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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

Radosnych świąt 
i lepszego roku życzy 

Zespół Tygodnika DB 2010
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Szanowni Państwo! 
Na ten wyjątkowy świąteczny 
i noworoczny czas 
życzę chwil skrojonych 
według Waszych marzeń, 
które przyniosą bliskość, 
szczęście, radość 
i wzajemną miłość.

Łączę serdeczności
Agnieszka 

Kołacz-Leszczyńska
Senator RP
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Bezpieczne zakupy 
przedświąteczne               czytaj na str. 5
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Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

w Wałbrzychu

Pełnych ciepła, spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiary, siły i energii do realizacji 

planów w Nowym 2019 Roku
życzy
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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

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
(ok. 50m od Rynku)

(w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WESOŁYCH ŚWIĄT

16 grudnia 2010 roku był 
dniem, w którym obchodzono 
38 rocznicę tragicznych wyda-
rzeń w Kopalni Węgla Kamien-
nego Wujek w Katowicach, 
związanych z czynnym wystą-
pieniem górników przeciwko 
wprowadzonym przez rząd 
PRL zakazom stanu wojennego 
z 13 grudnia 1981 roku. Były to 
wydarzenia bardzo tragiczne, 
albowiem wyniku strzałów od-
danych przez funkcjonariuszy 
plutonu specjalnego ZOMO, 
śmierć poniosło 9 górników, 
a 21 odniosło rany. Rannych 
zostało też 41 milicjantów, w 
tym 11 ciężko. O przebiegu i 
przyczynach tych wydarzeń 
napisano już tyle kłamstw, że 
z prawdą przebić się jest nie-
samowicie trudno, a ponieważ 
pisałem o tym już niejeden raz, 
więc nie chcę się powtarzać, bo 
nic nowego napisać się nie da. 
Myślę, że wystarczy jak dodam, 
że do tych wydarzeń dojść nie 
powinno, a także i to, że we 
własne piersi powinni wreszcie 
uderzyć się przede wszystkim 
ci, którzy górników do straj-
ku podburzyli wiedząc, jakie 
mogą być tego konsekwencje. 
Ale ci, którzy to czynili, nie na-
rażali się na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo. Im chodziło 
jedynie o to, aby padły o�ary, 
co pozwoliłoby na poinformo-

To nie oni zawiedli
Janusz
Bartkiewicz

wanie świata o zbrodniczym 
komuszym rządzie strzelają-
cym do własnych obywateli. I 
trzeba powiedzieć, że udało się 
to im bardzo skutecznie. Kto 
ciekawy, a nie potra�ący szu-
kać na ten temat źródłowych 
informacji, niech skorzysta 
chociażby tylko z internetowej 
Wikipedii, która dla czasów PRL 
jest szczególnie mało przychyl-
na. Myślę, że wystarczy, aby 
zrozumieć, jak naprawdę było 
i dlaczego strzały padły.

***

16 grudnia 2019 roku był 
też dniem, w którym kilka-
dziesiąt tysięcy obywateli III 
RP obchodziło trzecią rocznicę 
uchwalenia przez PiS bolsze-
wickiej ustawy represyjnej, 
która pozbawiła należnych 
rent i emerytur funkcjonariuszy 
policji i wszystkich innych tak 
zwanych służb mundurowych 
(oprócz wojska), mających w 
swej karierze zawodowej cho-
ciażby jeden dzień służby w or-
ganach Służby Bezpieczeństwa 
z czasów Polski Ludowej. W jej 
efekcie (czyli w bezpośrednim 
związku) śmierć poniosło po-
nad 50 osób, które na wieść o 
tym odebrały sobie życie lub 
zmarły w wyniku ataku serca 
lub ciężkiego udaru. Doszło 
do tego, kiedy ci ludzie do-
wiedzieli się, że nagle zostali 
bez środków do życia, bo PiS, 
wykorzystując furtkę otwar-
tą przez rzad PO-PSL w 2009 
roku, odebrał im emerytury za 
czas służby w PRL (sprowadza-

jąc je do zera), a za okres służby 
w III RP nakazał przyznać im 
wszystkim jednakowe emery-
tury i renty w wysokości śred-
niej krajowej, czyli około 1700 
zł na tzw. rękę. Cztery tysiące z 
nich otrzymuje świadczenie w 
wysokości 850 zł, ponieważ z 
różnych powodów odeszło na 
emeryturę przed 2005 rokiem, 
a więc za czas (niekiedy 30 – 40 
lat) służby w PRL nie otrzymali 
ani grosza (uznano ich za nie-
pracujących), a w III RP nie od-
służyli wymaganych do naby-
cia praw emerytalnych 15 lat.

Wielu mówi, że inni mają 
mniej i żyć muszą, i te opinie 
są szeroko kolportowane przez 
cynicznych pisowskich pro-
pagandystów, z lubością po-
wtarzane przez tych, których 
czołowy dzisiejszy szef pisow-
skiej propagandy Jacek Kur-
ski, nazwał ciemnym ludem, 
który wszystko kupi. Tak, inni 
mają mniej, ale to nie winna 
tych, którzy mają więcej, tylko 
przyjętego systemu emerytal-
nego, który zakłada, że ten kto 
pracował dłużej i miał większe 
zarobki, będzie w przyszłości 
otrzymywał większą emerytu-
rę. Przecież dzisiejsi przecho-
dzący na emeryturę policjanci 
(ci, którzy służbę rozpoczęli po 
1989 roku) otrzymują emerytu-
rę niekiedy wielokrotnie wyż-
szą od emerytur jakimi muszą 
się zadowolić przedstawiciele 
innych środowisk zawodo-
wych. Czy zatem i im należy 
emerytury obniżyć do wysoko-
ści 1700 zł? Ciekawe co by na to 
powiedzieli… Oni mają więcej, 

ponieważ nie pracowali, ale 
służyli, czyli nie obejmował ich 
Kodeks Pracy, a pragmatyka 
służbowa wymagająca pełnie-
nia obowiązków o każdej porze 
i w każdym czasie, jeżeli otrzy-
mali taki rozkaz. Wymagająca 
od nich narażania własnego 
zdrowia i życia w obronie usta-
nowionego porządku prawne-
go i w obronie zdrowia i życia 
obywateli. Poświęcenia swego 
czasu kosztem własnej rodziny, 
która niejednokrotnie widy-
wała ich kiedy rano wychodzili 
do służby i wracali w późnych 
godzinach nocnych lub nawet 
po kilku dniach. Wielu z nich 
do domu nie wróciło wcale i 
to nie z własnej woli, tylko dla-
tego, że pełniąc służbę stracili 
życie, czyli to, co jest najcen-
niejsze dla każdego człowieka. 
I wszystko to było (i jest) wpi-
sane w swoisty kontrakt, jaki 
z tymi ludźmi podpisało de-
mokratyczne państwo polskie, 
uchwalając 6 kwietnia 1990 
roku ustawę o policji i 18 lute-
go 1994 roku ustawę emerytal-
ną dotyczącą funkcjonariuszy 
służb mundurowych i ich ro-
dzin. Ta druga ustawa nie dzieli 
ich na tych, którzy służbę swą 
rozpoczęli przed 1990 rokiem 
i na tych, którzy służyć zaczęli 
po tej dacie, ponieważ wszyscy 
ci, którzy po 16.02.1994 roku 
pozostawali w służbie, mają za-
gwarantowane te same prawa 
emerytalne i rentowe.

W służbie pozostawali także 
ci funkcjonariusze byłej SB, któ-
rzy w 1990 roku przeszli pozy-
tywnie tzw. wery�kację, przez 

co zostali uznani przez demo-
kratyczne państwo za godnych 
dalszego jej pełnienia w no-
wych warunkach ustrojowych. 
Ich wery�kację przeprowa-
dzały komisje wery�kacyjne, 
składające się z przedstawicieli 
tzw. demokratycznej opozycji, 
czyli ówczesnej „Solidarności”. 
I to ci ludzie decydowali, któ-
ry z wery�kowanych był god-
ny pełnienia dalszej służby na 
rzecz demokratycznego pań-
stwa. I to z nimi państwo pol-
skie zawarło kontrakt, że będą 
traktowani tak samo, jak po-
została rzesza funkcjonariuszy 
policji i innych służb munduro-
wych III RP. Wery�kację przeszli 
tylko ci, co do których komisje 
nie miały żadnych zastrzeżeń, 
a więc ci, którzy w okresie PRL 
nie dopuścili się przestępstw 
lub różnych innych hanieb-
nych czynów. Przypomnę przy 
okazji, że z całej masy funkcjo-
nariuszy SB byłego wojewódz-
twa wałbrzyskiego, tylko trzem 
z nich postawiono zarzuty i 
skazano prawomocnymi wyro-
kami, za stosowanie brutalnej 
przemocy �zycznej i poniża-
nie zatrzymanych osób. Warto 
podkreślić, że żadnemu z tych 
funkcjonariuszy nie postawio-
no zarzutu spowodowania 
śmierci osoby zatrzymanej. Zo-
stali ukarani z całą surowością 
prawa, jakże inaczej od tych 
funkcjonariuszy obecnej poli-
cji, którzy takiej surowości nie 
muszą się już obawiać. Przykła-
dów nie muszę podawać, bo 
każdy słyszał. Wystarczy włą-
czyć radio, telewizor, Internet, 

kupić jakieś czasopismo. I dla-
tego, że tych funkcjonariuszy 
państwo polskie potraktowało 
zbiorowo jak zwykłych ban-
dziorów, złamało podstawowe 
zasady demokratycznego pań-
stwa zawarte w Konstytucji RP i 
traktatach międzynarodowych 
(dotyczące zakazu stosowania 
odpowiedzialności zbiorowej, 
naruszania praw słusznie na-
bytych, niedziałania ustawy 
wstecz, prawa do sądu) 16 
grudnia 2019 roku protesto-
waliśmy pod biurem poselskim 
posła PiS Michała Dworczyka, 
który trzy lata temu za tą ha-
niebną ustawą rękę podniósł, 
a tym samym zamachnął się 
na polską Konstytucję i trak-
taty akcesyjne UE. Ale przede 
wszystkim razem z innymi po-
słami PiS, pod osłoną nocy, za-
machnął się na godność tysięcy 
obywateli III RP. I dlatego, cho-
ciaż ta haniebna ustawa mnie 
nie dotyczy, staję za każdym 
razem w obronie ich godności 
i honoru, bo wiem, że w cza-
sie swej służby po 1990 roku 
dochowali wierności złożonej 
wówczas państwu i narodowi 
przysiędze. To nie oni zawiedli. 
Zawiodło ich państwo polskie.

Janusz Bartkiewicz

***

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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Prezes Zarządu
Paweł Kurtasz

Wiceprezes Zarządu
Anna Kania

Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Grzegorczyk

Słowo ciałem się staje! 
Niezwykła to tajemnica uniżenia Boga, 
wypływająca z miłości do ludzi. 

W tym szczególnym czasie, 
życzymy Państwu spokojnych, 

pełnych życzliwości Świąt Narodzenia Pańskiego, 
przepełnionych radością wśród rodzin, 

bliskich, znajomych. 
Nadchodzący rok 2020 niech będzie okazją 

do realizacji swoich celów.

życzą
Zarząd i Pracownicy
Invest Park Development Sp. z o.o.

do realizacji swoich celów.

Radosnych świąt 

i pomyślności w nadchodzącym roku 
życzy

Marek Dyduch, Poseł na Sejm RP

16 grudnia 2019 r. orga-
nizatorzy referendum o od-
wołanie aresztowanego bur-
mistrza Boguszowa – Gorc 
złożyli w Biurze Komisarza 
Wyborczego w Wałbrzychu 
wniosek o przeprowadzenie 
głosowania. Pod wnioskiem 
o plebiscyt podpisało się 3 
tysiące mieszkańców Bogu-
szowa-Gorc.

Przypomnijmy: Burmistrz 
Boguszowa – Gorc Jacek C. 
został aresztowany 19 grudnia 
2018 roku i do dziś przebywa 
za kratami (17 grudnia 2019 r. 
sąd przedłużył areszt o kolej-
ne 3 miesiące), a Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy w ubie-
głym tygodniu skierowała do 
sądu akt oskarżenia w tej spra-
wie. Prokurator oskarżył Jacka 
C. o popełnienie czterech czy-
nów polegających na:

- przyjęciu, jako burmistrz 
Boguszowa Gorc korzyści 
majątkowej w kwocie 70 000 
złotych od jednego z przedsię-
biorców wykonujących prace 
na rzecz gminy, w zamian za 
przedłużenie wykonania reali-
zacji umowy dotyczącej oświe-
tlenia ulicznego,

- przyjęcia korzyści mająt-
kowej w kwocie 10 000 złotych 

w czasie, gdy pełnił on funkcję 
starosty wałbrzyskiego w za-
mian za wydanie korzystnej 
decyzji administracyjnej do-
tyczącej przywrócenia upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi,

- płatnej protekcji pole-
gającej na powoływaniu się 
na wpływy w Urzędzie Skar-
bowym w Wałbrzychu i Izbie 
Administracji Skarbowej we 
Wrocławiu i podjęciu się zała-
twienia sprawy w zamian za 
korzyść majątkową, 

- działanie na szkodę Gminy 
Boguszowa Gorc i wyrządzenie 
jej szkody w wielkich rozmia-
rach w kwocie ponad 4 mln 
złotych poprzez bezpodstaw-
ne odwołanie przetargu na 
sprzedaż nieruchomości.

- Jacek C. nie przyznał się 
do żadnego z zarzucanych mu 
czynów, a w złożonych wyja-
śnieniach podał swoją wyda-
rzeń, która stoi w sprzeczności 
z zebranym w sprawie mate-
riałem dowodowym – wyjaśnia 
Tomasz Orepuk, Rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Świdni-
cy.

Pierwsza rozprawa została 
zaplanowana na 30 stycznia 
2020 r. w Sądzie Okręgowym w 

Świdnicy. W raz z burmistrzem 
Jackiem C. na ławie oskarżo-
nych zasiądzie 8 innych osób, 
w tym radna Rady Miejskiej Bo-
guszowa- Gorc Urszula M.

