas 
przesłuchania 24 i 25 kwietnia 
2008 r., tylko, że wówczas miało 
to mieć miejsce w mieszkaniu 
Janusza, który zaatakował go 
nożem, podczas wspólnego 
spożywania alkoholu z udzia-
łem Wojciecha Pyłki i Tomasza 
Sz. W związku z tym zranieniem, 
poszedł zgłosić to w komisaria-
cie, ale przesłuchani policjanci 
faktu tego nie potwierdzili. Z 
komisariatu udał się na ul. Gra-
bowskiej do Moniki S., która trzy 
dni wcześniej wróciła ze szpita-
la psychiatrycznego w Stroniu 
Śląskim. Będąc w mieszkaniu 
pokazał jej zranioną rękę i ona 
mu ją opatrzyła. Prawdziwość 
tej wersji potwierdza w całości 
zeznanie złożone 9 paździer-
nika 2008 r. przez Iwonę S., z 
którego wynika, że ze zranioną 
ręką przyszedł do jej mieszka-
nia, w którym akurat przeby-
wała Monika S. Jest to według 
mnie bardzo ważne zeznanie, 
więc jego fragment dosłownie 
tu przytoczę:

„W styczniu tego roku była 
taka sytuacja, że była u mnie 
w mieszkaniu Monika S. Wtedy 
też przyszedł Bogdan K. i zaczął 
coś mówić, że był pod domen 
Janusza L. (...), że była też po-
licja (…) Mówił, że został oka-
leczony w rękę, (…) było już 
ciemno, maksymalnie mogła 
to być godzina 22:00. (...)”.

Natomiast Monika S. 15 
września 2009 r. w sądzie ze-
znała, że 

"(…) Bogdan pokazywał 
mi skaleczoną rękę, leciała mu 
krew, ja mu to bandażowa-

łam. Bogdan mi opowiadał, że 
był u Janusza Leszczyńskiego 
i Janusz coś chciał Bogdanowi 
zrobić, co dokładnie nie wiem. 
Wiem, że skaleczył mu rękę. Jak 
spotkaliśmy się z Kowalskim, to 
Bogdan miał jeszcze szramę na 
ręce.(…).”

Jeżeli więc maksymalnie 
o 22:00 Bogumił K. ze skale-
czoną ręką był w mieszkaniu 
Iwony S., to o 22:30 Teresa J. 
nie mogła go widzieć w oknie 
mieszkania Janusza Laskow-
skiego, a do zabójstwa dojść 
po godzinie 02:00, ponieważ 
Bogumił K. przebywał już w 
mieszkaniu na ul. Grabow-
skiej. A jeżeli tak było, a wska-
zują na to dowody przedsta-
wione przez prokuraturę, to 
cała opowieść o tym, jak w 
nocy z 23 na 24 stycznia 2008 
r. Wojciech Pyłka mordował 
Janusza Laskowskiego, kupy 
się nie trzyma i dowodnie, 
któryś raz z kolei wskazuje, że 
Pyłka został prymitywnie po-
mówiony przez Bogumiła K,. 
co ten uczynił, aby jakoś „wy-
miksować” się ze wcześniej-
szego przyznania się do udzia-
łu w opisywanej przez siebie 
zbrodni. Wszystko więc wska-
zuje na to, że Tresa J. mówiła 
prawdę, ale opisane zdarzenie 
musiało mieć miejsce pomię-
dzy 24 a 28 stycznia, ale na to, 
że w dniach tych był tam Woj-
ciech Pyłka dowodu żadnego 
nie ma, bo nawet Bogumił K. o 
tym nie wspomina. Dlaczego? 
Będę o tym pisał w dalszych 
odcinkach.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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W sierpniu aktorzy Głu-
szyckiej Grupy Teatral-
nej „Po Godzinach” wzięli 
udział w realizacji projektu 
„EtnoPolska 2020” Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Chełmska Śląskiego „Tkacze 
Śląscy”. Zadanie „Ocalić od 
zapomnienia”, do�nansowa-
ne ze środków Narodowego 
Centrum Kultury, przewi-
działo między innymi reali-
zację �lmu.

