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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl KR
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

• kierowca kat. C
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L AMAR E K L AMA

POTRZEBUJESZ
GOTÓWKI ?

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

POMOŻEMY

Zapraszamy do naszego biura:

Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1
(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof)

tel. 531-227-390       tel. 531-483-291

POŻYCZKI
dla małych 

i średnich � rm

609 432 928*

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

do 25 000 zł 
na uproszczonych procedurach.
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!! 

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Nie mogłem oprzeć się chęci 
przypomnienia dwóch scenek, 
wprawdzie powstałych już daw-
no, ale znakomicie ilustrujących 
stosunek nowej władzy do jej 
oponentów.

W �lmie „Miś”, klient szyku-
jąc się do opuszczenia lokalu, 
zwraca się w szatni o wydanie 
wierzchniego okrycia. Pracow-
nik stwierdza, że takowego 
nie ma, a kiedy klient coraz 
gwałtowniej domaga się swo-
jej własności, do akcji wkracza 
kierownik szatni ze słowami: 
„Nie mamy pańskiego płaszcza 
i co nam pan zrobi?!”. Z kolei w 
skeczu „Ucz się, Jasiu” kabare-
tu „Dudek”, skargę klienta na 
fachowca, który nie wywiązał 
się z hydraulicznej usługi i wy-
konania naprawy gwarancyjnej 
oraz zapowiedź odwołania się 
do zwierzchników, jego uczeń 
kwituje taką oto wypowiedzią: 
„Oni mogą panu majstrowi sko-
czyć tam, gdzie pan może pana 
majstra w dupę pocałować!”.

Od czasu, gdy posłużyłem 
się tymi scenkami po raz pierw-
szy, nic się nie zmieniło. Ba, jest 
coraz gorzej, a symbole w nich 
zawarte są jeszcze bardziej nie-
pokojące i wyraziste, czego do-
wodem jest m.in. ostatni kryzys 
parlamentarny.

Wszyscy, a więc ci spoza 
elektoratu PiS, którzy mają od-
mienne zdanie co do poczynań 
miłościwie nam panujących i 
decyzji przez nich podejmowa-
nych, traktowani są, jak upomi-

Demokracja z buta
Andrzej
Basiński

nający się o swój płaszcz oraz 
terminowe wykonanie usługi. 
Bezczelnie. Hardo. Arogancko. 
Szyderczo. Z buta. Domagacie 
się szacunku dla prawa i kon-
stytucji? Zapomnijcie! Zwra-
cają się o ten szacunek tłumy 
najwyższych prawniczych au-
torytetów? Nam to wisi! Niech 
spadają! Opinia prokuratora 
Piotrowicza wystarczy nam w 
zupełności. Sędzia Rzepliński 
coś tam nadaje? Spieprzaj dzia-
du! Tysiące nauczycieli i peda-
gogicznych fachmanów oraz 
rodziców, a także samorządy 
protestują przeciwko reformie 
oświatowej? A takiego wała! Re-
forma będzie, choćby się miały 
szkoły zawalić! Nie podoba się 
nasze głosowanie nad budże-
tem? To obejrzyjcie sobie nasz 
środkowy palec! W Sali Kolum-
nowej panował chaos i nie wia-
domo, kto głosował? Głosowali-
śmy tak, jak nam się podobało 
i nic wam do tego! Wara! Bę-
dziemy was pędzić z sejmowej 
mównicy, aż się będzie kurzyło, 
a wasze wnioski możecie sobie 
wsadzić, nasza maszynka do 
głosowania to wspaniały wyna-
lazek! A w ogóle, to mamy was 
gdzieś! Itd., w tej samej tonacji. 
A szef telewizyjnej Dwójki, Mar-
cin Wolski, czołowy wazeliniarz 
prezesa PiS, radzi wątpiącym: 
„Morda w kubeł!”.

PiS wygrało wybory dość 
szczęśliwie, dzięki zaskakują-
cym zbiegom okoliczności. Fak-
tyczna wielkość jego sukcesu, 
to niespełna 20 proc., gdyż fre-
kwencja przy urnach była niska. 
Ale u znękanego ośmioletnią 
opozycyjnością ugrupowania, 
wywołało to niebywałą erup-
cję sodówy oraz przekonania o 
swojej wszechwładzy i wszech-
mocy, o prawie do nieograni-

czonej dominacji i zawłaszcza-
nia. Nieustannie klepana mantra 
o suwerenie byłaby śmieszna, 
gdyby nie żałośnie idiotyczna i 
nieprawdziwa. Suwerenem jest 
również ogromna liczba obywa-
teli spoza PiS, którymi gardzić 
nie można! Takie rozumowanie, 
jak prezentuje władza, wyklu-
cza zupełnie istnienie reszty 
społeczeństwa o odmiennych 
poglądach. Na to nie może być 
przyzwolenia. Demokracja za-
kłada nie wyłącznie zwycięstwo 
większości (w tym wypadku 
niedające moralnego prawa 
do wywracania instytucji do 
góry nogami i zmiany ustroju), 
ale także poszanowanie praw 
mniejszości, m.in. poprzez róż-
nego rodzaju konsultacje i za-
sięganie opinii w szerokich krę-
gach obywateli, a nie karykaturę 
takich poczynań, jak np. w przy-
padku rzekomych konsultacji 
na temat reformy oświatowej. 
PiS jawnie i ordynarnie kpi sobie 
z takiego obowiązku, a sprawie-
dliwość w nazwie partii okazuje 
się ponurym żartem. Wśród po-
przednio rządzących też obser-
wowało się podobne ciągoty, 
ale od przeszło roku zostały one 
zwielokrotnione do rozmiarów 
absurdalnych. Aż bije w oczy 
wypełnione pychą pisowskie 
przekonanie, że w następnych 
dziesięcioleciach nie ma mowy 
o oderwaniu się od koryta. 
Następne wybory mogą się 
bowiem odbyć na innych zasa-
dach... Po tamtej stronie, jak się 
wydaje (po czynach ich pozna-
cie) nikt nie wierzy w poniesie-
nie jakichkolwiek konsekwencji, 
a więc i surowej kary za zdemo-
lowanie państwa oraz okazanie 
innym bezprecedensowej po-
gardy. W trwaniu przy żłobie ma 
pomóc elektorat z samego dna 

polskiego mroku, zaścianka i de-
wocji, wyborcy wyrośli z polskiej 
paranoi oraz stęchlizny nacjo-
nalizmu i strachu przed „obcy-
mi”, rasiści- bandyci, wyznawcy 
zamordyzmu i domagający się 
nieustannej opieki państwa. 
Niesłychanie kręci ten elektorat 
i podnieca, co pokazują son-
daże, każdy przejaw poniżania 
opozycji. Konsekwentnie i sys-
tematycznie karmiony jest żół-
cią pogardy przez rządzących, 
m.in. na ponurych i nienawist-
nych miesięcznicach, które nie 
są przecież organizowane po to, 
by się modlić, ale by utwardzać 
fanatyzm. Nakręcanie takich 
nastrojów przez prezesa i jego 
gwardię, może wstrząsnąć pod-
stawami państwa i mieć nieobli-
czalne skutki, również dla tego 
elektoratu, być może już w nie-
dalekiej przyszłości, czego pod-
palacze zdają się nie rozumieć i 
nie dopuszczać do swoich cia-
snych umysłów.

Jak mniemam, nie bierze 
tego pod uwagę prezes, któ-
rego uśmiech zza szyby samo-
chodu podczas opuszczania 
Sejmu, gdy kryzys się rozpoczął, 
skwitowano SMS-em do progra-
mu TVN24 „Szkło kontaktowe” 
o treści: „Suweren ci tego nie 
zapomni”, a także powoli na-
maszczany na następcę preze-
sa Joachim Brudziński (ten od 
komunistów i złodziei), który 
zachowanie ludzi przed Sej-
mem nazwał warcholstwem, 
jak Gierek swoich oponentów. 
Dotyczy to także związkowego 
kacyka Piotra Dudy, który zapo-
mniał, czym była dawna, praw-
dziwa „Solidarność”, obiecując 
wyprowadzenie na ulicę swoich 
ludzi i nakrycie demonstrują-
cych czapkami. „Solidarność” 
przeciwko manifestującym opór 

wobec władzy?! Trudno o więk-
szą ironię i sprzeniewierzenie 
się szczytnym ideałom. Cynizm 
i nadmierna pewność siebie, a 
nawet swoista niepoczytalność, 
często posiadaczy tych cech 
prowadzą do zguby.

Co może zrobić skrajnie 
lekceważona część polskiego 
społeczeństwa? Przecież nie 
popełni zbiorowego samobój-
stwa i samospalenia. Nie może 
dać się deptać i będzie szukała 
sposobów samoobrony. W grę 
wchodzą, oprócz nasilających 
się manifestacji (obyście, ludzie 
przy władzy, nie pożałowali 
gorzko określenia Ciamajdan!) 
także inne przejawy społeczne-
go niezadowolenia. Jak pisze 
w „Polityce” jej naczelny Jerzy 
Baczyński, dochodzą protesty 
środowiskowe, skargi sądo-
we, listy protestacyjne, pikie-
ty, ulotki, a jeśli to nie pomoże 
– to wtedy nieposłuszeństwo 
obywatelskie, strajki, okupacje. 
„Robić hałas, nie bać się śmiesz-
ności, oskarżeń o radykalizm i 
warcholstwo, ignorować pań-
stwową propagandę, wspierać 
niezależne od partii media, na 
akcje aktywu robotniczego Pio-
tra Dudy odpowiadać własny-
mi. Jak władza wraca do PRL, 
to opozycja też musi. Jak nie 
ma Trybunału Konstytucyjne-
go, zbudować Trybunał Oby-
watelski, gdzie można tworzyć 
instytucje równoległe wobec 
przejętych i zamrożonych przez 
władze” - pisze Baczyński.

W sprawnym pokierowaniu 
szeroko zakrojonymi protesta-
mi, ogromną rolę do spełnienia 
ma mądry, energiczny, odpo-
wiedzialny i przewidujący lider. 
Ze sceny politycznej nie zszedł 
na szczęście Władysław Frasy-
niuk, niegdyś charyzmatyczny 

trybun ludowy. Nie tylko ja po-
kładam w nim spore nadzieje. 
A może pojawi się jeszcze ktoś 
inny, potra�ący porwać tysią-
ce ludzi, którzy nie godzą się z 
pisowkim samowładztwem? I 
sprawa fundamentalna: partie 
opozycyjne MUSZĄ współdzia-
łać, a ich wodzowie niech w 
czasach próby zapomną o pry-
watnych urazach i ambicjach 
(ambicyjkach), bo ciąży na nich 
ogromna odpowiedzialność. 
Tylko w ten sposób można 
zapobiec postępującemu de-
montażowi państwa i jego mar-
ginalizacji na arenie międzyna-
rodowej.

W epoce krwiożerczych bru-
kowców i oszalałych interneto-
wych sędziów, należy uważać 
na każde słowo wypowiadane 
czy to publicznie, czy prywatnie, 
na każdy krok. Nie ma zmiłuj 
się, opozycja musi być, jak żona 
Cezara, wolna nawet od cienia 
podejrzeń, wtedy jej sprzeciw 
wobec szaleństw władzy staje 
się bardziej wiarygodny. Wszel-
kie nieprzemyślane działania i 
niedojrzałe pomysły, wszelka 
nieprzejrzystość, mogą opozycji 
zaszkodzić, bo PiS z dzikim en-
tuzjazmem wykorzysta i szero-
ko nagłośni najmniejszy jej błąd 
i niezręczność. A takie mamy 
czasy, że stróżami moralności i 
przyzwoitości zostali giermko-
wie Belzebuba.

Każdemu życzę spokojnego 
roku, ale chyba są to życzenia z 
gatunku pobożnych i trudnych 
do spełnienia, gdyż naciąganie 
struny przez prezesa i spółkę 
źle wróży. Gdy struna pęknie, 
jaki rachunek będzie wówczas 
wystawiony do zapłacenia kie-
rownikowi szatni i majstrowi 
od rurek, którzy klientom każą 
sobie skoczyć? Na pewno słony.

R E K L AMA

Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają 
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 23 lata jak pomagamy chorym w za-
awansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to 
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń,  dzięki 
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki  przekazywane przez NFZ nie wystar-
czają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w 
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana była przez 
zbierane przez kilka lat środki  z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł 
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam 
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji, 
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki 
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem 
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla na-
szych podopiecznych.

Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą 
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%. 
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989

Kręgosłup mnie tak bolał. Ten ból zresztą zelżał już po pierwszej 
wizycie, a po trzeciej nie czułam go prawie wcale. 
Po trzeciej też okazało się, że ciśnienie mi się obniżyło 
i unormowało na prawidłowym poziomie. A gdy poszłam 
na badania, to lekarz potwierdził, że mi wole tarczycowe maleje.

Podczas 25 �nału WOŚP w Bo-
guszowie-Gorcach na licyta-
cję wystawiono ogromną ilość 
przedmiotów. Jednym z nich był 
"fotel" Starosty Wałbrzyskiego 
Jacka Cichury, który sprzedano 
za 120 zł, a nabywcą byli człon-
kowie Kabaretu "Chyba". Łącznie, 
podczas imprezy w Boguszowie-
-Gorcach, uzbierano ponad 24 tys. 
zł – to przeszło dwukrotnie więcej 
niż w roku ubiegłym, natomiast w 
Walimiu Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy uzbierała 17 078,26 zł, 
a za kwotę 200 zł fotel wicestarosty 
Krzysztofa Kwiatkowskiego wylicy-
tował Stanisław Skrzyniarz z Miero-
szowa. Zgodnie z wylicytowanym 
certy�katem „fotela”, jego nabywca 
może przez jeden dowolnie wybra-
ny dzień, po wcześniejszym uzgod-
nieniu, pełnić obowiązki starosty 
lub wicestarosty: przyjmować gości 
w gabinecie, zarządzać podległymi 
wydziałami i podejmować decyzje. 

