REKLAMA

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR

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

Wałbrzych

12 stycznia 28 Finał WOŚP
w Wałbrzychu startuje o godz.
13.00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Czeka tam
wiele atrakcji, z których będzie
można skorzystać za “wrzut do
puszki”:13.00 - 17.00 mobilny
punkt poboru krwi; 15.00 - 18.00
profilaktyka zdrowia i urody
(Wałbrzyski Ośrodek Kultury):
odkwaszanie organizmu, kolagenowe zabiegi na dłonie,
konsultacje dietetyczne, analiza składu ciała, makijaż, dobór
kształtu brwi, manicure hybrydowy, ekologiczna alternatywa, porady fizjoterapeutyczne,
nauka udzielania pierwszej
pomocy; 15.00 - 18.00 strefa zabaw (Sala Łańcuszkowa): loteria
fantowa, dmuchańce, pociąg z
wesołego miasteczka, warsztaty
plastyczne, animacje, warcaby,
gry planszowe, strefa zabaw,
fotobudka, zabawy z językiem
angielskim;15.00 i 17.00 nowe
technologie (budynek B9): - Zapraszamy dzieci w wieku 6-12
lat na warsztaty z robotyki, w
trakcie których zbudujemy, zaprogramujemy i przetestujemy
roboty z Lego oraz wszystkich
zainteresowanych drukiem 3D
do naszego STEAM LAB-u 3D
KidsTech na WYDRUKOWANIE
wyjątkowego WOŚP-owo-KidsTech-owego serduszka – Wiatr

w Żagle dla dziecięcej medycyny zabiegowej! W związku z
ograniczoną ilością miejsc na
warsztaty robotyki obowiązują
zapisy mailowe: walbrzych@
kidstech.pl. Warsztat I – od 15:00
do 16:00, warsztat II od 17:00 do
18:00 – podkreślają organizatorzy; 15.00 - 18.00 strefa extreme
(koło wieży)- tyrolka;; 15.00 21.30 licytacje, koncerty, pokazy (budynek B8): występ dzieci
ze szkoły językowej EngHouse;
koncert finalistów Wałbrzych
Ma Talent - Damian Bylicki, Nikola Busz, Julia Kuc, Weronika
Agnieszka Gąsowska, Justyna
Medeksza, Julia Kamińska, koncert Maja Karteczka, koncert
zespołu Miejskie Granie Cover
Band, koncert Bovska, kiermasz
i licytacje, wata cukrowa, fotobudka
- Bądźcie z nami! Zabierzcie
ze sobą rodzinę i znajomych.
Połączmy nasze serca dla dobra
tych najmniejszych serduszek.
Gramy do końca świata i jeden
dzień dłużej – mówi Jarosław
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
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28 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Przed nami weekendowy koncert wielkiej orkiestry ludzkich serc pod batutą Jerzego Owsiaka. 12 stycznia
2020 r., podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będą zbierane pieniądze dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
od samego rana spotkać będzie
można w Borównie, Czarnym Borze, Grzędach, Jaczkowie i Witkowie. Organizatorzy mają nadzieję,
że mieszkańcy Gminy Czarny Bór
wykażą się gorącym sercem i hojnością. Tym bardziej że WOŚP-owych atrakcji nie zabraknie. W
godz. od 16:00 do 20:00 organizator – Biblioteka + Centrum Kultury zaprasza na rodzinną, charytatywną imprezę, która odbędzie
się w Hali Sportowej Gminnego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czarnym Borze. Będzie magicznie i z dużą dozą poczucia humoru. Wystąpią najbardziej wyczekiwani i oklaskiwani młodzi artyści:
przedszkolaki Gminy Czarny Bór
oraz miejscowi uczniowie.
O dobry nastrój i śmiech do
rozpuku zadba niekwestionowana gwiazda polskich scen kabaretowych Jarek Marek Sobański
(Kabaret Słuchajcie, Zachodni),
który brawurowo poprowadzi
WOŚP’owe licytacje. A wśród
najcenniejszych
licytacyjnych
fantów: złote serce z grawerką
(pracownia jubilerska Wiesława
Cozaca), weekendowe pobyty na
morzem i w górach, zaproszenia
na musical „Metro” w Hali Stulecia we Wrocławiu (Agencja 2Po-