- Stworzenie scenariusza 
obrazu i reżyseria powierzone 
zostały prowadzącemu grupę 
Robertowi Delegiewiczowi, 
który w większości ról obsa-
dził aktorów naszego zespołu 
teatralnego oraz mieszkań-
ców Głuszycy. Zapraszamy do 
obejrzenia �lmu, w którym 
mieszkańcy Głuszycy odnajdą 
zapewne wiele znanych sobie 

twarzy. Poniżej podajemy listę 
artystów na stałe lub gościnnie 
występujących na deskach głu-
szyckiego teatru: Iweta Głód, 
Joanna Delegiewicz, Urszula 
Mrozińska, Magdalena Gołda, 
Alina Mączyńska, Joanna Mil-
czarek, Magdalena Kandefer, 
Agnieszka Musz, Alicja Musz, 
Zuzanna Parcheniak, Maja 
Mrozińska, Nikola Hiszpań-
ska, Roman Głód, Artur Gołda, 
Grzegorz Milczarek, Mirosław 
Żołopa, Łukasz Lipka, Piotr 
Kandefer, Robert Delegie-
wicz, Daniel Musz. Pełną listę 
aktorów i realizatorów �lmu 
znajdziecie Państwo na końcu 
�lmu na stronie ckmbp.gluszy-
ca.pl – mówi Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury – 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

(MC)

Wybiorą ławnika
Urząd Miejski w Głuszycy in-
formuje, że Sąd Okręgowy 
w Świdnicy ustalił dla Gmi-
ny Głuszyca na kadencję w 
latach 2020 – 2023 jednego 
ławnika do wydziału pracy, 
którego Rada Miejska Głu-
szycy powinna wybrać w ter-
minie do 31 marca 2021 r.
- W związku z powyższym do 
30 listopada 2020 r. należy 
zgłaszać kandydatów na ław-
ników do Urzędu Miejskiego w 
Głuszycy, zgodnie z art. 161 § 2 
ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 365 z późn. zm.) oraz Roz-
porządzeniem Ministra Spra-
wiedliwości z 9 czerwca 2011 
r. w sprawie sposobu postępo-
wania z dokumentami złożony-
mi radom gmin przy zgłosze-
niu kandydatów na ławników 
oraz wzoru karty zgłoszenia 
(Dz. U. z 2011 r., poz. 693). Wzo-
ry niezbędnych dokumentów 
potrzebnych do zgłoszenia do-
stępne są w biuletynie informa-
cji publicznej oraz na stronie 
internetowej www.gluszyca.pl 
– mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

(RED)

- Oddaliśmy hołd tym, 
którzy w Górach Sowich po-
zostali na zawsze. Uczciliśmy 
pamięć o�ar i mówimy o tym 
ku przestrodze przyszłym 
pokoleniom – mówi Łukasz 
Kazek, historyk i radny Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego.

Pierwsza powojenna modli-
twa prawosławna w Walimiu 
odbyła się przy Kwaterze O�ar 
Terroru Hitlerowskiego w listo-
padzie 2020 roku.

- Ekipa kanału You Tube 
History Hiking wraz z wój-
tem Gminy Walim Adamem 
Hausmanem, postanowiła 
zaprosić księdza proboszcza 
Mitrata Eugeniusza Cebulskie-
go z para�i prawosławnej św. 
Archanioła Michała w Sokołow-
sku do wspólnej, ekumenicznej 
modlitwy za o�ary katorżniczej 
pracy przy budowie kompleksu 
Riese. Dzięki relacjom, prze-
kazanym przez śp. profesora 
Jacka Wilczura, który osobiście 
przeprowadzał ekshumacje 
kwatery w 1964 roku wiemy, 
że wiele szkieletów ludzkich 
miało na sobie prawosławne 
krzyżyki, przy szczątkach znaj-
dowano również guziki z ra-
dzieckich mundurów. Gmina 
Walim, pozyskując informa-
cje z Polskiego Czerwonego 
Krzyża, już kilka lat temu na 