(GŁ)

Zespół Szkół im. Marii Skło-
dowskiej Curie w Szczawnie 
Zdroju, dla którego Powiat wał-
brzyski jest organem prowadzą-
cym, znalazł się w grupie szkół 
objętych projektem �nansowa-
nym ze środków Unii Europej-
skiej pn. Zawodowy Dolny Śląsk.

Projekt zakłada realizację 5 
modułów skierowanych do mło-
dzieży szkół zawodowych. Są to : 
zajęcia laboratoryjne na Politech-
nice Wrocławskiej dla uczniów i 
nauczycieli, współpraca szkolnych 
kół branżowych z kołami nauko-
wymi Politechniki Wrocławskiej, 
staże zawodowe dla uczniów oraz 
doposażenie pracowni szkolnych 
w nowoczesny sprzęt. Wszystkie 
zadania s�nansowane będą ze 

środków zewnętrznych – łącznie 
z wyjazdami kadry i młodzieży na 
zajęcia laboratoryjne na Politech-
nikę Wrocławska. Staże będą płat-
ne dla młodzieży i dla pracodaw-
ców, którzy zdecydują się przyjąć 
uczniów szczawieńskiej szkoły, 
bowiem pracodawcy otrzymają 
zwrot kosztów szkolenia w ramach 
stażu.

Projekt realizowany będzie 
przez dwa lata tzn. od 2017 do 
2018 roku, a całkowity koszt do�-
nansowania dla Powiatu Wałbrzy-
skiego wynosi 131 700 zł. Projekt 
jest projektem systemowym, przy-
gotowanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnoślą-
skiego i DODN we Wrocławiu. 

(AB)

- Nocą, po pierwszej wizycie 
u pana Darka, czułem w tej ranie 
straszny ból. Do tego rano lekko 
krwawiła, aż się bałem, co będzie 
dalej. Ale od tego dnia naresz-
cie zaczęła się normalnie goić. Po 
trzech dniach był strup, po mie-
siącu odpadł i mam zwyczajną, 
zdrową bliznę. A i wyniki cukrzycy 
zdecydowanie się poprawiły. Biorę 
mniej leków, lepiej się czuje. Nie 
mówiłem panu Darkowi nawet o 
bólach w krzyżu, ale i plecy prawie 
po tych wizytach mnie nie bolą.

Zdrowie od dotyku

Starostwo 
Powiatowe 
zagrało z WOŚP

Kiedy więc zachorowała siostra, 
zaczął ją namawiać na wizytę u 
uzdrowiciela. Nie było łatwo, bo 
siostra jest żoną lekarza, w bio-

energoterapię i inne metody natu-
ralne nie wierzyła. Do tego miesz-
ka kawał drogi od Wałbrzycha, w 
Opolu. Ale w końcu ją namówił. 

Bo miała guzka w piersi, a bała się 
operacji.

- Pan Darek zaleca badanie kon-
trolne po czwartej wizycie. Ale kole-
ga robił jej USG co drugą. I było za 
każdym razem widać, jak guzek w 
piersi maleje. Najpierw był jak orzech 
włoski, po dwóch tygodniach jak 
czereśnia, po kolejnych dwóch jak 
pestka tej czereśni, a na koniec znikł 
– opowiada pan Baranek.

Podobnie opowiada pani Mario-
la Kurkosz z Wałbrzycha:

- Przyszłam do pana Darka z 
kilkoma chorobami, bo to i nadci-
śnienie, i cukrzyca, i tarczyca i miaż-
dżyca. I jeszcze kręgosłup mnie tak 
bolał. Ten ból zresztą zelżał już po 
pierwszej wizycie, a po trzeciej nie 
czułam go prawie wcale. Po trzeciej 

też okazało się, że ciśnienie mi się 
obniżyło i unormowało na prawi-
dłowym poziomie. A gdy poszłam 
na badania, to lekarz potwierdził, 
że mi wole tarczycowe maleje. Te-
raz, po siedmiu wizytach jest jesz-
cze mniejsze! 

- A mnie dla odmiany pod jego 
dotykiem rwa kulszowa przeszła 
niemal od ręki - nie może się nadzi-
wić pan Jacek Widła w Legnicy.

Zaś jego ciotce po udarze mó-
zgu po kilku wizytach wróciła 
mowa i sprawność w ręce. Chodzi 
też o wiele pewniej.

- A jednak nie każdemu udaje 
się pomóc. Czasem ja też okazu-
ję się bezradny – mówi skromnie 
uzdrowiciel.

(ego)

Zawodowy Dolny Śląsk

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju będzie współpracował 
z Politechniką Wrocławską.

- Nie wierzyłem w uzdrowicieli, ale jego dotyk przyniósł zdrowie całej mojej rodzinie! – pan 
Jacek Baranek ze Świdnicy pokazuje wyniki medyczne swoje i siostry. On sam cierpi na cukrzycę 
- to dlatego od trzech miesięcy nie chciała mu się zagoić rana na nodze. Groziła martwicą kości.

Szanowni kierowcy!  Infor-
mujemy, że w związku z silnymi 
porywami wiatru i intensywnymi 
opadami śniegu, mogą wystąpić 
czasowe utrudnienia w ruchu na 
drogach powiatowych.

Przypominamy, że drogi po-
wiatowe utrzymywane są w IV i V 
standardzie zimowego utrzyma-
nia dróg, w związku z tym - przy 
niekorzystnych warunkach atmos-
ferycznych - mogą występować 
utrudnienia, min. w postaci zasp 
śnieżnych. Przypominamy, że - 
zgodnie ze standardami zimowe-
go utrzymania dróg w kat. V - stan 
utrzymania dróg przedstawia się 
następująco: jezdnia odśnieżona, 

w miejscach zasp odśnieżony co 
najmniej 1 pas ruchu z wykona-
niem mijanek. Jezdnia posypana 
na odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu. Po ustaniu opa-
dów śniegu mogą występować: 
śnieg zajeżdżony, nabój śnieżny, 
śnieg luźny (do 16h), zaspy (do 
24h). Dopuszcza się przerwy w ko-
munikacji do 24h. Prosimy zatem 
o zachowanie szczególnej ostroż-
ności.

Występowanie utrudnień w 
ruchu na drogach powiatowych, 
związanych z warunkami atmosfe-
rycznymi, można zgłaszać pod nu-
merem alarmowym 508 204 844.

(GŁ)

Uwaga na drogach!

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na drogach.



Czwartek, 19 stycznia 2017 r.

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

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMAR E K L AMA

In memoriam - Ku pamięci

„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Reginy Czerczuk 
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
 Śp.  Pawła Sikory 

składa żona córki oraz rodzina.

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.” 
Serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej
Śp. Wandy Stępień 

składa syn z żoną oraz rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej ziemskiej drodze  
śp. Czesławy Waszczak  

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 
w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Rozśpiewałabym się w głos,
Jak ta wilga, jak ten kos,

W bożej pustce, w bożej ciszy
I niech jeno las mnie słyszy.

Rozśpiewałabym się w głos,
Pośród sosen, pośród brzoz,

Po zielonej mchów rozścieli,
Byle ludzie nie słyszeli…

Śpiewałabym także im,
To co czuję, to co wiem,

Gdyby ludzie byli tacy,
Jako drzewa, jako ptacy,

Rozśpiewałabym się w głos
Jak ta wilga, jak ten kos…

Niestety, nie dane było ni-
komu usłyszeć z głębi serca pły-
nącego wokalu niejakiej Marii 
Wolskiej, młodopolskiej poetki, 
autorki stylizowanych na wzór 
poezji ludowej liryków, zebra-
nych w tomiku „Dzbanek malin”. 
A przyczyną była niewiara w lu-
dzi, w ich otwartość i szczerość, 
w ich wyrozumiałość i tolerancję.

Tak już jest na świecie, że od 
kolebki jesteśmy poddawani 
różnego rodzaju wpływom i na-
ciskom ograniczającym natural-
ne impulsy i skłonności. To się 
nazywa wychowaniem. W miarę 
upływu lat jest tych ograniczeń 
coraz więcej. Ubywa bliskich nam 
osób, wobec których możemy się 
otworzyć.

A może właśnie trzeba wybrać 
się w miejsce odludne, zaszyć się 
w gęstwinie drzew i krzewów i 
tam bez ogródek wyśpiewać na 
cały głos, co nam w duszy gra. Bo 

W Zespole Szkół Za-
wodowych Specjalnych 
przy ulicy Mickiewicza 24 
w Wałbrzychu odbył się 
koncert jasełkowy „Serce 
za serce” zorganizowany 
przez Zespół Szkół Zawo-
dowych Specjalnych w 
Wałbrzychu, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy 
SDiRZSZS w Wałbrzychu, 
Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej przy Zespole Szkół 
Specjalnych oraz Polski 
Związek Niewidomych 
Koło w Wałbrzychu. 

Świąteczną atmosferę 
spotkania podkreślił pro-
gram artystyczny przygo-
towany przez uczniów Ze-
społu Szkół Zawodowych 
Specjalnych. Zaprezentowa-
no �lm „Magia świąt – przy-
gotowania”, zrealizowany 
pod kierunkiem Izabeli Jani-
szewskiej, natomiast historię 

Narodzenia Pańskiego przy-
bliżyło wszystkim przedsta-
wienie jasełkowe. Opieku-
nem artystycznym uczniów 
były Ilona Zalejska oraz Ewa 
Ławniczak.

Kolejny sceniczny ob-
raz jasełkowy przedstawili 
uczestnicy Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej przy Zespole 
Szkół Specjalnych, których 
opiekunem artystycznym 
była Iwona Zajączkowska.

Ogromne zaangażowa-
nie młodych aktorów oraz 
opiekunów artystycznych 
spowodowało, że występy 
wywarły duże wrażenie i po-
ruszenie wśród publiczności. 
Natomiast młodzież miała 
możliwość, aby poznawać i 
kontynuować bożonarodze-
niowe tradycje oraz zapre-
zentować swoje artystyczne 
umiejętności. 

(IZ)

Serce za serce
Stanisław 
Michalik

Noworoczna jeremiada
przecież zawsze możemy liczyć, 
że:

W bożej pustce, w głuchej ciszy  -  
może jednak ktoś usłyszy,
może śpiew mu serce skruszy
i nie będziesz sam w tej głuszy.

Ale te moje naiwne dywa-
gacje nie są na miarę czasów, w 
których żyjemy. Dziś możemy w 
każdej chwili wyrzucić z siebie 
wszystko, co tylko nam dyktu-
je potrzeba chwili i nie musimy 
szukać w tym celu zacisznego 
miejsca. Wystarczy dostęp do in-
ternetu. Siadamy sobie spokojnie 
przed ekranem monitora i daje-
my upust swym emocjom. Może-
my przecież robić to anonimowo, 
jeśli nie stać nas na odwagę.

Nie jestem w porządku wobec 
siebie wykorzystując moje felie-
tony do spraw, które tak czy owak 
dotykają spraw politycznych. Za-
kładałem, że będę się starał tego 
unikać. Moją ideą �x jest region 
wałbrzyski i to, co się w nim dzie-
je w turystyce, kulturze, gospo-
darce. Często nawiązuję do histo-
rii tego skrawka naszej ojczyzny, 
zdając sobie sprawę z tego, że tej 
historii nie wyssaliśmy z mlekiem 
matki (przynajmniej tacy jak ja 
powojenni osiedleńcy na tej zie-
mi), musimy ją poznawać i akcep-
tować w całej swej istocie, nawet 
kiedy nie jest dla nas zbyt budu-
jąca. Lubię sięgać do skarbca na-
szej literatury lub dzielić się Czy-
telnikami moimi fascynacjami z 
przeczytanych książek lub gazet. 
Ale właśnie gazety, telewizja lub 
portale internetowe, a zwłaszcza 
takie jak Facebook inspirują do 
reagowania na to wszystko, co 
się w naszej polityce dzieje.

Są sytuacje w życiu politycz-
nym kraju, wobec których nie 
można przejść obojętnie, za-
mknąć usta, odłożyć je ad acta. 
Niech się tym zajmują inni. Pisa-
łem już kiedyś o przejmującym 
songu „Solidarności” – „Modlitwa 
o wschodzie słońca” Natana Ten-
nebauma. Jesteśmy w świecie 

polityki zarażeni ciężką chorobą, 
w tej chwili – epidemią. Ona się 
nazywa nienawiść i pogarda. Ta 
zaraza odbiera rozum, dewastu-
je wszystkie wartości ideowe i 
etyczne, burzy to, co zwykliśmy 
nazywać etosem „Solidarności”. 
Gdzie się zgubiła ta solidarność, 
która rozsławiła nasz kraj na ca-
łym świecie, otworzyła drogę do 
wyzwolenia się z totalitaryzmu 
komunistycznego innym krajom 
i narodom Europy Wschodniej?

Co się stało z ludźmi, którzy 
ściskali ręce Lecha Wałęsy, na-
szej nadziei i chluby, albo pa-
pieża Jana Pawła II? Dlaczego 
zdeptaliśmy wszystkie nasze 
autorytety, mógłbym wymieniać 
po kolei: Kuroń, Michnik, Gere-
mek, Bartoszewski, Mazowiecki, 
tę listę można rozszerzać nawet 
o prezydentów z drugiej strony 
„okrągłego stołu” - Jaruzelskiego 
i Kwaśniewskiego. Nie da się zwa-
żyć i wymierzyć zasług jednych i 
drugich. Mądry naród unika ta-
kich prób. Czy można ich wyma-
zać z historii? 

Przytoczę jeszcze wiersz  Na-
tana Tennenbauma pt. „Listo-
pad”, napisany w Sztokholmie 
w 1990 roku. Oto jego końcowy 
fragment:

I dzisiaj, gdy chcę uciec od kłótni i sporów
myśląc o kraju – widzę Łancut i Nieborów
Stare dęby jesiennym pożarem się złocą
Znów kolejną dekadę kurant mi wydzwania
Wracają do mnie ciągle te same pytania
Powracają pytania ze zdwojoną mocą
Pytam siebie – bo kogóż – gdy dzień gaśnie 
w blaskach –
Czemu smutny Pan Jezus na świętych 
obrazkach?
Polskość – czy to choroba, przekleństwo, 
czy łaska?
Dlaczego się nie lubią dawni przyjaciele
Czy wolności za mało ludziom? Czy za wiele?
Kto nam znów myśli maci i słowa koślawi?
Czemu krzyżyk na piersi, a w sercu 
nienawiść?
Czy kadzidło człowieka do Boga przybliża?
Czy starczy w Polsce Żydów by wieszać na 
krzyżach?

