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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), 
tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

 sortowanie surowców wtórnych
  rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
  kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
  operator wózka widłowego

Sejm znowelizował Usta-
wę Prawo o Ruchu Drogo-
wym. Nowe przepisy zaczną 
obowiązywać od 5 grudnia 
2019 roku. Czy wiesz jak 
utworzyć korytarz życia i na 
czym polega jazda na suwak?

Korytarz życia
- Korytarz ratunkowy to 

umowny pas ruchu przeznaczo-
ny dla pojazdów uprzywilejowa-
nych, czyli policji, straży pożarnej, 
karetki pogotowia ratunkowego 
ale także dla służb autostrado-
wych, a nawet lawet i pozosta-
łych służb, których zadaniem jest 
niesienie pomocy poszkodowa-

Korytarz życia i jazda na suwak

nym a następnie uprzątnięcie 
miejsca wypadku i jak najszybsze 
udrożnienie ruchu – wyjaśniają 
funkcjonariusze z Zespołu Ko-
munikacji Społecznej Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Każdy kierowca powinien 
wiedzieć jak utworzyć korytarz. 
Oto kilka zasad:
-  jeśli widzisz, że droga zaczy-

na się korkować - zjedź na 
bok pasa,

-  nie czekaj do czasu, aż usłyszysz 
sygnał karetki, zjedź od razu 
pozostawiając między autami 
przestrzeń umożliwiającą prze-
jazd dla służb ratunkowych,

-  w przypadku, gdy autostra-
da ma dwa pasy, kierowcy 
na lewym zjeżdżają zawsze 
- na lewo, kierowcy na po-

zostałych pasach - na pra-
wo, w ten sposób tworzy się 
szeroki pas, którym służby 
ratunkowe mogą dojechać 
do poszkodowanych i poru-
szać się w obu kierunkach.

Jazda na suwak
- Jazda na „suwak” to meto-

da dojazdu do zwężenia jezdni, 
polegająca na kontynuowaniu 
ruchu na obu pasach do same-
go momentu zwężenia, a na-
stępnie przepuszczania przez 
każdy pojazd jednego pojazdu 
z pasa, który się kończy – infor-
mują wałbrzyscy policjanci.

Pojazd wpuszczany:
-  dojeżdża aż do końca do-

stępnego dla niego pasa 
jezdni,

-  nigdy nie zmienia pasa jezd-
ni wcześniej niż przed koń-
cem swojego pasa, nawet 
jeśli widzi wolne miejsce na 
pasie sąsiednim,

-  będąc już wpuszczonym nie 
wpuszcza nikogo innego.
Pojazd wpuszczający:

-  wpuszcza dokładnie jeden 
pojazd z pasa, który się koń-
czy i robi to dopiero przy 
końcu tego pasa, nie wcze-
śniej,

-  nie wpuszcza nikogo więcej 
ponad pojazd, który właśnie 
wpuścił.

-  zachowuje odpowiedni od-
stęp od pojazdu poprzedza-
jącego by nie tworzyć fanto-
mowego korka.

(RED)
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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WAŁBRZYCH 
Podzamcze ul. Hetmańska 80 i tel. 74 665 22 44
Piaskowa Góra ul. Topolowa 23 a (teren giełdy) tel. 74 666 45 20 lub 21 fb : Tech - Dom Wałbrzych

PROMOCYJNE CENY 
25 lat doświadczenia I www.tech-dom.com.pl

NAJLEPSZE
OKNA

Trzecia szyba i montaż GRATIS !

ZADZWOŃ! Przyjedziemy! Doradzimy! Wycena grati s!

PROMOCJA 
na drzwi i okna

Drzwi antywłamaniowe 
w DOBRYCH cenach
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Kiełbasa prezesa

cena promocyjna

2499
zł/kg

27,99zł/kg

Kiełbasa 
wałbrzyska

Wałbrzych • Galeria Victoria

cena promocyjna

2199
zł/kg

24,99zł/kg

cena promocyjna

2399
zł/kg

26,99zł/kg

Szynka królewska PROMOCJA OD 05 DO 11 GRUDNIA 2019

WYROBY Z WŁASNEJ WĘDZARNI 

Temat dzisiejszego felieto-
nu zrodził się w mojej głowie 
wczoraj (03.12.br.), kiedy zaczą-
łem oglądać program publicy-
styczny „Skandaliści” Agnieszki 
Gozdyry w TV Polsat, który w 
pierwszej części był poświęco-
ny „wielkiemu skandalowi”, jaki 
ponoć wywołał przewodniczą-
cy SLD Włodzimierz Czarzasty, 
mówiąc niedawno w TVP, że 
żołnierze radzieccy wyzwoli-
li Polskę. Słowa te tak bardzo 
oburzyły pewnych politycz-
nych (może zresztą nie tylko) 
oszołomów, że zdecydowali się 
na powiadomienie prokuratury 
o popełnieniu przez Włodzi-
mierza Czarzastego przestęp-
stwa propagowania ustroju 
totalitarnego, co jest w polskim 
prawie zakazane.

Powiem szczerze, że wy-
wołało to jedynie mój śmiech 
i poczucie politowania, albo-
wiem uczucie takie towarzy-
szy mi zawsze, kiedy mam do 
czynienia ze zwykłymi niedo-
uczonymi durniami, którzy 
braki w podstawowej wiedzy 
nadrabiają polityczną histerią i 
takim samym chuligaństwem. 
Nie zamierzałem wchodzić w 
jakąkolwiek polemikę, albo-
wiem za nieodżałowanym „Ki-
sielem” zawsze powtarzam, że 
nie warto z głupotą polemizo-
wać, bo to nadmiernie głupotę 
nobilituje, czyli mówiąc ina-
czej, każda dyskusja z durniem, 

Możecie mi skoczyć na pukiel
Janusz
Bartkiewicz

czyni z durnia równorzędnego 
partnera. Nie zdzierżyłem jed-
nak, kiedy we wspomnianym 
programie „Skandaliści” z ust 
prowadzącej go redaktor Goz-
dyry usłyszałem, że wypowiedź 
Włodzimierza Czarzastego jest 
wielkim skandalem wołającym 
o pomstę do nieba, bo jej bab-
cia, która przeżyła okupację 
twierdziła, że kiedy „ruskie” 
wygoniły Niemców, to zaczęło 
być gorzej niż w czasach kiedy 
ci Niemcy Polskę okupowali. Bo 
„ruskie” gwałcili polskie kobie-
ty i w ogóle rozkradali wszyst-
ko, co można było wywieźć lub 
schować w plecakach, więc o 
żadnym wyzwoleniu mowy 
być nie może. Na tę co najmniej 
dziwaczną w istocie argumen-
tację starała się zareagować 
obecna w telewizyjnym studiu 
prof. Joanna Senyszyn (SLD), 
która zdążyła przypomnieć 
tylko jeden fakt, a mianowicie, 
że to właśnie żołnierze z czer-
wonymi gwiazdami na czap-
kach wyzwoli m.in. niemiecki 
obóz koncentracyjny w Oświę-
cimiu. Czy więc red. Gozdyra 
chce powiedzieć, że więźniom 
Oświęcimia i innych niemiec-
kich obozów koncentracyjnych 
było lepiej „za Niemca” niż po 
tym, jak „ruskie” ich ciemięży-
cieli pogonili precz? Rzeczona 
Gozdyra nie zdążyła odpowie-
dzieć, bo w sukurs przyszedł jej 
Marek Sawicki z PSL, który - wy-
machując z oburzenia rękami - 
opowiedział prof. Senyszyn o 
losach swego dziadka, który w 
czasie wojny był w Armii Kra-
jowej, a kiedy „przyszły ruskie”, 
to wraz z 4,5 tysiąca akowców 
został wywieziony do obozów 

na Sybirze, gdzie ponoć został 
zastrzelony strzałem w tył gło-
wy. Nie wiem jak dalej poto-
czyła się ta dyskusja, bo prze-
łączyłem się na inny kanał, aby 
nie słuchać tego co mają do 
powiedzenia inni uczestnicy 
programu wywodzący się z PO, 
PiS i Konfederacji, ponieważ 
domyślałem się, co powiedzą, 
więc doszedłem do wniosku, 
iż różnych bredni wypowiada-
nych przez głupców nie mam 
potrzeby wysłuchiwać.

No cóż, cały świat wie, że w 
latach 1944-1945 Polska zosta-
ła wyzwolona przez Armię Ra-
dziecką i towarzyszące jej I i II 
Armię Polską, tylko nie wiedzą 
o tym - niestety - coraz czę-
ściej Polacy, którym różnego 
rodzaju polityczni i historyczni 
głupcy oraz wandale od nowa 
piszą polską historię. Polska, w 
odróżnieniu od innych państw 
późniejszego „bloku wschod-
niego”, została wyzwolona 
dlatego, że znajdowała się pod 
niemiecką okupacją, w odróż-
nieniu od Rumunii, Węgier i 
Bułgarii, które w okresie II woj-
ny światowej stały po stronie 
III Rzeszy, a więc Armia Czer-
wona gromiąc armie Hitlera i 
jego sprzymierzeńców, kraje 
te faktycznie zbrojnie zajęła, 
doprowadzając do ustalenia 
tam władzy podległej Stali-
nowi. Podobnie jak Polskę, 
Armia Czerwona (z udziałem 
II Armii Wojska Polskiego) wy-
zwoliła też Czechosłowację, 
po tym jak wcześniej zajęła 
Austrię. Powtórzę raz jeszcze 
za Włodzimierzem Czarzastym, 
że w latach 1944-1945 Armia 
Czerwona, czyli część sił zbroj-

nych antyhitlerowskiej koalicji 
(Wielka Brytania, USA i ZSRR) 
wyzwoliła Polskę spod okupa-
cji niemieckiej, co nie zmienia 
faktu, że nie zwróciła nam tere-
nów zajętych w wyniku agresji 
z 17 września 1939 roku. Przy-
pomnę jednak, że stało się tak, 
ponieważ tak ustaliła „wielka 
trójca” w osobach: ówczesne-
go prezydenta USA Franklina 
Delano Roosevelta, ówczesne-
go premiera Wielkiej Brytanii 
Winstona Churchilla i przywód-
cy Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich Józefa 
Stalina, którzy zadecydowali 
też, że w zamian za utracone 
na rzecz ZSRR ubogie tereny 
na wschodzie, Polska otrzy-
mała wysoko zurbanizowaną 
cześć byłej III Rzeszy, czyli na-
sze Ziemie Odzyskane z Wał-
brzychem, Wrocławiem, Szcze-
cinem, Gdańskiem i Olsztynem.