Rada Miejska Boguszowa-
-Gorc wystosowała do aresz-
towanego burmistrza apel, w 
którym rajcy domagali się od 
niego złożenia urzędu. Jacek C. 
nie zrezygnował z funkcji, więc 
22 lipca 2019 r. radni z klubu 
Razem dla Boguszowa-Gorc 
złożyli projekt uchwały w spra-
wie referendum o odwołanie 
burmistrza. Podczas sesji, która 
odbyła się 22 sierpnia 2019 r., 
rada miejska uchwały jednak 
nie przyjęła.

- W związku z tym 21.10.2019 
r., na ręce Zastępcy Burmistrza 
Boguszowa – Gorc Sebastia-
na Drapały, zostało złożone 
zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia w mieście 
referendum w sprawie odwo-
łania Burmistrza Miasta Bogu-
szów-Gorce. Inicjatywa zosta-
ła podjęta na wniosek grupy 
mieszkańców miasta i stanowi 
odpowiedź na decyzję Rady 
Miejskiej Boguszowa – Gorc, 
która w sierpniu 2019 r. podjęła 
uchwałę odrzucającą wniosek 
grupy radnych z klubu Razem 

dla Boguszowa-Gorc o referen-
dum w tej sprawie. Jako jeden z 
argumentów, radni koalicji rzą-
dzącej miastem, a także prze-
wodniczący rady miasta, po-
dawali prawdopodobieństwo 
rozwiązania rady miasta jeśli 
referendum byłoby skuteczne. 
Referendum na wniosek miesz-
kańców Gminy Boguszów-
-Gorce, bez względu na wynik 
głosowania, nie zagraża obec-
nej kadencji rady miasta, więc 
argument ten nie powinien być 
już przez tych radnych podno-
szony – wyjaśniają organizato-
rzy inicjatywy referendalnej w 
Boguszowie-Gorcach.

22 października rozpoczęła 
się zbiórka podpisów osób po-
pierających tę inicjatywę.

- W imieniu całego komite-
tu referendalnego pragniemy 
złożyć serdeczne podziękowa-
nia wszystkim mieszkańcom 
Boguszowa-Gorc, którzy w 
zdecydowany sposób poparli 
inicjatywę przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwo-
łania Burmistrza Boguszowa – 
Gorc przed upływem kadencji. 
Dziękujemy za każdy podpis, 
rozmowę i życzliwość podczas 
spotkań, które są wyrazem 
zrozumienia i akceptacji dla 

Złożyli wniosek o referendum

starań o zamianę negatywne-
go wizerunku naszego miasta. 
Szczególne podziękowania 
przesyłamy do tych wszyst-
kich osób, które zaangażowa-
ły się w zbieranie podpisów 
poświęcając swój prywatny 
czas. Bez Państwa pracy suk-
ces, jakim jest zebranie ponad 
trzech tysięcy podpisów, byłby 
niemożliwy. Dzięki Waszemu 
wysiłkowi składamy dziś wy-
maganą liczbę podpisów do 
Komisarza Wyborczego w Wał-

brzychu. Będziemy oczekiwać 
na postanowienie z terminem 
referendum, o czym wszystkich 
mieszkańców poinformujemy. 
Dowiedliśmy, że jesteśmy świa-
domym społeczeństwem oby-
watelskim, a głos mieszkańców 
ma ogromną siłę. Serdecznie 
dziękujemy i życzymy zdro-
wych spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślności 
w Nowym Roku – dodają orga-
nizatorzy referendum.

Robert Radczak
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Wigilia miejska
Prezydent Wałbrzycha dr Ro-
man Szełemej zaprasza na 
wigilię miejską. - Zapraszamy 
wszystkich wałbrzyszan już 19 
grudnia o godzinie 15:00 do wał-
brzyskiego Rynku. Bądźmy razem 
w tym wyjątkowym dniu – zachę-
ca gospodarz miasta. W tym roku 
zorganizowana zostanie także 
zabawa sylwestrowa. Organiza-
torzy zapraszają na szampańską 
zabawę w wałbrzyskim Rynku 31 
grudnia o godzinie 21.00.

(RED)

Wspomnienie 
katastrofy
22 grudnia 2019 r. o godzinie 
15.10, w 34 rocznicę wybuchu 
metanu w Kopalni Węgla Ka-
miennego Wałbrzych, zostaną 
złożone kwiaty oraz zapalone 
znicze przez brać górniczą i ro-
dziny poległych górników. Spo-
tkanie rodzin o�ar i byłych gór-
ników odbędzie się przed tablicą 
na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

(RED)

Wolna wigilia
24 grudnia 2019 r. Urząd Miej-
ski w Wałbrzychu jest nieczyn-
ny. Natomiast 31 grudnia 2019 r. 
urząd miejski jest czynny w go-
dzinach od 7.30 do 14.30.

(RED)

Magiczna iluminacja 
fontanny, wyjątkowe de-
koracje latarni i ozdobne �-
gury świątecznych bombek 
– to wszystko w Wałbrzychu! 
Warto już teraz, w ramach 
przedświątecznych przygo-
towań, zaplanować spacer 
ulicami miasta, które na czas 
świąt i nie tylko, zostanie za-
czarowane światłem.

Zimowe dekoracje roz-
świetlają niemal całe miasto. 
Świąteczną odsłonę Wałbrzy-
cha tworzą nie tylko dekoracje 
latarniowe, których jest 14 ro-
dzajów, ozdobne choinki, ale 
przede wszystkim przestrzen-
ne �gury świetlne o tradycyj-
nym kształcie bombek, które 
są motywem przewodnim 
tegorocznej metamorfozy. W 
samym sercu miasta stanęła 
bogato udekorowana, stożko-
wa choinka, a latarnie wokół 
Rynku nabrały odświętnego 
charakteru dzięki świetlistym, 
złotym koronom z migoczą-
cymi kurtynami ozdobnymi 
bombkami. Centralnie poło-
żona na placu Magistrackim 
uśpiona zimą fontanna rozbły-
sła tysiącami imitujących wodę 
światełek, wśród złocistych, 
fantazyjnych dekorów.

Najpiękniejszymi deko-
racjami w mieście są jednak 
wolnostojące dekoracje w 
kształcie bombek, które zdobią 
Wałbrzych. Wśród nich poja-
wiła się błyszcząca, niebieska, 
przez którą można przejść, 
czy niezwykle ozdobna, świe-
tlista, udekorowana złotymi 
gwiazdami, a także błyskająca 
punktami świetlnymi bomb-
ka z kokardą przypominająca 
zapakowany prezent. Wielką 
atrakcją z pewnością będzie 
świelny fotopunkt w postaci 
złotej bombki ze srebrzystym 
wnętrzem. Fani świątecznych 
sel�e będą mogli wykonać 
serię zdjęć, siadając w samym 
środku tej przestrzennej de-
koracji. Wśród odświętnych 
ozdób w mieście pojawiły się 
także wieloramienne, strzeliste 
rondowce oraz prawie 7-me-
trowa, stożkowa, wypełniona 
tysiącami srebrnych, złotych i 
czerwonych bombek choinka.

To nie wszystko. Spaceru-
jący wzdłuż ulic Kopernika i 
Limanowskiego oraz na placu 
Rycerskim z pewnością doce-
nią migające, stożkowe kurty-
ny świetlne ze złotymi śnieżyn-
kami. Dekoracje zawisły przy 
ul. Kusocińskiego, ozdobiły 

też ulicę Główną. Ciekawe ele-
menty są na ulicy Słowackiego 
(od ul. Limanowskiego) –de-
korowane rudozłotymi i �ole-
towymi bombkami świetliste 
abażury. Na tej samej ulicy 
oraz przy Gdańskiej pojawiły 
się 5-metrowe świetlne prze-
wieszki z efektem błysku. Plac 
Solidarności z kolei otaczają 
złote dekoracje latarniowe z 
królewskimi koronami, a świe-
tlista, ozdobiona śnieżynkami 
i gwiazdami stożkowa choinka 
cieszyć oczy przy placu Gun-
waldzkim.

Świąteczny blask dotarł 
również na Piaskową Górę. 
Przebiegającą przez centrum 
dzielnicy ulicę Broniewskiego 
ozdobił ponad 50 wachlarzo-
wych dekoracji latarniowych 
ze złotymi gwiazdami. Konty-
nuacją świetlnego szlaku jest 
ulica Sokołowskiego, gdzie do-
datkowo umieszczone zostały 
świetliste, gwiezdne kompozy-
cje, które zobaczymy również 
na rondzie 1 Maja na Sobięci-
nie. Urokliwe ozdoby na latar-
niach pojawiły się także wzdłuż 
Niepodległości – od Sikorskie-
go do Świdnickiej na Podgó-
rzu, a także na placu Górnika w 
dzielnicy Nowe Miasto.

Świąteczny klimat

Przemianie uległa również 
przestrzeń na Podzamczu. 
Skrzyżowanie Wieniawskie-
go – Podwale – Gagarina-De 
Gaule’a ożywiają iskrzące de-
koracje z koronami złożonymi 
z gwiazd. Z kolei złączenie ulic 
Wrocławskiej, Uczniowskiej i 
De Gaulle’a udekorowane jest 
przestrzennymi, abażurowymi 
motywami. Przy Wrocławskiej 
stanęło okazałe świetlne drze-
wo. Na Rusinowie wzdłuż ul. 
Bystrzyckiej są fantazyjne, ko-
lorowe, świetlne choinki.

Za projekt i wykonanie 
świątecznych iluminacji odpo-
wiada �rma Multidekor, która 
w swoim portfolio ma ponad 

tysiąc realizacji dla miast i ga-
lerii handlowych w Polsce i za 
granicą.

 – Dzięki zimowej iluminacji 
Wałbrzych po raz kolejny uzy-
ska nowe, barwne życie, które 
możemy podziwiać w pełni 
tuż po zmroku – mówi Rafał 
Jaczyński z Multidekor. – Cie-
szymy się, że udało nam sę wy-
kreować świąteczną atmosferę 
w mieście i mieszkańcy skorzy-
stają z okazji do spędzenia cza-
su przy świetlnych atrakcjach 
– dodaje. Gwiazdkową meta-
morfozę Wałbrzycha będzie 
można oglądać do 31 stycznia 
2020 r.

(ESZ, fot. UM)
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Radości na Święta 
oraz wszelkiej 
pomyślności
w Nowym Roku

życzą:
Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu

R E K L AMA

Do Prokuratury Rejono-
wej w Wałbrzychu zostało 
złożone doniesienie w spra-
wie możliwości popełnienia 
przestępstwa wykorzysty-
wania seksualnego osób w 
wieku poniżej 15 roku życia. 
Osobą, która miała dopuścić 
się tych czynów jest ksiądz, a 
zawiadomienie złożyła kuria 
biskupia.

- Potwierdzam zatrzymanie 
księdza podejrzanego o czyny 
pedo�lskie. Zawiadomienie 
zostało złożone przez kurię. 
Więcej informacji, ze wzglę-
du na dobro śledztwa i osób 
pokrzywdzonych, nie mogę 
przekazać – powiedział Tygo-
dnikowi DB 2010 prokurator 
Tomasz Orepuk, Rzecznik Pra-
sowy Prokuratury Okręgowej 
w Świdnicy.

Z naszych informacji wynika, 
że podejrzewany ksiądz miał 
się dopuszczać wykorzystywa-
nia seksualnego co najmniej 
dwóch osób. Do przestępstw 
o charakterze seksualnym, któ-
rych o�arami były osoby w wie-
ku poniżej 15 lat, miało docho-
dzić w dwóch gminach powiatu 
wałbrzyskiego od roku 2002 do 
sierpnia 2009 r.

17 grudnia 2019 r. ukazało 
się oświadczenie Świdnickiej 
Kurii Biskupiej w tej sprawie. 

- Świdnicka Kuria Biskupia 
oświadcza, że toczy się po-
stępowanie kanoniczne doty-
czące oskarżeń duchownego 
tejże diecezji, ks. Leszka S., o 
czyny przeciwko VI przyka-
zaniu Dekalogu. Duchowny 
został odsunięty od posługi 
duszpasterskiej, a pokrzyw-
dzonych wsparto pomocą 
specjalistyczną. Diecezja świd-
nicka zawiadomiła też organy 
ścigania o powzięciu wiado-
mości, mogących uzasadniać 
podejrzenie popełnienia przez 
tego duchownego czynów wy-
korzystania seksualnego mało-
letnich. Wszystkie osoby, które 
posiadają wiedzę pozwalającą 
na rzetelne zwery�kowanie 
tego przypadku, w tym osoby 
pokrzywdzone, powinny zgło-
sić się do Prokuratury Rejono-
wej w Wałbrzychu, która pro-
wadzi postępowanie karne w 
tej sprawie. Diecezja zapewnia 
pomoc duchową i psycholo-
giczną o�arom nadużyć seksu-
alnych i ich bliskim, którą ko-
ordynuje delegat ds. ochrony 
dzieci i młodzieży w diecezji 
świdnickiej (kontakt mailowy: 
delegat@diecezja.swidnica.pl) 
– napisał ksiądz dr Daniel Mar-
cinkiewicz, rzecznik prasowy 
Świdnickiej Kurii Biskupiej.

(RED)

Ksiądz pedo�l w areszcie
Przed nami szczyt przed-

świątecznej gorączki za-
kupów w galeriach han-
dlowych, sklepach i na 
jarmarkach świątecznych. 
Zaaferowani przygotowania-
mi do świąt często zapomina-
my o bezpieczeństwie. Aby 
czas poszukiwania wymarzo-
nych prezentów minął spo-
kojnie i bezpiecznie warto 
skorzystać z kilku praktycz-
nych porad przygotowanych 
przez policjantów Wydziału 
Pro�laktyki Społecznej Biura 
Prewencji Komendy Głównej 
Policji.