Jak mam nazwać tę otchłań -  niżej dna 
rozpaczy?
Czy w godzinie ostatniej człek Bogu 
przebaczy?

Jest miła, w listopadzie czasem taka chwila
Gdy wiatr liście jesienne rozrzuca w badylach
Wiatr zamorski, zaduszny, wiatr z Polski 
mnie dopadł
Gdy za oknem november, a w sercu listopad

Nie trzeba więcej słów. Od 
momentu, w którym Natan pisał 
ten wiersz minęło ćwierćwiecze, 
a w tym czasie w Polsce stało się 
to, że jesteśmy podzieleni jeszcze 
bardziej, gotowi skoczyć sobie 
do gardła. Płynące zewsząd głosy 
wołające o rozwagę, o kompro-
mis, o przerwanie bezsensownej, 
przynoszącej nam wstyd za gra-
nicą wojny politycznej, o liczenie 
się z głosem opozycji, bo żadna 
siła polityczna w tym kraju nie 
może powiedzieć ze ma za sobą 
większość narodu, głosy wybit-
nych ludzi, mężów stanu, na-
ukowców są traktowane jak piąte 
koło u wozu. Liczy się tylko jeden 
człowieczek, który uwierzył w sie-
bie, że jest dla Polski Chrystusem. 
Ma zresztą poparcie (o zgrozo!) 
największych autorytetów pol-
skiego Kościoła Katolickiego.

Wydaje się oczywiste, że nie 
powinienem o tym pisać, bo co 
mogą znaczyć skargi jakiegoś 
tam podrzędnego felietonisty 
lokalnej gazety. Ale ja nie jestem 
tak pesymistycznie nastawiony 
do człowieka jak autorka wiersza 
cytowanego we wstępie i wierzę 
w to, że są ludzie „jako drzewa, 
albo ptacy”, że jest nas coraz to 
więcej. Najświeższy, podnoszący 
na duchu przykład dała nam jubi-
leuszowa, 25 już Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Poparli ją 
Polacy bez względu na sympatie 
polityczne. To dowód, że jeste-
śmy w stanie się zjednoczyć. I tyl-
ko wtedy, gdy na każdym kroku 
będziemy manifestować naszą 
jedność i siłę, jesteśmy w stanie 
przezwyciężyć zło, które zagraża 
Polsce.
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WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
30 % TANIEJ DO 28.02.2017! JUŻ OD 899 PLN ZA POBYT • WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR - WSZYSTKO W CENIE!
CZERWIEC/WRZESIEŃ - 1 083 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN !!!

LIPIEC- SIERPIEŃ - 1 355 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI SAMOLOT 
- WSZYSTKO W CENIE! CAŁE LATO - OD 1500 PLN

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY 
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI 

- od 1 500 PLN

WCZASY CHORWACJA
PAKOSTANE- PODACA- ZAAOSTROG (ZAOSTROG) AUTOKAR 

- WSZYSTKO W CENIE - OD 1 500 PLN
BRIST - Z WYŻYWIENIEM - OD 1 900 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN

NARTY:
Kronplatz Włochy - 20-28.01.2017 - 650 PLN + 275 EURO - OSTATNIE 9 MIEJSC!

Piemont Włochy 17-25.02.2017 - 680 PLN + 460 EURO - OSTATNIE 10 MIEJSC
10-18.03.2017 - 680 PLN + 370 EURO - OSTATNIE 15 MIEJSC 

Zakopane - 12 -18.02.2017 - 990 PLN

WALENTYNKI:
Tropical Island - 12.02.2017 - 120 PLN + bilet wstępu

Praga - 11.02.2017 - 119 PLN
Pobyt ze SPA w Kudowie Zdrój - 10-12.02.2017 - 550 PLN

Liberec Babylon - 10-12.02.2017 - 699 PLN

MAJÓWKA:
Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017 

- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 20 MIEJSC 
Holandia - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN        Budapeszt - 05-07.05.2017 - 595 PLN 

Wiedeń - 29-30.04.2017 - 250 PLN + 30 EURO 
Praga - 01-02.05.2017 - 300 PLN        Kraków - 29-30.04.2017 - 290 PLN

INNE:
Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN 

Szwajcaria Saksońska - 13.05.2017 - 119 PLN 
Skalne Miasto + Broumov - 20.05.2017 - 110 PLN 

Jaskinia Macochy - 20.05.2017 - 140 PLN 
Wiedeń Koncert Nocy Letniej - 25.05.2017 - 205 PLN

Gruzja samolot Wrocław - 10/2017 - ok. 2600 PLN 
Portugalia z Fatimą samolot Wrocław - 10 terminów - od 2 400 PLN

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!

O przyznaniu �nansowania 
dla Wałbrzycha zadecydował 
przede wszystkim dobrze przy-
gotowany wniosek o do�nan-
sowanie jak również lata przygo-
towań do realizacji tej niezwykle 
ważnej inwestycji drogowej. 

- Budowa, zachodniej ob-
wodnicy Wałbrzycha to czyn-
nik decydujący o dalszym 
rozwoju naszego miasta oraz 
okolicznych miejscowości, 
szczególnie Szczawna Zdró-
ju,  Mogę powiedzieć, że to 

kluczowy element pozwala-
jący właściwie uregulować 
ciąg komunikacyjny, którego 
przez tyle lat nam brakowało 
- podkreśla prezydent Wał-
brzycha dr Roman Szełemej. 
-Walczyliśmy o tę drogę dłu-

Dokończą obwodnicę Wałbrzycha
Wałbrzych znalazł się w gronie szesnastu miast, które otrzymają do�nansowanie 

na realizację kluczowych inwestycji drogowych. Ministerstwo Rozwoju, 
które rozdysponowało kwotę 2,15 mld złotych poinformowało o tym w o�cjalnym 

komunikacie na swojej stronie internetowej. Wałbrzych na budowę obwodnicy 
zachodniej otrzymał  297 milionów złotych i jest to jedno z najwyższych 

do�nansowań w całej puli środków.

Planowany przebieg zachodniej obwodnicy Wałbrzycha.

go i był to proces niezwykle 
skomplikowany, kosztował 
nas wiele nakładów sił a tak-
że środków �nansowych, nie 
mówiąc o trudnościach ad-
ministracyjnych. Dziś, komu-
nikacja i połączenia drogowe 
decydują w istocie o funk-
cjonowaniu nowoczesnych 
miast i o tym jak są postrze-
gane przez mieszkańców 
i potencjalne osoby, które 
chcą wybrać atrakcyjne miej-
sce do życia. Stąd chciałbym 
podziękować wszystkim oso-
bom zaangażowanym w te 
przygotowania jak również 

Ministerstwu Rozwoju za po-
zytywną decyzję.

W poniedziałek, w biurze 
posła na Sejm RP Michała 
Dworczyka (PiS) w Wałbrzy-
chu odbyła się konferencja, 
na której sekretarz stanu w 
Ministerstwie Rozwoju Jerzy 
Kwieciński zapowiedział, że 
do 9 lutego zostanie podpisa-
na umowa, która przewiduje 
przekazanie prawie 300 mi-
lionów złotych na realizację 
projektu budowy zachodniej 
obwodnicy Wałbrzycha.

- To świetna informacja 
nie tylko dla mieszkańców 

Wałbrzycha, ale też dla ca-
łego subregionu wałbrzy-
skiego. Warto pamiętać, 
że inwestycja ta nie mogła 
znaleźć swojego końca od 
blisko 20 lat, rząd Prawa i 
Sprawiedliwości uporał się 
z tym problemem w rok po 
objęciu władzy. Jest to reali-
zacja obietnic wyborczych, w 
których deklarowaliśmy po-
chylenie się nad problema-
mi małych i średnich miej-
scowości. Bo tutaj też jest 
Polska! – podkreśla posłem 
Michał Dwroczyk.

(RED)
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POZNAJ NOWE SMAKI

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71, 
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DOWÓZ 
74 300 32 31

PIZZA

MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, SAŁATKI, MAKARONY
NA MIEJSCU, NA WYNOS, NA DOWÓZ

R E K L AMA

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzychu, odbył się XV Przegląd Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu przedszkolaków. W otoczeniu specjalnie zaaranżowanej 
scenografii, maluchy śpiewały utwory tradycyjnie związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia, grały na istrumentach muzycznych 
oraz zaprezentowały krótkie inscenizacje. Przegląd zorganizowano 
w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 
imprezy kwestowano do specjalnych puszek. Wszystkie występujące 
dzieci otrzymały paczki z prezentami, które wręczała m.in. Małgorzata 
Wiłkomirska, radna Rady Miejskiej Wałbrzycha. Współorganizatorem 
wydarzenia było Przedszkole Samorządowe nr 14 „Bakowa chatka”. Na 
zdjęciu: maluchy zaprezentowały ciekawe występy oklaskiwane przez 
licznie przybyłych rodziców i opiekunów.

(BAS)

W Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, za-
prezentowano wystawę 
związaną z działalnością 
ośrodka. 

Przedstawiono m.in. 
plakaty, ulotki i widokówki 
przygotowane w celu roz-
powszechnienia informacji 
o najważniejszych wyda-
rzeniach zorganizowanych 

przez OSK, np. cyklach im-
prez w ramach Dni Podzam-
cza oraz realizacji projektów 
grantowych „Dla natury”, 
„Czysta natura” i „Moja na-
tura”. Na wystawie umiesz-
czono również plakaty i 
pocztówki promujące waka-
cyjne kampanie edukacji re-
cyklingowej „Czyste Sudety” 
i „Czyste góry-czyste waka-
cje” Fundacji RECAL.

(BAS)

Plakaty i ulotki w OSK

Kolędy i pastorałki 
w OSK

Wydatki 
RWS Podzamcze
Na swoim pierwszym tego-
rocznym posiedzeniu Rada 
Wspólnoty Samorządowej 
Podzamcze przyjęła sprawoz-
danie �nansowe za rok 2016. 
- W sumie wydatki RWS za ten 
okres zamknęły się kwotą 3 tys. 
zł. Najbardziej znaczącą pozycją 
był zakup słodyczy na mikołajki 
dla dzieci z terenu osiedla, na 
które to słodkości wydano 1 tys. 
zł i 18 gr., a następnie do�nanso-
wanie wieczerzy wigilijnej Sto-
warzyszenia „Reedukacja” (300 
zł.). Kolejne pod względem wy-
sokości wydatki, to zakup blo-
ków rysunkowych, kredek i farb 
na konkurs plastyczny „Barwy 
jesieni” (269,26 zł.), medali dla 
zwycięzców Biegu Niepodległo-
ści (250 zł.) oraz zorganizowanie 
konkursu ekologicznego z oka-
zji Dnia Dziecka (200 zł.). RWS 
zakupiła także m.in. puchary dla 
zwycięzców turniejów warcabo-
wych i tenisa ziemnego – poin-
formował skarbnik RSW Pod-
zamcze Radosław Białkowski.

(BAS)

Powstaną 
mieszkania
W lutym br. Gmina Świebodzi-
ce złoży wniosek o do�nanso-
wanie projektu, mającego na 
celu wybudowanie w mieście 
nowych lokali socjalnych. 
Szacunkowa wartość projektu 
to ok. 1,2 mln zł. Wniosek bę-
dzie złożony do Instytucji Po-
średniczącej Aglomeracji Wał-
brzyskiej, do osi  Infrastruktura 
Spójności Społecznej. Na lokale 
zostaną zaadoptowane miesz-
kania, znajdujące się w dwóch 
budynkach przy ul. Granicznej 
4 i 4a, w sumie 4 mieszkania, o 
powierzchni od 22 do 47 m2. 
Będą wyposażone w łazienkę i 
wc oraz kuchenkę gazową i zle-
wozmywak.

(RED)

420 km dla niepełno-
sprawnego ratownika 
GOPR to cel charytatyw-
nego przejścia głównego 
szlaku sudeckiego, które  
zostało objęte patrona-
tem honorowym Funda-
cji GOPR. 9 stycznia 2017 
roku Andrzej Sawicki wy-
ruszył w góry z zamiarem 
pokonania trasy zimowej 
imienia Mieczysława Orło-
wicza, prowadzącej przez 
Góry Izerskie, Karkono-
sze, Rudawy Janowickie, 
Góry Kamienne, Czarne, 
Sowie, Stołowe, Orlickie, 
Bystrzyckie, Masyw Śnież-
nika, Góry Złote oraz Góry 
Opawskie, aż do Prudnika.

Trasa została podzielona 
na 17 odcinków. Przebieg 
przejścia można śledzić na 
Facebooku Fundacji GOPR. 
Cel przejścia jest charyta-
tywny, gdyż promuje zbiór-
kę pieniężną, prowadzoną 
na rzecz znajdującego się 
w potrzebie ratownika Gru-
py Wałbrzysko – Kłodzkiej 
GOPR.

- Zebrane w ramach akcji 
środki zostaną przeznaczone 
na podstawowe potrzeby i 
rehabilitację niepełnospraw-
nego Józefa – ratownika 
GOPR, który niespełna 5 
miesięcy temu doznał udaru 
niedokrwiennego mózgu. 
Za sprawą udaru goprowiec 
doznał porażenia połowicz-
nego prawostronnego z 

Zimowy marsz 
charytatywny

Andrzej Sawicki wyruszył w góry z zamiarem pokonania trasy zimowej 
imienia Mieczysława Orłowicza, by pomóc choremu koledze 
z Wałbrzysko – Kłodzkiej Grupy GOPR.

globalną afazją czuciowo 
ruchową, centralnego nie-
dowładu nerwu tworzywo-
wego prawego oraz niedo-
władu prawych kończyn. 
W chwili obecnej Józef nie 
jest samodzielny i wyma-
ga ciągłej opieki. Paraliż nie 
ustąpił całkowicie, a prawa 
ręka jest niewładna. Od nowa 
musi nauczyć się chodzić. 
Utrzymuje się jedynie z ni-
skiej emerytury i czeka teraz 
na zatwierdzenie wniosku o 
przyznanie stopnia niepeł-
nosprawności. Nasz kolega, 
który wielokrotnie w górach 
narażał własne życie, by ura-
tować życie innych, wyma-
gana przede wszystkim re-
habilitacja. A koszt jednego 
zabiegu w domu to 50,00 zł. 