Prawdą powszechnie znaną 
jest to, że każda wojna brutali-
zuje żołnierzy biorących w niej 
udział, ale II wojna światowa 
była w tym przypadku szcze-
gólna, z uwagi na bezmiar 
okrucieństwa, jakim charak-
teryzowała się III Rzesza i - nie 
ma co ukrywać - Związek Ra-
dziecki, czyli państwa rządzone 
w sposób totalitarny. Okrutne 
totalitarne rządy miały swój 
znaczący wpływ na okrutne 
postępowanie ich żołnierzy, a 
w przypadku żołnierzy Armii 
Czerwonej spore znaczenie 
miał fakt, że w dużej części 
pochodzili oni z azjatyckich 
republik ZSRR o odmiennej od 
naszej kulturze, mentalności, 
ale przede wszystkim wycho-
wanych w strasznej biedzie 

i – także nie ma co ukrywać 
- ciemnocie, indoktrynowani 
przez rzesze politruków, któ-
rych wierne kopie widzę dziś 
w szeregach całej walczącej z 
historią (nie tylko naszą) pra-
wicy. Tylko wyjątkowo niedo-
uczeni głupcy nie wiedzą, że 
kobiety w czasie wojny gwał-
cone były zawsze, a w czasach 
II wojny światowej gwałtów 
dopuszczali się w takiej samie 
co „ruskie” mierze żołnierze 
Hitlera, amerykańscy, brytyj-
scy i francuscy (walczący nie 
tylko w Europie), jak chociażby 
słynne oddziały Armii Wolnej 
Francji, w skład której wcho-
dziło ponad 230 tysięcy Maro-
kańczyków, Tunezyjczyków i 
Algierczyków. Z braku miejsca 
wspomnę więc tylko o francu-
skim Korpusie Ekspedycyjnym, 
który u boku Amerykanów i 
Brytyjczyków walczył z Niem-
cami na terenie Włoch, w tym 
w bitwie o Monte Casino, gdzie 
wykazali się wielkim bohater-
stwem. Niestety, okazało się, że 
ci sami żołnierze, którzy wyka-
zali się niesamowitą odwagą i 
bohaterstwem w czasie walki, 
okazali się jednocześnie be-
stiami i barbarzyńcami, którzy 
gwałcili kobiety (w tym starusz-
ki) i mężczyzn. Oblicza się, że 
o�arami gwałtów i morderstw 
padło nie mniej niż siedem 
tysięcy włoskich obywateli, 
na co przez palce patrzeli nie 
tylko Francuzi i Amerykanie, 
ponieważ np. Marokańczyków 
zwerbowano „na mocy umo-
wy, która dawała im prawo 
do grabieży, ale także Biuro 
Wyższego O�cera do Spraw 
Cywilnych (SCAO). Dodam, że 

dowództwo Francuskiego Kor-
pusu Ekspedycyjnego skazało 
tylko piętnastu żołnierzy na 
karę śmierci i 54 na kary cięż-
kich robót za gwałty lub mor-
derstwa. Natomiast dopusz-
czający się na terenach Polski 
gwałtów i rabunków żołnierze 
Armii Czerwonej karani byli 
rozstrzelaniem bez żadnego 
procesu sądowego. Owszem, 
o wiele bardziej tragicznie było 
na zdobywanych terenach III 
Rzeszy, ale to już temat na od-
dzielne rozważania.

Natomiast deportacje żoł-
nierzy Armii Krajowej to - nie-
stety - smutna prawda, ale pa-
miętać trzeba, że to Roosevelt 
pisał do Stalina, że jeżeli chodzi 
o zbrojne grupy działające na 
zapleczu frontu, to daje mu 
wolną rękę, rozumiejąc bez-
pieczeństwo działań armii 
frontowych. I Stalin z tego ko-
rzystał, co nie zmienia faktu, 
że to Armia Czerwona, a nie 
np. Wermacht wyzwoliła Pol-
skę spod niemieckiej okupacji, 
co oczywiście nie oznacza, że 
przyniosła nam wolność. Takie 
są fakty historyczne i dlatego, 
jak mawiają starzy Ślązacy, 
wszelkie prawicowe oszołomy 
ze swoimi groźbami procesów, 
mogą mi „na pukiel skoczyć”.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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1. Festiwal Muzyki w Teatrze. REZONANS / 17. Wałbrzyskie 
Fanaberie Teatralne to pierwszy festiwal muzyki w teatrze w 
Polsce i jedyny festiwal teatralny w Regionie! REZONANS to 
miejsce spotkania muzyki i teatru z widzami. W jego ramach 
prezentują się artyści spektakli, w których muzyka jest jed-
nym z głównych bohaterów. Kompozytorów oceni i wskaże 
laureata GRAND PRIX profesjonalne JURY w składzie: Anna 
Róża Burzyńska, Joanna Krakowska, Adam Suprynowicz oraz 
Tomasz Jękot (sekretarz), a zwycięski zespół teatralny wróci 
do domu ze statuetką, którą specjalnie dla Festiwalu zapro-
jektował i Dyrektor wałbrzyskiego BWA Piotr Micek. 

PROGRAM
5 GRUDNIA 2019
18:00 / SCENA KAMERALNA / rozmowa inauguracyjna z Jerzym Satanowskim, 
wybitnym znawcą i twórcą muzyki teatralnej i �lmowej
19:00 / DUŻA SCENA / spektakl konkursowy / Juliusz Słowacki „BENIOWSKI. BAL-
LADA BEZ BOHATERA” / reż. Małgorzata Warsicka / muz. Karol Nepelski / Teatr Nowy 
w Poznaniu /
Maurycy Beniowski istniał. Jeszcze w latach 50. ambasador brytyjski na Madagaskarze 
donosił, że widział grób samozwańczego króla „jedynej polskiej kolonii”. Szlak podróży 
polskiego Don Kichota od Kamczatki aż po Baltimore wyznaczają też kolejne porzucane 
przezeń żony, dzieci, kochanki… Wielokrotnie nagradzane, mocne, kobiece odczytanie 
tekstu Słowackiego.
21:15 / SCENA KAMERALNA / koncert Karola Nepelskiego / eksperyment muzyczny 
połączony z performansem

6 GRUDNIA 2019
19:00 / DUŻA SCENA / spektakl konkursowy / Martin Heckmanns / „OJCIEC MATKA 
TUNEL STRACHU” / reż. Wojtek Klemm / muz. Dominik Strycharski / Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie / 
Tytułowy „Tunel Strachu” przywołuje znaną z wesołego miasteczka rozrywkę z dreszczy-
kiem, ale stanowi też określenie sytuacji (pułapki?), w którą wpada każda para wraz z 
pojawieniem się na świecie dziecka. Rodzina Peszków w spektaklu o…dramacie rodzin-
nym, w którym role są komediowo odwrócone.
20:45 / SCENA KAMERALNA / koncert Dominika Strycharskiego / gatunkowa mie-
szanka jazzu, improwizacji i muzyki noise

7 GRUDNIA 2019
19:00 / ZAMEK KSIĄŻ / spektakl poza konkursem / Daria Kubisiak / „INSTYTUT 
GOETHEGO” / reż. Cezary Tomaszewski / muz. Weronika Krówka / Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu / 
Siedem osób zostaje zaproszonych do tajnego projektu w Instytucie Goethego mającego 
swoją siedzibę na Zamku Książ w mieście Waldenburg. Gdy w tajemniczy sposób ginie 

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Festiwal Muzyki w Teatrze. REZONANS / 17. Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne

5 –11 grudnia 2019

jeden z nich, uczestnicy projektu zdają sobie sprawę, że zostali wplątani w aferę krymi-
nalną. Niesamowity kryminał w zamkowym anturażu. Jedyny taki pokaz!
UWAGA! Wspólny wyjazd do Zamku Książ – zbiórka pod Teatrem o 18:00, wyjazd 18:15
21:30 / SCENA KAMERALNA / koncert Filipa Kanieckiego / głośny powrót dja i kom-
pozytora do wałbrzyskiego teatru

8 GRUDNIA 2019
19:00 / DUŻA SCENA / spektakl konkursowy / Georges Perec „PODWYŻKA” /reż. 
Tomasz Cymerman / muz. Polpo Motel / Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu /
Sens pracy i poszukiwanie w niej spełnienia to główny temat PODWYŻKI – awangardo-
wej komedii Georges’a Pereca. Czy praca może nas uszczęśliwić? W imię czego spędzamy 
większość swojego życia w miejscu, którego często skrycie nienawidzimy? Czy tylko ma-
rzenie o PODWYŻCE jest w stanie utrzymać w miejscu pracy?Absurdalny humor i piosenki 
wykonywane na żywo przez zespół Polpo Motel towarzyszą wielkiej wyprawie pracow-
nika do szefa. 
20:45 / SCENA KAMERALNA / koncert zespołu Polpo Motel / prawdziwie elektryzu-
jąca elektronika

9 GRUDNIA 2019
18:00 / LEGNICA / spektakl konkursowy / Małgorzata Sikorska-Miszczuk „POPIÓŁ 
I DIAMENT. ZAGADKA NIEŚMIERTELNOŚCI” / reż. Marcin Liber / muz. Filip Kaniecki / 
Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy / 
Inspirowany �lmem Andrzeja Wajdy i powieścią Jerzego Andrzejewskiego POPIÓŁ I DIA-
MENT ma szansę rozpalić emocje i skłonić do poważnej rozmowy – tak jak się stało pół 
wieku temu po premierze �lmu.Dziś, kiedy polsko-polski kon�ikt wybuchł z nową siłą, 

tak że żyjemy na granicy społecznego kataklizmu, Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Marcin 
Liber postanowili przyjrzeć się Polsce na nowo. 
UWAGA! Wspólny wyjazd do LEGNICY– zbiórka pod Teatrem o 15:30, wyjazd 16:00

10 GRUDNIA
19:00 / DUŻA SCENA / spektakl konkursowy / pilgrim/Majewski „TERAZ KAŻDY Z 
WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ” / reż. Maciej Podstawny / muz. Kondensator Przepływu / 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu / Wrocławski Teatr Współczesny / 
Spektakl przenosi nas do 1793 roku – czasu II rozbioru Polski. W atmosferze historycznych 
zawirowań i narastającej anarchii żyją ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z brzemien-
nych skutków zdarzeń, których są świadkami. Wśród nich są również aktorzy wędrow-
nego teatrzyku Wiktora Ryksa. Mocny, kontrowersyjny i dotkliwie poruszając spektakl.
21:15 / SCENA KAMERALNA / koncert zespołu Kondensator Przepływu / improwi-
zacja jako technika kompozytorska

11 GRUDNIA
19:00 / SCENA KAMERALNA / ogłoszenie wyników / wręczenie nagrody GRAND 
PRIX / koncert Kuby Suchara / światowej sławy perkusista i kompozytor
Po każdym spektaklu rozmowa z kompozytorem/realizatorami/aktorami – prowadzi 
Grzegorz Chojnowski, redaktor Radia Wrocław Kultura.

FESTIWAL współ�nansowany ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowy program i bilety dostępne 
na http://teatr.walbrzych.pl/rezonans/ 

INFORMACJA I BILETY:
BIURO WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNOŚCIĄ: tel. 74 648 83 01-03

www.teatr.walbrzych.pl/bilety/

Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ

przedszkola@onet.pl

Nauka oparta na programie „Dar zabawy”
Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy 
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem • Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody • Tańce

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

R E K L AMA
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

Anna Żabska, prezes spół-
ki Zamek Książ w Wałbrzy-
chu, odebrała w Warszawie 
Certy�kat Najlepszego Pro-
duktu Turystycznego 2019 
roku. To prestiżowe wyróż-
nienie przyznawane jest 
przez Polską Organizację 
Turystyczną. Tym samym 
zamek Książ w Wałbrzychu 
stał się obiektem certy�ko-
wanym POT. Na 10 wyróżnio-
nych podmiotów z całej Pol-
ski aż 3 pochodzą z Dolnego 
Śląska.

-Jesteśmy bardzo dumni z 
certy�katu POT. To prestiżowe 
wyróżnienie potwierdza, że co-
dzienna praca całego zespołu 
nad rozwijaniem zamku Książ 
w Wałbrzychu jako atrakcyjne-
go, przyjaznego dla turystów, 
a także mimo liczącej 800 lat 
metryki, ciągle zaskakującego 
nowościami miejsca jest za-
uważana i daje ogromną  satys-
fakcję– wyjaśnia Anna Żabska.