Policjanci radzą, aby wszę-
dzie tam, gdzie są duże sku-
piska ludzi, czyli w centrach 
handlowych, sklepach, na 
targach i w środkach komu-
nikacji publicznej, zachować 
szczególną ostrożność. W ta-
kich właśnie miejscach zdarza 
się najwięcej kradzieży. Kie-
szonkowcy najczęściej wyko-
rzystują tłok i nasze rozkoja-
rzenie.

Nie pozwólmy się okraść
W szczególności uważajmy 

w miejscach takich jak: dwor-
ce, przystanki, sklepy, jarmar-
ki, gdzie jesteśmy narażeni na 
kradzież. Jeśli mamy przy sobie 
większą kwotę pieniędzy, nie 
trzymajmy jej w jednym miej-
scu. Rozdzielając ją i umiesz-
czając w różnych miejscach 
zmniejszymy ryzyko ewentu-
alnej utraty całej posiadanej 
gotówki. Płacąc za zakupy nie 
pokazujmy całej zawartości 
portfela, najbezpieczniej mieć 
wcześniej odliczoną kwotę 
pieniędzy. Nie zapisujmy nu-
meru PIN na karcie płatniczej, 
nie eksponujmy go również 
w widocznym miejscu. Robiąc 
zakupy pamiętajmy, aby nie 
przechowywać dokumentów, 
pieniędzy czy telefonów ko-
mórkowych w tylnych kiesze-
niach spodni, w zewnętrznych 
kieszeniach płaszcza, czy kurt-
ki. Zwracajmy uwagę także na 
torebki, plecaki oraz podręczne 
torby z zakupami, nie pozosta-

wiając ich bez opieki i nadzoru. 
Trzymajmy swoją torebkę lub 
plecak z przodu, zamknięciem 
do siebie.

Bądźmy czujni
Klucze do mieszkania no-

śmy w innym miejscu niż do-
kumenty z adresem, ponieważ 
złodziej może okraść nasze 
mieszkanie. Zwracajmy uwa-
gę na zamieszanie w sklepie, 
autobusie czy hali targowej. 
Podczas podróży lub prze-
mieszczania się komunikacją 
miejską, starajmy się nie pozo-
stawiać bagażu bez opieki, po-
nieważ grozi to nie tylko utratą 
naszego mienia, ale również 
może spowodować wszczęcie 
alarmu przez służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo.

Jeżeli na zakupy zabieramy 
ze sobą dzieci pilnujmy je, aby 
się nie zgubiły. Jeżeli już do 
tego dojdzie szybko poprośmy 
o pomoc pracowników obiek-
tu w którym jesteśmy. Warto 
wcześniej nauczyć dzieci, aby 

Bezpieczne zakupy przedświąteczne
w przypadku oddalenia się od 
rodziców lub opiekunów za-
wsze wróciły do miejsca gdzie 
ich widziały ostatni raz.

Ostrożnie w sieci
Uważajmy na super okazje 

i bardzo duże promocje na 
sprzęt i artykuły. Za każdym ra-
zem sprawdźmy wiarygodność 
sprzedawcy, jego poprzednie 
aukcje oraz opinie kupujących 
na jego temat. Starajmy się 
dokonywać zakupów za pobra-
niem, płaćmy po otrzymaniu 
zamówionego towaru.

- Jak co roku w czasie świąt 
Bożego Narodzenia policjanci 
będą dbali o nasze bezpie-
czeństwo. Zachęcamy jednak, 
aby w przypadku zauważenia 
jakiejś niepokojącej sytuacji, 
czy dziwnie zachowujących 
się osób, przekazać niezwłocz-
nie tą informację do odpowie-
dzialnych służb. Ostrożność, 
czujność i stosowanie zasad 
bezpieczeństwa podczas za-
kupów zarówno w sklepach 
stacjonarnych, jak i w sieci, 
pozwolą uniknąć problemów i 
cieszyć się z udanych prezen-
tów – apelują funkcjonariusze 
z Biura Prewencji Komendy 
Głównej Policji.

(RED)
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim naszym Klientom i Partnerom 

życzę radości, spokoju, wszelkiej pomyślności 
oraz wzajemnej życzliwości.

w imieniu zespołu pracowników 
Beata Dyko
Dyrektor Oddziału ZUS w Wałbrzychu

R E K L AMA

Tylko na Dolnym Śląsku w 
ciągu roku lekarze wystawili 2 
034 865 elektronicznych zwol-
nień lekarskich. Od 1 grudnia 
2018 r. do końca listopada 
2019 r. w całym kraju wysta-
wiono 25,1 mln e-ZLA. W Pol-
sce w formie elektronicznej 
wystawia się już 99,99 proc. 
takich zaświadczeń. Najwięcej 
„chorobowych” w naszym wo-
jewództwie wystawili lekarze 
we Wrocławiu. 

Do wrocławskiego oddziału 
ZUS w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy wpłynęło 1 040 264 e-Z-
LA, do wałbrzyskiego 577 528, 
a legnickiego 417 073. Najwię-
cej zwolnień wystawianych jest 
w dużych miastach. Z danych 
ZUS wynika, że e-ZLA wystawia 
już 101,3 tys. lekarzy. Najczę-
ściej na zwolnieniu lekarskim 
są osoby w wieku 30-39 lat.

Elektroniczne zwolnienia 
lekarskie, czyli e-ZLA, obowią-
zują od 1 grudnia 2018 roku. 
Jedynie w wyjątkowych oko-

licznościach lekarz może wy-
stawić zwolnienie na papierze. 
Chodzi między innymi o awa-
rię prądu, brak Internetu lub 
konieczność domowej wizyty. 
W takiej sytuacji lekarz ma trzy 
dni na wprowadzenie wysta-
wionego zaświadczenia do 
systemu elektronicznego. 

- Gdy spojrzymy na nasze 
zusowskie statystyki jasno 
widzimy, że chorujemy coraz 
więcej. Zwolnień i zasiłków 
chorobowych z roku na rok jest 
więcej – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis, Regionalny Rzecznik 
Prasowy ZUS na Dolnym Ślą-
sku. – W ubiegłym roku śred-
nio wypłaciliśmy około 1500 
złotych na osobę w ramach tak 
zwanego chorobowego. W ca-
łym kraju to była astronomicz-
na kwota 233 mld złotych, a to 
jest o ponad 7 procent więcej 
niż w 2017 roku – dodaje rzecz-
niczka.

Dzięki elektronicznemu sys-
temowi wystawiania zwolnień 

zarówno chorzy, pracodawcy 
oraz Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych mają natychmiastowy 
dostęp do danych o zwolnie-
niu lekarskim. Daje to zupełnie 
nowe możliwości przy analizo-
waniu między innymi kosztów i 
przyczyn nieobecności w pracy, 
lekarzom ułatwia pracę, a dla 
pacjentów jest wygodne gdyż 
nie muszą zanosić zwolnienia 
do swojej �rmy.

Lekarz przekazuje zaświad-
czenie lekarskie e-ZLA, po jego 
podpisaniu z wykorzystaniem 
certy�katu z ZUS, kwali�kowa-
nego podpisu elektronicznego 
lub podpisu zaufanego (ePU-
AP), elektronicznie do ZUS. 
ZUS udostępnia e-ZLA płatni-
kowi składek (np. pracodawcy) 
na jego pro�lu na PUE ZUS (bez 
podawania numeru statystycz-
nego choroby). Informacja ta 
jest przekazywana także ubez-
pieczonemu (m.in. pracowni-
kowi) mającemu pro�l ubez-
pieczonego na PUE ZUS.

• Czekają na klientów
W piątek - 27 grudnia i we 
wtorek - 31 grudnia ZUS nie 
zamyka drzwi przed swoimi 
klientami. Wszystkie placówki, 
zarówno oddziały jak i inspek-
toraty oraz biura terenowe pra-
cują normalnie czyli w godz. 
od 8.00 do 15.00. Do dyspo-
zycji klientów pozostaje także 
działająca całą dobę Platforma 
Usług Elektronicznych (PUE) 
http://www.zus.pl/ oraz Cen-
trum Obsługi Telefonicznej do-
stępne w całej Polsce pod nu-
merem telefonu 22 560 1600. 
Konsultanci dostępni są w dni 
robocze od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00 - 18.00.

• Zmiana numerów 
bankowych
Osoby, którym ZUS przelewa 
emerytury lub renty na konto 
bankowe w SKOK Stefczyka 
muszą najpóźniej do 17 stycz-
nia 2020 roku złożyć dyspozy-
cje wypłat z nowym numerem 
konta. Jest to efekt zmiany nu-
meru kont w SKOK Stefczyka. 
Wniosek złożony w ZUS musi 
zawierać podpis osoby upraw-
nionej do jego zgłoszenia tj. 
właściciela konta lub jego peł-
nomocnika. 
- Ponieważ Krajowa Spółdziel-
cza Kasa Oszczędnościowo-

Więcej zwolnień i zasiłków
Lekarze mogą upoważnić 

tzw. asystentów medycznych 
do wystawania w swoim imie-
niu e-zwolnień.

- Ponieważ takie upoważ-
nienie lekarz może wystawić 
na rok, po upływie 12 miesięcy 
musi wystawić kolejne. Lekarz 
może też w każdej chwili upo-
ważnienie wycofać. – Pierwsze 
upoważnienia były wystawiane 
rok temu, więc powoli upraw-
nienia asystentów wygasają, 
dlatego warto sprawdzić, kie-
dy trzeba ponownie swojego 
asystenta upoważnić - dodaje 
Iwona Kowalska –Matis.

Asystent wykonuje jednak 
tylko w imieniu lekarza tech-
niczne czynności w systemie. O 
samym zwolnieniu i jego szcze-
gółach nadal decyduje lekarz. 
Upoważnianie asystenta do 
wystawiania elektronicznych 
zwolnień lekarskich odbywa 
się w Rejestrze Asystentów 
Medycznych (RAM). Następnie 
informacja ta jest przekazywa-
na do ZUS – na jej podstawie 
asystent uzyskuje dostęp do 
odpowiednich funkcji na PUE 
ZUS. Z danych ZUS wynika, że 
od 1 grudnia 2018 r. wystawio-
no blisko 18 tys. upoważnień 
przyjętych z RAM.

(IKM)

Do wałbrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich 
12 miesiącach wpłynęło 577 528 zwolnień lekarskich wystawionych elektronicznie. 

- Zwolnień i zasiłków chorobowych z roku na rok jest więcej – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

ZUS informuje

-Kredytowa poinformowała 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, że zmiana rachunków 
płatniczych może dotyczyć 
również członków innych kas 
zachęcam wszystkich klientów 
kas do sprawdzenia czy właśnie 
ich nie dotyczy zmiana numeru 
konta - mówi Iwona Kowalska-
-Matis, Regionalny Rzecznik 
Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 
– Pozwoli to nam na termino-
we przelanie pieniędzy na już 
nowe konto – dodaje. 
Jest to bardzo ważne z tego 
względu, że wpłaty dokonane 
przez ZUS w lutym na dotych-
czasowe numery kont będą 
zwracane do Zakładu z powodu 
niemożności ich doręczenia.

(IKM)
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Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia. 

Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu osobistym 

i zawodowym 
życzy

Mirosław Lubiński
Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

R E K L AMA

Gmina Świebodzice, wpi-
sując się w ogólnopolski pro-
gram ochrony środowiska 
oraz ochrony zwierząt, po 
wielu głosach mieszkańców, 
idąc za przykładem sąsied-
nich miast, rezygnuje z orga-
nizacji sylwestra miejskiego 
oraz pokazu fajerwerków.

- W trosce o dobro zwierząt, 
wspólnie ze wszystkimi organi-
zacjami samorządowymi oraz 
szkołami organizujemy akcję 

„Zamiast fajerwerka dla zwie-
rzaka wyżerka”. Zebrana kar-
ma dla zwierząt i koce zostaną 
przekazane na rzecz Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w 
Świdnicy. Mamy nadzieję, że 
mieszkańcy Świebodzic chętnie 
włączą się w tą szlachetną akcję. 
Już nie raz okazaliście Państwo 
wielkie serca – zróbmy to i tym 
razem – apelują urządnicy ze 
świebodzickiego magistratu.

(WPK)

Zamiast fajerwerka
• Ukradł drzewko
W świebodzickim Parku Miej-
skim zostały posadzone drzew-
ka, w ramach projektu „Rozwój 
funkcji zdrowotnych i rekreacyj-
nych w Gminie Świebodzice po-
przez tworzenie i odnowienie 
terenów zieleni w celu popra-
wy jakości życia mieszkańców”. 
Realizacja tego zadania została 
zakończona w listopadzie. W 
parku posadzono m.in. 15 sztuk 
daglezji zielonej, 7 sztuk jodły 
kaukaskiej oraz sosnę rumelij-
ską. Wszystkie drzewa są ładne, 
zapewne dlatego pewnie ktoś 
nie mógł się oprzeć i zabrał jed-
no do domu. W miejscu, gdzie 
była wkopana daglezja, została 
dziura, a kilkanaście metrów 
dalej złodziej porzucił bryłę ko-
rzeniową. Posadzenie takiego 
jednego drzewa kosztowało 
gminę ponad 500 zł. Kradzież 
została zgłoszona policji. Miej-
sce kradzieży jest objęte moni-
toringiem miejskim, co pomoże 
zidenty�kować złodzieja.

• Remont drogi
W dniach od 10 grudnia do 15 
grudnia, dzięki rozmowom bur-
mistrza Świebodzic Pawła Ozgi 
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad, wykonany 
został remont drogi krajowej 
nr 35 w obrębie skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 371. 
Powierzchnia wyremontowa-
nego odcinka wyniosła 900 m2. 
Zakres robót obejmował sfre-
zowanie istniejącej nawierzch-
ni, wykonanie warstwy ścieral-
nej i odtworzenie oznakowania 
poziomego. Łączny koszt prac 
wyniósł 53 000 zł.