Tkacze z udziałem 
głuszyczan

Ku pamięci i przestrodze

Kwaterze O�ar Terroru Hitle-
rowskiego postawiła tablice 
z nazwiskami pochowanych 
tam sowieckich jeńców i tzw. 
ostarbeiterów, czyli pracowni-
ków przymusowych ze wscho-
du. Listopad jest miesiącem, 
w którym wspominamy zmar-
łych. Spoczywający w Kwaterze 
O�ar Terroru Hitlerowskiego 
w Walimiu, ściągnięci w Góry 

Sowie przez machinę wojen-
ną III Rzeszy, zostali w nich na 
zawsze. Złożenie kwiatów i za-
palenie znicza to symboliczny 
wymiar uczczenia ich pamięci 
– podkreśla Łukasz Kazek, któ-
ry zachęca do zapoznania się z 
tą historią na kanale You Tube 
History Hiking https://youtu.
be/LfUvxWMcMCo.

(RED)
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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

Placówki oświatowe 
w Gminie Mieroszów poszukują 

głównych księgowych

Nabory trwają odpowiednio:
• do 25 listopada 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalo-

wej - 1/2 etatu
• do 25 listopada 2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza 

Korczaka w Sokołowsku - 1/2 etat
• do 25 listopada 2020r. w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie 

- 1 etat
• do 26 listopada 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszo-

wie - 1 etat.

Szczegóły naborów w linkach:
https://bip.mieroszow.pl/nabor/95-inne-nabor/2708-nabor-kandydatow-na-wolne-
kierownicze-stanowisko-urzednicze-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-im-janusza-
korczaka-w-sokolowsku

https://bip.mieroszow.pl/nabor/95-inne-nabor/2707-nabor-kandydatow-na-wolne-
kierownicze-stanowisko-urzednicze-w-publicznej-szkole-podstawowej-w-mieroszowie

https://bip.mieroszow.pl/nabor/95-inne-nabor/2706-nabor-kandydatow-na-wolne-
kierownicze-stanowisko-urzednicze-w-publicznej-szkole-podstawowej-w-kowalowej

https://bip.mieroszow.pl/nabor/95-inne-nabor/2705-nabor-kandydatow-na-wolne-
kierownicze-stanowisko-urzednicze-w-przedszkolu-miejskim-w-mieroszowie

R E K L AMA

Posprzątaj po swoim psie!
• W gminie Boguszów-Gorce zosta-
ły zamontowane śmietniki na psie 
odchody. Mają one ułatwić właści-
cielom psów i kotów sprzątanie za-
nieczyszczeń po swoich pupilach. 
Łącznie na terenie miasta zamonto-
wano 20 pojemników: ul. Nadziei, 
ul. Pokoju, ul. Kolejowa (park), ul. 
Szkolna, ul. Grunwaldzka (apteka), 
ul. Kościuszki (park), ul. Bema (Orlik), 
ul. Jagiełły (parking), ul. Kamienno-
górska (skarpa), ul. Kusocińskiego, 
ul. Szybowa, ul. Dworcowa, ul. Złota 
(skwer), ul. Główna (skwer), ul. Spor-
towa (Dzikowiec).

Urząd on-line
•  Potrzebujesz załatwić sprawę w 
Urzędzie Miejskim w Boguszowie 
- Gorcach? Teraz zrobisz to nawet 
online! Skontaktuj się z nami na Mes-
sengerze, a odpowiemy na wszystkie 
Twoje pytania – zachęcają pracowni-
cy boguszowskiego magistratu.