Certy�kat „Najlepszego 
Produktu Turystycznego” Pol-
skiej Organizacji Turystycznej 
to nagroda dla wyjątkowych 
atrakcji turystycznych w Pol-
sce. Nadawany jest on tylko 
nowatorskim i przyjaznym tu-
rystom miejscom, obiektom, 
imprezom oraz przedsięwzię-

ciom realizowanym na pozio-
mie regionalnym i lokalnym. 
Stanowi gwarancję wysokiej 
jakości i przeżycia wielu nieza-
pomnianych doznań kultural-
nych, rozrywkowych, a także 
rekreacyjno-przygodowych.

Polska Organizacja Tury-
styczna podejmuje działania 
zmierzające z jednej strony do 
stymulacji rozwoju profesjo-
nalnego produktu turystycz-
nego, z drugiej zaś do jego 
promocji w kraju i za granicą. 
Jednym z takich działań jest or-
ganizacja konkursu na najlep-
szy polski produkt turystyczny.

Konkurs ma na celu wyłonie-
nie najbardziej atrakcyjnych, 
nowatorskich i przyjaznych dla 
turystów produktów turystycz-
nych oraz ich popularyzację, a 
także wspieranie inicjatyw re-
gionalnych i lokalnych, których 
efektem jest tworzenie pro-
duktów turystycznych.

Konkurs na „Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny – Certy�kat 
POT” odbywa się od ponad 18 
lat i stał się już tradycją. Co roku 
laureatami zostają nowe i czę-
sto jeszcze nie poznane przez 
turystów produkty turystycz-
ne. Poziom konkursu rośnie z 
każdą edycją.

(MM)

Książ turystycznym 
produktem roku

służbę w Komendzie Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. Obecnie 
jako funkcjonariusz Wydziału 
Ruchu Drogowego, jako refe-
rent, dba o bezpieczeństwo 
na naszych drogach. Adam to 
człowiek, który zawsze sumien-
nie wykonuje swoje obowiązki 
służbowe. Jest wspaniałym mę-
żem i ojcem. Dlatego teraz, gdy 
zdiagnozowano u niego cho-
robę nowotworową, bardzo 
potrzebuje naszego wsparcia, 
również �nansowego. Wszyst-
kie osoby, które chcą pomóc 
naszemu koledze prosimy o 
wpłaty na konto: 68 1090 2271 
0000 0001 0391 0207. W tytule 
przelewu prosimy wpisać „Dla 
Adama” – zachęca nadkomi-
sarz Magdalena Korościk z Ze-
społu Komunikacji Społecznej 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

Ale policjanci nie ogranicza-
ją się w pomocy dla Adama tyl-
ko do tej zbiórki.

- Zbieramy pieniądze dla 
naszego kolegi gdzie tylko 
możemy. I to w różnych for-
mach, na imprezach organi-
zowanych u nas i w innych 
miejscowościach. Wspieramy 
go jak możemy – mówi Marek 
Gonera z NSZZ Solidarność w 
Komendzie Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

W akcję pomocy Adamowi i 
jego rodzinie włączyło się także 
Przedszkole Językowe Micha-
łek w Wałbrzychu.

- Zorganizowaliśmy Chary-
tatywny Kiermasz Świąteczny, 
z którego cały dochód zostanie 
przekazany na leczenie Pana 
Adama. Do 20 grudnia na kier-
maszu można kupić między 
innymi: ozdoby świąteczne, 
kartki bożonarodzeniowe, pier-
niczki świąteczne, ciasta i inne 
rzeczy związane ze świętami. 
Zapraszamy do włączenia się w 
tę akcję – mówi Marek Rząsow-
ski, właściciel przedszkola.

Rodzina Adama Markow-
skiego znalazła się w bardzo 
trudnej sytuacji. Walka z cho-
robą nowotworową wymaga 
nie tylko wsparcia mentalnego, 
które płynie nie tylko od kole-
gów z pracy, ale także zwykłych 
mieszkańców. Niezbędne są 
jednak pieniądze, które umoż-
liwią skorzystanie z najnowo-
cześniejszych form terapii, a 
potem rehabilitacji 38-letniego 
wałbrzyszanina.

- Przez kilka lat walczyliśmy z 
żoną o zdrowie naszej córeczki. 
Dziś rodzina jest dla mnie wiel-
kim wsparciem w walce o życie, 
bo mam dla kogo żyć. Serdecz-
nie dziękuję wszystkim przyja-
ciołom, znajomym, kolegom 
z pracy oraz osobom, których 
nie znam, za udzieloną pomoc - 
podkreśla Adam Markowski.

(RED)

Adam walczy o życie

Choć choroba nowotwo-
rowa postępuje on nie traci 
wiary i nadziei. – Mam dla 
kogo żyć – mówi Adam Mar-
kowski, wałbrzyski policjant, 
który walczy z chorobą no-
wotworową. W akcję pomo-

cy Adamowi i jego rodzinie 
włączyli się funkcjonariusze 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu, a także ludzie 
niezwiązani z policją.

Przypomnijmy: pierwsi z 
pomocą ruszyli koledzy z pra-

cy Adama Markowskiego. Po-
licjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zorgani-
zowali zbiórkę pieniędzy, która 
wciąż trwa.

- Sierżant sztabowy Adam 
Markowski od 2008 roku pełni 
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej
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W sali kominkowej Miej-
skiego Domu Kultury w Świe-
bodzicach odbyło się spotka-
nie z laureatami dorocznego 
konkursu „Najładniejsze 
Okno, Balkon, Posesja, Fir-
ma”.

Wszystkich gości przywitał 
burmistrz miasta Paweł Ozga, 
który podziękował laureatom 
za przepiękne aranżacje kwia-
towe, które zdobiły miasto. 
Podkreślił, jak trudne zadanie 
miało jury, w składzie: prze-
wodniczący komisji radny To-
masz Czekaj, radna Zo�a Ma-
rek, wiceprzewodniczący rady 
miejskiej Janusz Kościukiewicz, 
Ilona Szczygielska, Irena Stru-
czuk i Zbigniew Wółkiewicz. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i upominki ufundowane przez 
Urząd Miejski w Świebodzicach 

i Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Świebodzicach. Wszystkie na-
grodzone posesje, można było 
obejrzeć na wyświetlanych w 
trakcie spotkania slajdach.
Nagrody i wyróżnienia:
okno: - I miejsce Janina Popiel 
i Aleksandra Serdeńska, II miej-
sce Barbara Kurpisz, III miejsce 
Gizela Okińczyc;
balkon: I miejsce Zo�a Boro-
wiecka, II miejsce Tomasz Cie-
ślewicz, II miejsce Mirosław 
Staroń, III miejsce Halina Sob-
czyk;
posesja: I miejsce Dariusz Wy-
soczański, II miejsce Wioletta 
Wiciak, III miejsce Alina Nowak, 
wyróżnienie: Teresa Rutkow-
ska-Tomczak, Jolanta Zubo-
wicz, Ryszard Dąbrowski;
Firma - Green Park.

(WP)

Upiększają miasto

27 listopada 2019 r. poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska został Sekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Klimatu. Pochodzący ze Świebodzic 
parlamentarzysta w latach 2006 - 2011 pełnił funkcję zastępcy 
burmistrza Świebodzic. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku 
został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego, a w 2019 r. 
uzyskał reelekcję.

(WP)

Wiceminister 
ze Świebodzic

W Podstawowej Szkole In-
tegracyjnej w Świebodzicach 
po raz ósmy odbyło się Miej-
skie Dyktando o Pióro Burmi-
strza Miasta Świebodzice.

Licznie zgromadzonych 
gości powitały dyrektor szko-
ły Magdalena Stąpor i autorka 
tekstu konkursowego Justyna 
Gąsior. Honorowym patro-
natem objął to wydarzenie 
burmistrz miasta Paweł Ozga, 
który rozpoczął uroczyście 
dyktando i życzył wszystkim 
udanego pisania.

Justyna Gąsior tegoroczny-
mi bohaterami tekstu uczyniła 
swoje adoptowane zwierzęta 
- kota i psa. Treść dotyka trud-
nego problemu porzuconych 
zwierząt, które potrzebują 
pomocy, szczególnie w zimie. 
Laureatów dyktanda wyłoni-
ło jury w składzie: Małgorzata 
Chojda - Ozga - przewodniczą-
ca; Marta Grylewicz - Kędzia; 
Agnieszka Kiryczuk; Agata 
Wachowiak; Halina Sera�n; 

Mistrzowie ortogra�i

z nagła niewielki kotek, podob-
ny do minitygryska, jednak nie 
żółto -brązowy, lecz szarobury. 
Na pewno chciał jak najprędzej 
czmychnąć przez balkon w ale-
ję Zakochanych, żeby umknąć 
chuligańskiemu urwipołciowi, 
kundelkowi z hardym uśmie-
chem, który bez wątpienia 
dopadłby go już po niedługim 
czasie.

Kot, wybiegłszy spomiędzy 
rozłożystych krzewów karagany 
syberyjskiej i aronii śliwolistnej, 
chyżo mijał arcy zdumionych 
przechodniów, nielicznych 
wprawdzie o tej porze dnia, ale 
i tak przeszkadzających mu za-
równo z prawa, jak i z lewa. Mu-
siał więc sprytnie kluczyć między 
nimi po dróżkach wijących się 
wszerz i wzdłuż trawników. Na-
raz spomiędzy alei tui wyskoczył 
zziajany Spajki, kundelek, który 
natra�ł na niemiły epizod. Przed 
nosem przejechała mu znienac-
ka kolumna opancerzonych 
transporterów. Pół zamyślony i 
pół zadziwiony pies zawahał się 
i nie wiedział, czy skręcić w kie-
runku Szczawna-Zdroju czy też 
biec w poprzek ulicy Na Skraju 
i kontynuować gonitwę kota 
poprzez park, zaciemniony zło-
cistorudymi łodygami klonów 
jesionolistnych.

Kota nie było już widać. Nie-
dogonienie uciekającego stawa-
ło się coraz bardziej prawdopo-
dobne. Spajki, przymrużywszy 
raz jedno, raz drugie oko, spo-
glądał w dal. Raz-dwa zorien-
tował się, że czerwono złotawe 
słońce na południo-zachodzie 
świeciło mu prosto w oczy, nie 
pozwalając niemalże niczego 
dostrzec. Niepocieszony hultaj 
zrezygnował z gonitwy, choć 
widać było po jego minie, że jest 
mu to bardzo nie w smak.

- Wraz z organizatorkami 
miejskiego dyktanda - Jolan-
tą Bieniasz i Justyną Gąsior, 
składamy serdeczne gratula-
cje laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom ortogra�cznych 
zmagań i zapraszamy na ko-
lejną edycję za rok – podkreśla 
Paweł Ozga, burmistrz Świe-
bodzic.

(WP)

Wioleta Palewska. Swoje tytuły 
obronili mistrzowie z zeszłe-
go roku. W kategorii młodszej 
wygrała Zuzanna Pytlak, na 
drugim miejscu uplasowała się 
Julia Waliszewska, a na trze-
cim Amelia Byra. W kategorii 
starszej zwyciężył Mieczysław 
Sowiński, drugie miejsce zajął 

Jarosław Graca, a trzecie Adam 
Żelichowski.