• Udana rewitalizacja
16 grudnia odbył się odbiór 
prac wykonanych w ramach 
projektu „Rewitalizacja zdegra-
dowanych obszarów na terenie 
Gminy Świebodzice”. Wyre-
montowany odcinek drogi po-
prawi estetykę miasta i będzie 
służył naszym mieszkańcom. 
Etap I obejmował przebudowę 
sieci kanalizacji ogólnospław-
nej i przyłączy z likwidacją 
osadników ścieków w rejonie 
budynków przy ul. Słowackiego 
(1 - 5a) i ul. Kopernika (8, 10) w 
Świebodzicach, a etap II - re-
witalizację ulicy Słowackiego 
wraz z otoczeniem. Prace ob-
jęły: przebudowę nawierzchni 
jezdni, chodników i placów (po-
dwórek) z wyeksponowaniem 
starych bruków i utworzeniem 
terenów zielonych oraz wydzie-
lenie strefy rekreacyjnej (ką-
cik rekreacyjny); przebudowę 
schodów w bramie miejskiej; 
renowację starej studni i pom-

Raport ze Świebodzic

py; renowację historycznego 
muru kościelnego oraz histo-
rycznych murów ceglanych; 
przebudowę ogrodzeń z siatki; 
przebudowę oświetlenia ulicz-
nego; rozbiórkę części budyn-
ków gospodarczych (komórek 
lokatorskich); budowę boksów 
dla pojemników na śmieci; 
przebudowę kanalizacji ogól-
nospławnej średnicy 250 mm, 

200 mm i 160 mm; budowę 
studzienek kanalizacyjnych z 
kręgów betonowych średnicy 
1000 mm; budowę studzienek 
inspekcyjnych średnicy 425 
mm; przebudowę istniejących i 
budowę projektowanych wpu-
stów deszczowych; likwidację 
osadników przepływowych 
ścieków.

(WPK)

Życzymy Państwu by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem wyjątkowym,

spędzonym wśród najbliższych osób, pełnym miłości i zrozumienia.

Oby Nowy Rok pozwolił Państwu urzeczywistnić obrane cele

oraz przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań

Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
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Spotkanie 
wigilijne
19 grudnia 2019 r. w hali 
sportowej byłego Gimna-
zjum nr 1 w Boguszowie-Gor-
cach przy ul. Waryńskiego 10 
odbędzie się II Wigilia Miej-
ska.  - Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do 
wspólnego spędzenia czasu 
przy świątecznym programie 
artystycznym przygotowanym 
przez nasze szkoły, a następ-
nie do wspólnej wieczerzy. Za-
pewniamy bezpłatny transport 
– podkreśla Sebastian Drapała, 
zastępca burmistrza Boguszo-
wa – Gorc. Początek o godz. 
17.00.

(RED)

Warsztaty 
kulinarne
Członkowie Klubu Senior + w 
Szczawnie-Zdroju zapraszają 
na warsztaty kulinarne, które 
odbędą się w Klubie Integracji 
Społecznej w Szczawnie-Zdro-
ju przy ulicy Sienkiewicza 40. 
Warsztaty odbędą się 20 grud-
nia 2019 roku o godzinie 16.15.

(ABP)

Wigilia z akcentem 
ekologicznym
20 grudnia 2019 r. o godz. 
18.00, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, mieszkańcy i kura-
cjusze spotkają się na wspól-
nej wigilii, która również wzo-
rem lat ubiegłych odbędzie się 
w Hali Spacerowej w Szczaw-
nie-Zdroju.  - Chcemy w tym wy-
jątkowym czasie podzielić się 
opłatkiem i złożyć świąteczne 
życzenia – mówi Marek Fedo-
ruk burmistrz Szczawna-Zdro-
ju. – Tuż po wigilii zapraszamy 
serdecznie na świąteczne kolę-
dowanie do Teatru Zdrojowe-
go. Tradycyjnie wszyscy, którzy 
spotkają się na wieczerzy, będą 
mogli skorzystać świątecznych 
potraw: barszczu z uszkami, 
pierogów, kapusty. W tym roku 
serwujemy świąteczne dania 
wyłącznie na ekologicznych 
opakowaniach wykonanych 
z masy papierowej, ponieważ 
Gmina Szczawno-Zdrój rezy-
gnuje z opakowań plastikowych 
na wszystkich organizowanych 
przez siebie eventach zgodnie 
z podjęta niedawno uchwałą 
eliminującą zwłaszcza opako-
wania jednorazowe. Apelujemy 
także o ekologiczne zachowa-
nia do mieszkańców i właścicieli 
lokali gastronomicznych.

(ABP)

Sylwester 
bez fajerwerków
31 grudnia mieszkańcy 
Szczawna-Zdroju i goście 
powitają Nowy Rok podczas 
plenerowej imprezy w Parku 
Zdrojowym. Organizatorzy za-
praszają od godz. 23,00, punktu-
alnie o północy burmistrz Marek 
Fedoruk złoży wszystkim nowo-
roczne życzenia, a następnie od-
będzie się widowiskowy pokaz 
teatru żywego ognia. Organiza-
torzy zrezygnowali z głośnych 
fajerwerków w trosce o przyrodę 
i zwierzęta żyjące w Parku Zdro-
jowym, a także bezpieczeństwo 
uczestników wydarzenia.

(ABP)

Zadbali o ptaki
Gmina Czarny Bór sukcesyw-
nie prowadzi działania pro-
ekologiczne. Po wykonaniu 
termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, mon-
tażu ogniw fotowoltaicznych 
oraz włączeniu się w akcję 
wspierającą pszczoły, gmina 
kupiła 65 budek lęgowych dla 
ptaków, nietoperzy, trzmieli i 
pszczoły murarki. Budki zosta-
ły zamontowane na drzewach 
m.in. na Osiedlu Skalników w 
Czarnym Borze oraz w gmin-
nych lasach wokół stadionu 
sportowego.

(JJ)

Z początkiem grudnia do-
biegły końca dwie inwesty-
cje drogowe w Boguszowie 
- Gorcach.

Pierwsze zadanie obejmo-
wało ulicę Rzeźnianą, fragment 
ul. Łącznej oraz ul. Witosa Po-
prawione zostały zjazdy do po-
sesji i zniszczony chodnik oraz 
zamontowane zostało oświe-
tlenie uliczne, o które od lat za-
biegali mieszkańcy tego rejonu. 
Wartość inwestycji to blisko 660 
tys. zł. Druga inwestycja obej-
mowała położenie nawierzchni 
bitumicznej na ul. Chopina w 
Gorcach, na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Warszawską do 
skrzyżowania z ul. Górniczą. 

Wartość tej inwestycji to blisko 
350 tys. zł. - Wyremontowaliśmy 
najbardziej zniszczone odcinki i 
dodatkowo na ul. Rzeźnianej 
zbudowaliśmy oświetlenie dro-
gowe, które poprawi komfort i 
bezpieczeństwo mieszkańców 
tej okolicy. 11 grudnia 2019 
odbył się o�cjalny odbiór robót 
od wykonawcy. Te inwestycje 
udało nam się sprawnie prze-
prowadzić dzięki determinacji 
radnych z naszej koalicji, którzy 
pomimo trudnego inwestycyj-
nie roku dokonali zmian w bu-
dżecie i umożliwili ich realizację 
– podkreślił Grzegorz Łuczko, 
sekretarz miasta.

(WK)

Ulice po remoncie

Kapela Góralska Janicki z 
Czarnego Boru i jej lider Ja-
rosław Janicki świętowali ju-
bileusz działalności.

Góralskie święto 20-lecia 
działalności Kapeli Janicki i 
30-lecia pracy artystycznej Ja-
rosława Janika zgromadziło w 
Bibliotece+ Centrum Kultury 
w Czarnym Borze sympatyków 
i przyjaciół zespołu. Było rado-
śnie, gwarno, głośno i wzrusza-
jąco. - Gratulujemy wytrwałości 
w kultywowaniu tradycji góral-

skich, dziękujemy za promocję 
Gminy Czarny Bór i życzymy 
niesłabnącego zapału w pracy 
artystycznej – powiedział wójt 
gminy Adam Górecki podczas 
jubileuszowego koncertu w 
czarnoborskiej książnicy.

Kapela Janicki prezentuje 
folklor tzw. szerokiego Podha-
la, zwyczaje góralskie, muzykę 
i taniec. Formacja koncertuje 
po całej Polsce, a także poza jej 
granicami.

(KB)

Jubileusz kapeli Janicki
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Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy

Marzena Łatka
Przewodnicząca 

Rady Gminy Czarny Bór
wraz z radnymi

Pogodnych i pełnych ciepła 

świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku
życzą 

R E K L AMA

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 AMAR E K L AMA

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020

przesyłam w imieniu własnym i pracowników 
Centrum Nieruchomości i Transportu 

serdeczne życzenia wszelkich pomyślności.

Beata Żołnieruk

Głuszyca ul. Kłodzka 8 

tel. 882 068 300, 660 747 567
e-mail:info@zolnieruk.pl,www.zolnieruk.pl

• Kolędowanie z Liko 
Band
- 20 grudnia o godzinie 19.15 
spotykamy się w Teatrze Zdro-
jowym w Szczawnie-Zdroju na 
naszym wspólnym kolędowa-
niu – zaprasza Mirosław Kowa-
lik, dyrektor szczawieńskiego 
teatru. - Na scenie pojawią 
się młodzi artyści z Miejskiej 
Szkoły Podstawowej w Szczaw-
nie-Zdroju, którzy wspólnie z 
zespołem Liko Band zaśpie-
wają kilkanaście kolęd. Oprócz 
wspomnianych artystów jedną 
z kolęd zaśpiewają nasi bur-
mistrzowie, radni, pracownicy 
teatru, nauczyciele, mieszkań-
cy Szczawna-Zdroju i wszyscy 
chętni. Jednym głosem wpro-
wadzą nas w nastrój świąt Bo-
żego Narodzenia. Zapraszam 
wszystkich mieszkańców i oso-
by przebywające na kuracji do 
wspólnego kolędowania.

• Koncert Janusza 
„Yanina” Iwańskiego
28 grudnia o godz. 19.00 na sce-
nie teatru w Szczawnie wystąpi 
Janusz „Yanina” Iwański - polski 
muzyk jazzowy i rockowy, gita-
rzysta, kompozytor, autor tek-
stów i wokalista. Podczas kon-

certu artysta wykona 4 utwory z 
dziećmi z Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej w Szczawnie-Zdroju. 
Bilety kosztują 25 zł.

• Jezioro Łabędzie w 
Sylwestra
31 grudnia o godz. 22.00 Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 
zaprasza na niezwykłe widowi-
sko w niecodziennych okolicz-
nościach... Klasyka, elegancja i 
gwiazdy baletu czyli „Jezioro Ła-
będzie”. Obsada: Marika Kucza 
- Odetta/Odylia, Arkadiusz Gum-
ny – Zygfryd, Mateusz Sierant – 
Rothbart, Takayuki Asai – Beno, 
Marcin Rolczyński - Mistrz Cere-
monii, Viktor Davydiuk – błazen, 
Risako Seki - Przyjaciółka / Taniec 
Neapolitański, Silvia Simeone - 
Przyjaciółka / Taniec Hiszpański, 
Natalia Trafankowska - Taniec 
Węgierski, Asuka Horiuchi - Ła-
będź / Taniec Węgierski, Sandra 
Napierała - Łabędź / Matka, Ja-
goda Rusek - Łabędź / Służąca, 
Saeka Shirai – Łabędź, Jagna 
Marciniak – Łabędź, Tomasz 
Raczkiewicz - narracja/ stary 
Beno, Michał Cybula - reżyseria 
światła. Ceny biletów: parter: 70 
zł , 80 zł, balkon: 60 zł.

(RED)

Teatr Zdrojowy
zaprasza Dwudniowy Jarmark Bo-

żonarodzeniowy w Szczaw-
nie-Zdroju ob�tował w cieka-
we wydarzenia. Choć pogoda 
nas nie rozpieszczała, w Hali 
Spacerowej tętniło od muzy-
ki, kolęd, kolorowych świateł 
i dobrej energii odwiedzją-
cych.

Szczawieński jarmark to było 
nie tylko sprzedawanie pięk-
nych wyrobów hand made, 
pysznych, świątecznych wypie-
ków wędlin i serów, lecz także 
mnóstwo wydarzeń towarzy-
szących. - Wspólnie z przed-
szkolakami przyozdabialiśmy 
choinki, nie zabrakło występów 
artystycznych maluchów, chó-
ru Fantazja z Miejskiej Szkoły 
Podstawowej, zaprezentowali 
się także uzdolnieni wokalnie 

młodzi ludzie z „Ceramika” oraz 
Zespołu Szkół Muzycznych w 
Wałbrzychu. W trakcie obu dni 
odbywały się warsztaty pla-
styczne, prowadzone przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną, 
a w niedzielę czytaliśmy także 
świąteczne bajki. Można było 
także spotkać Świętego Miko-
łaja, który nie tylko rozdawał 
słodkości, ale także chętnie 
pozował do zdjęć na saniach z 
reniferami. Sporym przebojem 
był Szczawieński Piernik Zdro-
jowy, przygotowany w opar-
ciu o oryginalny, XIX-wieczny 
przepis, „wygrzebany” gdzieś 
w niemieckich księgach przez 
regionalistkę Panią Iwonę 
Czech, Prezes Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdroju. 
Jarmark miał także ważny cel 

Udany jarmark

charytatywny – prowadzona 
była zbiórka na leczenie Pani 
Lidki, mieszkanki miasta, która 
walczy z ciężką chorobą. Zbiór-
kę prowadziło Przedszkole 
Miejskie przy wsparciu wolon-
tariuszy m. in. z Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Rozdawaliśmy 
także jemiołę oraz prezenty w 
konkursach i quizach. Napraw-
dę, nie można się było nudzić! 

Dziękuję za odwiedzenie szcza-
wieńskiego jarmarku, staramy 
się, by co roku pojawiały się do-
datkowe atrakcje, w tym roku 
połączyliśmy to wydarzenie z 
akcją charytatywną, bo prze-
cież przed świętami szczególnie 
warto okazać wsparcie i pomoc 
– podsumowuje burmistrz Ma-
rek Fedoruk.