Ratownik nie może wyjechać 
do sanatorium sam, gdyż wy-
maga opiekuna, a bez gru-
py inwalidzkiej opiekun jest 
dodatkowo płatny. Do tego 
dochodzą jeszcze koszty le-
czenia… Dlatego apelujemy 
o pomoc. Nie zwlekajcie! Ak-
cja trwa tylko do 15 lutego! 
Chcąc pomóc ratownikowi 
GOPR możesz wpłacić do-
wolną darowiznę na konto 
Fundacji GOPR: Rai�eisen 
Polbank  50 1750 0012 0000 
0000 3337 6127, wpisując w 
tytule przelewu: „Pomoc dla 
Józefa – Ratownika GOPR” 
lub skorzystać z przelewu 
PayU na stronie http://fun-
dacja.gopr.pl/PayU - apelują 
organizatorzy akcji.

(RED)
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowychi serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie 

tel. 69 69 225 69

Wnuki zapraszają
Dzieci ze świetlic wiejskich z 
gminy Czarny Bór serdecznie 
zapraszają wszystkie babcie i 
dziadków 20 stycznia (piątek) 
na godzinę 16.00 do Biblioteki - 
Centrum Kultury na uroczystość 
z okazji dnia babci i dziadka. Na 
przybyłych czeka program arty-
styczny, laurki oraz słodkie cia-
steczka upieczone samodzielnie 
przez dzieci.

(RED)

Stypendia sportowe
Wójt Gminy Czarny Bór in-
formuje o możliwości składa-
nia wniosków o przyznanie 
stypendiów sportowych dla 
zawodników z terenu Gminy 
Czarny Bór, za osiągnięte wy-
niki sportowe w 2016 r. Termin 
składania wniosków upływa 
31 stycznia br. Szczegółowe 
kryteria oraz zasady przyzna-
wania stypendiów sportowych 
określone zostały w Uchwale nr 
XXVII/124/2013 z 6 marca 2013 
r. w sprawie ustanowienia sty-
pendiów sportowych dla osób 
�zycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe, szczegółowych zasad 
oraz trybu ich przyznawania i po-
zbawiania, zmienionej Uchwałą 
nr XXVI/146/2016 z 28 listopada 
2016 r. Wniosek jest do pobrania 
ze strony czarny-bor.pl.

(RED)

- Wkroczyliśmy w nowy 
dla nas obszar działalno-
ści, jakim jest wsparcie 
�nansowe Podmiotów 
Ekonomii Społecznej. To 
projekt wdrażany przez 
Ministerstwo i mający na 
celu rozwój ekonomii spo-
łecznej, która ciągle jesz-
cze funkcjonuje w Polsce 

na zbyt małą skalę - wyja-
śnia Robert Jagła, prezes 
Zarządu Funduszu Regio-
nu Wałbrzyskiego.

Podmioty Ekonomii Spo-
łecznej (PES) z terenu wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
lubuskiego, wielkopolskie-
go i opolskiego będą mogły 
otrzymać niskooprocento-

wane wsparcie �nansowe 
pochodzące z Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
oraz dotacji celowej bu-
dżetu państwa. Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego 
wygrał konkurs na realiza-
cję projektu polegającego 
na zarządzaniu Funduszem 
Pożyczkowym w kwocie 

Wsparcie dla ekonomii społecznej

Zarząd FRW podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której podmioty ekonomii 
społecznej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe.

8 657 441,53 zł. W dniu 29 
grudnia br. ,w obecności Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, Zarząd FRW 
podpisał stosowną umowę 
z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. 

W ramach projektu do-
stępne są dwa rodzaje poży-
czek. Pożyczka na start (dla 
PES działających do 12 mie-
sięcy), w kwocie do 100 tys. 
zł, która oprocentowana jest 
na poziomie 1,75%. Drugim 
produktem jest pożyczka na 
rozwój w wysokości do 500 
tys. zł. Jej oprocentowanie 
uzależnione jest od kwoty 
�nansowania. W przypadku 
pożyczek do 100 tys. zł jest 
to 1,75%, natomiast powyżej 
tej kwoty oprocentowanie 
wynosi 5,83%.

Środki będzie można 
przeznaczyć m.in. na �nan-
sowanie rozpoczęcia dzia-

łalności, zakup wyposażenia, 
maszyn, urządzeń, apara-
tów, środków transportu, 
pokrycie części kosztów za-
trudnienia personelu, roz-
szerzenie działalności przed-
siębiorstwa czy tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

Do ubiegania się o po-
życzkę uprawnione są Pod-
mioty Ekonomii Społecznej 
takie jak: przedsiębiorstwa 
społeczne (w tym spółdziel-
nie socjalne) oraz podmioty 
reintegracyjne (Centra In-
tegracji Społecznej i Kluby 
Integracji Społecznej, Zakła-
dy Aktywności Zawodowej 
i Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej). Dzięki projektowi, 
przez FRW  wsparte zostaną 
minimum 134 Podmioty 
Ekonomii Społecznej oraz 
powstaną nowe miejsca pra-
cy.

(RED)
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

R E K L AMA

Działki budowlane 
na sprzedaż

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości położone:
1. w Grzmiącej przy ul. Lipowej, działki oznaczone 
w ewidencji numerami 70/15 o pow. 0,1142 ha, 
70/16 o pow. 0,0802 ha, nieruchomości stanowią 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN.
2. w Głuszycy Obręb 1 przy ul. Kolejowej, działka ozna-
czona w ewidencji numerem 269/10 o pow. 0,2744 ha, 
nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej A-MN 1.3.

- Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
- Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie 
podatek od towarów i usług według stawki obowiązują-
cej w dniu sprzedaży.
- Przetargi odbędą się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek) 
w godz. 9:00, 9:20, 9:40 w Urzędzie Miejskim w Głu-
szycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 
11 (parter).
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i praw-
ne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 
13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do 
dnia 23.02.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata do-
tyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem 
numeru działki.
- Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia 
zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
- Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych 
przyczyn.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczo-
na jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głu-
szycy www.bip.gluszyca.pl 
- Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i wa-
runków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740.

Rekordowa kwesta WOŚP
- 132 944,73 zł i 137,65 

euro i wciąż liczymy – mówi 
Jarosław Buzarewicz, dyrek-
tor Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury, który był współorga-
nizatorem 25 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Wałbrzychu. Ubiegło-
roczne wyniki zbiórki zostały 
poprawione także w innych 
miejscowościach Aglomera-
cji Wałbrzyskiej.

Wielkie i jubileuszowe – bo 
25 – granie miało miejsce w ca-
łej Polsce w minioną niedzielę. 
- Złote serduszko, wykonane 
przez mistrza złotnictwa Grze-
gorza Śmigla zostało wylicyto-
wane za 5200 zł! Gratulujemy 
rodzinie, która wywalczyła 
nasze WOŚP-owe cudo. Macie 
ogromne serducho! I wielkie 
dzięki dla wszystkich biorących 
udział w wałbrzyskim 25 Finale 
WOŚP. Dziękujemy wolontariu-
szom, osobom, które wsparły 
nasz �nał – podkreśla w imie-
niu organizatorów Jarosław 
Buzarewicz.

Świebodzice
Ponad 78 tys. zł – to kolej-

ny rekord zbiórki dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Świebodzicach.  – Dziękuję 
wszystkim, którzy nas wsparli, 
świebodziczanie, jesteście naj-
wspanialsi! – mówi wzruszona 
Zo�a Marek, szefowa świebo-
dzickiego sztabu WOŚP.

W Świebodzicach �nało-
wa impreza odbyła się w hali 
sportowo-widowiskowej OSiR 
Świebodzice Sp. z o.o., gdzie 
od godz. 13:00 do 20:00 od-
bywało się mnóstwo imprez i 
wydarzeń. Świebodzicki �nał 
WOŚP otworzyli wspólnie: Zo-
�a Marek i burmistrz miasta 
Bogdan Kożuchowicz, który po 
raz kolejny honorowo patrono-
wał akcji. - Świebodzice od lat 
pokazują, że mają wielkie serca, 
dziś możemy to zrobić ponow-
nie, dziękuję organizatorom, 
całemu sztabowi a przede 
wszystkim wspaniałej młodzie-
ży, która aktywnie uczestniczy 
w przygotowaniu tego wyda-
rzenia, ale i zbieraniu pieniędzy 
– podkreślał burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz.

Świebodzickie �nały WOŚP 
mają swój niepowtarzalny cha-
rakter – to mnóstwo występów 
na scenie w wykonaniu przed-
szkolaków i uczniów świebo-
dzickich szkół, ale także stoiska 
z ciastami i słodkościami, przy-
gotowane przez szkoły, loterie 
fantowe, kramy z różnościami, 
kąciki zabaw dla najmłodszych; 
ale także np. przejazdy zabyt-
kowymi pojazdami – w tym 
roku pod halą kursował SKOT 
z Muzeum Broni i Militariów w 
Witoszowie. Podczas trwania 
akcji panie ze Świebodzickiej 
Rady Seniorów „wydziergały” 

wspólnie ponad 50-metrowy 
szalik, który zostanie najpraw-
dopodobniej przerobiony na 
ciepłe kocyki dla zwierzaków 
ze świdnickiego schroniska. A 
na ulicach miasta niestrudzenie 
kwestowało 110 wolontariu-
szy– tego dnia młodzi ludzie z 
charakterystycznymi identy�-
katorami i puszkami WOŚP ko-
rzystali z bezpłatnych przejaz-
dów komunikacją miejską.

Od 11 do 15. w holu Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych można było oddać krew, 
do czego gorąco zapraszali 
członkowie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzicach 
wraz ze swoją nową, sympa-
tyczną maskotką, Kropelką. 
Zbiórka była bardzo udana – 
krew oddały 32 osoby spośród 
50 zarejestrowanych. Zebrano 
14,4 litra bezcennego leku, a 
warto dodać, że aż 14 osób od-
dało krew po raz pierwszy.

Żelaznym punktem �nału 
była oczywiście licytacja darów 
od przyjaciół Orkiestry, z której 
zebrano także rekordową kwo-
tę blisko 14 tys. zł. Finałowym 
momentem było tradycyjne 
Światełko do Nieba. - W imieniu 
całego Sztabu w Świebodzi-
cach dziękuję – z serca za serce 
– wszystkim mieszkańcom mia-
sta, rodzicom, szkołom, przed-
szkolakom, o�arodawcom, ab-
solutnie wszystkim za piękny, 
rodzinny klimat naszego Finału 
– podsumowuje Zo�a Marek. 
– O naszym wyniku mówił w 
TVN o północy Jurek Owsiak, 
zebraliśmy jak na nasze miasto 
naprawdę kosmiczną kwotę 78 
179, 58 zł. Dziękuję!

Boguszów-Gorce
Od wielu lat Miejska Biblio-

teka Publiczna-Centrum Kul-
tury w Boguszowie-Gorcach 
włącza się w akcję Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Powołany na tę okoliczność 
sztab, w którym z pełnym zaan-
gażowaniem działali pracowni-
cy instytucji, przy współpracy z 
Zespołem Szkolno-Przedszkol-
nym, Stowarzyszeniem „Bo-
guszowska Szóstka”, Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, 

Stowarzyszeniem Strzeleckim 
,,Enigma” oraz OSP ,,Boguszów” 
przez cały styczniowy weekend 
starał się zapewnić ciekawe 
atrakcje zarówno dla dorosłych 
jak i dla dzieci. Tradycyjnie 
„Wielkie Granie” rozpoczęto z 
samego rana 14 stycznia 2017 
r. kiermaszem ciast zorganizo-
wanym przez Zespół Szkolno-
-Przedszkolny oraz kiermaszem 
domowych potraw przygo-
towanych przez Panią Halinę 
Bieniecką. Dyrektor MBP-CK 
Elżbieta Gajewska, na tego-
roczny WOŚP przygotowała 
okolicznościowe świece, które 
można było zdobyć za symbo-
liczny wrzut do puszki. Tego 
samego dnia o godz. 17.00 w 
sali widowiskowej MBP-CK od-
był się pełen światowych prze-
bojów koncert. W tym roku w 
boguszowskiej bibliotece go-
ścili Jerzy Kiolbasa oraz Jolanta 
Bauszek. Dobrze znane wszyst-
kim przeboje światowej muzyki 
przeplatała koncertowo popro-
wadzona licytacja, owocem 
której było zebranych 4 945 zł. 
Za największe kwoty – po 900 
zł – zostały wylicytowane zło-
ta bransoletka przygotowana 
przez Pracownię Złotniczą Wie-
sława Cozaca oraz tort okolicz-
nościowy przygotowany przez 
Mariolę Kłosowską. 

W niedzielę 15 stycznia od 
samego rana 40 wolontariuszy 
kwestowało na terenie całego 
miasta, Czarnego Boru i Witko-
wa Śląskiego. W 25 Finał zaan-
gażowało się również Stowa-
rzyszenie Strzeleckie ,,Enigma”, 
Stowarzyszenie „Boguszowska 
Szóstka” oraz OSP ,,Boguszów”. 
Bajkowy nastrój zapewnili ani-
matorzy z wałbrzyskiej grupy 
KAMAYU ART. O godz. 14.30 
Miejska Biblioteka Publiczna 
– Centrum Kultury zaprosiła 
wolontariuszy oraz wszystkie 
zainteresowane dzieci na pre-
mierowy spektakl teatru Krew-
ni i Znajomi Królika – „Pięciu 
Nieudanych”. W tym roku uda-
ło się zebrać aż 18 951,32 zł. 
oraz 37,74 EUR.