A oto tekst, z którym zma-
gali się uczestnicy:

Pieskie widzimisię
Zza zszarzałego od kurzu 

Wielkiego Słownika Ortogra�cz-
nego Języka Polskiego wychynął 
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Zapraszamy do nowo otwartego Salonu
z bielizną - Hetmańska 1C w Wałbrzychu

Konkurencyjne ceny � gi od 9 zł 
biustonosze od 25 zł
w ofercie posiadamy miseczki A-L
Miła obsługa i profesjonalny dobór bielizny

R E K L AMA

R E K L AMABezpłatne 
badania 
Zapraszamy mieszkańców 
Szczawna-Zdroju na bez-
płatne badania z zakresu 
pro�laktyki nowotworowej. 
Badania obejmują: panie - mar-
ker raka jajnika i jelita grubego; 
panowie - marker raka jelita 
grubego i antygen dla pro-
staty. Zapisy od 3 grudnia w 
przychodni przy ul. Zacisze 3 
w Szczawnie-Zdroju. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

(ABP)

Dekorowanie 
miasta
Najpierw hala spacerowa, 
potem kolejne miejsca, czyli 
deptak, ronda i główne uli-
ce miasta. Trwa już montaż 
świątecznych iluminacji w 
Szczawnie-Zdroju, a bożonaro-
dzeniowe światełka świecą już 
także na parkingu przy ul. Ra-
tuszowej i będzie ich więcej w 
całym mieście. Główną atrakcją 
będą sanie z reniferami, które 
staną w Parku Zdrojowym, ale 
szykuje się jeszcze jedna nie-
spodzianka. Wszystkie świą-
teczne ozdoby pojawią się do 
12 grudnia, czyli akurat przed 
Jarmarkiem Bożonarodzenio-
wym , który już 14 i 15 grudnia.
A gmina ogłosiła konkurs na 
najpiękniej oświetlone świą-
tecznie posesje. Zgłoszenia 
uczestnictwa w konkursie moż-
na dokonać do 3 stycznia 2019 
r. (do godziny 15:30) przez: 
przesłanie karty zgłoszeniowej 
w formie elektronicznej na ad-
res organizatora promocja@
szczawno-zdroj.pl w nagłówku 
wiadomości „Konkurs na naj-
piękniejsze iluminacje świą-
teczne w Szczawnie-Zdroju” 
wraz z 3 zdjęciami zgłaszanej 
dekoracji świetlnej, wykona-
nych po zmroku lub dostarcze-
nie karty zgłoszeniowej do 
Punktu Przyjęć Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie-Zdroju (pokój nr 2, parter) - 
codziennie w godz. 7:30-15:30 
wraz z wydrukiem trzech zdjęć 
dekoracji w dobrej jakości. Wy-
niki konkursu zostaną ogłoszo-
ne do dnia 20 stycznia 2019 r. 
na stronie internetowej organi-
zatora: www.szczawno-zdroj.pl 
oraz pro�lu społecznościowym 
FB gminy. Organizator zastrze-
ga, by do tego czasu iluminacje 
zostały pozostawione.

(ABP)

W sali kameralnej Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju przy ul. Kościuszki 
19, odbędzie się spotkanie 
autorskie z Szymonem J. 
Wróblem. 9 grudnia o godz. 
19:00 dziennikarz, reżyser i 
autor książek rozmawiać bę-
dzie o swojej nowej publika-
cji „Ojciec, czyli o Pieronku”, 
z którą gościł na ostatnich 
Międzynarodowych Targach 
Książki w Krakowie. Wstęp 
na spotkanie jest wolny.

W listopadzie zeszłego 
roku w Kinie Janosik w Żyw-
cu oraz Kinie Pod Baranami w 
Krakowie odbyła się premie-
ra trzeciego �lmu Szymona J. 
Wróbla „Ojciec, czyli o Pieron-
ku”. Za ten projekt Szymon po 
raz trzeci został nominowany 
i ostatecznie wygrał plebiscyt 
redakcji Dziennika Zachod-
niego „Człowiek Roku Żywiec-
czyzny” w kategorii „Kultura”. 
Natomiast sam �lm pokazywa-
ny był m.in. na specjalnym po-
kazie w Sejmie RP. Teraz czas 
na kontynuację tej �lmowej 
historii. Podobna sytuacja 
miała miejsce w przypad-
ku pierwszego projektu 
Szymon „Jego Oczami”, 
gdzie po �lmie nakładem 
jednego z krakowskich 
wydawnictw ukazała się 
książka pod tym samym 
tytułem. Teraz również 
tytuł będzie ten sam, co 
�lmu, ale tylko tytuł.

- Nakładem wydawnic-
twa MG, 3 października 
do księgarń w całej Polsce 
tra�ła książka „Ojciec, czy-
li o Pieronku”. Powstała 
ona na bazie mojego �l-
mu dokumentalnego, a 
uzupełniona została o do-
datkowe rozmowy, m.in. 

O Pieronku!
z Januszem Gajosem, ks. Ada-
mem Bonieckim, Jackiem Ża-
kowskim, Jerzym Owsiakiem, 
prof. Tadeuszem Gadaczem, 
Moniką Olejnik, czy Prezyden-
tem Aleksandrem Kwaśniew-
skim… Biskup Tadeusz Pieronek 
- wyrazisty Sekretarz Generalny 
Episkopatu Polski, bezkompro-
misowy kapłan w czasach trud-
nych pytań o konstytucję, Unię 
Europejską, czy miejsce kościoła 
w demokracji. Z bagażem wo-
jennych i PRL-owskich przeżyć. 
Kim jest i czy aby nie patrzymy 
na niego tylko przez pryzmat 
pojedynczych wypowiedzi? Jaki 
wpływ na historię tego Biskupa 
z Żywiecczyzny, urodzonego w 
1934 roku miało pochodzenie, 
rodzina, Sobór Watykański II? 
Jaki wpływ miała kultura góral-
ska, poezja, wysiedlenie i mało 
znana historia jego wybitnego 
taty? W tej bogatej o niepubliko-
wane nigdy zdjęcia i materiały 
rodzinne książce, poszukuję 
odpowiedzi na te i inne pyta-
nia – mówi Szymon J. Wróbel.

(RED)

Jarmark bożonarodzenio-
wy, wigilia miejska i koncert 
świąteczny, a potem Sylwe-
ster pod gwiazdami – będzie 
się sporo działo w grudniu w 
Szczawnie-Zdroju.

- Jarmark już w dniach 14-15 
grudnia, zgłoszenia cały czas 
napływają, mamy już ponad 40 
chętnych wystawców, a lista 
nie jest jeszcze zamknięta. Jest 
już program wydarzenia, będą 
świąteczne koncerty, warsztaty 
tworzenia ozdób, czytanie ba-
śni i wiele innych.

Dzieci z przedszkola i szkoły 
podstawowej będą ozdabiały 
choinki, nasz jarmark odwiedzi 
także Święty Mikołaj. Zaprasza-
my serdecznie do odwiedzenia 
Szczawna-Zdroju w dniach 14-
15 grudnia, od godz. 11.00 do 
19.00 w sobotę i do godz. 17.00 
w niedzielę. W tym roku prosi-
my także naszych wystawców, 
by pakowali swoje produkty 
w ekologiczne opakowania 
i unikali toreb foliowych. Ale 
jednym z ważniejszych akcen-
tów dwudniowego wydarzenia 
będzie zbiórka pieniędzy na 
leczenie mieszkanki Szczawna-
-Zdroju, Pani Lidki. Mama dwój-
ki dzieci walczy z ciężką choro-
bą, potrzebne są pieniądze na 
bieżące leczenie oraz terapię 
zagraniczną. Zbiórkę organizu-

Kulturalny grudzień

je Przedszkole Miejskie, będzie 
można wrzucać datki do pu-
szek lub kupować świąteczne 
wypieki, przygotowane przez 
Radę Rodziców. Cały dochód ze 
zbiórki zostanie przeznaczony 
na leczenie pani Lidki.

A 20 grudnia odbędzie się 
tradycyjna wigilia miejska, na 
którą zapraszamy mieszkań-
ców i kuracjuszy. Spotykamy 
się jak zawsze w hali spacero-
wej, o godz. 18:00, gdzie przy 
dźwiękach kolęd podzielimy 
się opłatkiem i zjemy wigilijne 
potrawy. Tuż po wigilii zapra-
szamy na fantastyczny koncert 
świąteczny do Teatru Zdrojo-
wego – wystąpi zespół Liko 
Band i dzieci z Miejskiej Szkoły 
Podstawowej w Szczawnie-
-Zdroju.

Czeka nas jeszcze plene-
rowe pożegnanie starego i 

przywitanie nowego roku. 31 
grudnia spotkamy się w Par-
ku Zdrojowym, by wspólnie 
cieszyć się z nadejścia nowe-
go 2020 roku. Zapraszamy od 
23.00 do Parku Zdrojowego, 
gdzie grać będzie dobra mu-
zyka, a punktualnie o północy 
złożę życzenia mieszkańcom i 
kuracjuszom. Planowana jest 
także spora niespodzianka.

Z kolei melomani mogą 
liczyć na prawdziwą ucztę w 
Teatrze Zdrojowym – 31 grud-
nia na deskach szczawieńskie-
go teatru pojawi się klasyka 
baletu – „Jezioro łabędzie” w 
wykonaniu artystów Opery Po-
znańskiej. Bilety będzie można 
już wkrótce nabywać, cena od 
60 do 80 zł – dodaje Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczawna-
-Zdroju.

(ABP)
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Profesjonalne CV
List motywacyjny
To twoja wizytówka na start!!!
Zapraszamy do korzystania z profe-
sjonalnej pomocy w zakresie two-
rzenia dokumentów aplikacyjnych – 
szczegóły na temat usługi dostępne 
są u doradców zawodowych Powiato-
wego Urzędu Pracy w Wałbrzychu od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8-14:15 (pokój nr 23).

R E K L AMA

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
ogłasza przetarg na sprzedaż garażu nr 2 położonego w Wał-
brzychu przy ulicy Szlifi erskiej działka nr 950 obręb nr 6 Pia-
skowa Góra za cenę wywoławczą 12.600,00 złotych (dwana-
ście tysięcy sześćset złotych) netto.  Oględzin garażu można 
dokonać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu: 
74/666 63 44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie 
Spółki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych 
do dnia 10 stycznia 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi 13. 01. 2020r

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyn.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ 
GARAŻU

R E K L AMA

Nowe stawki za wywóz nieczy-
stości w Gminie Mieroszów będą 
obowiązywać od 01.01.2020r. i wy-
niosą 28 zł za jedną osobę na mie-
siąc.