(ABP)
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Choć coraz częściej spotykamy pracują-
ce osoby z niepełnosprawnościami, to 
wciąż nie jest to powszechne. Bo niepeł-
nosprawność to bariera trudna do poko-
nania dla pracodawców i nas – klientów 
obsługiwanych przez osoby z niepełno-
sprawnościami. Uczestnicy kampanii 
#W pełni sprawni pracownicy pokazali, 
że nie ma czego się bać!

W pracy świetnie dają sobie radę
Sprzątają, są kelnerkami i kasjerkami, 

przygotowują posiłki, produkują meble, 
piorą, maglują i prasują, pracują w call 
center, sekretariacie czy w poligrafi i – to 
tylko niektóre zawodowe zadania, jakie 
wykonują osoby z niepełnosprawno-
ściami – uczestnicy kampanii #W pełni 
sprawni pracownicy. – Myję gary, obie-
ram warzywa i szykuję kanapki – opowia-
da Lidzia Wierna, która pracuje w fi rmie 
cateringowej. – Szykuję bułki dla dzieci, a 
jak zrobię te bułki to trzeba posprzątać. 
To daje mi dużo szczęścia, bo jestem przy 
dzieciach – tak o swojej pracy opowiada 
Wiesława Śliwka. – Lubię sprzątać, myć 
i zamiatać podłogi. Jak podaję kawę i cia-
sta to zawsze mówię smacznego – opo-
wiada Edyta Adamska, która pracuje w 
kawiarni. – Jestem bardzo zadowolona, 
praca jest dla mnie czymś ważnym, daje 
mi niezależność i samodzielność – mówi 
Kasia Głuszek, która jest kasjerką w 
hipermarkecie. Dla Ewy Kaczmarczyk 
zawodowym wyzwaniem było stwo-
rzenie biura fi rmy. – Jak w pierwszym 
momencie zobaczyłam te wszystkie do-
kumenty, to się przeraziłam i tak na nie 
dwa dni patrzyłam. A potem dokument 
po dokumencie, data po dacie – wszyst-
ko ułożyłam. Szef tylko wpadał i mówił, 
czego potrzebuje i wszyscy wiedzieli-
śmy, gdzie tego szukać – opisuje Ewa. A 
Łukasz Łysik, który pracuje w dziale po-
ligrafi i Zakładu Aktywności Zawodowej 
Victoria dodaje: – W pracy mam kolegów 
i koleżanki z niepełnosprawnościami 
gorszymi niż moja. Wtedy stwierdzam, 
że można, a najwięcej zależy od siebie 
samego i jak to sobie ktoś poukłada. Tak 
samo było u mnie, po prostu chciałem 
pracować i być niezależny.

Mama, siostra, współpracownicy i 
przełożeni

Czasami pracownikowi z niepełno-
sprawnościami trzeba trochę pomóc. 
Krzysztofowi Kotłowskiemu, by podo-
łać zadaniu, jakim jest sprzątanie klatek 
schodowych, potrzebne jest wsparcie 
mamy. Pani Maria Kotłowska codzien-
nie chodzi z synem do pracy. – Ja myję, a 
Krzyś wyciera kurze i poręcze – opowia-
da. Kasia Głuszek dodaje: – Najbardziej 
pomaga mi mama. Cieszy się, że tak 
dobrze sobie radzę i że nie wpadłam w 
złe towarzystwo. Natomiast Bartkowi 
Jaroszyńskiemu oprócz niezastąpionej 
mamy, podczas pracy w szkole kibico-
wali wszyscy: uczniowie, nauczyciele i 
pracownicy obsługi. – Miałem bardzo 
dobrą opiekę i towarzystwo. I bardzo 
lubię sprzątać. Dziękuję za wyrozumia-
łość i razem spędzony czas – mówi Bar-
tek. Dla Iwony Siemko, która pracuje 

O w pełni sprawnych pracownikach

w call center w ZAZ Victoria czasami 
trudnością jest rozmowa z klientem, ale 
dużym wsparciem są koledzy i koleżan-
ki z pracy oraz pomoc przełożonych. To 
sprawia, że chętnie przychodzi do pra-
cy. – Praca jest dla mnie ważna, bo daje 
mi samodzielność i pieniądze. Ale także 
zdobyłam dzięki niej nowe umiejętności 
i mam nowych przyjaciół. Jest fajnie – 
podsumowuje Iwona. W zawodowej dro-
dze Iwony Markiel niezwykle istotne jest 
wsparcie opiekunki prawnej Anny Zabo-
rowskiej: - Chciałam, żeby Iwona poczuła 
się dorosłą osobą, która potrafi  o siebie 
zadbać i zarobić własne pieniądze. Dla 
Lidii Wiernej, która mieszka z siostrą, jej 
niepełnosprawnym dzieckiem i psami, to 
właśnie dom jest prawdziwym oparciem.  

– Najbardziej z mojej pracy jest zadowo-
lona siostra, która myślała, że sobie nie 
poradzę w życiu. A ja przecież świetnie 
daję sobie radę! – mówi z dumą Agniesz-
ka Baranowska, która pracuje w Ikei.

Nieustraszeni pracodawcy
Justyna Młynarska, która wraz z sio-

strą Anną Starczukowską prowadzi ka-
wiarnię Tarta Bułka w Szczawnie-Zdroju, 
nie wyobraża sobie tego miejsca bez 
Kasi Kołodziejek i Edyty Adamskiej. – 
Dziewczyny pracują w głównie razem. 
Podzieliłyśmy się obowiązkami, a dziew-
czyny wybrały sobie czynności, jakie naj-
bardziej lubią robić – opowiada Justyna 
Młynarska. – Osoby niepełnosprawne 
często są pochowane po zakładach ak-

tywności zawodowej, zakładach pracy 
chronionej – nie widać ich. U nas mają 
pełen kontakt z klientem. Kasia, która 
pracuje u nas dłużej niż Edytka, przyjaźni 
się z wieloma stałymi bywalcami kawiar-
ni. Jest idealnym pracownikiem, daje z 
siebie absolutnie wszystko. Początkowo 
każdy robił wszystko za nią, a to było zu-
pełnie niepotrzebnie.

MS Solutions – wałbrzyska spół-
ka oferująca usługi sprzątające, która 
zatrudnia wiele osób z niepełnospraw-
nościami, widzi w nich wielki potencjał.  
- Blisko 70% naszej załogi to osoby z 
orzeczeniem o niepełnosprawności. Lu-
dzie niepełnosprawni, ale tak naprawdę 
sprawni w pracy, są bardzo zmotywowa-
ni i świetnie wypełniają swoje obowiązki. 

Iwona Markiel i Lidia Wierna (fot. Kamil Chorągwicki)

Lubię z nimi pracować – mówi Michał 
Szatoń, właściciel fi rmy.

Zbigniew Dusza swoją fi rmę pro-
wadzi już ponad ćwierć wieku, nie boi 
się dawać etatów osobom z niepełno-
sprawnościami. – Pracują jako pomoce 
kuchenne. Świetnie dogadują się z po-
zostałą częścią zespołu, są „ludźmi od 
wszystkiego”, a pracę wykonują z wyjąt-
kowym zaangażowaniem. Lidka Wierna, 
nazywana przez wszystkich Lidzią – jest 
człowiekiem od wszystkiego, dobrze 
dogaduje się z ekipą. Wszyscy ją chwalą 
- mówi właściciel.

Piotr Grzywaczewski, właściciel PUH 
Dzikowiec, który wcześniej nie współ-
pracował z osobami niepełnosprawnymi 
przyznaje, że to był błąd. – Jeżeli chodzi 
o projekty unijne to genialna sprawa, jest 
to duża pomoc dla biznesu. Żałuję, że 
tego wcześniej nie robiłem, bo Pani Wie-
sia spadła nam z nieba – odpowiada. - To 
wyjątkowa kobieta. Wesoła, uśmiechnię-
ta, trudno ją utrzymać na sali, bo zaraz u 
dzieci jest. Robi kanapki, pierogi, sałat-
ki i zawsze dokładnie sprząta, a w ten 
sposób odciąża innych pracowników. Co 
ważne ma własną inicjatywę i robi rzeczy, 
o których nawet nie pomyśleliśmy, żeby 
je wprowadzić!

Wałbrzyski Dompol od 27 lat produku-
je elementy meblowe – do kuchni, łazienek, 
sypialni. Wśród załogi ponad 20 pracow-
ników to osoby z niepełnosprawnościa-
mi. – Trudnością dla nas jest to, że osoby 
z drugą grupą inwalidzką mają o 10 dni 
urlopu więcej i częściej zdarza się, że biorą 
chorobowe – wylicza Dariusz Borczyk, pre-
zes Dompolu – a to utrudnia planowanie 
produkcji. Nie wyobrażamy sobie jednak 
Dompolu bez naszych niepełnosprawnych, 
ale bardzo sprawnych zawodowo, pracow-
ników – podsumowuje prezes.

Dwa ZAZ-y
Wałbrzych jest jedynym miastem w 

Polsce, które ma dwa zakłady aktywno-

Maria Kotłowska z synem Krzysztofem (fot. Kamil Chorągwicki) Bartek Jaroszyński i jego mama (fot. Kamil Chorągwicki)
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Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. 

i ich pracodawcach 

ści zawodowej, każdy z nich prowadzi 
innego typu działania i zatrudnia osoby 
z różnymi niepełnosprawnościami. ZAZ 
Nadzieja, świadczący usługi pralnicze i 
porządkowania, zatrudnia osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną i zabu-
rzeniami psychicznymi. ZAZ Victoria 
zatrudnia osoby, które mają ogranicze-
nia ruchowe i oferuje usługi call center, 
poligrafi i i reklamy oraz archiwizacji i 
niszczenia dokumentów. 

– Mówimy o naszych pracownikach 
jak o dzieciach, a oni to często czter-
dziestolatki – śmieje się Wojciech Gło-
dek, wiceprezes zarządu Stowarzysze-
nia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej, które stworzy-
ło ZAZ Nadzieja.– W głównej mierze 

zajmujemy się przystosowaniem ich 
do życia w społeczeństwie. Często na-
trafi amy na obawy i opór rodzin pod-
opiecznych, tymczasem co stanie się, 
jak zabraknie mamy, taty, babci? W na-
szych działaniach dążymy do tego, aby 
osoba z niepełnosprawnościami była 
jak najbardziej samodzielna – dodaje 
Wojciech Głodek.

– Długo zabiegaliśmy o to, żeby taki 
ZAZ powstał. Być może stąd nazwa 
Victoria, bo jest to rodzaj jakiejś wy-
granej – wyjaśnia Marek Pabisz, dyrek-
tor ZAZ Victoria. - Zatrudniamy osoby 
na wózkach, czyli z niepełnosprawno-
ścią ruchową, które straciły zdolności 
zawodowe, a niepełnosprawność czę-
sto zaskoczyła ich w życiu. Czuliśmy 

presję, by zwiększać możliwości działu 
rehabilitacji i dzisiaj mamy wszystkie 
urządzenia do zabiegów fizykalnych, a 
także specjalistyczny sprzęt dla osób 
np. z przerwanym rdzeniem kręgowym, 
które mogą ćwiczyć w pozycji piono-
wej, czyli pracować z kończynami dol-
nymi mimo, że są one bezwładne. Je-
den z pracowników kiedy rozpoczynał 
pracę u nas, nie potrafił samodzielnie 
wyjść wózka, dzisiaj sam zasuwa na 
trzecie piętro, co jest efektem właśnie 
codziennej rehabilitacji – wyjaśnia Ma-
rek Pabisz.

Marzenia i plany na 2020 rok
Podróż w ciepłe kraje, kot i prawo 

jazdy, założenie rodziny – o tym marzą 

osoby z niepełnosprawnościami, które 
przedstawiliśmy w kampanii #W pełni 
sprawni pracownicy. Kasia Kołodzie-
jek: – Chciałabym zamieszkać ze swoim 
chłopakiem, ale na razie to niemożli-
we.  Bo Kasia znalazła schronienie w 
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w 
Wałbrzychu i złożyła wniosek o przy-
dział mieszkania socjalnego. Agniesz-
ka Baranowska chce zbudować własną 
rodzinę – mieć dom i miłość. Łukasz 
Łysik nie boi się marzyć o założeniu 
rodziny.  – Nie ma się co łamać i przej-
mować. Jesteśmy kowalem własnego 
losu, trzeba się starać być niezależnym.  
Pytana pracę marzeń Ewa Kaczmarczyk 
odpowiada, że ze względu na jej niepeł-
nosprawność, najlepiej, by była to praca 

biurowa – prowadzenie sekretariatu, 
kadry lub płace. – Albo coś innego w tym 
obszarze. Ja mam taki charakter, że jak 
czegoś nie umiem, to z pewnością się 
tego douczę – stwierdza. Marzeniem 
Iwony Siemko jest dokształcanie, zdo-
bywanie nowych doświadczeń i spró-
bowanie swoich sił na otwartym rynku 
pracy, w czym wspierają ją najbliżsi, a 
zwłaszcza mama.

- To był dla nas zaszczyt przedstawić 
tych wszystkich wspaniałych ludzi – 
mówi Jolanta Ceran, prezeska Stowarzy-
szenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. 
– Życzymy Wam spełnienia wszystkich 
marzeń i tych zawodowych, i tych osobi-
stych.