- Dziękujemy sponsorom, 
o�arodawcom, wolontariu-
szom oraz ludziom dobrej woli, 

bez których 25 Finał WOŚP nie 
miałby racji bytu – podkreślają 
organizatorzy.

Ponad 24 tysiące złotych 
(czyli 11 tysięcy zł więcej niż w 
roku ubiegłym) udało się ze-
brać sztabowi działającemu w 
Centrum „Witold” w Boguszo-
wie-Gorcach. Tegoroczny, 25 
Finał WOŚP szyb „Witold” orga-
nizował wspólnie z Gminą Stare 
Bogaczowice, Stowarzyszeniem 
SUDETYOFFROAD Radnymi Bo-
guszowa-Gorc oraz Zespołem 
Szkół Samorządowych.

- Gmina Stare Bogaczowice 
zaangażowała się w koncert 
WOŚP organizowany przez Bo-
guszów-Gorce. Podczas imprezy 
zaśpiewał m.in. zespół muzycz-
no-taneczny „Bogaczowiczanie” 
oraz młodzieżowa schola dzia-
łająca przy para�i w Starych Bo-
gaczowicach. Oprócz występów 
artystycznych, na przybyłych 
gości czekała licytacja cennych 
przedmiotów i voucherów. 
Po raz kolejny okazało się, że 
współpraca się opłaca – na rzecz 
WOŚP przekazano ponad 24 
tysiące złotych – podkreśla Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

W niedzielę na terenie by-
łej kopalni w Gorcach tłocz-
no i gwarno było już od rana. 
Specjalnie dla wielbicieli ostrej 
jazdy Stowarzyszenie SUDET-
TOFFOAD przygotowało prze-
jażdżki terenowymi autami. Na 
zmarzluchów czekała kuchnia 
polowa z parującym żurkiem, 
były też grillowane kiełbaski i 
smakowite ciasta. Do działań 
sztabu  jak co roku dołączy-
li też strażacy z OSP Gorce, 
którzy wośpową publiczność 
przeszkolili w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy i prze-
prowadzili akcję informacyjną 
związaną z zagrożeniem wystę-
powania czadu. W programie 
artystycznym nie zabrakło roz-
tańczonych cheerlederek, ener-
getycznej zumby, oraz szkoły 
tańca CORDEX. Swój program 
muzyczny przygotowali mło-
dzi mieszkańcy Starych Boga-
czowic oraz zespół PATRU. W 
przerwach programu odbywały 
się oczywiście licytacje, które 
wspólnie z kierowniczką CK-K - 
Katarzyną Bernaś poprowadziła 
dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Starych Bogaczowi-
cach - Ilona Lewkowicz.

Wieczorną część programu 
zdominował natomiast Kaba-
ret Chyba. Sala widowiskowa 
„Witolda” pękała w szwach, 
a publiczność wręcz płakała 
ze śmiechu. Kabareciarze nie 
tylko przedstawili najnowszy 
program, ale również z dużą 
dawką humoru poprowadzili 
główne licytacje.  Najwyższe 
kwoty uzyskały: wczasy w Buł-
garii ufundowane przez Biuro 
Podróży Duo Travel z Boguszo-
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Rekordowa kwesta WOŚP
wa Gorc – 2 400 zł, złote serce- 
2000 zł, rękawice bokserskie z 
podpisem Tomasza Adamka 
- 650 zł. Doskonale licytowały 
się koszulki WOŚP, roczny abo-
nament na internet oraz prze-
lot szybowcem. Powodzeniem 
cieszyły się też zaproszenia na 
kolacje w restauracjach: Złota 
Stacja, Magdalenka, Stodoła 
czy Dwór Liczyrzepy, pyszne 
torty oraz wszelkie pozostałe 
vouchery, zaproszenia i gadże-
ty, w tym „fotel” Starosty. 

Organizatorzy zadbali także 
o atrakcje dla dzieci. W czasie 
gdy dorosłych bawił Kabaret 
Chyba, najmłodszych uczest-
ników imprezy zaproszono na 
Kinderbal gdzie o ich doskona-
ły nastrój zadbali animatorzy 
Marysia Burzyńska oraz Paweł 
Kuźma. Pełen emocji 25 Finał 
WOŚP w Szybie „WITOLD” tra-
dycyjnie już zakończył się Świa-
tełkiem do Nieba. Organizato-
rzy oraz szefowa sztabu - Anna 
Nelke wraz z wolontariuszami 
serdecznie dziękują wszystkim 
osobom, �rmom i instytucjom, 
które zaangażowały się w orga-
nizację imprezy oraz sprawiły, 
że ten zimowy mroźny dzień był 
pełen energii, uśmiechu i pozy-
tywnych emocji. Wspólne dzia-
łania sprawiły, że efekt końcowy 
przerósł wszelkie oczekiwania.

Głuszyca 
Wolontariusze kwestujący 

na ulicach Głuszycy zebrali 7 

264,21 zł. Ponadto podczas 
popołudniowego finału od-
bywającego się w Centrum 
Kultury wylicytowano przed-
mioty na kwotę 710 zł. Głu-
szycki finał WOŚP uświetnili 
młodzi karatecy trenujący na 
co dzień pod opieką Mariusza 
Lesia w Głuszyckim Klubie Ka-
rate. Sporą dawkę pozytywnej 
energii przekazali tańczący 
zumbę - dzieci i dorośli - wraz 
z instruktorką Magdaleną 
Truszczyńską. Na gitarach 
elektrycznych i akustycznych 
zagrali: Przemysław Ciura, 
Szymon Gwiazdowski, Maciej 
Bachmatiuk, Krzysztof Gołda 
i Patryk Tomulik - uczestnicy 
warsztatów gitarowych, które 
odbywają się w CK-MBP pod 
kierunkiem Marcina Zalesia. 
Pomiędzy występami można 
było pobawić się wraz z ze-
społem „Zakalec” w składzie 
Justyna Misterka i Marek Ja-
kubczak.

 - Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyłączyli się do zbiór-
ki, a także przybyłym do CK-
-MBP w Głuszycy za wspólną 
udaną zabawę. Szczególne 
podziękowania kierujemy do 
wszystkich wolontariuszy or-
kiestry, Grzegorza Czepila za 
ufundowanie poczęstunku dla 
wolontariuszy oraz pracow-
ników Centrum Kultury-MBP 
na czele z Natalią Smolińską 
– podkreślają organizatorzy 
imprezy.

Mieroszów
Tradycyjnie już w Gminie 

Mieroszów Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy grała dwa 
dni! 14.01.2017 roku (sobota) 
odbyła się część koncertowa. 
Wystąpiły zespoły: Qweta, An-
tyklerykał, Trichomes - robiąc 
wiele hałasu, energicznie roz-
ruszali zbierającą się w sali im. 
Włodka Szomańskiego publicz-
ność. Następnie wszyscy podzi-
wiali niezwykły kunszt gitarowy 
Jacka Maystra R., który zachwy-
cił zgromadzonych swoim ta-
lentem i umiejętnościami. Do 
tańca w rytmach reggae po-
rwał publikę zespół Szuszmisz-
megele, wprowadzając przyja-
zną i miłą atmosferę. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Obstawa 
Prezydenta - niejednokrotnie 
goszczący w Mieroszowie, 
wciąż zapewniając dobrą daw-
kę muzyki. Sobotni wieczór 
i noc upłynęła pod znakiem 
wielu licytacji, które odbyły się 
dzięki wsparciu ludzi o wiel-
kich,dobrych sercach. Chleb 
podarowany przez Grzegorza 
Glapiaka i Dariusza Sinieckie-
go na scenie pokroili wspólnie: 
przewodnicząca rady miejskiej 
Maria Chmielnicka oraz bur-
mistrz Mieroszowa Marcin Ra-
czyński. Każdy mógł posilić się 
kawałkiem pysznego, świeżego 
pieczywa, przygotowanego 
specjalnie na tę okoliczność.

- Dziękujemy Wojtkowi 
Oleszkiewiczowi i Grzegorzo-

wi Lektarskiemu za doskonałe 
prowadzenie koncertu i licyta-
cji, to dzięki nim uzbieraliśmy 
tak dużą kwotę!  - mówią orga-
nizatorzy.

- Już wiadomo, że to bę-
dzie rekordowy WOŚP w Mie-
roszowie jeśli chodzi o ilość 
zebranych pieniędzy podczas 
licytacji na koncertach i zbió-
rek na ulicach naszej gminy. Z 
mieroszowskiego sztabu WOŚP 
dostałem informację, że zebra-
liśmy ponad 10 tys. zł. Brawo 
organizatorzy i wolontariusze 
– dodaje burmistrz Marcin Ra-
czyński.

Walim
Zbiórkę pieniędzy na rato-

wanie życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnie-
nia godnej opieki medycznej 
seniorom w Gminie Walim pro-
wadziło 10 wolontariuszy wy-
posażonych w identy�katory, 
skarbonki i serduszka Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
oraz niezliczone grono “ludzi 
dobrej woli”. Wspólnymi siłami 
dzielni ochotnicy z “puszka-
mi” zgromadzili 2907,17 zł. Na 
szczególne uznanie zasługuje 
Maja Bereś, która uzbierała naj-
większą sumę - 732,81 zł.

Tegoroczne “wielkoorkie-
strowe granie” po raz kolejny 
wspomogła Grupa Walim Raj-
dowy, która zapewniając prze-
życie niesamowitej przygody 

w Mitsubishi Lancer Evo lub 
BMW, zgromadziła 2002,51 zł. 
Rajdowcy wspierając WOŚP 
przekazali także do licytacji pu-
char z kolekcji śp. Janusza Kuli-
ga. Tę nie lada gratkę, zwłasz-
cza dla fanów motosportu, za 
kwotę 2025,00 zł wywalczył Pa-
weł Gos z Bielan Wrocławskich.

Miłośnicy dobrego jedzenia 
i pluszaków, którzy przybyli 
do Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu, gdzie odbywały 
się główne wielkoorkiestrowe 
obchody, również mogli zna-
leźć coś dla siebie. Samorząd 
Szkolny Zespołu Szkół im. Pol-
skich Noblistów w Walimiu pod 
dowództwem Izabelli Woldan, 
kusząc wszystkich smakoszy 
słodyczy różnorodnymi ciasta-
mi, piernikami oraz babami, 
zebrał 860 zł. Ze sprzedaży 
rozgrzewającej i energetycz-
nej zupy wpłynęło 257,30 zł. 
Koło Działalności Charytatyw-
nej Walimskiego Gimnazjum 
ze sprzedaży ciasteczek wspo-
mogło nasz sztab sumą 170 zł. 
Zespół Placówek Resocjaliza-
cyjnych, pomagając przy akcji 
“Kup misia”, zgromadził 175,40 
zł, zaś ze sprzedaży urokliwych 
aniołków i wielkoorkiestro-
wych serduszek wykonanych 
z masy solnej, zebrał 122,00 
zł. Koło Emerytów i Rencistów 
Gminy Walim także wsparło 
WOŚP wpłacając 250 zł.

Duży zastrzyk gotówki 
wpłynął również z licytacji Ty-

tułu Honorowego Kasztelana 
Zamku Grodno na 2017 rok 
przynosząc 3450 zł. Warto tu 
wspomnieć iż tytuł ten, po raz 
kolejny zdobył Artur Kłoczko 
z Kielc. Z licytacji gadżetów 
WOŚP, poprowadzonej przez 
Artura Jarczoka, do puli doło-
żono 4821,00 zł.

- W tym miejscu pragnie-
my podziękować wszystkim 
tym, którzy przekazali na licy-
tację cenne przedmioty oraz 
aktywnie w niej uczestniczyli. 
Szczególe wyrazy wdzięczno-
ści kierujemy do wicestarosty 
Powiatu Wałbrzyskiego Krzysz-
tofa Kwiatkowskiego za wspar-
cie oraz wystawienie na aukcję 
“Fotelu Wicestarosty”, a także 
wielu gadżetów promujących 
Powiat Wałbrzyski. Tym razem 
sztab WOŚP w Walimiu, wspo-
magając kolejny szczytny cel, 
wspólnymi siłami  zebrał jak 
dotychczas rekordową kwo-
tę 17 078,26 zł. Punktualnie o 
godzinie 20.00 przy sygnale 
OSP Walim, rozbłysło światełko 
do nieba, kończąc tym samym 
25. �nał WOŚP, a równocze-
śnie przypominając iż gramy 
do końca świata i jeden dzień 
dłużej. Pragniemy podzięko-
wać wszystkim tym, którzy 
swoją pracą, zaangażowaniem 
oraz o�arnością wspomogli tę 
wyjątkową akcję – podkreślają 
organizatorzy �nału WOŚP w 
Gminie Walim.

(RED)
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ŚNIEGOWY PARK 

ZAPRASZAMY 

SNOWTUBING 

OFERTA:  Wyciąg orczykowy                 13.00-21.00 
 Wyciąg orczykowy                  09.00-21.00 
 Wyciąg taśmowy                  09.00-17.00 
 Tor pontonowy / Snowtubing     09.00-17.00 
 Tor saneczkowy                 09.00-17.00 
 Wypożyczalnia nart dla dzieci    09.00-17.00 

ŚNIEGOWY PARK w Jedlinie-Zdroju 

KONTAKT:   ŚNIEGOWY PARK ZNAJDUJE SIĘ PRZY ZBIEGU ULIC POZNAŃSKIEJ I SIENKIEWICZA, TEL.  606 786 569, 74 845 52 49 

Zapraszamy do Klubu przy Stoku na: 
gorące dania z grilla i inne specjały rozgrzewające :) 
 
 

Ponadto zapraszamy do okolicznych lokali gastronomicznych: sb – nd  

pn – pt  

R E K L AMA

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Musi odśnieżać i likwido-
wać lód również z bramy i 
podwórza swojej posesji, a 
także usuwać sople i zwały 
śniegu z dachu budynku i 
zabudowań gospodarczych 
znajdujących się na jego te-
renie. Natomiast odgarnięty 
śnieg należy składować w 
miejscu, w którym nie bę-
dzie powodować zakłóceń 
w ruchu pieszych i samocho-
dów. Takie same obowiązki 
ciążą na współwłaścicielach, 
użytkownikach wieczystych, 
jednostkach organizacyj-
nych, a także na zarządcach 

i innych użytkownikach nie-
ruchomości oraz na innych 
podmiotach, które nią wła-
dają.