- Zgodnie z unijnymi wytyczny-
mi, w 2020 roku nasz kraj powinien 
osiągnąć 50-procentowy poziom od-
padów podlegających recyklingowi. 
Obecnie ten wskaźnik wynosi tylko 
30 proc. Na „ulgę” nie ma co liczyć. 
Mało tego, wymagania Unii Europej-
skiej dotyczące odpadów nadających 
się do przeróbki i ponownego uży-
cia, będą coraz większe w kolejnych 
latach. Sejm RP zdecydował więc o 
znowelizowaniu Ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. 
Część rozwiązań, jakie zapisano w 
dokumencie, będzie miała konse-
kwencje �nansowe, które odczują 
przede wszystkim samorządy. Nikt nie 
lubi podwyżek. Szczególnie, jako wła-
dze gminy nie lubimy ich serwować 
mieszkańcom. Niestety, nie mamy 
wyjścia, ponieważ głównym powo-
dem wzrostu cen za odbiór odpadów 
komunalnych są przepisy Unii Euro-
pejskiej oraz zmiana ustawodawstwa 
krajowego. To od nas zupełnie nie-
zależne. Prawo narzuciło kosztowny 
system selektywnej zbiórki odpadów 
w podziale na 5 frakcji. To powoduje 
wzrost kosztów jakie musi ponieść 
przedsiębiorca zajmujący się przetwa-
rzaniem i składowaniem odpadów: 
wyższe stawki opłaty marszałkowskiej 

za składowanie odpadów mieszal-
nych, wzrost płacy minimalnej, wzrost 
kosztów paliwa, wzrost kosztów ener-
gii, wzrost kosztów dostosowania in-
stalacji nowych standardów bezpie-
czeństwa (monitoring wizyjny, operat 
przeciwpożarowy, zabezpieczenie 
roszczeń na rzecz organów ochrony 
środowiska). System gospodarowania 
odpadami komunalnymi zorganizo-
wany przez gminę w tym prowadze-
nie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych) powinien 
się samo�nansować (oznacza to, że 
gmina nie może dokładać środków 
publicznych na ten cel), co przekłada 
się na obowiązek ustalenia wysoko-
ści ponoszonych przez mieszkańców 
gminy opłat na poziomie zabezpie-
czającym pokrycie kosztów funkcjo-
nowania systemu gospodarowania 
odpadami. W tej sytuacji musieliśmy 
podjąć, podobnie jak inne samorzą-
dy, trudną decyzję. Wybraliśmy jed-
ną metodę naliczania opłat spośród 
3 jakie dopuszcza ustawa z 19 lipca 
2019 r. o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. 
Ten wybór ma jak najmniej obciążać 
mieszkańców i jest najbardziej spra-
wiedliwy, choć zdajemy sobie sprawę, 
że kosztowny. I jeszcze jedna ważna 
uwaga - opłaty za odbiór odpadów 
nie stanowią źródła dodatkowych do-
chodów gminy – podkreśla Andrzej 
Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Drożeją śmieci
Trwa walka o lądowisko w Mie-

roszowie, z którego korzystają mi-
łośnicy paralotniarstwa z całego 
kraju i zagranicy. - Mamy nadzie-
ję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa Oddział we Wrocławiu 
zmieni swoje stanowisko w spra-
wie nieruchomości w Mieroszowie. 
Areoklub Ziemi Wałbrzyskiej od 
zawsze związany jest z naszą gmi-
ną. Rozmowy trwają – podkreśla 
burmistrz Mieroszowa Andrzej Li-
piński.

- Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
8 października 2019 roku zwrócił 
się do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa we Wrocławiu z wnio-
skiem o nieodpłatne przekazanie na 
własność jednostki samorządu tery-
torialnego nieruchomości położonej 
w Mieroszowie (działka nr 395/5 ob-
ręb nr 2), na której jest lądowisko. W 
odpowiedzi z 22.11.2019 roku Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we 
Wrocławiu stwierdził, że brak jest 
możliwości przedłużenia umowy 
dzierżawy, a dotychczasowy dzier-
żawca - Aeroklub Ziemi Wałbrzy-
skiej traci tytuł prawny do dalszego 
używania przedmiotu dzierżawy. 
Po przejęciu do Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa działka nr 
395/5 będzie ponownie rozdyspo-
nowana w formie przetargu – wy-
jaśnia Dariusz Szmulik ze Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu i stawia 
pytania:

Stracą lądowisko?
miotów, które mają zamiar przejąć 
lądowisko w Mieroszowie lub działań 
politycznych?

- Starosta Powiatu Wałbrzyskiego 
nie wyrazi zgody na zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mieroszów w powyższym te-
macie i w razie podjęcia prób prze-
kształcenia lądowiska w Mieroszowie 
zgłosi sprawę do Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego celem wery�kacji. 
Przedmiotowa nieruchomość jest od 
1946 roku wykorzystywana jest jako 
lądowisko dla statków powietrznych 
oraz do celów sportów lotniarskich. 
Władze Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej 
zgłosiły akces włączenia stowarzysze-
nia w działania Sztabu Kryzysowego 
Zarządzania w Powiecie Wałbrzyskim, 
proponując rozszerzenie prowadzo-
nej już działalności o wykorzystanie 
tego terenu (lądowiska) do opera-
cji lotniczych, samolotów biorących 
udział w akcjach gaszenia pożarów 
górskich, terenów leśnych w rejonie 
Gór Suchych, monitoringu powietrz-
nego obszarów leśnych przy wyko-
rzystaniu statków powietrznych oraz 
innych zadań. Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego zainteresowany jest zło-
żoną przez władze Aeroklubu ofertą 
przy jednoczesnym wykorzystaniu 
istniejącej już lokalizacji, sprzętu, 
doświadczonej kadry instruktorów i 
szkoleniowców – podkreśla Dariusz 
Szmulik.

(RED)

Kto chce dokonać wrogiego prze-
jęcia terenu lądowiska w Mieroszowie 
i jaki ma w tym interes? Czy działania 
służb rządowych mają doprowadzić 
do całkowitej likwidacji lądowiska w 
Mieroszowie? Czy likwidacja lądowi-
ska w Mieroszowie znanego w całej 
Europie, gdzie odbywają się między-
narodowe zawody lotnicze, a także 
szkolą się przyszli adepci sportów 
lotniczych oraz piloci jest pomysłem 
„rządowym” na rozwój turystyki w re-
gionie? Jakie działania w powyższym 
temacie wykonał lokalny samorząd 
w Mieroszowie? Czy bezpieczeństwo 
mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego 
jest mniej ważne od partykularnych 
interesów bliżej nieokreślonych pod-
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R E K L AMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 
71/14 o powierzchni 0,07 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem 
PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga 
wieczysta nr SW1W/00089246/2. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł. 
Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 
nr 134/2 o powierzchni 0,1617 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest 
symbolem S-PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w 
Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077921/1. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł.
Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej. 

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 
71/2 o powierzchni 0,20 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem 
RIVb, RV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu 
księga wieczysta nr SW1W/00077930/7. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 80.000,00 zł.
Wadium: 8.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki 
nr 390/4 o powierzchni 0,1917 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona 
jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w 
Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00019167/3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł.

Wadium: 4.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej.

5. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 85 
o powierzchni 0,30 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, 
Ł. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga 
wieczysta nr SW1W/00077924/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł.
Wadium: 1.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
wyłączone z zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.
Do dnia 03.01.2020 r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. 
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Koszty 
przygotowania dokumentacji dla poszczególnej nieruchomości wynoszą 500,00 zł., 
które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz 
przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w 
pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń 
w Jabłowie, Cieszowie, Gostkowie i Strudze, oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 05.12.2019 
r. do 10.01.2020 r.

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204) 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski. 

Po kilku miesiącach remontu, do użytku młodzieży została oddana 
Świetlica Wiejska w Głuszycy Górnej. Na zaproszenie na zaproszenie 
Sołtys Anny Słomianej, Rady Sołeckiej Głuszycy Górnej oraz Joanny 
Burchardt przybyli Burmistrz Głuszycy Roman Głód, sołtysi, Radni Rady 
Miejskiej Głuszycy, dyrektor Centrum Kultury-MBP Sabina Jelewska, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz mieszkańcy Głuszycy 
Górnej.

(MC)

Świetlica jak nowa
Bezpłatne szkolenie
• Gmina Głuszyca otrzymała 
do�nansowanie na realizację 
bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 pn. „E-aktyw-
ni mieszkańcy województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego”. 
Trwają już pierwsze szkolenia. 
Organizatorzy zapraszają do 
skorzystania ze szkoleń, a do 
wyboru są różne tematy szko-
leń: rodzic w internecie; mój 
biznes w sieci; moje �nanse i 
transakcje w sieci; działam w 
sieciach społecznościowych; 
tworzę własną stronę interne-
tową (blog); rolnik w sieci; kul-
tura w sieci. Celem projektu jest 
podniesienie poziomu kompe-
tencji cyfrowych niezbędnych 
do skutecznego korzystania z 

tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekru-
tacyjnych. W szkoleniach mogą 
wziąć udział wszyscy, którzy 
ukończyli 25 rok życia. Każda 
z osób może skorzystać z jed-
nego szkolenia. Będą się one 
odbywały w dwunastoosobo-
wych grupach, każda osoba na 
osobnym komputerze, od po-
niedziałku do soboty. Podczas 
szkoleń zapewniony jest cate-
ring. Zapisy elektronicznie na 
adres: k.lazanowska@gluszyca.
pl, d.blachotnik@gluszyca.pl. 
W treści maila należy podać: 
imię i nazwisko, telefon i mail 
kontaktowy, informacje czy są 
Państwo mieszkańcami gminy 
Głuszyca lub województwa 
dolnośląskiego oraz informa-
cja czy są Państwo osobami 
niepełnosprawnymi (z orzecze-

niem czy bez). Można też zgło-
szenia dokonać telefonicznie 
pod numerami: 74 88 66 740 i 
74 88 66 756.

Wyprawka czytelnicza
• Przypominamy, że do 6 grud-
nia 2019 r. dzieci urodzone 
w 2013 roku mogą odebrać 
w głuszyckiej bibliotece Wy-
prawkę Czytelniczą w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka wielki człowiek”. Szcze-
gółowe informacje na temat 
ogólnopolskiej akcji znajdują 
się na stronie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy.

Jarmark coraz bliżej
• Przed nadchodzącymi świę-
tami w Głuszycy odbędzie się 
jarmark świąteczny. Kiermasz 
został zaplanowany na 20 

Raport z Gminy Głuszyca

grudnia w godz. 15:00 - 18:00 
na terenie głuszyckiego Cen-
trum Przesiadkowego (ul. Łu-
kasiewicza). Wystawcy zapre-
zentują świąteczne ozdoby 
i stroiki, będzie można spró-
bować też ciast. Czas umili 
wspólne kolędowanie. Osoby, 
które chciałyby wziąć udział 
w jarmarku, mogą zgłaszać 
się do 17 grudnia. Wszystkich 
potrzebnych informacji dla 
wystawców udziela Centrum 
Kultury Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy.

(MC)
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W Gminie Stare Bogaczo-
wice rozpoczęły się przygo-
towania do zbliżających się 
świąt. Dzieci mają ręce pełne 
roboty.

- Grudzień to czas ocze-
kiwania na święta bożego 
narodzenia. Czas ten jest ma-
giczny szczególnie dla dzieci, 
które czerpią ogromną radość 
z przedświątecznych przygoto-
wań, dlatego Gminne Centrum 
Bibilioteczno-Kulturalne w Sta-
rych Bogaczowicach przygoto-
wało szereg przedświątecznych 
aktywności. W miniony wtorek 
najmłodsi wspólnie ubrali cho-
inkę, po czym każde dziecko na-
pisało list do Świętego Mikołaja. 

Starsze dzieci pisały, a najmłod-
sze rysowały swoje świąteczne 
życzenia. Kolejne przedświą-
teczne spotkanie odbędzie się 
w Gminnym Centrum 10 grud-
nia - dzieci ozdobią pierniki, a 
18 grudnia powstaną świątecz-
ne stroiki. Gminne Centrum Bi-
bilioteczno-Kulturalne zapew-
nia materiały, a także warsztaty 
z certy�kowanymi �orystkami. 
Wszystkie informacje na temat 
przedświątecznych warsztatów 
uzyskać można w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kultural-
nym pod nr tel. 74-844-35-03 
– mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
placówki.