Katarzyna Kołodziejek i Justyna Młynarska (Fot. Kamil Chorągwicki)

Pracownicy ZAZ Nadzieja (fot. Kamil Chorągwicki) Wiesława Śliwka (fot Magda Zywar)
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Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ

przedszkola@onet.pl

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów

i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy 
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne 

Przedszkoli
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Rok 2019 w indywidualnej 
i społecznej pamięci zapewne 
utrwali się atmosferą politycznej 
ekscytacji rezultatami wyborów 
posłów do parlamentu Unii Eu-
ropejskiej oraz krajowego Sej-
mu i Senatu. To były znaczące 
wydarzenia, które mają wpływ 
na nasz osobisty, rodzinny, lo-
kalny poziom życia oraz per-
spektywy cywilizacyjnego III 
RP. W wyborach do parlamentu 
UE - 45,68% uprawnionych pol-
skich wyborców decydowało o 
naszej narodowej reprezentacji 
w Brukseli. Decyzje kogo delegu-
jemy do Sejmu i Senatu 13 paź-
dziernika br. r. podjęło 61,74 % 
uprawnionych wyborców. Oba 
wskaźniki frekwencji Polaków w 
lokalach wyborczych w 2019 r. 
są największe od 1989 r (wtedy 
62,70% ). Jakie czynniki spowo-
dowały tak wyraźną mobilizację 
społeczeństwa wokół urn wy-
borczych w 2019 r.? Medialna (w 
tym internetowa) socjotechnika 
wykorzystywana do sterowania 
reakcją człowieka i grup społecz-
nych we współczesnej cywilizacji 
jest zasadniczym instrumentem 
sprawowania władzy publicznej 
i politycznej. Takie instrumenta-
rium jest też stosowane w zarzą-
dzaniu np. biznesem rodzinnym 
(lokalnym) i globalnym. Łatwiej 
przyjmujemy do wiadomości, że 
medialnymi impulsami wpływa 
się na obrót towarów i usług w 
sieci �nansowych korzyści. Na-
tomiast człowiek zawsze dys-
ponuje jakąś wiedzą i własnym 
doświadczeniem, np. zawodo-
wym, ma uczucia, różne wartości 
moralne i polityczne. Ma także 
marzenia, plany i nadzieję na lep-
szą przyszłość osobistą, rodziny i 
własnego państwa. To edukacja 
w szerokim jej rozumieniu jest 
zasadniczym czynnikiem formu-

jącym człowieka i jego przyszłość 
osobistą. Edukacja jest zasadni-
czym instrumentem kreującym 
postęp cywilizacyjny człowieka 
i państwa. Taki edukowany oby-
watel ma świadomość, że np. 
karta wyborcza jest jego decyzją. 
Ale zastanówmy się w historycz-
nej i współczesnej zadumie: czy 
każdej władzy centralnej i lokal-
nej jest potrzebny taki kreatyw-
ny, re�eksyjny obywatel?

W nadal trwających obcho-
dach stulecia odzyskania nie-
podległości naszego państwa 
(w 1918 r.) niechętnie wspomina 
się, że dopiero od 1989 r. decyzja 
obywatela przy urnie wyborczej 
ma wartość sprawczą na ufor-
mowanie Sejmu i Senatu. Takie 
uprawnienie obywatela już od 
wielu lat w III RP nie podoba się 
różnym opcjom partyjnym i ko-
teriom polityczno- �nansowym 
własnego interesu. Od wielu lat 
niektóre partie (koalicje) włada-
jące aparatem rządowym i parla-
mentarnym wprowadzają różne 
legislacyjne bezpośrednie i po-
średnie instrumenty osłabiającą 
decyzje obywatela podejmowa-
ną kartą wyborczą co 4 i 5 lat. Me-
toda D’Honta (znana od ponad 
100 lat) stosowana również w II 
RP i obecnie w kilku krajach UE 
i Izraelu, magią ilorazów i liczb 
umacnia najsilniejszą partię. 
Problem polega na tym jak być 
partią (koalicją) najpopularniej-
szą, rządzącą państwem. Wtedy 
można sobie pomóc np. w okrę-
gach wyborczych, tu i tam, zmie-
nić obszary wyborcze w celu 
skomasowania liczby własnych 
wyborców. Z uwzględnieniem 
odleglejszej perspektywy jak 
umocnić w społeczeństwie wła-
sne wpływy partyjne (z ukrytym 
celem spacy�kowania niepokor-
nych, tych których nie lubimy lub 

się obawiamy nie zawsze wie-
dząc dlaczego). Wtedy wprowa-
dza się reformy systemowe, obu-
dowane celami patriotycznymi 
i perspektywą sukcesów oraz 
szczęśliwości. Zmiany prawne i 
strukturalne, które zostały doko-
nane przez reformy sądownic-
twa, szkolnictwa wyższego oraz 
reformę szkolnictwa podstawo-
wego i średniego – nie wywołały 
zadowolenia zewnętrznych inte-
resariuszy (uczniów i rodziców, 
podsądnych). Nie słychać radości 
w uczelniach wyższych dla tzw. 
reformy Gowina. Sądownictwo 
rzeczywiście od wielu lat wyma-
ga strukturalnej i etycznej euro-
pejskiej reformy, ale nie w takim 
aroganckim i hejtowym stylu dla 
partyjnego celu. Reforma Ziobry 
i Dudy wplątała Polskę w kon-
�ikty z europejskimi instytucjami 
ochrony prawa i spowodowała 
wyroki Trybunału Sądowego UE.

Rok 2019 przejdzie do histo-
rii również jako największa akcja 
strajkowa nauczycieli szkół pu-
blicznych w Polsce (8-27 kwietnia 
i zawieszona do września), która 
objęła ponad 70 % placówek 
szkolnych. Głównym czynnikiem 
protestu nauczycieli była wpro-
wadzana po 2015 r. reforma 
systemu oświatowego, czyli na-
jogólniej wyjaśniając powrót do 
8-klasowej formuły szkoły pod-
stawowej i 4-letniego liceum. Z 
jednoczesnym zwiększeniem 
nauczycielom obowiązków pra-
cowniczych bez motywującego 
to środowisko wynagrodzenia 
i wsparcia �nansowego dla sa-
morządów terytorialnych. Po 20 
latach zlikwidowano strukturę i 
programowe założenia reformy 
Handkego (z 1999). Publiczną 
twarzą obecnej reformy jest na-
uczycielka ze Świebodzic (z te-
atralnym grymasem uśmiechu), 

Re�eksyjnie o wyborach, reformach i moich nauczycielach
tylko z powodu tej zbieżności i 
nie tylko ja oczekiwałem na lek-
cje z panem od historii. Kolejny 
nauczyciel zainteresował mnie 
liczbami, ich użytecznością, ta-
bliczką mnożeniem i innymi 
działaniami. Tym pozytywnie 
zapamiętanym matematykiem 
był Stefan Rautszko, który dość 
szybko nas opuścił. Dziecięce 
ambicje bycia sprawnym spor-
towo umiejętnie rozwijał w nas 
pan od wychowania �zycznego - 
Bolesław Werner. Budował w nas 
sportowe ambicje bycia szyb-
szym, zwinniejszym, wytrzymal-
szym. Do dziś pamiętam lekcyjne 
zawody nauki skoków wzwyż, 
wyłaniania grupy �nalistów i ich 
współzawodnictwo, a pozostali 
byli uczestnikami nauki kultury 
kibicowania. W tych latach w po-
dwórkowych zabawach modna 
była drużynowa gra piłką w „dwa 
ognie”, w której nasz nauczyciel 
kształtował sportowe zaintere-
sowania, indywidualne predys-
pozycje ruchowe, technikę rzutu.

Po wielu latach dalszej edu-
kacji i studiów, co skutkowało 
opuszczeniem Wałbrzycha i 
wejściem na szlak ciekawych do-
świadczeń zawodowych, w pew-
nym okresie sięgających poza 
Polskę, w pewnym momencie 
życiowej wędrówki zdałem sobie 
sprawę z istotnego, pozytyw-
nego edukacyjnego sprawstwa 
spotykanych wielu nauczycieli 
na moje wartości życia.

Ryszard Bełdzikowski

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

dziś europarlamentarzystka PiS w 
Brukseli. Pani nauczycielka i była 
minister edukacji narodowej też 
protestowała… w trakcie inaugu-
racji IX kadencji Parlamentu Euro-
pejskiego w formie aroganckiej 
postawy wobec hymnu i �agi UE.

We wrześniu 2019 r. w Polsce 
do prawie 24 tys. szkół przybyło 
4,6 mln uczniów. Przyznaję, że 
strukturalny powrót do 4-letnie-
go liceum dla mnie jest impul-
sem do re�eksyjnych szkolnych 
wspomnień o moich nauczycie-
lach. Kto i jak mnie w wałbrzy-
skich - bardzo odległych czasach 
- edukował w systemie ówcze-
snego szkolnictwa. Uczniowską 
przygodę rozpocząłem w Szkole 
Podstawowej nr 5 przy ul. Szkol-
nej w dzielnicy Podgórze w 1955 
r. W tej grupie uczniów (na zdję-
ciu) w zdecydowanej większości 
urodzonych na Podgórzu czy w 
innych dzielnicach Wałbrzycha, 
byli m.in. Ewa Duda, Jadwiga 
Bystrzycka, Jadzia Wojciechow-
ska, Krysia Nalej, Tadeusz Ma-
ciaszczyk, Józef Jończak, Stani-
sław Grajkowski, Stefan Budasz, 
Mieczysław Bursztynowicz, Jó-
zek Filipiak. Naszym pierwszym 
wychowawcą i nauczycielem 
był Pan Skarbek (nie pamiętam 
imienia) - osoba spokojna, z 
autorytetem. Z tego nieistnieją-

cego już budynku z czerwonej 
cegły, chyba po roku uznanego 
jako grożący zawaleniem, prze-
nieśliśmy się do byłych koszar 
niemieckich przy ul. Poznańskiej 
(od lata 1945 r. był to obiekt Pań-
stwowego Urzędu Repatriacyj-
nego). Ta szkoła funkcjonuje do 
dzisiaj. Dość liczną naszą klasę 
przez dwa lata edukowała Pani 
Stanisława Ryżyńska i formowała 
wychowawczo, co mile wspomi-
nam. Z uczniowskiej obecności 
w tym molochu koszarowym 
w mojej pozytywnej pamięci 
utrwaliły się też inne ciekawe 
osobowości nauczycieli. 

Pan od historii - Konrad Der-
wich - dydaktycznym przekazem 
początkowo mocno zaintereso-
wał nie tylko mnie informacjami, 
że przed nami, w czasach od-
ległych, byli i rządzili naszym 
krajem polscy władcy: Mieszko, 
król Chrobry, jacyś Piastowie 
itd. Bardzo uważnie słuchaliśmy 
dydaktycznych przekazów o pol-
skich królach, ich decyzjach i suk-
cesach, a zwłaszcza zwycięskich 
wojnach i bitwach w odległych 
wiekach. Zapewne też dlatego, 
że naszą dziecięcą świadomość o 
przeszłości kształtowały wojen-
ne wspomnienia rodziców i po-
dwórkowe zabawy w… wojenne 
i partyzanckie inscenizacje. Nie 
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Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych z bliskimi, 

w ciepłej i rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku 
życzą 

Zarząd i pracownicy
P.O.D. URBANIAK Sp. z o.o.

R E K L AMA

Violetta Kopka
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Mieroszowa

z radnymi

Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa 
z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Mieroszowie

Świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 

że będzie jeszcze lepszy 

niż ten, który właśnie przemija 
życzą

R E K L AMA

Nie tylko mieszkańcy Gmi-
ny Mieroszów bawili się pod-
czas jarmarku świątecznego. 
O niepowtarzalny klimat 
imprezy zadbała także aura, 
zsyłając płatki śniegu.

- Za nami kolejny Świątecz-
ny Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Mieroszowie. Dziękuję bar-
dzo organizatorom - Miero-
szowskiemu Centrum Kultury 
- i wszystkim wspaniałym wy-
stawcom, zespołom i chórom 
umilającym nam ten wyjątko-
wy dzień. Serdecznie dziękuję 
druhom z ochotniczych straży 
pożarnych, policji i pracow-
nikom Urzędu Miejskiego w 
Mieroszowie za zapewnienie 
bezpieczeństwa i koordynacje 
działań. Wielkie słowa uznania 
kieruję do wszystkich, którzy 
byli z nami w ten wspaniały 
dzień w mieroszowskim Rynku 
– mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

- Skonsumowaliśmy wszy-
scy razem 1300 pierogów z 
kapustą i pieczarkami, 700 
pierogów ruskich i 500 uszek 
z pieczarkami, z tego państwo 
ulepiliście około 500 pierogów 
z obydwoma farszami, które 

Świątecznie 
w Mieroszowie

szybciutko zniknęły w brzusz-
kach małych i dużych. Ogrom-
ne brawa za smaczne jedzonko 
i wielkie podziękowania dla 
pań: Bożeny Kuneckiej, Barba-
ry Ciach i Beaty Mrozowicz. To 
one stworzyły grupę niefor-
malną Swojskie Wyroby, któ-
ra otrzymała mikrodotację w 
ramach pojektu Dolnośląskie 
Małe Granty, do�nansowane-
go ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego. Jest to inicjatywa 
społeczna - mały grant „Uszka 
wigilijne na Mieroszowskim 
Rynku”. Reasumując - wigilijnie 
było na jarmarku. Mam nadzie-
ję, że świąteczny nastrój nie 
opuści nas do końca grudnia – 
dodaje Ilona Henko z MCK.

(RED)

Uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego im. Janusza Kor-
czaka w Sokołowsku posta-
nowili w tym roku wspomóc 
dzieci z polskiej szkoły so-
botnio – niedzielnej w Bory-
sławiu na Ukrainie.

- To ludzie, których wciąż łą-
czy silna więź z Ojczyzną - mówi 
o Polakach na Ukrainie Andrzej 
Piotrowski z wałbrzyskiego koła 
w Wałbrzych Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. 
- Są wierni polskim zwyczajom 
i tradycji kościoła katolickiego, 
mówią naszym językiem i uczą 
go swoje dzieci, dbają też o na-
sze miejsca pamięci na tamtej 
ziemi. Z powodu kon�iktu z Ro-
sją oraz słabej kondycji �nanso-
wej samej Ukrainy, żyją bardzo 
skromnie. Musimy im pomóc.