Za chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi pu-
blicznej, która służy do ru-
chu pieszego i jest położona 
bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Właściciel 
nieruchomości nie musi od-
śnieżać chodnika wówczas, 
gdy nie przylega on bezpo-
średnio do nieruchomości, 
lecz dzieli go od niej pas 
trawnika. Wtedy obowią-
zek usuwania z niego śnie-

gu ciąży na gminie. Jeżeli 
na chodniku znajduje się 
przystanek komunikacyjny, 
płatny postój albo miejsca 
przeznaczone do parkowa-
nia pojazdów, to wówczas 
obowiązek uprzątnięcia ich 
ciąży na �rmach, które je 
użytkują.

Szczegółowo obowiązki 
określone zostały w art. 5 
ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. 
Ich niewykonywanie grozi 
grzywną.

(UM)

Lokale socjalne w Jedli-
nie – Zdroju zostaną grun-
townie wyremontowane.

Kolejne pozyskane przez 
Gminę Jedlina – Zdrój środki 
�nansowe pochodzą z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowe-
go, który realizuje rządowy 
program wsparcia samo-
rządów w zwiększaniu ilości 
lokali i pomieszczeń mają-

cych służyć zaspakajaniu 
potrzeb osób najuboższych.  
Gmina otrzymała wsparcie 
�nansowe w wys. 145 tys. 
zł na remont sześciu loka-
li mieszkalnych. Zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim 
szacowana wartość inwesty-
cji wyniesie 322 tys. zł. Otrzy-
mane wsparcie �nansowe 
z Funduszu Dopłat to 45% 

wartości inwestycji. Nowo 
wyremontowane mieszkania 
socjalne powstaną przy uli-
cach: Kłodzkiej, Kamiennej, 
Pokrzywianki, Poznańskiej, 
Zakopiańskiej oraz na placu 
Zwycięstwa. Prace remonto-
we rozpoczną się w marcu, a 
ich zakończenie planowane 
jest w październiku br. 

(KSZ)

Z końcem 2016 roku zo-
stały zakończone prace na 
drogach w Jedlinie Zdroju. 

Mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z nowej 
nawierzchni asfaltowej 
położonej przy ulicy Fry-
deryka Chopina, Marii 

Dąbrowskiej, czy Jana Ko-
chanowskiego. Wyasfal-
towany został dojazd do 
posesji przy ul. Kłodzkiej 5. 
Utwardzone zostały ulice: 
Zbigniewa Herberta, Łą-
kowa oraz droga przy ul. 
Hożej, a także dojazdy do 

niektórych nieruchomości. 
Poprawiony został również 
fragment ulicy Krótkiej. 
Niestety, niska temperatu-
ra nie pozwoliła na dokoń-
czenie prac przy dojściu do 
parku linowego.

(KSZ)

Zakończono prace na drogach

Usuń śnieg i lód

Wyremontują mieszkania

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu 
z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości.
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Gmina Stare Bogaczo-
wice może poszczycić się 
owocną współpracą miesz-
kańców, a także przedsię-
biorców działających na 
jej terenie. Praktykowana 
przez nich społeczna od-
powiedzialność biznesu 
przyczynia się do dobro-
bytu, rozwoju programów 
edukacyjnych, działań 

ekologicznych oraz inwe-
stycyjnych w gminie.

Jedną z instytucji, która 
nieustannie wspiera Gmi-
nę Stare Bogaczowice jest 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Praktyka Le-
karza Rodzinnego Urszula 
Puskarz. Przychodnia, na co 
dzień prowadzi gabinet EKG, 
gabinet higieny szkolnej, 

gabinet pielęgniarki środo-
wiskowo-rodzinnej, gabinet 
położnej środowiskowo-
-rodzinnej, gabinet zabie-
gowy, poradnię lekarza POZ 
oraz poradnię pediatryczną. 
Państwo Puskarz prowadzą 
jedyną na terenie Gminy 
Stare Bogaczowice przy-
chodnię, która w przyjaznej 
pacjentowi atmosferze stoi 

na straży zdrowia. Ponad to, 
przychodnia angażuje się 
oraz wspiera wszelkie dzia-
łania organizowane na te-
renie gminy. Doktor Urszula 
Puskarz dzieli się także swoją 
wiedzą ze słuchaczami Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
prowadząc cotygodniowe 
wykłady prozdrowotne.

(IL)

Leczą i wspierają

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Prezes Głuszyckie-
go Koła Polskiego Związku 
Niewidomych Bogumiła Ko-
chanek zapraszają na uro-
czystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, która odbędzie się 
20 stycznia o godz. 10.00 w 
sali widowiskowej głuszyckie-
go Centrum Kultury.

Dla przybyłych program arty-
styczny zaprezentują  uczniowie 
ze  Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Głuszycy. Z kolei Gminne Centrum 

Biblioteczno-Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach zorganizowało 
dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy warsztaty plastyczne w 
ramach, których dzieci wykonały 
laurki na Dzień Babci i Dziadka. 
Pod okiem instruktorek powstały 
piękne prace, które w najbliższy 
weekend dzieci wręczą swoim 
dziadkom. Kolejne warsztaty dla 
dzieci odbędą się w przyszły wto-
rek, 24 stycznia w ramach cyklu 
spotkań „Kreatywne wtorki”.

(SJ, IL)

Po raz kolejny osoby niepeł-
nosprawne z Gminy Głuszyca 
wzięły udział w spotkaniu opłat-
kowym, zorganizowanym 13 
stycznia na Łowisku Pstrągów 
„Złota Woda” w Łomnicy. - To 
już nasze 21 spotkanie – pod-
kreśla prezes Głuszyckiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych Władysława Ciura, 
współorganizator spotkania 
wspólnie z Jerzym i Gracjanem 
Rudnickimi oraz Romanem 
Szmidtem. 

W spotkaniu uczestniczyło 35 
osób niepełnosprawnych wraz 
ze swoimi opiekunami, a także 
burmistrz Głuszycy Roman Głód, 
zastępca burmistrza Grzegorz 
Szymański i proboszcz para�i 
pw. „Chrystusa Króla” w Głuszycy 
ks. Sławomir Augustynowicz. W 
sumie przy wigilijnym stole zasia-
dło ponad 70 osób. Tradycyjny 
wigilijny poczęstunek oraz śpiew 

kolęd przy akompaniamencie Głu-
szyckiej Orkiestry Dętej sprawił, że 
wiele osób nie kryło wzruszenie z 
powodu możliwości przebywania 
razem. Miłą niespodzianką była 
wizyta Mikołaja, który wręczył 
każdej osobie niepełnosprawnej 
świąteczny podarunek.

- Niezwykle ciepłe podzięko-
wania dla Marioli Sandury, Gra-
żyny i Jarosława Witkowskich, 
Romana Szewczuka, Grzegorza 
Grajewskiego, Pawła Zakrzew-
skiego, Wojciecha Olszewskiego, 
Grzegorza Szymczaka oraz wszyst-
kich anonimowych sponsorów, 
którzy przyczynili się do powstania 
wspaniałego dzieła, przynoszą-
cego radość osobom niepełno-
sprawnym. Serdeczne podzięko-
wania dla kapelmistrza Głuszyckiej 
Orkiestry Dętej Eugeniusza Lecia 
oraz wszystkich członków zespołu 
– mówią organizatorzy.

(SJ)

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury 
– Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy zapraszają 26 
stycznia o godz. 10.00 na miej-
sko-gminne eliminacje do XXII 
Dolnośląskiego Konkursu Recy-
tatorskiego „Pegazik”.

Centrum Kultury – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głuszycy 
jest organizatorem etapu miej-
sko-gminnego konkursu, który 
odbędzie się 26 stycznia 2017 
r. w siedzibie CK-MBP przy ulicy 
Grunwaldzkiej 26 o godz. 10.00. 

Do eliminacji miejsko-gminnych 
szkoły mogą zgłosić: szkoły pod-
stawowe maksymalnie 3 uczest-
ników, gimnazja maksymalnie 5 
uczestników. Eliminacje odbędą 
się w Sali widowiskowej CK-MBP 
w Głuszycy. W przerwie, w przed-
stawieniu pt. „Jarzynki Babci Bal-
binki”, wystąpią uczniowie z Koła 
Teatralnego ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Głuszycy. Zobaczymy 
także jasełka w wykonaniu dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głu-
szycy.

(SJ)

Dzień babci i dziadka

Opłatek niepełnosprawnych

Głuszycki Pegazik
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Co łączy reprezentację 
Polski, Belgii i Centrum 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu? 
Wielkie i niezapomniane 
sportowe emocje!

Niecałe 2 miesiące po za-
kończeniu rywalizacji mię-
dzy tymi reprezentacjami w 
eliminacjach do EuroBaske-
tu kobiet, 24 stycznia o go-
dzinie 17:30 znów wybrzmią 
te same hymny narodowe 
i ponownie w tym samym 
miejscu. Tym razem do walki 
staną najlepsi tenisiści sto-
łowi Polski i Belgii w ramach 
ostatniego meczu eliminacji 

do drużynowych mistrzostw 
Europy mężczyzn, które od-
będą się w Luksemburgu. 
Dramaturgii temu wydarze-
niu dodaje fakt, że tylko zwy-
cięska reprezentacja stanie 
przed realną szansą wyjazdu 
na Mistrzostwa Europy. Wiel-
kie emocje oraz najwyższy 
poziom sportowy gwaranto-
wany! Przy okazji meczu za-
planowane jest również uro-
czyste wręczenie wyróżnień 
i odznaczeń przyznanych w 
ramach obchodów 70-lecia 
Dolnośląskiego Okręgowe-
go Związku Tenisa Stołowe-

go. Wspomóżmy naszych 
tenisistów i awansujmy ra-
zem z nimi do mistrzostw 
Europy!

Skład reprezentacji Polski: 
Jakub Dyjas, Daniel Górak, 
Wang Zeng Yi.

Skład reprezentacji Belgii: 
Cedric Nuytinck, Robin De-
vos, Florent Lambiet, Martin 
Allegro

Bilety (na sektory D1, E1, 
F1) w cenie: 10 zł normalny, 
5 zł ulgowy – dostępne są 
w sprzedaży w Hotelu Aqua 
Zdrój.

(RED)

Biało – czerwoni powalczą o awans

Maciej Janowski, za-
wodnik żużlowego zespo-
łu Betard Sparty Wrocław, 
otrzymał tzw. stałą dziką 
kartę, dzięki której wystar-
tuje w przyszłorocznych 
zawodach o mistrzostwo 
świata. Pomoże mu trener 
ze Świebodzic!

Mariusz Cieśliński, �ghter 
ze Świebodzic, trener przy-
gotowania �zycznego w 
kadrze i Sparcie, jest przeko-
nany, że Janowski będzie w 

2017 r. walczył o najwyższe 
laury obok. m.in. Bartosza 
Zmarzlika, obecnie trzeciego 
na świecie. Cieśliński wie, co 
mówi, bo z Janowskim tre-
nuje indywidualnie od po-
czątków jego kariery.

 - Maćka stać na duży wy-
nik. To przecież były mistrz 
świata juniorów, a w ostat-
nich dwóch sezonach wygrał 
zawody Grand Prix w Danii i 
na Łotwie – zapewnia Ma-
riusz Cieśliński.

 Janowski często przyjeż-
dża do Świebodzic, gdzie 
trenuje w KO Gym, prowa-
dzonym przez Cieślińskiego 
i ćwiczy z przedstawicielami 
boksu, kickboxingu, MMA i 
muay thai.

 - Gwarantuję, że nie za-
braknie mu sprawności, od-
wagi i waleczności – twierdzi 
m.in. b. mistrz świata w bok-
sie tajskim, zdobywca pasa 
ISKA w Nowym Jorku (2006).

Andrzej Basiński

Cieśliński pomoże Janowskiemu

Cieśliński  z Janowskim ( drugi z lewej) oraz Bartoszem Zmarzlikiem ( pierwszy z lewej) i Gregiem Hancockiem 
na torze żużlowym.

W ramach Szkolnej Ligi 
Pływackiej odbyła się II 
edycja zawodów dedyko-
wana dla stylu grzbieto-
wego. Tak jak w poprzed-
nim spotkaniu, uczestnicy 
pokazali wysoki poziom, 
stając do rywalizacji na 
dwóch dystansach 50 i 100 
metrów.

Spośród 140 uczestni-
ków, do których dołączyli 
uczniowie z Zespołu Szkół 
w Starych Bogaczowicach, 
najlepsi okazali się: w kate-
gorii szkoły podstawowej 
na dystansie 50 metrów - Fi-

lip Glejzer (PSP 15) – 38,02 
sek. i Kamila Świdnicka 
(PSP 26 – 38, 44 sek.); w ka-
tegorii gimnazjum na dy-
stansie 100 metrów: Dawid 
Kurtaś (PG 9 – 1.10,91 sek.) 
i Wiktoria Skupin (PG 12 – 
1.20,89 sek.); w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych 
na dystansie 100 metrów: 
Sebastian Słomiński (ZS2 – 
1.02,00 sek.) i Martyna Bor-
czyk (ZS1 – 1.10,38 sek.).

Podczas imprezy pano-
wała niezwykle przyjazna 
atmosfera, a wodna rywa-
lizacja była bardzo zacięta. 

Za uczestnictwo wszyscy 
pływacy otrzymali dyplomy. 
Dla najlepszych w każdej ka-
tegorii wiekowej Gmina Wał-
brzych oraz Centrum AQUA 
ZDRÓJ ufundowały medale 
i statuetki dla drużyn szta-
fetowych. Najlepsi pływacy 
wyłonieni w kategoriach 
szkolnych otrzymali koszulki 
z napisem „Najlepszy Grzbie-
cista I Szkolnej Ligi Pływac-
kiej”, które ufundował UKS 
Sza�r. III edycja – tym razem 
dla stylu klasycznego - odbę-
dzie się 10 marca.