(AL)

Mieszkańcy Grząd i Grząd 
Górnych tłumnie uczestni-
czyli w o�cjalnym otwarciu 
nowej Świetlicy Wiejskiej w 
Grzędach.

- Do Państwa dyspozy-
cji  oddajemy budynek, w któ-
rym na parterze znajdują się 
dwa pomieszczenia pełniące 
funkcję świetlicy: większe o 
powierzchni 105 m2 i mniejsze 
o powierzchni 45 m2. Pomiesz-
czeniom świetlic towarzyszy 
zaplecze socjalno-sanitarne 
(kuchnia, sanitariaty, magazyn), 
pomieszczenie administracyj-
ne oraz pomieszczenia tech-
niczne zlokalizowane na parte-
rze i nieużytkowym poddaszu. 
To kolejna milionowa inwesty-
cja w ramach konsekwentnie 
realizowanej od prawie 10 lat 
koncepcji zwiększania dostęp-
ności oferty społeczno-kultu-
ralnej  dla mieszkańców gminy 
– powiedział Adam Górecki, 
wójt gminy Czarny Bór, który 
następnie przywitał przyby-

łych gości i skierował słowa 
podziękowania dla inicjatorów 
powstania tego obiektu, osób 
zaangażowanych w jego po-
wstanie – obecnych i byłych 
radnych gminy oraz pracowni-
ków Urzędu Gminy w Czarnym 
Borze odpowiedzialnych za 
wyposażenie placówki. Po wy-
stąpieniach zgromadzonych 
gości, symbolicznego pokro-
pienia wodą święconą dokonał 
proboszcz para�i w Czarnym 
Borze – ks. Ryszard Pita.

Wstęgę, o�cjalnie otwie-
rając świetlicę, przecinali: 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
– senator RP, Iwona Frankow-
ska – wicestarosta wałbrzyski, 
Adam Górecki – wójt gminy, 
przedstawiciele sąsiednich 
gmin: Tomasz Fąka – Zastęp-
ca Wójta Gminy Stare Boga-
czowice i Sebastian Drapała 
– Zastępca Burmistrza Bogu-
szowa-Gorc, sołtysi Grząd Gór-
nych – Dorota Kaziuk i Grząd 
– Franciszek Koczerga, Katarzy-

Świąteczny klimat Miejsce spotkań

na Rolka, wykonawca obiektu – 
Wieńczysław Smukowski – Pre-
zes TWS GB Sp. z o.o. i Dariusz 
Stefaniak – inspektor nadzoru 
(Inwestbud Sp. z o.o.). Otwar-
cie placówki uświetnił występ 
Zespołu Ludowego Grzędow-
nianki. Organizatorzy przygo-
towali również słodką niespo-
dziankę – przepyszny tort oraz 
pamiątkowe kubeczki. 

 - Budowa świetlicy wiejskiej 
w Grzędach została s�nansowa-
na ze środków własnych gminy 
Czarny Bór w kwocie blisko 2 mln 

złotych. Na obiekcie, w ramach 
działań proekologicznych, za-
montowane są ogniwa fotowol-
taiczne, których koszt wyniósł 
prawie 140 000 zł przy do�nan-
sowaniu jakie gmina otrzymała 
na ten cel z PROW 2014-2020 
w kwocie blisko 90 000 zł. Trwa 
jeszcze wyposażanie obiektu, na 
które gmina również otrzymała 
do�nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego - podkreśla wójt 
Adam Górecki.

(JJ)
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Dyrektor Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu Paweł 
Brzozowski w Ambasadzie 
RP w Pradze zaprezentował 
czeskim partnerom walory 
atrakcji turystycznych Gminy 
Walim.

- Dużym zainteresowaniem 
biur podróży oraz dziennikarzy 
cieszyła się oferta pod hasłem 
„Historia na wyciągnięcie ręki”, 
kierowana do dzieci i mło-
dzieży w zakresie zwiedzania 

Sztolni Walimskich oraz „Hi-
storia Średniowiecza”, pozwa-
lająca poznać średniowieczny 
zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim. Promocja Krainy So-
wiogórskich Tajemnic odbyła 
się podczas Dolnośląsko-Środ-
kowoczeskiego Forum Gospo-
darczego, zorganizowanego 
wspólnie przez Dolny Śląsk i 
Kraj Środkowoczeski – wyja-
śnia Paweł Brzozowski.

(AM)

Promocja 
w ambasadzie

Strażacy ochotnicy z 
Dziećmorowic otrzymali 
nowy pojazd ratowniczo-ga-
śniczy z napędem na cztery 
koła marki Citroen Jumper.

W przedziale pasażerskim 
pojazdu może bezpiecznie po-
dróżować pięciu strażaków. 
Jest to lekki samochód ratow-
niczo – gaśniczy, spełniający 
wymagania nie tylko polskich 
przepisów o ruchu drogowym, 
ale także dotyczące pojazdów 
uprzywilejowanych. Auto wy-
korzystywane będzie przede 

wszystkim do akcji ratownictwa 
drogowego na terenie Gminy 
Walim i drogach Powiatu Wał-
brzyskiego. Koszt zakupu sa-
mochodu to nieco ponad 160 
tys. zł. Głównym inwestorem 
jest Urząd Gminy Walim, który 
przekazał na ten cel ponad 120 
tys. zł, natomiast kwota 40 tys. zł 
zostanie s�nansowana z dotacji 
celowej  dla Gminy Walim na re-
alizację zakupu inwestycyjnego 
z budżetu Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu.

(AM)

Wóz dla OSP 
Dziećmorowice

Na granicy trzech sołectw 
– Zagórze Śląskie, Jugowice i 
Niedźwiedzica, wyremonto-
wana została droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych.

- Na zadanie „Zagórze Ślą-
skie droga dojazdowa do grun-

tów rolnych” Gmina Walim 
pozyskała środki w wysokości 
25 200 zł w formie dotacji ce-
lowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego dla jednostek 
samorządu terytorialnego, na 
ochronę, rekultywację i popra-

wę jakości gruntów rolnych. 
W ramach prac wykonano 
drogę o nawierzchni bitumicz-
nej wraz z przemyślanym 
rozwiązaniem odbioru wód 
opadowych, dostosowanym 
do trudnych górskich warun-

Nowa droga w Zagórzu Śląskim ków. Rów został pogłębiony i 
umocniony kamieniem, co ma 
uniemożliwić podmywanie 
drogi. Pojawiły się też bariery 
energochłonne, poprawiające 
bezpieczeństwo poruszania 
się po tej drodze. Koszt inwe-
stycji to kwota ponad 100 tys. 
zł – podkreśla Adam Hausman, 
wójt Gminy Walim.

(AM)
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Barbórka, czyli Dzień 
Górnika, to tradycyjne świę-
to górnicze, obchodzone 4 
grudnia, w dniu św. Barbary 
z Nikomedii - patronki trud-
nej pracy. Poza górnikami 
Barbórkę obchodzą także 
wszystkie zawody związane 
z poszukiwaniem paliw ko-
palnych.

Historia Boguszowa - Gorc 
jest nierozerwalnie związana 
z górnictwem. Powstały o niej 
długie referaty. Dzisiaj niewiel-
ką jego namiastkę można obej-
rzeć w izbie pamięci, założonej 
i prowadzonej przez Stowarzy-
szenie Górników Witold. Sam 
szyb Witold jest obrazem czę-
ści tej historii. 

W dniu górnika członkowie 
Stowarzyszenia Witold, wraz z 

Zastępcą Burmistrza Boguszo-
wa Gorc Sebastianem Drapałą 
i zaproszonymi gośćmi zebrali 
się w Centrum Kulturalno - 
Kongresowym Witold w celu 
odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej działalność Stowarzy-
szenia „Witold”, umieszczonej 
tuż przy wejściu do obiektu 
oraz obejrzenia niezwykłego 
przedstawienia przygotowa-
nego przez uczniów PSP nr 1 
z klasy 2a, 4a, 7a i dwóch od-
działów przedszklonych: Sówki 
i Biedroneczki.

- Dziękuje Wam, członkom 
Stowarzyszenia Witold za pie-
lęgnowanie tradycji górniczej, 
stanie na straży pamięci o 
niej, przekazywanie młodym 
pokoleniom informacji, wie-
dzy o pracy górnika, także w 

postaci namacalnej - jest nią 
Izba Pamięci. Szczególne po-
dziękowania kieruję do najak-
tywniejszych członków Sto-
warzyszenia: prezesa Józefa 
Waliszewskiego, wiceprezesa 
Stanisława Urbaniaka, Józefa 
Górnego, Cezarego Piosika, 
Aleksandra Kochańskiego, Ma-
riana Lorka i Zdzisława Dunia. 
Wraz z drobiazgiem, w postaci 
wagonika wykonanego metodą 
witrażu przez dyrektor MBP-CK 
Elżbietę Gajewską, przekazuję 
Wam życzenia zdrowia. Bądźcie 
z nami jak najdłużej i pielęgnuj-
cie tę piękną polską tradycję i 
wiedzę o Waszej pracy. Życzę 
Wam dużo siły, abyście nadal 
tak aktywnie działali – powie-
dział Sebastian Drapała.

(WK)

Barbórka w Szybie Witold
W Starej Kopalni w Wał-

brzychu odbyła się 17 Gala 
Sportu Grand Prix Idol 2019 
„Postaw serce na nogi”, która 
została zorganizowana przez 
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze – Zamek Książ 
przy TKKF w Wałbrzychu. 
Patronat nad imprezą objęła 
Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Maria Anna Romańska.

W tym roku nominowanych 
zostało 27 zawodników (mini-
mum 10 startów – mężczyźni, 
minimum 6 startów – kobiety). 
W klasy�kacji Super Idol wygrał 
Marek Henczka - 339 pkt. (15 
imprez), w klasy�kacji Max Idol 
(4 zawodników po 15 imprez): 
Marek Henczka – 339 pkt., Ma-
riola Sarnecka - 338 pkt., An-
drzej Cukier - 338 pkt., Andrzej 
Kubielewicz - 317 pkt.

Część o�cjalna odbyła się w 
sali multimedialnej, gdzie zo-
stały wręczone nagrody i tro-
fea sportowe w 12 kategoriach 
wiekowych oraz 2 kategoriach 
specjalnych. Wręczono rów-
nież podziękowania dla part-
nerów Idola, które otrzymały 
Gminy: Wałbrzych, Mieroszów, 
Czarny Bór, Stare Bogaczowice, 
Walim, Szczawno- Zdrój oraz 
czeskie miasto Mezimesti. Uho-
norowano także sponsorów 
Idola: Camela S.A - Michał Gaź-

Grand Prix Idol 2019

dziński , DZT -Service-Jolanta 
Suława, Agencja Turystyczna 
– ALTUR, Ronal Polska Krzysz-
tof Brosig, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego – Robert Jagła, 
Z.P.Ch Pakt – Bożena Niewie-
dział, MZB – Kacper Nogajczyk, 
Decathlon – Łukasz Kaczorek, 
Gmina Czarny Bór – Adam Gó-
recki, Mc Donalds – Marek Bo-
rowy, Sanatoria Dolnośląskie – 
Tomasz Maciejowski, Cukiernia 
Oleńka.