Szacuje się, że co piąty 
mieszkaniec regionu wałbrzy-
skiego ma swoje korzenie w 
Borysławiu. Po zakończeniu 
II wojny światowej, polskie 
rodziny górnicze - związane 
z borysławskim przemysłem 
naftowym - przesiedlano do 
Wałbrzycha. Z inicjatywy tego 
środowiska w 2009 r. została 
podpisana umowa partnerska 
pomiędzy miastami. Miasto 
corocznie organizuje pomoc 
dla Borysławia. W tym roku do 
tej akcjo dołączyła społeczność 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego im. Janusza Korczaka w 
Sokołowsku.

- Zebraliśmy słodycze, przy-
bory szkolne oraz książeczki 
dla najmłodszych, które zostały 
zebrane ze wszystkich szkół re-
gionu wałbrzyskiego i wysłane 

Prezenty dla rodaków

na Ukrainę. Akcję na terenie 
szkoły koordynowały panie: 
Justyna Boczoń oraz Katarzyna 
Hawrot – podkreślają organiza-
torzy zbiórki.

- Wszystkim, którzy wsparli 
naszą inicjatywę, serdecznie 
dziękujemy! Idea wysyłania 
paczek świątecznych jest zna-
na na całym świecie i kontynu-
owana od wielu lat. Do Polski 

też kiedyś przysyłano paczki. 
Czy te paczki przemieniły Pol-
skę? Nie, ale były źródłem ra-
dości i nadziei oraz dowodem, 
że są ludzie, którzy żyją lepiej, 
przejmują się losem innych i 
swoją troskę wyrażają w prosty 
sposób „odrobina serca choć-
by na chwilę…” – podkreśla 
Katarzyna Hawrot.

(KH)
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• Godziny otwarcia 
wieży
Wieżę widokową kościoła przy 
ulicy Jana Pawła II w Jedlinie-
-Zdroju można zwiedzać od 
poniedziałku do piątku od go-
dziny 12.30 do godziny 15.00, 
po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym pod numerem 
697 313 390. W czwartek - 26 
grudnia i w niedzielę - 29 grud-
nia wieża widokowa będzie 
otwarta od 12.30 do godziny 
15.30. W tych dniach nie ma 
konieczności dokonywania 
wcześniejszego kontaktu tele-
fonicznego.

• Żłobek ma dyrektora
W wyniku przeprowadzonego 
konkursu na wolne stanowi-
sko urzędnicze, dyrektorem 
Żłobka Miejskiego w Jedlinie-
-Zdroju została Barbara Jakac-
ka, która posiada odpowiednie 
kwali�kacje i doświadczenie w 
kierowaniu placówką samorzą-
dową, gdyż pełniła funkcje dy-
rektora gimnazjum miejskiego, 
a obecnie jest wicedyrektorem 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego im. Janusza Korczaka w 
Jedlinie-Zdroju.

• Nabór dzieci
Żłobek w Jedlinie-Zdroju ma 
rozpocząć działalność od lu-
tego 2020 roku. Mieścić się 
będzie w budynku przy ul. Sło-
wackiego 5, gdzie trwają ostat-
nie prace przystosowujące do 
nowej funkcji. Przewidziano w 
nim 24 miejsca dla dzieci od 
1 roku do lat 3. Te i bardziej 
szczegółowe informacje za-
interesowani rodzice mogli 
uzyskać podczas pierwszego 
spotkania informacyjnego, na 
którym obecny był burmistrz 
Leszek Orpel oraz przedstawi-
ciele Fundacji Edukacji Euro-
pejskiej. Regulamin rekrutacji 
został opublikowany stronie 
www.fee.org.pl oraz na www.
jedlinazdroj.eu. Wypełnione 
dokumenty można składać od 
7 stycznia 2020r. w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta Je-
dlina-Zdrój.

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju

12 stycznia 2020 r. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy będzie grała w Jedlinie-
-Zdroju. Podczas 28 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy będzie prowa-
dzona zbiórka na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia i zdrowia 

dzieci potrzebujących różne-
go rodzaju operacji.

- Na ulicach naszego mia-
sta spotkacie wolontariuszy, 
małych i dużych – z oznaczo-
nymi puszkami i identy�kato-
rami. Będziemy Wam bardzo 
dziękować za każdy grosz 
wrzucony na ten wspaniały 

WOŚP zagra w Jedlinie i potrzebny cel. O godzinie 
16.00 zapraszamy na imprezę 
do Hali Spacerowej przy pl. 
Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju. 
Można będzie wziąć udział w 
loterii fantowej, kupić ciasto, 
zmierzyć ciśnienie, posłuchać 
muzyki, zobaczyć występy 
dzieci, wypić herbatkę… Za-
grają dla nas SILENTlive, Grzy-
bek Band, Paranoja Hotel. Bę-
dzie się działo! Zapraszamy do 
włączenia się w organizację 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Prosimy o drobne 
fanty na loterię! Całością prac 
organizacyjnych sztabu kieru-
ją: Maja Drapich, Monika Świ-
derska i Monika Astramowicz. 
Można nas znaleźć w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym przy 
ul. Jana Pawła II 5 lub pod nr 
tel. 74 845 52 85 – apelują or-
ganizatorzy 28 Finału WOŚP w 
Jedlinie-Zdroju.

(KS)

Samorządowcy z Jedliny-
-Zdroju, wspólnie z przed-
stawicielami �rm, przygo-
towali świąteczne prezenty 
dla trzech rodzin z Jedliny-
-Zdroju.

- Okres świąt Bożego Na-
rodzenia to czas wyjątkowy, 
przepełniony miłością, rado-
ścią i szczęściem. To czas, w 
którym dzielimy się z bliźnim 
w potrzebie. Nie tylko pokar-
mem, ale też staramy się by 
na twarzach tych osób poja-
wił się uśmiech. Dobrym sło-
wem, podarkiem, spełnieniem 
skrawka marzeń. Do trzech 
rodzin tra�ły dary ufundowa-
ne przez samorządowców z 
Jedliny-Zdroju. Do świątecz-
nej paczki włączyli się: urząd 
miasta, ośrodek pomocy spo-

łecznej, centrum kultury oraz 
zespół szkolno-przedszkolny, 
a także radny Rady Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego Kamil 
Orpel, właściciel �rmy Stę-
pień- Transport Radosław Stę-
pień oraz Kancelaria Prawna 
Budnik, Posnow i Partnerzy z 
Wrocławia. Paczki były odpo-
wiedzią na zgłaszane potrzeby 
rodzin. Do rodzin tra�ły nowe 
łóżka młodzieżowe, pralka 
oraz opał. Spełniliśmy też ma-
rzenia najmłodszych: klocki 
Lego i hulajnoga tra�ły w ręce 
najmłodszych. Każda rodzi-
na otrzymała również bogaty 
asortyment produktów: od 
spożywczych po chemiczne – 
mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

(KS)

Prezenty 
od samorządowców
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu najserdeczniejsza życzenia.

Spędźmy ten magiczny czas bez pośpiechu 
oraz zmartwień

i znajdźmy czas na chwilę wytchnienia.
Niech Nowy Rok przyniesie nadzieję 

i siłę na realizację marzeń.

Aneta Rajca
Przewodnicząca Rady Gminy

Stare Bogaczowice

Mirosław Lech 
Wójt Gminy 

Stare Bogaczowice

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu najserdeczniejsza życzenia.

Spędźmy ten magiczny czas bez pośpiechu 

i znajdźmy czas na chwilę wytchnienia.
Niech Nowy Rok przyniesie nadzieję 

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice

R E K L AMA

ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 842 65 92

Niech te święta będą jasne, 
ciepłe i pełne śmiechu, 
niech wypełnią 
Wasze serca radością, 
a w Nowym Roku 
– samych szczęśliwych 
kakart od losu.
   Właściciele i pracownicy 
   Serwisu Goliat

R E K L AMA

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starych 
Bogaczowicach powitała w 
swoich szeregach nowy śred-
ni wóz ratowniczo-gaśniczy 
marki IVECO. Koszt auta to 
około 781 000 zł.

- Zakup wozu został do�-
nansowany przez: Gminę Sta-
re Bogaczowice, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu, Powiat Wałbrzyski, 
Wałbrzyską Specjalną Stre-

fę Ekonomiczną Invest-Park 
w Wałbrzychu, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Państwową Straż 
Pożarną oraz Lasy Państwowe. 
Jednocześnie Gmina Stare Bo-
gaczowice o�cjalnie przekaza-
ła jednostce OSP Gostków wóz 
strażacki Meredes Atego z 2012 
roku. Pojazd zastąpił wysłużo-
nego już Stara 266 z 1992 roku 
– wyjaśnia Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Wóz dla strażaków
Gmina Stare Bogaczowice 

jest już gotowa do obcho-
dzenia tegorocznych Świąt 
Bożego Narodzenia, a to za 
sprawą licznych wydarzeń 
związanych z kultywowa-
niem tradycji świątecznych.

W każdym z sołectw odby-
ło się niezapomniane i bardzo 
nastrojowe spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem, który obdaro-
wał wszystkie grzeczne dzieci 
prezentami. Podczas spotkań 
uczestnicy mieli także okazję 
obejrzeć świąteczne spektakle 
teatralne oraz wziąć udział w 
świątecznych grach i zabawach 
przy słodkim poczęstunku. Z ko-
lei Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne przygotowało dla 
najmłodszych przedświąteczne 
warsztaty, które miały na celu 
wprowadzenie w ten wyjątko-

wy nastrój. Dzieci aktywnie bra-
ły udział w przygotowaniach, 
podczas których wspólnie 
ubierały choinkę i pisały list do 
Świętego Mikołaja. Ponadto z 
piernikowej masy solnej zro-
biły pierniczki, które zostały 
przepięknie udekorowane i 
powieszone na choinkach. Kul-
minacją działań były warsztaty 
�orystyczne, podczas których 
najmłodsi uczestnicy wykonali 
przepiękne, kolorowe stroiki na 
świąteczny stół wigilijny. 

- Z okazji zbliżających się 
świąt, cały zespół Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego życzy wszystkim przy-
jaciołom zdrowych, radosnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku! – 
mówi Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Bibliotecz-

Gotowi na święta

no-Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

Przypominamy także o 
ogłoszonym przez Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice co-
rocznym konkursie ma najład-
niejszą zewnętrzną dekorację 
świąteczną domu, mieszkania 
oraz instytucji.

 - Liczymy na państwa po-
mysłowość, oryginalne wyko-

nanie wiążące się ze świętami 
i Nowym Rokiem. W tym roku 
komisja będzie odwiedzać 
państwa i oceniać na żywo de-
koracje i ich wrażenia estetycz-
ne – wyjaśnia Mirosław Lech.

Regulamin i formularz zgło-
szeniowy dostępne są na stro-
nie internetowej Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)
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Wodne Centrum Rekreacji
24.12.2019 | (Wigilia) | nieczynne
25.12.2019 | (1 Dzień Świąt) | nieczynne
26.12.2019 | (2 Dzień Świąt) | 7:00 – 22:00
31.12.2019 | (Sylwester) | 6:00 – 14:00
01.01.2020 | (Nowy Rok) | 14:00 – 22:00
06.01.2020 | (Święto Trzech Króli) | 7:00 – 22:00

Siłownia
24.12.2019 | (Wigilia) | 6:30 – 14:30
25.12.2019 | (1 Dzień Świąt) | nieczynne
26.12.2019 | (2 Dzień Świąt) | 9:00 – 12:00
31.12.2019 | (Sylwester) | 6:30 – 14:30
01.01.2020 | (Nowy Rok) | nieczynne
06.01.2020 | (Święto Trzech Króli) | 9:00 – 12:00

Kręgielnia
24.12.2019 | (Wigilia) | nieczynne
25.12.2019 | (1 Dzień Świąt) | nieczynne
26.12.2019 | (2 Dzień Świąt) | 14:00 – 22:00
31.12.2019 | (Sylwester) | nieczynne
01.01.2020 | (Nowy Rok) | 14:00 – 22:00
06.01.2020 | (Święto Trzech Króli) | 12:00 – 22:00
 
Hala
24.12.2019 | (Wigilia) | 6:30 – 14:30
25.12.2019 | (1 Dzień Świąt) | nieczynne
26.12.2019 | (2 Dzień Świąt) | nieczynne
31.12.2019 | (Sylwester) | 6:30 – 14:30
01.01.2020 | (Nowy Rok) | nieczynne
06.01.2020 | (Święto Trzech Króli) | nieczynne

Funkcjonowanie Obiektów 
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia, 
Sylwestra i Święta Trzech Króli

Zdrowych, spokojnych

i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Bożego Narodzenia

oraz sukcesów i wszelkiej 

pomyślności 

w 2020 roku

życzą Pracownicy 

oraz Zarząd 

OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

R E K L AMA

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku

życzy 
Wałbrzyska Fabryka Okien ROL

Roman Ludwiczuk
Leszek Głód

R E K L AMA

Zagórze Śląskie to malow-
nicza wieś położona w Gmi-
nie Walim, w dolinie rzeki 
Bystrzycy, pomiędzy Górami 
Sowimi i Górami Czarnymi. 
Ta malutka miejscowość, 
bogata w atrakcje turystycz-
ne i urokliwe zakątki, przed-
stawiające bogactwo �ory i 
fauny, jest niezwykłym miej-
scem do wypoczynku i rekre-
acji. Mając na względzie do-
bro mieszkańców i turystów, 
Gmina Walim nie szczędzi 
wysiłków, aby miejsce to sta-
ło się jeszcze bardziej atrak-
cyjne. 

17 grudnia 2019 r. Wójt 
Gminy Walim Adam Hausman 
wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Walim Zuzanną Bo-
durką dokonali uroczystego 
otwarcia kolejnej inwestycji w 
Zagórzu Śląskim - wyremonto-
wany został obiekt, w którym 
mieści się  świetlica wiejska i 
remiza strażacka.

- W całym obiekcie wyko-
nano termomodernizację w 
zakresie elewacji. W części, 
gdzie mieści się remiza, Gmina 
Walim wykonała termomoder-
nizację we własnym zakresie, 
a koszt tego zadania to ponad 
22 tys. zł. Część obiektu pełnią-
cą funkcję świetlicy wiejskiej 
wyremontowano w ramach 
operacji „Modernizacja i prze-
budowa świetlicy wiejskiej zlo-
kalizowanej przy ul. Głównej 10 
w Zagórzu Śląskim”, mającej na 
celu modernizację i przebudo-

Inwestują 
w Zagórze

wę istniejącej niekomercyjnej 
infrastruktury kulturalnej – 
świetlicy wiejskiej w Zagórzu 
Śląskim, w celu zapewnienia 
odpowiednich warunków do 
organizowania i animowa-
nia społeczności wiejskiej w 
wydarzeniach artystycznych, 
kulturalnych i integracyjnych. 
Projekt był współ�nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Wartość 
realizowanej operacji wynosi 
1 272 450,92 zł brutto, w tym 
ze środków EFRROW 412 543 
zł. W ramach działania wyko-
nano remont w zakresie mo-
dernizacji wszystkich pomiesz-
czeń świetlicy w tym zaplecza 
kuchennego, toalet również 

dla osób niepełnosprawnych 
i sali głównej. Wymieniono 
instalację wodociągowo–ka-
nalizacyjną, wykonano nową 
elewację wraz z dociepleniem. 
Wymieniona została stolarka 
okienna i drzwiowa, przebu-
dowane zostały pomieszczenia 
dla strażaków. Zmodernizowa-
no również kotłownię, w któ-
rej zamontowano ekologiczny 
piec na pelet. Świetlica zyskała 
również wentylację mecha-
niczną. Wychodząc naprzeciw 
turystom odwiedzającym tę 
piękną, bogatą w atrakcje tu-
rystyczne miejscowość, wyko-
nano bezobsługową toaletę, 
przystosowaną dla osób nie-
pełnosprawnych, do której 
dostęp jest bezpośrednio z ze-
wnątrz obiektu – wyjaśnia wójt 
Adam Hausman.

(AM)

Jarmark w Głuszycy
Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia zapraszamy na 
Jarmark Świąteczny w Głuszy-
cy. Kiermasz rozpocznie się 20 
grudnia o godz. 13:00 na terenie 
głuszyckiego Centrum Przesiad-
kowego (ul. Łukasiewicza). Wy-
stawcy zaprezentują świąteczne 
ozdoby i stroiki, będzie można 
spróbować też ciast. Czas umili 
wspólne kolędowanie.

(MC)

Nowy ciepłociąg
10 grudnia nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowego ciepłociągu 
przy ul. Łukasiewicza w Głuszy-
cy. Prócz nowoczesnych pieców i 
infrastruktury towarzyszącej, go-
ście usłyszeli o korzyściach, jakie 
niesie ze sobą zmodernizowana 
sieć grzewcza. Mieszkania na naj-
większym osiedlu w Głuszycy są 
od teraz ogrzewane gazem. Przy-
czyni się to do znacznej popra-
wy jakości powietrza w naszym 
mieście, a przy tym poprawi się 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Za całość inwestycji odpowie-
dzialna jest �rma DZT Service ze 
Świebodzic.

(MC)

Trzeba segregować
Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie 
w życie ustawa, która nakła-
da obowiązek segregowania 
śmieci i każdy mieszkaniec bę-
dzie zobowiązany segregować 
śmieci (ustawa nie daje możli-
wości wyboru). Stawka opłaty 
za śmieci w Gminie Głuszyca 
wynosić będzie 20 zł za osobę. 
W przypadku niespełnienia 
obowiązku segregacji Burmistrz 
Głuszycy może nałożyć karnie 
stawkę opłaty do 60 zł za osobę. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Głuszycy, pok. nr 7 lub pod nr tel. 
74 886 67 53.

(MC)

Boże, jeżeli my zapomni-
my o nich, Ty zapomnij o nas 
- te słowa widnieją na Pomni-
ku Solidarności w Głuszycy, 
poświęconemu wszystkim, 
którzy walczyli w obronie 
niepodległej Polski.

Miały one szczególny wy-
dźwięk również w 38 rocznicę 
wprowadzenia stanu wojenne-
go przez komunistyczne wła-
dze naszego kraju. 13 grudnia 
przed głuszyckim pomnikiem 
zebrali się przedstawiciele 

władz głuszyckiego samorządu 
na czele z burmistrzem Roma-
nem Głodem, dyrektorzy pla-
cówek oświaty i kultury oraz 
spółek miejskich, proboszcz 
para�i pw. Chrystusa Króla ks. 
Sławomir Augustynowicz, a 
także najmłodsi mieszkańcy 
Gminy Głuszyca. Dla tych ostat-
nich była to lekcja historii, o 
której mogli usłyszeć od osób, 
które żyły w tych trudnych cza-
sach.

(MC)

Pamiętali o 13 grudnia

Dobiega końca jedna z 
najważniejszych inwestycji 
Gminy Głuszyca – budowa 
Centrum przesiadkowego.

Przypomnijmy: uroczys-
te przekazanie umowy na 
budowę centrum przesiad-
kowego przy ul. Łukasiewicza 
odbyło się 7 czerwca 2018 r., 
a prace rozpoczęto w marcu 
2019 r. W skład centrum będzie 
wchodzić wiata oraz zatoka au-
tobusowa, przestronny park-
ing na ok. 180 samochodów, 

miejsca postojowe dla row-
erów, motorowerów czy mo-
tocykli. Do dyspozycji zostanie 
oddany punkt informacji dla 
podróżnych z poczekalnią oraz 
toaletami. Miejsce będzie oświ-
etlone i monitorowane.

Na realizację projektu „Sow-
iogórski Raj - budowa Centrum 
Przesiadkowego w Głuszycy” 
Gmina Głuszyca otrzymała 
prawie 2,9 mln zł do�nansowa-
nia ze środków unijnych.

(MC)

Centrum na ukończeniu
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Wszystkim Klientom, Współpracownikom
i Sympatykom naszej � rmy,

życzymy pełnych miłości
i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi,

że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.

zapraszamy na www.investceo.pl
UBEZPIECZENIA 

- WSZYSTKIE NA 10 RAT !!!

R E K L AMA

R E K L AMA

W hali sportowej przy ul. 
Waryńskiego 10 w Bogu-
szowie-Gorcach rozegrany 
został się największy w tym 
roku w Europie turniej mię-
dzynarodowy w zapasach 
kobiet - Heros Lady Open. 
W zawodach uczestniczyły 
reprezentacje i kluby z 16 
państw: Białorusi, Chorwacji, 
Czech, Estonii, Francji, Ho-
landii, Kazachstanu, Łotwy, 
Niemiec, Rosji, Szwajcarii, 
Szwecji, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włochy oraz Polski.

- Przedstawicielami naszego 
kraju były reprezentacje naro-
dowe we wszystkich grupach 
wiekowych: kadra narodowa 
seniorek i młodzieżowa U 23, 
kadra narodowa juniorek U 20 
oraz kadra narodowa junio-
rek młodszych (kadetek) U 17 
i oczywiście kluby zapaśnicze 
z całej Polski. Zapaśniczki  ry-
walizowały w 3 grupach wie-
kowych: seniorki/juniorki (od 
17 roku życia), juniorki młod-
sze (13-15 lat) oraz młodziczki 
(10-12 lat) - z podziałem na 
kategorie wagowe, po 10 w 
starszych grupach i kilkanaście 
w najmłodszej. Najniższa kate-
goria wagowa w seniorkach to 
50 kg, a najwyższa 76 kg. Warto 
dodać, że zapasy obecne są w 
programie igrzysk olimpijskich 

• Derby dla Górnika
W XI kolejce grupy A III ligi koszy-
karzy IgnerHome Polonia Świdnica 
uległa Górnikowi Trans.eu II Wał-
brzych 71:79 (15:23, 20:21, 22:15, 
14:20). W Świdnicy punkty dla re-
zerwy Górnika zdobywali: Mateusz 
Podejko 29, Marcin Jeziorowski 
14, Maciej Krzymiński 12, Mateusz 
Stankiewicz 10, Kuba Niziński 7, 
Julian Pieprzyk 3, Kamil Matusik 2, 
Maciej Szymański 2, Jakub Bedla, 
Łukasz Makarczuk. W tabeli grupy 
A III ligi prowadzi SMK Lubin, któ-
ry ma punkt przewagi nad Górnik 
Trans.eu II Wałbrzych. Oba zespoły 
zmierzą się w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów w sobotę, 21 grudnia o 
godz. 17.00.

• Czarnych rozpacz
W meczu na szczycie I ligi koszy-
karzy, który został rozegrany w 
ramach XIV kolejki, Czarni Słupsk 
przegrali we własnej hali z Górni-
kiem Trans.eu Wałbrzych 75:80 
(17:23, 22:20, 12:19, 24:18). Warto 

podkreślić, że niepokonani dotąd 
we własnej hali Czarni ani razu w 
tym meczu ni byli na prowadzeniu! 
Punkty dla Górnik Trans.eu w Słup-
sku zdobyli: Krzysztof Jakóbczyk 22, 
Grzegorz Kulka 16, Damian Pieloch 
16, Damian Cechniak 12, Maciej 
Koperski 8, Damian Durski 2, Mar-
cin Wróbel 2, Kamil Zywert 1, Rafał 
Glapiński 1. W tabeli I ligi prowadzi 
ekipa ze Słupska, która ma punkt 
przewagi na Górnikiem i jeden 
mecz rozegrany więcej od zespołu 
trenera Łukasza Grudniewskiego. 
Następny mecz Górnik Trans.eu 
Wałbrzych rozegra 21 grudnia o 
godz. 18.00 w Pruszkowie z Elektro-
bud-Investment ZB.

• Śląsk gromi
W spotkaniu XI kolejki grupy B III 
ligi koszykarzy Exact Systems Śląsk 
Wrocław rozgromił MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój 96:44 
(31:10, 17:12, 24:14, 24:8). W Wro-
cławiu punkty dla MKS Mazbud 

Basket zdobywali: Michał Kaczuga 
17, Aleksander Sulikowski 7, Bartło-
miej Józefowicz 7, Patryk Kowalski 
5, Mateusz Myślak 3, Mateusz Pilar-
czyk 3, Maksymilian Karwik 2, Alan 
Stochmiałek, Daniel Nowicki. Na-
stępny mecz MKS Mazbud Basket 
rozegra w hali przy ul. Słonecznej 
w Szczawnie-Zdroju. W sobotę - 21 
grudnia o godz. 17.30 drużyna Bar-
tłomieja Józefowicza będzie podej-
mowała WKK Wrocław.

• Bieg Gwarków
XXXVII Bieg Gwarków zostanie ro-
zegrany 9 lutego 2020 na Przełęczy 
Jugowskiej. - Na bieżąco będziemy 
podawać informacje i ciekawostki 
związane z narciarstwem biego-
wym i Gwarkami. Wkrótce urucho-
mimy o�cjalny link do zapisów. 
Bądźcie czujni! Liczymy na Wasze 
wsparcie oraz liczną frekwencję 
dlatego już teraz zachęcamy do 
zarezerwowania daty – podkreślają 
organizatorzy biegu.

(RED)

Sportowy raport Największy turniej w Europie

od pierwszych Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Atenach w 1896 
roku, a zapasy w stylu wolnym 
kobiet - od Igrzysk Olimpij-
skich w 2004 roku (również 
Ateny). Jak przystało na dys-
cyplinę olimpijską - rywaliza-
cja jest ogromna. W ostatnich, 
wrześniowych mistrzostwach 
świata seniorek, o medale, ale 
też i „bilet” na przyszłoroczne 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio 
walczyło 218 zawodniczek z 55 
krajów. Wśród 36 kobiet, które 
sięgnęły tam po awans na IO, 
są dwie Polki.

Dla naszych pozostałych 
krajowych seniorek - jak zapo-
wiedział trener polskiej kadry 
narodowej seniorek Piotr Kra-
jewski - turniej w Boguszowie-
-Gorcach był jednym z etapów 

krajowej eliminacji do przy-
szłorocznych turniejów kwali�-
kacyjnych do igrzysk. Drugi taki 
turniej dla naszej kadry to start 
w Rzymie w styczniu 2020 roku. 
Zatem turniej Heros Lady Open 
wyłonił Polki, które będą miały 
szansę bić się wiosną przyszłe-
go roku o IO Tokio 2020. Wy-
niki walk udostępnione są na 
stronach https://sportzona.pl/
�les/1_1575208802220.pdf…
oraz https://sportzona.pl/�-
les/1_1575207395997.pdf. 
Walki kobiet były transmi-
towane na żywo i oglądał je 
praktycznie cały świat. O roz-
grywkach, tym samym o Bogu-
szowie – Gorcach, również cały 
świat pisał – relacjonuje Joan-
na Kołodziej.

(JK)
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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 

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

USŁUGI

(16) Hydraulik - instalacje c.o, wod-
no - kanalizacyjne, gazowe kotły 
c.o. Tel. 506 754 379

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

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

(1) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

(2) Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
łazienką, wc, ok. 46 m kw. w dom-
ku wolnostojącym. Cena 400 zł + 
media. Tel. 795 602 683

(1) Wynajmę pomieszczenia go-
spodarcze. Tel. 795 602 683

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

PRACA

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

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(1) Sprzedam ziemniaki vineta – 
1,80 zł kg. Tel. 795 602 683

INNE

(1) 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...

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności - 1, został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz Nr 11.2019 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski 
do dnia 29 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju 
Wsi tutejszego urzędu.
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Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kowalowa w gminie 
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena 
70 tys. zł

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

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 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 biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GLINIK-dom bliźniak, pię-
trowy, 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 
piece.  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 miesz-
kania, 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, 
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-
wanie 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, powierzch-
ni 118 m2, witryna, zaplecze, 
dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 
2500 zł (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, 
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kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( 
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

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

BON –OKOLICE Głuszycy,  
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny 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 
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. 
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