(RED)

Szkolna Liga Pływacka

W sobotę, na Stadionie 
w Czarnym Borze, naj-
młodsi biegacze na nar-
tach rywalizowali w 38. 
Biegu Krasnali. W ostat-
nich latach pogoda nie 
sprzyjała małym narcia-
rzom i bieg rozgrywany 
był w wiosennej scenerii. 
Tym razem zima sypnęła 
śniegiem i dla tego orga-
nizatorzy z Gminnego Ze-
spół Szkolno- Przedszkol-
nego w Czarnym Borze, 
postanowili natychmiast 
wykorzystać tę okazję.

Jak zawsze w Biegu Kra-
snali, najmłodsi rywalizowali 
na trasach o różnej długości, 
usytuowanych na stadionie 

sportowym w Czarnym Bo-
rze oraz w pobliskim parku. 
Oprócz samego biegu, or-
ganizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji, m.in. ciepły bufet, 
lokalne potrawy i duże ogni-
sko przygotowane przez 
strażaków z OSP. Jak zawsze 
w biegu pomagali organi-
zatorom: Gmina Biblioteka i 
Centrum Kultury, Zakład Go-
spodarki Komunalnej, OSP 
Witków i Borówno oraz cała 
rzesza sponsorów.

- Tradycją coroczną jest 
już, że wójt gminy Adam 
Górecki funduje nagrody 
dla najmłodszych zawod-
ników biegu, a w tym roku 
otrzymali je Hanna Owsian-

ka i Antoni Mucha. Ogólna 
liczba uczestników 38 Biegu 
Krasnali wyniosła 212 osób. 
W zawodach uczestniczyły 
dzieci z: Gminy Czarny Bór 
(Czarny Bór, Borówno, Grzę-
dy, Witków, Jaczków), Jedli-
ny Zdroju, Walimia, Lubawki, 
Wałbrzycha, Mieroszowa, 
Kamiennej Góry, Boguszo-
wa-Gorc, Jabłowa, Sędzisła-
wia, Jeleniej Góry, Miszko-
wic, Piechowic i Wrocławia 
– wylicza Anna Dziewit, dy-
rektor Gminnego Zespół 
Szkolno- Przedszkolnego w 
Czarnym Borze. Pełne wy-
niki są dostępne na sport.
db2010.pl.

(RED)

38. Bieg Krasnali

Adepci narciarstwa biegowego po raz 38 rywalizowali w Biegu Krasnali w Czarnym Borze.



Czwartek, 19 stycznia 2017 r.

www.db2010.pl Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla firm
Chwilówki do 15 tys. zł

na oświadczenie do 5 tys. zł 
z komornikiem do 2 tys. z;

ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A

TEL. 663-712-904.

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...

PRACA 
DLA 

FRYZJERKI 
w Wałbrzychu 

- Piaskowa Góra 

Tel. 530 264 226

Trwają zapisy do Półmarato-
nu Górskiego Jedlina-Zdrój. 

- Na tę chwilę miłośnicy biegania 
oczekiwali z niecierpliwością już 
dłuższy czas. I wreszcie nadeszła – 
ruszyły zapisy! A że nieprzekraczal-
na pula 500 miejsc jest znacznie 
mniejsza od liczby chętnych, już 
samo znalezienie się na liście star-
towej powoduje niemały dreszczyk 
emocji – zachęca do wzięcia udzia-
łu w biegu burmistrz miasta Leszek 
Orpel, który objął imprezę honoro-
wym patronatem.

Tym razem organizatorzy za-
proponowali ciekawe rozwiązanie: 
zapisy przebiegać będą dwueta-
powo. Chętni do wzięcia udziału 
w biegu zapisują się do 14 lutego, 
dając sobie tym samym szansę na 
bycie wylosowanym.

- Jak widać, tym razem nie za-
działa mechanizm presji czasu, 
ponieważ każdy zapisany otrzy-
ma jednakowe szanse. Losowanie 
uczestników półmaratonu odbę-
dzie się 16 lutego i wówczas okaże 
się, kto się dostał do elitarnej 500-
tki. Dodatkową atrakcją są nagrody  
w postaci pakietu biegacza oraz 
noclegu dla 2 osób ze śniadaniem 
w jednym z jedlińskich hoteli dla 
trzech pierwszych wylosowanych 
osób. Jak widać, atrakcyjność 
4.Półmaratonu Górskiego Jedlina-
-Zdrój, którego trasa biegnie przez 
najdłuższy tunel kolejowy w kraju 
stale wzrasta, co znajduje najlepsze 
odzwierciedlenie w stale otrzymy-
wanych nagrodach, potwierdza-
jących rangę i prestiż imprezy. Za-
praszamy zatem do udziału! Bliższe 
informacje oraz regulamin biegu 
dostępne na www.biegajwjedlinie.
pl oraz Facebooku – dodaje Leszek 
Orpel. 

(RED)

MKS Promet Szczawno-Zdrój, bez 
kontuzjowanych Daniela Iwańskiego i 
Adama Adranowicza oraz z powracają-
cym do składu Mariuszem Karwikiem, 
uległ nieznacznie KK Oleśnica 80:82.

- Pierwsze minuty spotkania nie wska-
zywały na dominację przyjezdnych i na to, 
że po 2 kwartach zawodnicy z uzdrowiska 
będą przegrywali różnicą aż 17 punktów. 
Niestety, bardzo słaba skuteczność rzutów 
z dystansu oraz proste błędy przy akcjach 
pod koszem spowodowały, że zespół z 
Oleśnicy „odjeżdżał” MKS-owi z minuty 
na minutę. Pierwsza kwarta zakończy-
ła się zwycięstwem gości 28:18, a druga 
30:23. W tym czasie podopieczni Michała 
Borzemskiego wyglądali na nieco ospa-
łych, a na domiar złego skręcenia kostki 
doznał Łukasz Kołaczyński - zdobywca 13 
punktów w dwóch pierwszych kwartach. 
Po przerwie w drużynę trener Michał Bo-
rzemski tchnął nowe życie. Bartłomiej 
Józefowicz i spółka zaczęli grać szybciej, 
skuteczniej i - przede wszystkim - z pomy-
słem. Gdyby koncentracja u niektórych za-
wodników była ciut większa, to MKS mógł 
już w 3 kwarcie doprowadzić do remisu. 
Niestety, udało odrobić się tylko 7 punk-
tów, bowiem MKS wygrał tę kwartę 16:9. 
Aby myśleć o zwycięstwie, MKS musiał 
więc odrobić w IV kwarcie 10 punktów i 
prawie mu się to udało. Szybka, twarda gra 
wybiła z rytmu przyjezdnych, którzy nie 
byli już tak skuteczni, jak w dwóch pierw-
szych kwartach. Na 9 sekund przed zakoń-
czeniem spotkania KK Oleśnica prowadził 
tylko 1 punktem, jednak miał jeszcze dwa 
wolne osobiste, z czego wykorzystał jeden 
i MKS-owi zabrakło już czasu, na odrobie-
nie tej straty – relacjonuje Paweł Danielak.

(RED)

MKS Promet Szczawno-Zdrój - KK Oleśnica 80:82
MKS Promet: Bartłomiej Józefowicz 22pkt.(6x3), Mateusz 
Myślak 14, Łukasz Kołaczyński 13, Adrian Stochmiałek 13, 
Oskar Pawlikowski 11, Marcin Ciuruś 3, Sebastian Narnicki 
2, Jakub Grabka 2, Mariusz Karwik.

Pobiegnie 500 Porażka 
w osłabieniu

Wałbrzych czeka 
na Śląsk

W 18. kolejce grupy D II ligi koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów Rawię Rawicz 84:76. Było to bardzo zacięte 
spotkanie, w którym o końcowym wyniku zadecydowała trzecia kwarta.

W sobotę o godz. 20.00 w hali Aqua Zdrój koszykarze Górnika podejmą ekipę 
Śląska Wrocław.

Mecz rozpoczął się dobrze dla 
wałbrzyszan: najpierw było 3:0 
po akcji 2+1 Piotra Niedźwiedz-
kiego, a potem przez dłuższy 
czas utrzymywali 2-4-punkto-
wą przewagę. Ale - po przerwie 
na żądanie trenera gości - losy 
pierwszej kwarty się odwróciły. 
Koszykarze z Rawicza wyszli na 
prowadzenie, w samej końcówce 
wynik oscylował koło remisu, ale 
podopieczni Arkadiusza Chleb-
dy przegrywali po 10 minutach 

17:18. Druga kwarta była słabsza 
w wykonaniu gospodarzy, po-
nieważ przez nieskuteczność w 
ataku i błędy w obronie mieli już 
9 oczek straty do rywala. W sa-
mej końcówce jednak wzięli się 
za odrabianie strat i po pierwszej 
połowie przegrywali tylko 36:39.

Szkoleniowiec Górnika, przed 
rozpoczęciem trzeciej ćwiartki, 
wpuścił na parkiet Piotra Niedź-
wiedzkiego oraz Macieja Krów-
czyńskiego, co szybko przyniosło 

efekty. Biało-niebiescy zaczęli ją 
od serii 10:0, dzięki czemu mogli 
potem kontrolować przebieg tej 
części spotkania. Momentami 
mieli już 11-punktową przewa-
gę, jednak na 10 minut przed 
końcem spotkania prowadzili 
60:52. W czwartej odsłonie wał-
brzyszanie zwiększyli dystans do 
16 oczek, co skłoniło szkoleniow-
ca Górnika do wprowadzenia na 
parkiet m. in. Marcina Rzeszow-
skiego czy Damiana Durskie-
go. Pod koniec meczu goście 
zmniejszali straty, lecz nie mieli 
szans na wyrównanie i biało-nie-
biescy wygrali 84:76.

W następnym meczu, w hicie 
kolejki Górnik Trans.eu podejmie 
w hali Aqua-Zdrój w derbach 
WKS Śląsk Wrocław. Spotka-
nie rozpocznie się w sobotę, 21 
stycznia o godz. 20:00.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Rawia Rawag 
Rawicz 84:76 (17:18, 19:21, 24:13, 24:24)
Górnik: Niedźwiedzki 32, Glapiński 14, Krów-
czyński 13, Niesobski 12, Bochenkiewicz 6, 
Durski 3, Wróbel 2, Ratajczak 2, Kozak 0, 
Rzeszowski 0, Jeziorowski 0.
Rawia: Maciołek 24, Wielechowski 16, No-
wicki 11, Jankowiak 10, Kuta 8, Kołakowski 
3, Maciejewski 2, Samuła 2, Staśkowiak 0, 
Jamroży 0. 
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USŁUGI

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(6) USŁUGI REMONTOWO - WY-

KOŃCZENIOWE: MALOWANIE, 

GŁADZIE, PŁYTKI, SUFITY POD-

WIESZANE, PANELE, TAPETY ITP. 

STARE I NOWE BUDOWNICTWO.

TEL; 694-922-059

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-
022.  

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-
NIE TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 
TEL. 535-424-624. 

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) Opieka Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM 
Lokale do wynajęcia z witrynami: 
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny 
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł, 
2900 zł, 3200 zł netto, kontakt: 
792549757

SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM 
Lokale do wynajęcia: 160m2, 
100m2, 80m2, ceny odpowiednio: 
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto, 
kontakt: 792549757

ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale 
do wynajęcia z witrynami: 39m2, 
100m2, ceny odpowiednio: 
1600 zł, 2800 zł netto, kontakt: 
792549757

PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład, 
czynsz 315 zł, bez podzielników 
ciepła, do wprowadzenia, cena 
110 000, kontakt 792-548-210

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, 
dogodna lokalizacja, ogród, 
garaż, ogrzewanie gazowe Cena 
94.000 do negocjacji, kontakt: 
792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 78m2, 2pię-
tro, łazienka po remoncie, cena 
64tys, kontakt 535-416-014

ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
110 000 zł, kontakt: 792549757

SZCZAWNO ZDRÓJ , najlepsza 
lokalizacja, 114 m2, 3 pokoje, 
balkon, cena 280.000zł, kontakt: 
792-547-662

SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ  
2pok  44m2 dogodna lokalizacja, 
niska zabudowa, cena 50tys zł 
kontakt. 535-416-014

PODZAMCZE, 2 pokoje, około 
40m2, super lokalizacja, cena: 110 
tysięcy zł. Kontakt 792-547-662

PODZAMCZE, wynajem, kawaler-
ka, umeblowane, ogrzewanie w 

cenie, czynsz: 990 zł/mc, kontakt: 
535-462-699

ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2 
pokoje, ogrzewanie gazowe, 
umeblowane, czynsz: 1000zł/mc, 
Kontakt 535-462-699

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może 
być zadłużone, lub z zajęciem komorni-

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe 
mieszkanie w apartamentowcu, 
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje, 
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra, 
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 pię-
trowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486

MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 42m2, 1 piętro, w pełni 
umeblowane, cena 120 tys. Tel. 
793 111 130

MS- 2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, 3 piętro, cena 145 tys. 
tel. 793 111 130

MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
60m2, po kapitalnym remoncie, 
ul. Namysłowskiego, cena 135 tys 
MDM Tel. 883 334 486

MS- 2889 okolice Lotników, Bato-
rego, 40m2, 2 pokoje, po kapital-
nym remoncie, super lokalizacja, 
cena 125 tys. Tel. 883 334 486

MS-2924 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 36m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 77 tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 41m2, 2 piętro, po remoncie, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 481

MS-2926 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, po remoncie, cena 139 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2729 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 29m2, do wprowadzenia, cena 
82 500. Tel. 793 111 130

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2943 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

MS-2911 Podzamcze, kawalerka 
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, bez balkonu, cena 82 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2949 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
75m2, do remontu, cena 65 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta, 
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1 
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,  
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334 
486

DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-
-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2953 Szczawno Zdrój, 87m2, 
3 pokoje, 87m2, cena 210 tys, Tel. 
883 334 486

MS-2954 Szczawno Zdrój, 
mieszkanie 98m2, 4 pokoje z 
ogródkiem, cena 259 tys. Tel. 883 
334 481