Film z całego cyklu przygo-
towała Magdalena Maślankie-
wicz, a śpiewała Natalia Śliw-
ka. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy gali zwiedzali wy-
stawę całorocznego cyklu Idol, 
częstując się pysznym tortem z 
Cukierni Oleńka. 

Patronem medialnym cy-
klu Grand Prix Idol 2019 była 
redakcja Tygodnika DB 2010 i 
portalu db2010.pl.

(RED)
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Drugi raz z rzędu w me-
czu Pucharu Polski z udzia-
łem piłkarek nożnych AZS 
PWSZ Wałbrzych 90 minut 
nie wystarczyło, aby wyłonić 
zwycięzcę. Ale tym razem to 
wałbrzyszanki musiały uznać 
wyższość rywalek, przegry-
wając z Olimpią Szczecin po 

dogrywce 2:3 i odpadając 
tym samym z rozgrywek.

Zgodnie z przewidywania-
mi i zbliżoną pozycją obu dru-
żyn w tabeli ekstraligi kobiet, 
kibice zgromadzeni na stadio-
nie przy ulicy Ratuszowej oglą-
dali bardzo wyrównane i zacię-
te widowisko, w którym wynik 

do samego końca był sprawą 
otwartą.

- Do przerwy w lepszej sy-
tuacji były przyjezdne, które 
w 41 min. objęły prowadzenie. 
Po zagraniu z własnej połowy 
do Amelii Bińkowskiej, mło-
da zawodniczka wykorzystała 
błąd defensywy wałbrzysza-

nek i skutecznym strzałem 
zdobyła pierwszego gola dla 
swojego zespołu. Dużo więcej 
emocji przyniosła druga po-
łowa. A zaczęło się w 51 min., 
gdy Karolina Ostrowska dość 
niespodziewanym uderze-
niem z 30 metrów, po którym 
piłka zrobiła jeszcze kozioł, 

Pożegnanie z pucharem
pokonała bramkarkę Olimpii i 
było 1:1. Radość gospodyń nie 
trwała długo, bowiem już mi-
nutę później Kornelia Grosic-
ka - próbując dośrodkować w 
pole karne - niespodziewanie 
dla wszystkich zaskoczyła Jago-
dę Sapor i ponownie to zespół 
ze Szczecina prowadził. Druga 
połowa to cios za cios, a szczeci-
nianki - atakując i próbując zdo-
być trzeciego gola praktycznie 
zapewniającego im zwycięstwo 
- w 63 min. zostały skontro-
wane. Klaudia Fabova zagrała 
na skrzydło do Julity Głąb, a ta 
dośrodkowała w pole karne 
do Oliwii Rapackiej, która sku-
tecznym strzałem wykończyła 
akcję swojej drużyny. Do końca 
meczu obie ekipy próbowały 
jeszcze zmienić wynik, m.in. po-
przeczka uratowała AZS PWSZ 
przed utratą gola, ale rezultat 
nie uległ już zmianie i o awansie 
musiało zdecydować dodatko-
we 30 minut. W dogrywce wał-
brzyszanki musiały sobie radzić 
bez Karolina Ostrowskiej, która 

w 86 min. ujrzała drugą żółtą, a 
w konsekwencji czerwoną kart-
kę i to przyjezdne były w lepszej 
sytuacji. Mimo to w dogrywce 
podopieczne trenera Kamila 
Jasińskiego dzielnie stawiały 
czoła rywalkom, jednak w 109 
min. musiały skapitulować. Po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego 
Matilda Böhm głową skierowa-
ła piłkę do siatki i było 2:3. Była 
to akcja decydująca o zwycię-
stwie i to Olimpia zameldowa-
ła się w ćwierć�nale Pucharu 
Polski – relacjonuje Tomasz 
Stasiński.

(TS)

AZS PWSZ Wałbrzych – Olimpia Szczecin 
2:3 (0:1, 2:2, dogr. 0:1)
Bramki: Karolina Ostrowska (51), Oliwia 
Rapacka (63) oraz Amelia Bińkowska 
(41), Kornelia Grosicka (52), Matilda 
Böhm (109).
AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska, Zawadz-
ka, Bosak, Szewczuk, Cieśla, Ostrowska, 
Głąb (90+4 Turkiewicz), Rapacka (108 
Podkowa), Materek, Fabova.

Stalowe nerwy
• Po emocjonującym meczu XII 
kolejki I ligi koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych pokonali 
Rawlplug Sokół Łańcut 82:76 
(27:7, 12:19, 14:14, 29:36). 
Punkty dla Górnika Trans.eu 
zdobywali: Rafał Glapiński 15, 
Damian Pieloch 13, Damian 
Cechniak 13, Krzysztof Jakób-
czyk 12, Grzegorz Kulka 9, Mar-
cin Wróbel 8, Kamil Zywert 7, 
Bartłomiej Ratajczak 3, Maciej 
Koperski 2, Damian Durski. W 
następnej kolejce wałbrzysza-
nie po raz trzeci z rzędu zagrają 
na własnym parkiecie. 8 grud-
nia w hali Aqua – Zdrój w Wał-
brzychu Górnik Trans.eu bę-
dzie podejmował GKS Tychy. 
Początek o godz. 17.30.

Porażki rezerwy
• W grupie A III ligi koszykarzy 
Basket Legnica nieoczekiwa-
nie pokonał Górnik Trans.eu 
II Wałbrzych 102:100 (21:23, 
19:27, 33:28, 29:22). Punkty dla 
Górnik Trans.eu II zdobywali: 
Damian Durski 30, Bartłomiej 
Ratajczak 21, Maciej Koper-
ski 21, Maciej Krzymiński 15, 
Łukasz Makarczuk 8, Mateusz 
Podejko 3, Maciej Szymański 
2, Marcin Jeziorowski, Kac-
per Rejek, Tomasz Woźniak. A 
w kolejnej serii spotkań KKS 
Siechnice wygrał z Górnikkiem 
Trans.eu II Wałbrzych 86:66 
(23:12, 16:16, 17:12, 30:26). 
W tym spotkaniu punktowali: 
Maciej Krzymiński 20, Łukasz 
Makarczuk 17, Mateusz Po-
dejko 12, Marcin Jeziorowski 
8, Maciej Szymański 5, Kuba 

Niziński 4, Julian Pieprzyk, Ja-
kub Bedla, Mateusz Stankie-
wicz, Kamil Matusik, Kacper 
Rejek. Już w piątek - 6 grudnia 
o godz. 20.30, Górnik Trans.eu 
II będzie podejmował w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów Orła 
Ziębice. W grupie B MKS Ma-
zbud Basket Szczawno-Zdrój 
zagra 8 grudnia o godz. 17.00 
w Kłodzku z Chrobrym

Lider był silniejszy
• W spotkaniu 8 kolejki 3 grupy 
II ligi siatkarek Olimpia Jawor 
pokonała Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych 3:1 (25:14, 23:25, 
25:21, 25:17). Chełmiec Wodo-
ciągi zagrał w składzie: Gajczyk, 
Gezella, Sławińska, Julia Rze-
czycka, Olczyk, Sobolewska, 
Bojko (libero) oraz Łuszyńska, 
Małodobra, Judyta Rzeczycka, 
Pawelska (libero). Następny 
mecz podopieczne trenera 
Marka Olczyka rozegrają w so-
botę - 7 grudnia o godz. 17.00. 
Ich rywalem w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów będzie UKS Je-
dynka Siewierz.

Planowe zwycięstwo
• MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 
pokonał Ikara Legnica 3:0 
(25:22, 25:23, 25:20) w meczu 
9 kolejki 4 grupy II ligi siatka-
rzy. MKS Aqua-Zdrój zagrał w 
składzie: Leński, Kulik, Nowak, 
Pizuński, Dereń, Gawryś, Dzi-
kowicz (libero) oraz Szczygiel-
ski, Redyk, Gontarewicz, Baran, 
Płużka. Następny mecz wał-
brzyszanie rozegrają 7 grudnia 
w Sycowie z KS Rosiek.

(RED)

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

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg 

za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK

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

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

USŁUGI

(18) Hydraulik - instalacje c.o, wod-
no - kanalizacyjne, gazowe kotły 
c.o. Tel. 506 754 379
(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533
(3) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

(4) Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
łazienką, wc, ok. 46 m kw. w dom-
ku wolnostojącym. Cena 400 zł + 
media. Tel. 795 602 683
Kupię mieszkanie w Świebodzi-
cach 28 - 50 m2 (bez pośredni-
ków). Może być do remontu. Tel. 
881 674 150
(3) Wynajmę pomieszczenia go-
spodarcze. Tel. 795 602 683

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

PRACA

Masz orzeczenie? Dzwoń!!! lekka, 
siedząca praca. Pilne, Wałbrzych,  
606 829 141

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

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(2) Sprzedam materac do terapii z 
polem magnetycznym w warun-
kach domowych tel. 795 718 080 ( 
dzwonić w godz. 15 - 20)
(3) Sprzedam ziemniaki vineta – 
1,80 zł kg. Tel. 795 602 683

INNE

(2) Zgubiłem klucze na trzech 
niebieskich tasiemkach w kurtce. 
Wysoka Nagroda. Tel. 574 251 641

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę

Zarobki 1300- 2000 euro
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00! 

533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

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...

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 

wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu - ul. Boczna nr 9 oraz na 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.bip.walim.pl) i na stronie 

Urzędu Gminy Walim – (www.walim.pl: 

ogłoszenia) został wywieszony na okres 

od 05.12.2019 r. do 27.12.2019 r. wykaz 

nr 16/2019 z dnia 05.12.2019 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach
200 m kw. - dwa odrębne mieszkania, garaż 42 m kw., 

strych 200 m kw. Nowy dach, kominy, okna PCV. Ogrodzona 
działka - 880 m kw. z ogrodem; przylegająca do domu działka 

budowlana o powierzchni 660 m kw., z osobnym wjazdem 
od asfaltowej drogi, dla której jest także osobna księga wieczysta.

Cena: 550 tys. zł. Tel. 600 496 707

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

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania • Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!   Tel. 790 709 590



Czwartek, 5 grudnia 2019 r.

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

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

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu, w dzielnicy Biały Kamień o 
pow. 63,50 m² (67 m² powierzch-
ni użytkowej- strych, piwnica), 
2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie 
gazowe i alternatywnie kominek. 
Cena 123 tys. zł. 

Pilnie poszukuję mieszkania w 
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w 
dzielnicy Rusinowa o pow. do 
60m2, dwa pokoje z łazienką i 
kuchnią. Warunek: ogrzewanie 
gazowe i tylko wysoki parter. Cena 
do 120 tys. zł

Pilnie poszukuje mieszkania w 
Głuszycy, minimum dwa pokoje, 
łazienka, standard do zamieszka-
nia. Cena do 70 tys. zł.

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

Sprzedam zabytkowy dom o prze-
znaczeniu usługowo- mieszkalnym 
w Walimiu. 220 m2, działka 800 
m2. Cena 370 tys. zł.

Sprzedam rozkładowe mieszkanie 
w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze 
piętro do remontu 109,70 m2. 
Cena tylko 85 tys. zł.

Sprzedam dwie przyległe do siebie 
działki budowlano- rekreacyjne w 
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej 
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja! 
Cena 100 tys. zł. 