Wspieraj seniora
• Gmina Miasto Boguszów-Gorce 
przystąpiła do programu „Wspieraj 
Seniora”. Akcja ma na celu koordy-
nację pomocy osobom starszym w 
czasie pandemii. Dzięki niej seniorzy 
uzyskają niezbędną pomoc w tym 
trudnym czasie.  - Jeżeli masz wię-
cej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia 
zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 i 

zgłoś decyzję o pozostaniu w domu 
dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli 
chcesz pomóc, ale nie wiesz jak - do-
łącz do Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia Seniorów. Jak to zrobić 
w kilku prostych krokach? 1. Wejdź 
na stronę www.wspierajseniora.pl. 
2. Zgłoś chęć pomocy przez ankie-
tę lub w lokalnym ośrodku pomocy 
społecznej. 3. OPS w Twoim mieście 
skontaktuje Ciebie i seniora w Twojej 
okolicy, który potrzebuje pomocy – 
wyjaśniają pracownicy OPS w Bogu-
szowie - Gorcach.

Koordynator dostępności
• Marek Olszewski jest Koordyna-
torem ds. Dostępności w Urzędzie 
Miejskim w Boguszowie-Gorcach. 
Najważniejsze zadania koordynatora 
to, m.in.: wspieranie osób ze szcze-
gólnymi potrzebami, by ułatwić im 
dostęp do usług świadczonych przez 
urząd; - przygotowanie i koordynacja 
wdrażania planu działania na rzecz 
dostępności urzędu; systematyczne 
sprawdzanie działalności urzędu pod 
kątem dostępności. Godziny urzędo-
wania: wtorek – godz. 13.00- 17.00, 
środa – godz. 13.00 – 15.30, piątek – 
godz. 13.00 – 14.00 w pokoju nr 005 
(parter) ratusza. Kontakt telefoniczny 
lub mailowy: tel. 74/844-93-11 w. 71, 
e-mail: dostepnosc@boguszow-gor-
ce.pl.

(RED)

Raport z Boguszowa-Gorc

Od 16 listopada 2020 roku zostały - w ograni-
czonym zakresie - otwarte punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych prowadzone przez 
spólkę Saniokom. PSZOK-i będą czynne tylko w 
poniedziałki i wtorki w normalnych godzinach 
funkcjonowania punktów w danej lokalizacji.

- Aby minimalizować bezpośredni kontakt miesz-
kańców z pracownikami, osoby oddające odpady do 
punktu proszone są o pobranie formularza zdania 
odpadów lub wypełnienie formularza na miejscu, 
bezpośrednio przed zdaniem odpadów i wrzucenie 
go do skrzynki podawczej – informują pracownicy 
Sanikomu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie jest czyn-
ny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 15.00 do 
17.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1 bę-
dzie czynny tylko w poniedziałki i wtorki w godzinach 
od 7.00 do 19.00. Kontakt telefoniczny pod nr (+48) 74 
84 49 321 lub (+48) 74 84 49 322.

Mieszkańcy Gminy Czarny Bór i Stare Bogaczowice 
mogą dostarczać odpady także do PSZOK przy ul. To-
warowej 49 w Kamiennej Górze, który jest czynny w 
godzinach 7.00-17.00. Kontakt telefoniczny możliwy 
pod nr (+48) 75 64 55 175 lub (+48) 75 64 55 192.

(RED)

PSZOK-i znów 
czynne

- Orlen powraca do Mie-
roszowa! Dziękuję za wspar-
cie Michałowi Dworczykowi 
- Szefowi Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów – mówi An-
drzej Lipiński, burmistrz Mie-
roszowa.

- Po przeprowadzeniu 
szczegółowych analiz rynku, 
podjęta została decyzja o bu-
dowie nowej stacji Orlen na po-
siadanym terenie przy ul. Wał-
brzyskiej. Obecnie jesteśmy na 
wstępnym etapie przygotowa-
nia inwestycji, a w najbliższym 

czasie zostanie rozpoczęty 
proces projektowania i uzy-
skania pozwolenia na budowę. 
Biorąc pod uwagę proces ad-
ministracyjny związany z uzy-
skaniem wymaganych decyzji 
i uzgodnień przewidujemy, że 
nowa stacja paliw może zostać 
uruchomiona na przełomie 
2021/2022 roku – napisała w 
piśmie do burmistrza Miero-
szowa Anna Rutkowska, Dyrek-
tor Biura Rozwoju Sieci Stacji 
Paliw PKN Orlen.

(RED)

Będzie stacja paliw 
w Mieroszowie
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R E K L AMA

Zdalna szkoła
Gmina Stare Bogaczowice po 
raz drugi bierze udział w pro-
gramie Zdalna szkoła +, któ-
ry jest organizowany przez 
Ministerstwo Cyfryzacji i 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa.
- Tym razem skierowany jest 
dla rodzin wielodzietnych i ma 
zapewnić dostęp do zdalnego 
nauczania przez wypożycze-
nie sprzętu komputerowego, 
a kiedy lekcje wrócą do szkół 
sprzęt będzie wykorzystywany 
w placówkach. Gmina Stare 
Bogaczowice otrzymała grand 
w wysokości prawie 45 tysię-
cy. Zostało ogłoszone zapyta-
nie ofertowe na zakup sprzę-
tu komputerowego i po jego 
rozstrzygnięciu i dostarczeniu 
go przez wykonawcę do gmi-
ny, zostanie on przekazany do 
Szkoły Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach, a następnie 
wypożyczony najbardziej po-
trzebującym uczniom. Kiedy 
uczniowie wrócą do szkoły, 
laptopy będą używane na zaję-
ciach stacjonarnych – wyjaśnia 
Mirosław Lech, wójt Gminy Sta-
re Bogaczowice.

(RED)

- Mieszkańcy Jedliny-
-Zdroju przebywający na 
kwarantannie lub izolacji, 
osoby samotne lub nie mo-
gące liczyć na wsparcie i po-
moc rodziny, znajomych czy 
sąsiadów, a wymagające po-
mocy w postaci dostarczenia 
produktów żywnościowych, 
w tym gorącego posiłku, pro-
szone są o kontakt z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w 
Jedlinie-Zdroju pod nume-
rem telefonu 74 8455 356 lub 
74 88 05 333, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30 – informuje 
kierownictwo placówki.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami pomoc udzielana 
jest w dwóch formach:

- pomoc żywnościowa z 
banku żywności czy innej insty-
tucji, która jest dysponentem 
żywności w programie pomocy 
rządowej – ta dedykowana jest 
osobom, które spełniają kryte-
rium dochodowe (dla osoby 
samotnej - 1402 zł, na osobę w 
rodzinie – 1056 zł);

- pomoc w formie gorącego 
posiłku lub produktów żyw-
nościowych w ramach zadań 
własnych gminy w związku z 

Pomoc osobom 
w kwarantannie i izolacji

występującą sytuacją kryzyso-
wą na skalę masową, do której 
bezspornie należy epidemia 
wirusa Covid-19.

Zakup produktów żywno-
ściowych obejmuje zakres pro-
duktów najpilniejszych, nie-
zbędnych dla życia.

- W Jedlinie-Zdroju powsta-
ła oddolna inicjatywa przed-
siębiorców-sklepikarzy, którzy 
oferują pomoc w formie tzw 
,,zakupów na telefon” z dosta-
wą do miejsca zamieszkania. 
Katarzyna Dębińska-Wiatr wła-
ścicielka sklepu ,,Zieleniaczek” 
oferuje swoje usługi pod nu-
merem telefonu: 533 996 098. 
Sklep spożywczo-przemysłowy 
Paweł Pakowski w Głuszycy 
zaproponował świadczenie 
usługi ,,zakupy na telefon”. Za 
dojazd do Jedliny-Zdroju do-
liczana będzie opłata 5 zł. Za-
mówienia przyjmowane są w 
godz. od 8:00 do 17:00. Dowóz 
każdego dnia w godzinach od 
14.00 do 17.00. W ofercie są 
artykuły spożywcze, warzywa 
i owoce, na zamówienie rów-
nież artykuły mięsne i drobna 
chemia oraz artykuły przemy-
słowe. Kontakt do pracownika 
sklepu przyjmującego zamó-

wienia po numerem telefonu: 
504 614 885. Usługi caterin-
gowe z dowozem w miejsce 
zamieszkania można zamówić 
dzwoniąc pod numery: 667 
340 176 lub 531 493 253 - �r-
ma PHU Reduta Kamil Szachta. 
Jednocześnie apelujemy do o 
tworzenie inicjatyw pomocy 
sąsiedzkiej, a chętnych wolon-
tariuszy do zgłaszania się do 
pomocy w naszym Ośrodku 
Pomocy Społecznej lub po-
przez stronę https://www.gov.
pl/web/koronawirus/wolonta-
riat - dodają pracownicy OPS 
Jedlina-Zdrój.

(RED)

Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach, w czasie 
pandemii, wykorzystało 
internet do komunikacji z 
mieszkańcami. W wirtualnej 
przestrzeni zrealizowano 
wiele przedsięwzięć, wśród 
których znacznie wyróżnia 
się projekt: „By wygrać z 
pandemią walki piszemy dla 
dzieci bajki”.

- Nie jest to „kolejna akcja” 
przeniesiona do sieci, lecz efekt 
pracy zespołowej kilku rodzin – 
wyjaśnia Ilona Bujalska, dyrek-
tor Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego w Starych 
Bogaczowicach. - Pod okiem 
doktor Uniwersytetu Opolskie-
go Eweliny Koniecznej, miesz-
kanki Gminy Stare Bogaczowi-
ce, przez kilka miesięcy pisały 
bajki. Efektem kilkunastu spo-
tkań on-line jest książka „Kwa-
rantanki. Bogaczowickie opo-
wiadanki”. Publikacja powstała 
z potrzeby kontaktu z drugim 
człowiekiem, wyznania swoich 
uczuć, pragnień i obaw. Projekt 
miał na celu m.in. międzypo-
koleniową integrację rodzin, 
dlatego też do bajek powstały 
ilustracje w wykonaniu tatu-

Bogaczowickie 
opowiadanki

siów, babć i przyjaciół. Wszyst-
ko to nie udałoby się, gdyby nie 
wsparcie zewnętrzne. Projekt 
został do�nansowany ze środ-
ków programu Działaj Lokalnie 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie w Lubawce. Książki 
będzie można wypożyczać w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Starych Bogaczowicach od 1 
grudnia 2020 roku.

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

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

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

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

Szczyt 
dla Szczawna
Koszykarze MKS Basket 
Szczawno – Zdrój wygrali w 
Świdnicy z niepokonaną do 
tej pory na własnym parkie-
cie IgnerHome Polonią 86:70. 
W rozgrywkach grupy A III 
ligi dolnośląsko - lubuskiej 
prowadzi KK Oleśnica, przed 
MKS i Polonią.
W I kwarcie podopieczni tre-
nera Bartłomieja Józefowicza 
wypracowali kilka punktów 
przewagi, ale w drugiej ćwiart-
ce Polonia poprawiła obronę 
i skuteczność pod koszem ry-
wali, dzięki czemu na długą 
przerwę schodziła przy stanie 
35:36. Ale decydująca dla lo-
sów pojedynku na szczycie III 
ligi była trzecia odsłona, którą 
podopieczni Pawła Domoradz-
kiego przegrali aż 12:28. Przed 
ostatnią odsłoną MKS miał 17 
pkt. przewagi i do końcowej 
syreny kontrolowali grę oraz 
wynik.
Kolejny mecz MKS rozegra 
21.11 o godz. 17.00 w Kłodzku 
z Chrobrym, a Polonia będzie 
podejmowała Orła Ziębice.

IgnerHome Polonia Świdnica – MKS 
Basket Szczawno Zdrój 70:86 (16:22, 
19:14, 12:28, 23:22)
Polonia: Murzacz 20, Pałac 16, 
Słobodzian 12, Sieńko 11, Kaczmarczyk 
4, Soboń 3, Stec 2, Dziedzic 2, Cisek, 
Kostek, Połeć, Poradzisz.
MKS Basket: Podejko 29, Kaczuga 
12, Stankiewicz 11, Adranowicz 10, 
Krzymiński 10, Jeziorowski 7, Koła-
czyński 5, Niziński 2, Bedla, Sulikowski, 
Makarczuk.

(RED)

11 listopada zmarł nagle 
Krzysztof Truszczyński – ka-
pitan piłkarskiego Górnika 
Wałbrzych w okresie gry w 
ekstraklasie.

Krzysztof Truszczyński 
urodził się 25 lipca 1956 w Li-
dzbarku Warmińskim. Był wy-
chowankiem Górnika, z którym 
zdobył mistrzostwo Polski ju-
niorów w 1973 roku, a w 1983 

wywalczył awans do ekstrakla-
sy w której rozegrał 110 me-
czów i zdobył 10 goli.

Ceremonia pogrzebowa od-
była się 16 listopada w kościele 
pw. św. Barbary przy ul. 11 Li-
stopada w Wałbrzychu. Kapi-
tan Górnika został pochowany 
po nabożeństwie na cmenta-
rzu para�alnym.

(RED)

Zmarł Krzysztof 
Truszczyński W derbowym meczu I ligi, 

koszykarze Górnika Trans.eu 
Wałbrzych pokonali w Kłodz-
ku ekipę Doral Zetkama Nysa 
82:70. Kolejne derbowe star-
cie wałbrzyszanie rozegrają 
we własnej hali w piątek, 20 
listopada o godz. 19:46 ze 
Śląskiem II Wrocław.

Choć świetne spotkanie w 
zespole gospodarzy rozegrał 
wychowanek Górnika Marcin 
Kowalski, który zdobył 23 pkt 
(4x3) i zaliczył 5 asyst, to jego 
zespół poniósł 8 porażkę w tym 
sezonie, a popularny „Gliniarz” 
musiał w końcówce meczu 
opuścić parkiet z powodu ura-
zu. Wałbrzyszan do zwycięstwa 
w Kłodzku poprowadził duet 
Krzysztof Jakóbczyk (18 punk-
tów i 4 przechwyty) i Bartłomiej 
Ratajczak (13 punktów i 11 
zbiórek), ale kluczem do suk-
cesu była zespołowa gra pod-
opiecznych Łukasza Grudniew-
skiego, którzy w decydujących 
momentach zachowali więcej 
zimnej krwi.

Jeszcze w 18 min. meczu 
Nysa prowadziła 35:34, ale Gór-
nik świetnie rozegrał końców-
kę II kwarty, by na długą prze-
rwę schodzić na prowadzeniu 
40:35. Po zmianie stron konse-
kwentnie grający wałbrzysza-
nie budowali przewagę, która 
wynosiła nawet 13 pkt. (29 min. 
49:62). Zryw gospodarzy na 
niespełna 3 min. przed końco-
wą syreną pozwolił im zmniej-
szyć dystans do 5 pkt. (70:75), 
ale punkty byłego gracza Nysy 
Jana Malesy i Jakóbczyka za-
pewniły przyjezdnym spokój w 
końcówce i wygraną 82:70.

W środowym pojedynku 
Górnik pokonał we własnej hali 
GKS Tychy 84:68. Na początku 
wałbrzyszanie prowadzili 5:0, 
ale w 6 min., po tra�eniu M. Wo-

Zagrają ze Śląskiem

ronieckiego za 3 pkt., tyszanie 
odwrócili wynik (9:10). I choć po 
dwupunktowej akcji Krzyszto-
fa Jakóbczyka Górnik odzyskał 
na chwilę prowadzenie (14:12), 
to goście w pół minuty zdobyli 
7 pkt. i po I kwarcie wygrywali 
19:14. Do połowy drugiej ćwiart-
ki GKS kontrolował wynik, ale 
wtedy zaczął tra�ać Jakóbczyk 
i w 17 min. było już 32:27 dla 
Górnika. W zaciętej końcówce 
podopieczni Łukasza Grudniew-
skiego zdołali obronić niewielką 
przewagę i na długa przerwę 
schodzili przy stanie 37:33.

W 22 min. P. Śpica wykorzy-
stał dwa rzuty wolne i strata 
tyszan stopniała do 2 pkt., ale 
od tego momentu gospoda-
rze zaczęli budować przewa-
gę. Do Jakóbczyka dołączyli w 
ofensywie Damian Durski oraz 
Bartłomiej Ratajczak i po trój-
ce kapitana w 25 min. było już 
52:42 dla biało – niebieskich. 
Na ostatnie 10 min. zespoły 

Górnik Wałbrzych - GKS Tychy 84:68 
(14:19, 23:14, 25:17, 22:18)
Górnik: Jakóbczyk 29, Bojanowski 13, 
Cechniak 8, Ratajczak 7, Malesa 6, 
Durski 5, Podejko 4, Wróbel 4, Koperski 
3, Zywert 3, Stankiewicz 2, Niziński 0.

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 70:82 (19:20, 16:20, 
21:24,14:18)
Górnik: Jakóbczyk 18, Ratajczak 13 
(11 zb), Bojanowski 11, Cechniak 11, 
Zywert 7, Koperski 6, Durski 6, Malesa 
6, Wróbel 4.

wyszły przy prowadzeniu Gór-
nika 62:50, ale świetna obrona 
sprawiła, że przyjezdni przez 3 
min. i 15 sek. nie byli w stanie 
zdobyć punk tu. W tym czasie 
miejscowi dołożyli do swojego 
dorobku 10 pkt. i do końcowej 
syreny kontrolowali grę i wy-
nik, choć na parkiecie pojawili 
się zmiennicy.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Uczniowski Klub Sporto-
wy Dziewiątka w Wałbrzychu 
oraz Miejski Klub Sportowy 
Victoria Świebodzice zna-
lazły się na liście laureatów 
konkursu "Poprawa bazy 
sportowej". 

- Wsparcie Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
otrzyma 30 klubów - mówi 
Grzegorz Macko, radny Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego.

Projekt złożony przez OSiR 
Świebodzice i MKS Victoria 

Świebodzice „Poprawa bez-
pieczeństwa i funkcjonalności 
stadionu piłkarskiego im. Lu-
dwika Paluszka w Świebodzi-
cach. Poprzez montaż piłko 
chwytów, tablicy wyników 
(zegara stadionowego) oraz 
remont oświetlenia boiska tre-
ningowego” otrzymał wsparcie 
w kwocie 21 000 zł. Natomiast 
UKS Dziewiątka w Wałbrzychu 
na projekt „Akrobatyka sporto-
wa – sprawny z wyboru” dosta-
nie 10 000 zł.

(RED)

Lepsza baza sportowa
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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

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

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www. eurodom. walbrzych. pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna oko-
lica  Cena: 1 990  zł,  ( nr: 2551)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

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

R E K L AMA

Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom 
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC , 
Działka 1750 m 2.  Cena: 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

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.  
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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