DS-468 Szczawno Zdrój, dom w 
zabudowie bliźniaczej 150m2, 
działka 320m2, cena 450 tys., Tel. 
793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie na pierw-
szym piętrze!Cena: 133,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640 

2. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 
2 pokoje po kapitalnym remoncie 
na I piętrze, 46 m2 widna kuchnia 
w nowoczesnej zabudowie. Cena: 
110,000 zł.Tel: 502-657-640 

3. SOWA&VICTORIA Boguszów-
-Gorce 3 pokoje z widną kuchnią, 
58 m2 na I piętrze z ogródkiem! 
Cena: 89,000 zł. DO NEGOCJACJI-
!Tel. 502-657-640 

4. SOWA&VICTORIA Świebodzice/
Centrum - 64 mkw do remontu, 
cena 100 000 zł. do negocjacji !!! 
Tel: 530-913-259 

5. SOWA&VICTORIA Podzam-
cze - 2 pokoje 48 mkw, 2 piętro 
w budynku 4-ro piętrowym, do 
zamieszkania 131 000 !!! Tel: 530-
913-259 

6. SOWA&VICTORIA Szczawienko/
zielona okolica - salon z aneksem 
kuchennym + pokój, 41 mkw po 
remoncie, z ogródkiem ! Cena 
120 000 do negocjacji !!! Tel: 530-
913-259 

7. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie w GŁUSZYCY, Pow. 
39,69 m2, 2 pokoje, do odświe-
żenia, CENA 66.000 tys zł, Tel: 
519-121-102 

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie Wałbrzych/Piaskowa 
Góra, Pow.34 m2, 2 pokoje, do 
częściowego remontu, CENA 
80.000 tys. zł, Tel: 519-121-102 

9. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie w Wałbrzych/Nowe 
Miasto, Pow. 56 m2, 2 pokoje, 
do częściowego remontu, CENA 
85.000 tys. zł,  Tel: 519-121-102 

10. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie po okazyjnej cenie 
w nowym budownictwie na gór-
nym Sobięcinie. 50m2 cena 89tys.
do negocjacji. Tel.502-657-353 

11. SOWA&VICTORIA  Ładne, 
klimatyczne mieszkanie na 
obrzeżach Nowego Miasta, trzy 
pokoje co gazowe, cena 149 tys. 
możliwość zakupu garażu Tel: 
502-657-353 

12. SOWA&VICTORIA Duże 
mieszkanie w stylowej kamienicy 
w pobliżu Parku Sobieskiego 108 

m2 z garażem cena 249 tys. do 
negocjacji. Tel: 502-657-353 

13. SOWA&VICTORIA SUPER 
OFERTA!!!! Dwupokojowe miesz-
kanie w Szczawnie Zdr; do re-
montu, blisko deptak, wykonano 
wszelkie projekty oraz pozwole-
nia, 69 900zł do negocjacji!!!  Tel: 
502-665-504  

14.SOWA&VICTORIA Nowy dom 
w Strudze w stanie surowym 
zamkniętym - do wykończenia. 
122m2, działka 1100m2 cena: 
229 000zł do negocjacji! Tel: 502-
665-504 

15. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie kawalerka 30 m2 
Biały Kamień I piętro z balkonem. 
Do odświeżenia. Cena 75.000 zł.  
Tel:506-717-014 

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie w kamienicy w cen-
trum Świebodzic, 2 piętr,o 69m2, 
3 pokoje, ogrzewanie kominek 
i gaz, mieszkanie do wejścia z 
balkonem. Cena 189.000 Tel: 
506-717-014 

17. SOWA & VICTORIA  Na sprze-
daż lokal w Świdnicy, Osiedle 
Młodych, pod każdą działalność 
usługowo-handlową, 43m2, duża 
witryna. Cena 139.000 Tel:506-
717-014 

18. SOWA & VICTORIA Głuszy-
ca - mieszkanie 53m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, garaż w 
bryle budynku, cena 59000 zł Tel. 
519-121-104 

19. SOWA&VICTORIA Dziećmoro-
wice - dom po remoncie 220m2, 
5 pokoi, działka 2300m2 cena 
530000 zł Tel: 519-121-104 

20. SOWA&VICTORIA Jugowice - 
mieszkanie po remoncie 51m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z 
wc, ogródek przydomowy cena 
115000 zł Tel: 519-121-104

• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku
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czynsz:270 zł. Cena: 125 000 zł  
(nr: 2283)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – Śrómieście, lokal biurowy 
na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne 
. Mozliwość wynajmu-1600 zł 
.Cena: 158 000zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – OBNIŻKA CENY ! TYLKO 
U NAS! Na sprzedaż mieszkanie 
87m2, Podgórze ul. Niepodległo-
ści, rozkładowe do własnej aran-
żacji, słoneczne 3 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:109 
000zł  (nr:2209)  -(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż, 
Nowy Glinik, 1 piętro, 2 pokoje, 
przestronna kuchnia, 56 m2, okna 
PCV, ogrzewanie węglowe,do 
odświeżenia 89 000 zł (nr: 2265)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON –szereg środkowy na 
sprzedaż 180m2, Piaskowa Góra 
, piękny dom do wprowadzenia, 
w świetnej lokalizacji,5 pokoi,2 
łazienki, garderoba, 2 tarasy, 
ogródek,alarm, instalacja po wy-
mianie, garaż na 2 auta Cena:490 
000zł (nr: 2282) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33

BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie sprzedaż Biały 
Kamień w bliskim sąsiedztwie 
Szczawna Zdroju, 43,60m2, 
2piętro, 1 pokoj,łazienka, okna 
PCV,instalacje po wymianie-
,piwnica.W cenie mieszkania 
meble,pralka i lodówka. Cena: 70 
000 zł (nr: 2194) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – Grzędy-stodoła murowa-
na na sprzedaż z możliwością 
adaptacji na dom, położona na 
działce o pow.2500m2.Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 
89 000 do negocjacji ( nr: 2023)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – skrajny szereg na sprzedaż, 
Piaskowa Góra, 180m2, 5 pokoi, 2 
łazienki, jasna kuchnia w zabudo-
wie w cenie, ogrzewanie gazowe, 
instalacje po wymianie, okna PCV, 
rolety antywłamaniowe, taras z 
zejściem do ogrodu. Cena 470 
000 zł ( nr: 2281)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Boguszowie Gorcach, 80 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem 
Cena: 139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 poko-
je, jasna kuchnia,łazienka z wanną 
i wc,ogrzewanie gazowe,parter z 
bezpośrednim wejściem Cena: 99 
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   Mieszkanie na sprzedaż 
Śródmieście, 62m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie-
(meble w cenie),łazienka z wanną, 
ogrzewanie gazowe, do wprowa-
dzenia, Cena: 139 000 zł (nr: 2262) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON -  Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju, 58,20 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, wysoki standard 
wykończenia, piękna okolica, do 
wprowadzenia, 239 000tys.(2257) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09

BON- Mieszkanie na sprzedaż w 
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr: 
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
350 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie na sprzedaż w Boguszowie, 
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia 
z nowymi meblami w cenie, 
łazienka,balkon, ogródek. Cena:72 
000zł (nr: 2243) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42, 
507153166 .

WILLA- Sprzedamy garsonierę na 
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro, 
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 55 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka 
w Szczawnie-Zdroju, 100m2, 4 
pok. działka: 500m2 cena 399 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze , po remoncie, 
3 piętro, winda, cena 103 tys.zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
P.Górze z jasną kuchnią, 43m2, 3 
piętro (4), stan b.dobry, cena 110 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje w Głuszycy, blok, cicha 
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 64 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupozio-
mowe, cicha lokalizacja, 64m2, po 
remoncie, cena 159 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. z 
ogródkiem przydomowym, 49m2, 
Jedlina Zdrój, stan dobry, cicha 
okolica, cena 49 tys.zł! 74 666 42 
42, 507 153 166 .

WILLA – Sprzedamy 2 pok. na 
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2 
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje 
po remoncie, 46m2, N.Miasto, 
okolice Namysłowskiego, parter, 
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

OKAZJA! Mieszkanie w Bogu-
szowie-Gorcach za 25.000 zł, 
kawalerka z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc, ogrzewanie – piec 
koza, 25 m2, TEL 535 285 514

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKA-
NIA NA PODZAMCZU, 3 pokoje, 
ok 63 m2, najlepiej niskie piętro, 
tel. 535-311-265

OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, 34m2, 6 PIĘTRO, WINDA, 
BALKON, ogrzewanie miejskie, 
80.000 ZŁ, tel. 535-285-514

3 pokoje po remoncie okolice 
Batorego, 63m2, bardzo dobra 
lokalizacja. Cena 95.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PARTER DOMKU w 
bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 2 
pokoje, 56 m2, cisza i spokój, duża 
działka w cenie – ok 1000 m2, 102 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 113.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 3 pokoje, 72 m2, 
8 piętro, pożądana okolica, do 
wprowadzenia, 173.000 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
75.000zł. Tel: 535-311-265

BOGUSZÓW-GORCE, dwupokojo-
we mieszkanie DO WPROWADZE-
NIA, po częściowym remoncie, 
37m2, 2 pokoje z aneksem 
kuchennym, 2 piętro, kamienica 
po renowacji, 55.000zł Kontakt  
535-285-514

2 pokoje do wprowadzenia Pia-
skowa Góra, 38m2, balkon, blok 
czteropiętrowy. Cena 112.000zł. 
Kontakt 535-311-265

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje, 
duży taras, świetna lokalizacja 
– PRZY DEPTAKU, do wprowadze-
nia, 75m2. 260.000zł DO NEGO-
CJACJI !!! Kontakt 535-285-514

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – DO WYNAJĘCIA POD-
ZAMCZE, ul. Hetmańska, 3 pokoje, 
60m2, 7 piętro w 10, cena 1150zł 
miesięcznie, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro 
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840 
40 40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 48m2, 7 piętro 
w 10, cena 99.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8 
piętro w 10, cena 129.000zł, po 
kapitalnym remoncie, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 

w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w 
10, cena 168.000zł, do, tel. 74 840 
40 40, 724 464 997

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter  
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka z jasną 
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10, 
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
36m2, C.O. gazowe, 2 piętro w 3, 
69.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul 
.Ratuszowa, 72m2, garaż, C.O. ga-
zowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua 
Zdroju, 139.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, 
nowe bud., 6 piętro w 10, po 
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
49m2, nowe bud., 1 piętro w 4, 
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na ta-
ras, po remoncie, cena 132.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 239.000zł tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + kominek, 
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM NOWE SIODŁO 
(MIEROSZÓW),  120m2, działka  
2800m2, C.O. węglowe + komi-
nek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena 
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy mieszkanie, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 
cena  116 000 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 
2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2, Piaskowa Góra, 6 piętro, 
winda, j.kuchnia, duży balkon, 
cena 69 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz, 
70 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 1 piętro, 36m2, 
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507 
153 166. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1 
piętro (4), po remoncie, 155 000 zł. 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro, 
69tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

BON –Podzamcze, mieszkanie 
40m2 na sprzedaż, 2 pokoje, ła-
zienka, duży balkon.Do wprowa-
dzenia.W cenie wszystkie meble 
i sprzęty w mieszkaniu.8 piętro, 
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Mieroszów, dnia 10 stycznia 2017 r.
OP.2110.9.2016 

BURMISTRZ MIEROSZOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW 
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Pl.  Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
pełniącego również funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich

(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe:
a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra lub, 
b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany 

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany 
za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie 
umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub, 

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
w zakresie administracji; 

2) łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk 
pomocniczych i obsługi;

3) obywatelstwo polskie;
4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, 

ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy 
o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy prawo prywatne międzynarodowe, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

2) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office;
3) umiejętność wystąpień publicznych;
4) cechy osobowości: umiejętność zarządzania zespołem i samodzielność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, 

obowiązkowość, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność,  komunikatywność,  dyskretność, odporność na stres, 
wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego wykonywanie zadań zleconych w zakresie administracji rządowej określonych 

w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) rejestracja  urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego 

oraz sporządzanie protokołów do tych aktów,
b) przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w ww. ustawach, w tym w formie uroczystej o wstąpieniu w związek 

małżeński,
c) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu stanu cywilnego,
d) wydawanie zaświadczeń i zezwoleń na podstawie ww. ustaw,
e)  wpisywanie w formie wzmianek i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób,
f) wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja),
h)  prostowanie, uzupełnianie, odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
i) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
j) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia (imion) lub nazwiska,
k) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych 

w Polsce,
l) aktualizacja rejestru PESEL o zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 
m) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz 

uprawnionym instytucjom i stronom,
n) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
o) organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
p) przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego;

2) w zakresie Referatu Spraw Obywatelskich wykonywanie zadań zleconych z ewidencji ludności, a w szczególności:
a) rejestrowanie danych o miejscu pobytu osób,
b) prowadzenie i aktualizacja rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
c) występowanie z wnioskiem o nadanie z urzędu numeru PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców,
d) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
e) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

f) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i przygotowywanie projektów decyzji 
administracyjnych;

g) prowadzenie procedury repatriacji;
h) przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie imprez masowych i zgromadzeń;

3) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;
4) przygotowywanie umów, opinii i regulaminów;
5) współudział w opracowywaniu  planów, analiz i sprawozdań;
6) prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu prowadzonych spraw;
7) przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej Mieroszowa oraz jej komisji;
9) kierowanie i nadzór nad całością prac referatu i jego pracowników.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
2) praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
3) praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
4) praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
5) podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński praca również może być wykonywana w soboty 

i/lub poza siedzibą USC,
6) podczas oględzin lokali w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych praca w terenie.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych:
W miesiącu grudniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu 
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3) dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru 

do zwrotu);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, 

szkoleniach, referencje itp.);
6) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
8) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Uwaga:
Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie 6 musi być 
zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, I piętro, pokój nr 7 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego - Pl. 
Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów z adresem zwrotnym oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego pełniącego również funkcję Zastępcy Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. 
do godz.1430. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. 
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Mieroszowie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu 
oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński