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

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

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

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

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

NOWE MIASTO  72m2 3pokoje z 
dużym ogrodem 2 balkony wysoki 
standard !  cena249tys  Tel do kon-
taktu 535-416-014 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN-MS-1020

STARY ZDRÓJ ( boczna ulica 
)2pok 2piętro 55m2  rozkładowe, 
cena  120tys zł   tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1060

BIAŁY KAMIEŃ  2 pokoje parter 
cena 65tys zł  tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 549 

PODGÓRZE  2pokoje, 77m2 2pie-
tro cena 108tys zł  tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1076

BIAŁY KAMIEŃ  2 pokoje, 41,60m2, 
parter, cena 79tys zł  tel do kontak-
tu 792-549-757  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1074 

SOBIĘCIN  2 pokoje, 29,71m2, par-
ter, cena 69tys zł  tel do kontaktu 
792-549-757  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1094

BIAŁY KAMIEŃ  1 pokój, 32,74m2, 
3 piętro, gotowe do zamieszkania, 
cena 118tys zł  

tel do kontaktu 792-549-757, ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN- MS- 979

SZCZAWNO-ZDRÓJ,  4 pokoje, 
72,25m2, 2 piętro, kamienica, 
cena 189tys zł  tel do kontaktu 
792-549-757, oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS-1089

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

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

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA 
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 

NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30

DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA, 
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-
ko ul.Gagarina, pow. 239 m2, w 
tym pow. biurowa-mieszkalna 60 
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł 
netto/ m-c. Tel. 883 334 486

MS-4028 – Piaskowa Góra 2 
pokoje, 34m2, wysoki parter w 
4-piętrowym bloku, cena 129 tys. 
Tel. 883 334 486

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul. 
Broniewskiego, lokal do wynajęcia 
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 
630

MS- 4024 – Podzamcze, 2 pokoje 
36m2, 1 piętro, po remoncie, cena 
139 tys. Tel. 883 334 486

PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do 
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 4015 – kawalerka 19m2, 
wysoki standard, cena 95 tys. Tel. 
606 976 630

MS – 4013 – 2 pokoje Nowe Mia-
sto, do odświeżenia, cena 79 tys. 
Tel. 883 334 486

MS – 4006 – Osiedle Krakowskie, 
3 pokoje 57m2, po kapitalnym 
remoncie. Cena 199 tys. Tel. 883 
334 486

MS – 4019 – Piaskowa Góra, 2 
pokoje 42m2, 4 piętro, cena 149 
tys. Tel. 606 976 630

MS – 3870 Piaskowa Góra, 4 
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 3979 – Szczawno – Zdrój, 
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2, 
do wprowadzenia, cena 272 tys. 
Tel. 883 334 481

MS - 4005 – Szczawno – Zdrój, 2 
pokoje 72m2, 2 piętro, okolice par-
ku, cena 220 tys. tel. 883 334 481

DS – 3974 – Pół domu Boguszów 
Gorce, 76 m2, działka 400 m2, 
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486

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

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 

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

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kaszte-
lańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro w 4,  
do odnowienia, cena 139.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, ul. 
Sienkiewicza, 2 pokoje, 40.5m2 ( po 
podłodze 50m2), 2 piętro,  bardzo 
dobry stan, c.o. gazowe, cena 
160.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, nowe bu-
downictwo, 3 pokoje, 98m2, 2 piętro 
w 3, bardzo dobry stan techniczny, 
cena 385.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – GÓRNY SOBIĘCIN, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 46m2, 
1 piętro,  do remontu, spokojna 
lokalizacja,  cena 49.900zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry 
stan techniczny, cena 275.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, 
obiekt/dom, 414m2, parter + 1 pię-
tro i poddasze,  do odnowienia, c.o. 
gazowe cena 196.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
działka przy ul. Solickiej, 170m2, 
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DO 
WYNAJECIA LOKAL, ul. Kościuszki, 
83m2, parter z wejściem od ulicy, 
C.O. gazowe, cena 2.800zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE DO WY-
NAJĘCIA, połowa lokalu biurowego 
przy biurze nieruchomości, wysoki 
standard, cena 1200zł z wszyst-
kimi opłatami, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – ŻÓRAWINA, DZIAŁKA 
BUDOWLANA, 7530M2, atrakcyjna 
lokalizacja, dobry dojazd do Wrocła-
wia, cena 1.130.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)

58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 

883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 

www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - NOWE MIASTO 
ul. Psie Pole, 1 piętro , 34 m2, 
kawalerka, cena 72 000 tel 883 
334 836 

RENOMAHOME – NOWE MIASTO 
ul. Chopina , 1 piętro, 40 m2, cena 
95 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - SZCZAWNO – 
ZDRÓJ ul. Sienkiewicza 70 m2, 
parter, 3 pokoje, cena 169 000 tel 
883 334 836 

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GORA ul. Główna, 4 piętro, 3 poko-
je, cena 145 000 tel 883 334 836 

RENOMAHOME - Śrómieście, 76 
m2, 3 pokoje, 1 pietro, piękna 
kamienica cena 146 000 tel 883 
332 727 

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71 
m2 cena 87 000 tel. 883 334 836

RENOMAHOME - Środmieście Ul. 
Jagiellońska 43 m2, 2 pokoje, 1 
piętro,po remoncie cena 137 000 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - Biały Kamień ul. 
Wańkowicza 41 m2, 2 pokoje, 2 
piętro cena 59 000, tel 883 334 836 

RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ 
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 pozio-
mowe, po remoncie cena 148 000 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica 
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena 
85 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - Piaskowa Góra 
lokal do wynajęcia, 85 m2, 1 pię-
tro, witryna, ulica Główna cena 2 
500 zł / miesiac, tel 883 332 727

RENOMAHOME - Nowe Miasto 
ulica 11- go Listopada , 3 pokoje 
z ogródkiem , 63 m2, 1 pietro, co 
gaz, cena 159 000, tel 883 332 727 

RENOMAHOME - JUGOWA OKOLI-
CE DOBROMIERZA Duzy dom 360 
m2 z garażem, działka 2300 m2, 
dodatkowo działka budowlana 
5300 m2 I 1 ha dzialki ornej cena 
za wszystko 660 tys tel 883 332 
727

RENOMAHOME - Boguszów – Gor-
ce 2 pokoje, 41 m2, 2 pietro ,cena 
59 000 tel 883 332 727

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 
i zadbanym ogrodem (parter) na 
wynajem wyposażone, 3 pokoje, 
aneks kuchenny,60m2, piękna 
okolica  Cena: 1 990  zł,   

( nr: 2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie   
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro. 
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

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

BON – GLINIK-dom bliźniak, 
piętrowy, do wprowadzenia, 80m2, 
4 pokoje, piec z podajnikiem 
węglowe, ogród zagospodarowa-
ny-pow.1016 m2. Cena:295 000zł 
(nr:2538) -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszka-
nie z balkonem, piękną werandą i 
ogrodem  89m2, 3 pokoje, aneks 
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-
ce.  Cena: 250 000 zł,  (nr:118) - (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM 
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM, 
200m2,      2 niezależne mieszkania, 
warsztat, garaż, Cena: 259 000zł 
(nr:2496)  - (74) 666 66 06,  (74) 843 
33 33

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z balkonem, 100m2, 3 piętro, ja-
sna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie 
gazowe,  cena: 187 000 zł  (nr:2143) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-
kowy (była apteka),  pow.120m2, 
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż: 
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-
wy w ścisłym centrum, powierzchni 
118 m2, witryna, zaplecze, dobrze 
utrzymany. Cena wynajmu: 2500 zł 
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(nr: 2545)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – PONIATÓW,  Piętrowy DOM 
NA WYNAJEM z wyposażeniem 
nieopodal Strefy Ekonomicznej , 
200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi, 2 
łazienki, garaż, ogród 800 m2 Cena: 
2 980zł   (nr: 2540)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( nr: 
1593) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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

BON –OKOLICE Głuszycy,  kompleks 
produkcyjno - biurowo- admini-
stracyjny usytuowany na działce 
o pow. 13 324 m2. Powierzchnia 
łączna zabudowań 7 277 m2. Cena: 
750 000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33.

BON - dom wolnostojący o po-
wierzchni 700 m2 w Starych Boga-
czowicach . Cena 500 000 zł (2229), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33, 

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE  na sprzedaż 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,   
Cena: 159 000  zł,   ( nr: 2581)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –PODZAMCZE, mieszkanie z 
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna 
kuchnia w zabudowie, 

2 pokoje, ogrzewanie miejskie,  
cena: 185 000 zł  (nr:2583) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – NOWE MIASTO:mieszkanie  
3 pokoje, jasna kuchnia łazienka z 
wc pow.64 m2, . Cena  119 000 zł 
(nr:2582) (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON –PODZAMCZE, mieszkanie 
z balkonem, 39m2, 2 piętro, 2 
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc , 
ogrzewanie miejskie,  cena: 136 000 
zł  (nr:2595) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie    
o pow.42 m2, 2 pokoje, 4 piętro. 
Cena: 85 000 zł (nr: 2593) , (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – NOWE MIASTO: mieszkanie 
o pow. 28 m 2 , na 3 piętrze ,jeden 
pokój, kuchnia, łazienka z wc .Cena 
75 000 zł (nr:2588) (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06.

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2592)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

Głuszyca ul. Kłodzka 8 
tel.882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk.pl

www.zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
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R E K L AMA

W imieniu wszystkich podopiecznych Hospicjum, wdzięcznych za każdy 
gest i każdą minutę myślenia właśnie o nich, w imieniu pracowników na 
co dzień zaangażowanych w losy podopiecznych oraz w imieniu własnym i 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej - oddział w Wałbrzychu 
DZIĘKUJĘ.

DZIĘKUJĘ wszystkim BIEGACZOM - UCZESTNIKOM „I BIEGU MIKOŁAJKOWE-
GO DLA HOSPICJUM”.
To dzięki Waszej pasji, która czyni Was pięknymi, godnymi uwagi ludźmi 
ktoś poczuł się ważny i wyjątkowy, ktoś zrozumiał, że jego życie trwa i jest 
niezwykle cenne. Ten „Ktoś”, to każdy z podpieczonych naszego Hospicjum, 
który dzięki Wam i takim akcjom, jak miniony „I Bieg Mikołajkowy dla Hos-
picjum” poczuł pozytywną energię, płynącą z Waszych serc.

To dzięki Wam szczególni nasi podopieczni - dzieci po zgonach bliskich oraz 
dzieci terminalnie i nieuleczalnie chore otrzymają możliwość spełnienia 
dziecięcych marzeń. Dzięki zebranym, w formie opłat wpisowych oraz „ce-
giełek” środkom na ich twarzach zagości uśmiech, a otrzymane upominki 
będą im przypominać właśnie o Was - „Biegaczach do zadań specjalnych”.

Dziękujemy zaangażowanym od początku do końca współorganizatorom:
- Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice Mirosławowi Lechowi, który - stając się 
inicjatorem akcji - zjednoczył siły wielu, by akcja mogła się odbyć
- LKS Unia Bogaczowice sekcja biegowa,
- OSP Stare Bogaczowice,
- Nieformalna grupa biegowa z Wałbrzycha i okolic „Kłosowscy”,
- Wszystkim wolontariuszom.
Wasza pasja, energia oraz przekonanie o znaczeniu wspólnego działania 
na rzecz innych to niezwykle cenny lek dla wszystkich naszych podopiec-
znych, których wdzięczność jest ogromna.

DZIĘKUJEMY!
W imieniu Zarządu PTOP Oddział Wałbrzych

Renata Wierzbicka, Prezes Zarządu 

I Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum
„Piękny jest człowiek robiący coś z pasją”

Wera Gorczyńska