Czarny Bór

12 stycznia 2020 r. Gmina
Czarny Bór, po raz kolejny zagra
w największej orkiestrze świata
– Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy! Wolontariuszy WOŚP

int Piotr Jeziorski), zaproszenia na
spektakle teatralne (Teatr Capitol
i Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Norwida w Jeleniej Górze),
przelot nad Gminą Czarny Bór
ultralekkim samolotem Sting S 4
(Stefan Dynerowicz), voucher na
5 miesięczny kurs języka angielskiego dla dzieci metodą Teddy
Eddie (Centrum Językowo-Edukacyjne Enghous), dwa pierwsze
egzemplarze biathlonowych krasnali – symbolu nartorolkostrady (Stowarzyszenie Atrakcyjni),
romantyczna kolacja (Dwór Liczyrzepy w Karpaczu), vouchery
do SPA i na basen (Hotel Piotr),
voucher na aranżację oraz wykonanie ogrodu - prace ogrodnicze
(Instytut Zieleni), voucher na makijaż okazjonalny (Pro Academy
school of makeup), voucher na
masaż klasyczny (Projekt Masaż&SPA), vVouchery na usługę
animacyjną (Karolandia), voucher
na tort okolicznościowy (Cukiernia Oleńka), bransoletka męska
Aztorin oraz obraz olej na płótnie
(Krzysztof Skibski), obrazy Zdzisława Szpaka, Mirosława Ogińskiego, a także unikatowe gadżety sportowe, gadżety WOŚP,
i wiele, wiele innych.

REKLAMA

cd. na str. 3
REKLAMA

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
„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

Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)
Po pożyczkę przyjdź do Fines
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Krzywdzeni nie tylko przez los
Janusz
Bartkiewicz

Nie chce mi się rozpoczynać nowego roku od politycznych połajanek, ale polityka
włazi do naszego życia wszelkimi możliwymi sposobami i
mówiąc prawdę, trudno się od
niej opędzić.
Ostatnio mocno poruszyło
mnie ujawnienie przez niejakiego Zbigniewa Stonogę
informacji, opartych ponoć
na twardych dowodach, dotyczących osobistego (chociaż
nie tylko) życia jednego z największych psujów polskiego
systemu prawnego, do czego
mam bardzo ambiwalentny
stosunek. Wspomniany Stonoga nie jest absolutnie kimś z
mojej bajki, a ponadto mam do
niego bardzo osobiste podejście, albowiem jakiś czas temu,
z podpuszczenia pewnego
osobnika, o którym nawet nie
warto wspominać, brutalnie i
wręcz po chamsku, zaatakował
mnie w Internecie za to, iż mocno krytykowałem wałbrzyskich
policjantów. Chodziło o fizyczną „napaść” 19 funkcjonariuszy
na drobną kobietę i jej dwoje
dzieciaków za to, że dopuściła się drobnego naruszenia
przepisów drogowych (co obszernie opisywałem na łamach
Tygodnika DB 2010). Otóż rze-

czony Stonoga, opierając się
na bredniach przekazanych
mu przez tego, „o którym nie
warto nawet wspominać”,
obrzucił nie tylko mnie ale i
moją rodzinę pewnymi inwektywami, jakie mu owy „ktoś”
podsunął. I nie przeszkadzało
mu, że wcześniej, jak i później,
sam brutalnie i po chamsku (co
jest w jego zwyczaju) atakował
policjantów i policję, robiąc z
nich zwykłych bandziorów, a
z policji instytucję przeżartą
korupcją i nepotyzmem. Dlatego ujawnione obecnie przez
Stonogę rewelacje dotyczące
tegoż wspomnianego „psuja”
(upraszam o nierymowanie)
budzą we mnie - jak wspomniałem - mieszane uczucia.
Bo z jednej strony jest to brutalny atak na rodzinę owego
„psuja”, naruszający jego oraz
rodziny dobra osobiste, ale z
drugiej strony dotyczą osoby,
która nie licząc się z nikim i niczym (poza prezesem Jarosławem), włazi z butami w życie
milionów obywateli (mężczyzn
i kobiet oczywiście), niekiedy
niszcząc ich cały dorobek i sens
życia, czego najdobitniejszym
dowodem jest los Barbary
Blidy. Dlatego postanowiłem
czekać na jakiś konkretny ruch
ze strony nie tylko zaatakowanego, ale też i stosownych
organów państwa, ponieważ
nie tylko dobra osobiste zostały naruszone, ale też istnieje uzasadnione podejrzenie,
że Stonoga mógł dopuścić się

przestępstwa opisanego w
art. 226 kodeksu karnego, czyli
znieważenia funkcjonariusza
publicznego i poniżenie konstytucyjnego organu RP. Stonoga - będąc widocznie pewny, że mu podsunięto „twarde”
dowody - zagroził, że jeżeli coś
mu się stanie (np. zostanie zatrzymany), to ktoś w jego imieniu te „kompromaty” uruchomi i tym oświadczeniem chciał
szachować swego osobistego
wroga. I - jak widać - mocno się
przeliczył, bo za groźby wobec
ministra zastał kolejny już raz
zatrzymany i na dodatek wytoczono mu 188 innych zarzutów. Okazało się, że tymi swoimi „materiałami” nikogo nie
wystraszył, choć wielu liczyło
na to, że przynajmniej część z
nich okaże się prawdziwa.
Drugą sprawą, jaką chcę
nowy rok zacząć, to sprawa
o charakterze jak najbardziej
społecznym, a nie politycznym, chociaż dotyczy też postępowania policji, o której
wspomniany wyżej Stonoga
tak źle się wypowiadał. Chodzi o sprawę Mariusza Sowizdrzała, o którym niedawno
pisałem. Przypomnę, że kiedy
zmarła mu w nocy jego chora
matka, wpadł w taką traumę,
że przez kilkanaście dni traktował ją, jakby dalej żyła i nikogo o jej śmierci nie powiadomił. Skończyło się to tym,
że policjanci wrzucili go na
trzy doby do celi w Policyjnej
Izbie Zatrzymanych, od czego

uwolnił go prokurator, co dowodnie świadczyło, że przez
owe trzy doby organa ściągania nie były zdolne zebrać
materiału dowodowego, aby
przedstawić je sądowi wraz
z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowo
aresztowania.
Bo jeżeli panowie policjanci
nie mieli takiego zamiaru, to
po jakie licho człowieka tego
trzymali pod kluczem? Moim
zdaniem w tym przypadku
mieliśmy do czynienia z klasycznym przykładem bezpodstawnego zatrzymania, z czym
związane są oczywiste konsekwencje prawne. Po zwolnieniu pan Mariusz - o czym sam
mi opowiadał – był przekonany, że to już koniec jego kłopotów, ale się srodze pomylił,
ponieważ organa ścigania nie
odpuściły i wszczęły przeciwko niemu postępowania karne z art. 160 k.k., co znaczy,
że chcą go skazać za pozostawienie swej matki w sytuacji
powodującej bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu. A ja przypomnę,
że matka od lat cierpiała na
dosyć poważną chorobę, czego efektem było jej zejście
z tego świata w nocy, kiedy
Mariusz Sowizdrzał spał. Wygląda na to, że wszyscy musimy mieć się na baczności, bo
okazuje się, że organa ścigania
są gotowe postawić podobny
zarzut każdemu, komu ktoś z
rodziny w nocy, we własnym

łóżku umarł. Na groźbę sankcji karnej najbardziej narażeni
są - czego dowodem jest pan
Mariusz - osoby nieporadne,
nie cierpiące na nadmiar gotówki lub jej wręcz chronicznie nieposiadające, jednym
słowem osoby o niskim statusie społecznym. Nadzieja w
sądzie, który oczywisty brak
podstaw do oskarżenia zdolny
będzie dostrzec i postępowanie już na pierwszym posiedzeniu umorzy.
Chociaż ostatni przykład
Andrzeja Dacewicza nie pozwala na optymizm, bo w jego
przypadku brak jest osoby
pokrzywdzonej, a mimo to
sąd już od kilku miesięcy deliberuje nad tym, czy skazać
go za rozbój (najcięższe po
zabójstwie przestępstwo), czy
nie. A polskie prawo mówi wyraźnie, że oskarżonym można
być tylko wówczas, kiedy istnieje osoba przestępstwem
dotknięta. W przypadku pana
Andrzeja potencjalna pokrzywdzona, czyli pani Janina
Biniszewska, jak i bezpośredni
świadek zdarzenia, czyli pani
Marianna Sawko, z uporem
twierdzą, że żadnego rozboju
nie było, a nieszczęsne 15 zł
pani Janina Andrzejowi Dacewiczowi dała dobrowolnie. Ale
obie panie – na nieszczęście
oskarżonego – są już w podeszłym wieku, przez co sąd
uznał, że trzeba psychologa,
aby móc stwierdzić, czy można im wierzyć.

Zastanawiam się, kiedy redaktor naczelny Tygodnika DB
2010 zacznie żądać ode mnie
zaświadczenia specjalistów – z
uwagi na mój wiek – potwierdzających, że jestem zdrowy na
umyśle i jeszcze nie zdziecinniałem… A tak nota bene, to w
sprawie Mariusza Sowizdrzała
pani Janina (starsza ode mnie o
10 lat) odegrała też pewną małą
rolę. Otóż, kiedy dowiedziała
się od niego o pogarszającym
się stanie zdrowia matki, za
jego wiedzą i zgodą, udała się
do szpitala im. Sokołowskiego,
gdzie starała się uzyskać dla
niej pomoc medyczną. Nikt się
jednak tym nie zainteresował,
a sama pani Janina w sposób
dosyć niegrzeczny została wyprowadzona za drzwi SOR przez
panią ubraną w biały uniform.
Czy więc to Mariuszowi Sowizdrzałowi należy stawiać zarzut
nieudzielenia pomocy? Myślę,
że takim drobiazgiem ani policja ani prokuratura głowy sobie
raczej zawracać nie będą, bo
pracownicy szpitala ubrani w
białe kitle, do osób pokrzywdzonych przez los nie należą.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
cd. ze str.1
- A do tego… Uwaga!
Pokaz magii i iluzji w wykonaniu jednego z czołowych
polskich iluzjonistów Magika
Markusa (Krzysztof Markus
Markiewicz), który zaprezentuje się wraz ze swoją
cudowną, lewitującą asystentką – Aleksandrą Sierant
(Magik Markus jest oficjalnie
jedynym na świecie Biegłym
Sądowym Ekspertem w Dziedzinie Sztuk Iluzji). Do tego
stoiska sołeckie z pysznościami, loteria, stoisko z atrakcjami biathlonowymi, a o godz.
20:00 Światełko do Nieba.
Będzie się działo! Wszystkich,
którzy chcą grać dla WOŚP
w Gminie Czarny Bór zapraszamy do wzięcia udziału w
imprezie oraz do współpracy
i kontaktu z czarnoborskim
sztabem - Biblioteka + Centrum Kultury, ul. Sportowa
43 Czarny Bór, Tel. 74 84 50
242, 730 820 033 – dodają or-

ganizatorzy czarnoborskiego
finału.

Głuszyca

12 stycznia na głuszyckich
ulicach od rana pojawią się
wolontariusze z puszkami. Na
finał zapraszamy do Centrum
Kultury, gdzie od 15:30 scena
zapełni się artystami. Około godz. 16:00 swój koncert
zagra zespół Paranoja Hotel.
Wystąpią także: Głuszycka Orkiestra Dęta, młodzi wokaliści i
gitarzyści oraz dzieci tańczące
balet i hip-hop. Nie zabraknie
licytacji i pozytywnej energii.

Jedlina-Zdrój

12 stycznia 2020 r. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
znów będzie grała w Jedlinie-Zdroju.
- Na ulicach naszego miasta spotkacie wolontariuszy,
małych i dużych – z oznaczonymi puszkami i identyfikatorami. Będziemy Wam bardzo
dziękować za każdy grosz

wrzucony na ten wspaniały
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… Zagrają dla nas SILENTlive, Grzybek Band, Paranoja Hotel. Prosimy o drobne fanty na loterię!
Całością prac organizacyjnych
sztabu kierują: Maja Drapich,
Monika Świderska 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 organizatorzy 28 Finału WOŚP w Jedlinie-Zdroju.

Mieroszów

W sobotę 11 stycznia,
czyli w drugi dzień naszego
orkiestrowego
szaleństwa,
zapraszamy na muzyczną,
rock’n’rollową ucztę. W sali im.
REKLAMA

Włodka Szomańskiego w Mieroszowskim Centrum Kultury
o godz. 18.00 startujemy z corocznym festiwalem muzyki,
radości i zabawy. Wystąpi dla
nas 5 znakomitych zespołów,
a na rozgrzewkę pochodząca
z Bożkowa i okolic Kapela Bożków, czyli niezwykle energetyczne, funkowo – jazzowe oblicze rocka. Mocne uderzenie,
czyli zespół Comin z Wałbrzycha – zdobywca I miejsca w
Przeglądzie Kapel Rockowych
PKRock`18 w Legnicy; zespół
Radcurie ze Złotoryi - kapela
grająca ciężką do określenia
odmianę PopRapPunkRocka.
Zespół wyróżnia połączenie
różnorodnych stylów muzycznych oraz doskonałe, trafne i
dosadne teksty; Kluci – zespół
naszych przyjaciół z Broumova
(Czechy) i ich niepowtarzalne
elektro/punk rockowe granie i
na finał Niebo - znana i lubiana wałbrzyska grupa rockowa
powraca do Mieroszowa po
dłuższej przerwie, by ponownie wesprzeć z nami WOŚP.
Przerwy między występującymi, zapełnimy wam licytacjami
i aukcjami niezwykłych przedmiotów ofiarowanych nam na
rzecz WOŚP przez fundację i
innych darczyńców. Bilety w
cenie jedynie 30 zł do nabycia
w Mieroszowskim Centrum
Kultury w dniu koncertu – wylicza Igor Hoffman, dyrektor
MCK.
Z kolei największe talenty
mieroszowskiej piłki nożnej
(również te zmarnowane) za-

praszają na towarzyski turniej
piłki nożnej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Zapraszamy do aktywnej
zabawy z piłką i kibicowania
ma mieroszowskim Orliku.
Wspieramy WOSP ciesząc się
pasją i dobrym towarzystwem.
Będzie muzyka, kiełbaski i
bramki stadiony świata! Bądźcie z nami w sobotę, 11 stycznia w godzinach 11.00 – 14.00
– zachęcają organizatorzy turnieju.

Szczawno Zdrój

W najbliższą niedzielę zapraszamy do wspólnej zabawy
w Teatr Zdrojowy im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Ponownie pod młotek pójdzie Wieża Anny - równocześnie licytowana podczas
finału WOŚP w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. Jak co roku w zbiórkę zaangażowany jest Zespół
Szkół im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Szczawnie Zdroju w tym z jeszcze większą siłą!
W programie między innymi:
zespół Erhabegie, Bigband
z ZSM Futi Band, Asocjacja
Piosenek Szczególnych, licytacja; Cztery i pół skrzata; Jan
Trebunia-Tutka, Anna Trebunia-Wyrostek, Andrzej Polak z
zespołem Liko Max Band oraz
występ tancerzy ognia.

Świebodzice

- Startujemy z o godz. 13.00
w Hali OSiR przy ul. Mieszka
Starego 6 w Świebodzicach i

‚żeglujemy” z występami non
stop do godz. 18.00. Jak co
roku odbędą się porywające
w gorących rytmach występy
przedszkolaków z przedszkola
nr 2, nr 3, przedszkola Chatka
Puchatka oraz popisy wokalne, taneczne młodych świebodziczan: harcerzy z Imago,
uczniów wszystkich świebodzickich szkół podstawowych,
LO. To od lat siła naszych finałów. Miejski Dom Kultury rozgrzeje publiczność pokazami
zumby kids i hip hop. Gwiazdą
28. Finału WOŚP w Świebodzicach będzie zespół szantowy
Banana Boat - żeglarskie śpiewanie zachwyci wszystkich i,
jak mówią znawcy, „ kopary
nam opadną”. O ich występ
zabiegali przyjaciele WOŚP sklep Łaźnia Świebodzice. Z
tego miejsca pozdrawiamy naszą świebodzicką grupę szantową Najlepszy Tim, która dała
niezwykły koncert na podsumowaniu 27. Finału WOŚP w
naszym sztabie. O godz. 18.00
odbędzie się licytacja darów,
a o godz. 20.00 pokaz tańca
z ogniem i Światełko do Nieba. Imprezy towarzyszące to:
Moto WOŚP Wyższa Szkoła
Jazdy, Sudetyoffroad, Ekipa
Złombolowa Złombol ,,Naduś
klapkiem’’ Team, Bieg Policz
się z Cukrzycą, zbiórka krwi,
Świdnickie Bractwo Rycerskie
w pierwszej u nas odsłonie,
Bractwo Białe Lwy z SP 2, kluby
sportowe: MKS Victoria, UKS
Ameoli, Klub Rekin i gościnnie Klub Hokejowy Wataha 71,
pokazy sportowe judo, pokazy
pierwszej pomocy przedmedycznej, Ściskawa, warsztaty
artystyczne , gry i zabawy z
harcerzami ze Szczepu Szczep
Harcerski Imago w Świebodzicach, Hufiec Świdnica oraz Kamayu Art. Poza tym kiermasze,
pchli targ, tajemnicza książka,
porady medyczne, Klub Młodego Odkrywcy z SP 3 i wiele
innych. Imprezę zabezpieczają: Beta Security System i Arkadiusz Kaczmarek, policja, straż
miejska i służby medyczne –
wyliczają organizatorzy finału
WOŚP w Świebodzicach.
(RED)
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Orszaki Trzech Króli
Mieszkańcy gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej licznie
uczestniczyli w Orszakach
Trzech Króli.

Głuszyca

6 stycznia przez Głuszycę
przeszedł Orszak Trzech Króli,
w którym oprócz Kacpra, Melchiora i Baltazara uczestniczyli
mieszańcy miasta, którzy mieli
na sobie kolorowe peleryny
oraz korony. Orszak wyruszył z
Ogrodu Jordanowskiego ulicami: Grunwaldzką, Bohaterów
Getta, Sienkiewicza oraz Chrobrego do Żywego Betlejem,
które i w tym roku postało przy
kościele Chrystusa Króla. Było
radośnie i kolorowo, nie zabrakło wspólnego śpiewania
kolęd. W głuszyckim Żywym
Betlejem na wszystkich czekała
Święta Rodzina, która otrzymała od królów dary dla Dzieciątka. Na wszystkich przybyłych
czekał zaś ciepły poczęstunek.
Był to też ostatni dzień, kiedy
można było podziwiać replikę
Betlejem – następna taka okazja w grudniu.

dającego na 6 stycznia Święta
Objawienia Pańskiego, które
upamiętnia złożenie hołdu
Dzieciątku Jezus przez Trzech
Mędrców ze Wschodu, przeszedł przez Jedlinię-Zdrój.
Prowadzeni przez Trzech Króli
mieszkańcy wyruszyli z placu
Zdrojowego w kierunku kościoła przy ulicy Jana Pawła
II, gdzie odbyły się jasełka w
wykonaniu uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju i wspólne kolędowanie.

Jedlina Zdrój

Mieroszów

Orszak, będący jednym z
elementów obchodów przypa-

- W Gminie Mieroszów Orszak Trzech Króli został zorga-

nizowany w Mieroszowie oraz
w Sokołowsku. W stolicy naszej
gminy zbiórka uczestników
odbyła się na stadionie przy
ul. Sportowej, skąd przeszliśmy do Rynku, by radować się
przy wspólnym kolędowaniu
– mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

Świebodzice

W świebodzickim Rynku
tłumnie stawili się mieszkańcy
miasta, by wziąć udział w przemarszu z okazji Święta Trzech
Króli. Orszak został zorganizowany przez świebodzickie parafie: pw. Św. Mikołaja, pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła, pw.
Św. Brata Alberta Chmielow-

skiego, przy wsparciu Gminy
Świebodzice. W uroczystości
udział wzięli burmistrz miasta
Paweł Ozga, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Klimatu Ireneusz
Zyska, przewodnicząca Rady
Miejskiej Świebodzic Halina
Mądra, wiceprzewodniczący
rady miejskiej Tomasz Czekaj,
radni rady miejskiej: Patryk Biały, Sebastian Biały, Jan Klepiec,
Zdzisław Pantal, Jacek Żygłowicz oraz duchowni: ks. proboszcz Józef Siemasz, wikariusz
Damian Kowalski, wikariusz
Wiktor Bednarczyk, wikariusz
Wojciech Oleksy, ks. proboszcz
Piotr Ochoński. Gospodarze
uroczyście przywitali mieszkańców i poprosili o zabranie
głosu burmistrza miasta Pawła
Ozgę, który powitał uczestników, podziękował za tak liczne
przybycie i zaprosił wszystkich
do udziału w dalszej części programu. Kilka słów do przybyłych skierowali również poseł
Ireneusz Zyska oraz siostra Daniela ze Zgromadzenia Sióstr
Boromeuszek z Syberii. Każdy
z obecnych w Rynku, otrzymał
okolicznościową koronę oraz
pamiątkową naklejkę.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 zaintonowali kolę-

dy, a we wspólne śpiewanie
włączyli się mieszkańcy miasta.
Pochód ulicami Świebodzic poprowadzili Trzej Królowie, tuż
za nimi podążyli podopieczni
z Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr
Szkolnych de Notre Dame wraz
z opiekunami, władze miasta,
radni i pozostali uczestnicy.
Oprawę muzyczną w postaci
pięknych kolęd i pastorałek,
zapewniła orkiestra z Wałbrzycha. Orszak zakończył się w sali
gimnastycznej Szkoły Podsta-

wowej nr 3, gdzie uczniowie
klas pierwszej i trzeciej przedstawiły gościom jasełka. Nad
przygotowaniem i przebiegiem występu czuwała katechetka Grażyna Gorska-Kubas,
a w śpiewaniu kolęd pomogły
dzieci ze scholi parafialnej
Agnieszki Pelc. Zwieńczeniem
wydarzenia był występ zespołu śpiewaczo – tanecznego
„Świebodziczanie”, pod kierownictwem prezesa Aleksandra Jermakowa.
(RED)

REKLAMA

Michał czeka na pomoc
- Patrzysz na mojego synka i widzisz
ciężko chorego chłopca. Myślisz „O
Boże, jaki on biedniutki, jak cierpi”.
Może część z Was myśli: czy można
mu jakoś pomóc? – mówi Agnieszka
Lechowicz, mama Michała.
- W swoim 11-letnim życiu przeszedł on już bardzo wiele - kilkanaście operacji i zabiegów, setki godzin
rehabilitacji i terapii – wszytko po to,
aby poprawić mu komfort życia. Jako
rodzice nie wyobrażamy sobie życia
bez niego, bez jego uśmiechu i emanującej od niego radości – mówi ze łzami
w oczach mama Michała Lechowicza.
Michałek urodził się z licznymi wadami wrodzonymi mózgu i twarzoczaszki.
Ciężka wada mózgu – Holoprosencephalia Semilobaris - traﬁa się raz na
16 tysięcy urodzeń. W tych statystykach jest Michał. Wada pojawiła się, gdy
Michał był jeszcze w brzuchu. Podział
na półkule i niego nie doszedł do końca,
dlatego lewą stronę ma mniej rozwiniętą
– nie wykształciło się lewe oko, słabsza
jest rączka, noga, nawet serce, bo jest
po lewej stronie. Z ciężką postacią tej
wady dzieci umierają po miesiącu...
- Michał ma postać średnią, dzięki czemu wciąż jest z nami – choroba
daje mu w kość, ale oszczędziła to,
co najcenniejsze – jego życie. Codzienność z chorobą jest dla nas ciężka

wtedy, gdy Michał cierpi. Pojawiają się
przykurcze, spastyka wykręca synkowi
rączki i nóżki. Każdy ruch sprawia ból.
Rehabilitacja nie przynosi wielkich rezultatów, pomagają operacje. Codziennie obserwujemy niewyobrażalną chęć
życia tego tak ciężko doświadczonego
przez los dziecka. Mimo że synek nie
mówi, rozumiemy się z nim bez słów.
Potraﬁmy rozpoznać jego każdą potrzebę – wiemy, kiedy jest głodny, kiedy
go boli albo gdy chce się bawić. Michał
uwielbia spotkania z innym dziećmi, z
uśmiechem na twarzy obserwuje. jak
się bawią i rozmawiają ze sobą. On nie
mówi ani nie może biegać. Aż trudno
uwierzyć, że jest w nim tyle walki i
chęci do życia. Swoją pogodą ducha i
radością zaraża innych. Wszyscy terapeuci i rehabilitanci uwielbiają z nim
współpracować, bo jemu tak bardzo
chce się ćwiczyć, uczyć i poznawać
nowe rzeczy. Mimo że przy synku trzeba zrobić wszystko, ponieważ nie
potraﬁ chodzić, samodzielnie siedzieć,
jeść czy mówić, to jako rodzice mamy
jeszcze siły i energię, aby podołać tej
opiece. Gdy usłyszałam o nowatorskiej metodzie leczenia komórkami
macierzystymi, bardzo zainteresowałam się tym tematem. Pomyślałam:
„może to pomóc mojemu synkowi“.
Po konsultacji w Uniwersyteckim Sz-

pitalu Dziecięcym w Lublinie w klinice
neurologii dziecięcej dowiedzieliśmy
się, że są szanse na poprawę funkcji poznawczych i ruchowych. „20%”
– usłyszeliśmy od dr Magdaleny
Chrościńskiej- Krawczyk. O 20 % po
5 podaniach komórek macierzystych
z Polskiego Banku Komórek Macierzystych może poprawić się rozumienie,
mowa, poruszanie i funkcjonowanie
narządów wewnętrznych a także słuchu, wzroku, które przez niepełnosprawność nie pracują poprawnie. Gdy
na wyprzedaży widzimy rzecz przecenioną o 20%, wydaje nam się, że to
okazja, z której grzech nie skorzystać.
A nasze 20% dla Michała to szansa na
sprawność, o której tak marzymy. Jest
nam przykro, że z powodów ﬁnansowych jest poza naszym zasięgiem.
Musimy spróbować, to dla mojego
syna ogromna szansa na polepszenie
życia. Dlatego też zwracamy się do
Państwa o wsparcie tego leczenia i podarowanie Michałowi szansy na choć
częściowe wyleczenie. I – jak co rok –
prosimy o przekazanie 1 procenta podatku. Wystarczy podczas rozliczenia
PIT wpisać nr KRS 0000037904, a w
celu szczegółowym: 3298 Lechowicz
Michał. Dziękujemy – mówi w imieniu
Michała i swoim Agnieszka Lechowicz.
(RED)
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Trwa przebudowa
linii kolejowej

REKLAMA

W Burkatowie w Gminie Świdnica prezydenci i wójtowie wraz przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych
zaprezentowali postęp prac związanych z przebudową linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica
Kraszowice- Jedlina Zdrój. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.2
System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.4 System transportu kolejowego – Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.
– To dla nas ogromna radość, że inwestycja ta biegnie
przez Gminę Świdnica na odcinku 8 km. Jesteśmy w miejscowości, gdzie powstanie
nowy przystanek. Jest to najpiękniejsza trasa w naszej okolicy i mam nadzieję, że będzie
dobrze służyła mieszkańcom i
turystom – mówiła Wójt Gminy
Świdnica Teresa Mazurek.
Czas przejazdu na przebudowanej trasie ze Świdnicy
Kraszowic do Jedliny Zdrój ma
wynieść ok. 35 min., a pociągi poruszać się będą z maksymalną prędkością do 80
km/h. Oprócz 5 odtworzonych
przystanków, pojawią się dwa
REKLAMA

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

nowe: w Burkatowie i Jedlinie –
Zdrój Centrum.
Na realizację projektu zaplanowano 136 481 820,67
złotych, natomiast w ramach
instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej projekt
uzyskał dofinansowanie w wysokości 94 295 132,33 złotych.
Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to
grudzień 2020 roku. Słynna linia nr 285 łączy stację Wrocław
Główny ze stacją Jedlina Zdrój.
Ruch pasażerski na linii nr 285
zawieszono w 2000 roku ze
względu na zły stan techniczny
infrastruktury. Na linii długości
21,41 km znajdują się 23 mosty
i wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie
i krajobrazowo tras Dolnego
Śląska. Na trasie znajduje się
zapora i elektrownia wodna w
Lubachowie, zamek Grodno,
sztolnie w Walimiu oraz tunele
w uzdrowiskowej gminie Jedlina-Zdrój. Rewitalizowana linia
kolejowa będzie łączyć się z
trasą Wrocław-Zgorzelec oraz
Jelenia Góra – Wrocław, dzięki
temu umożliwiony zostanie
szybki dostęp do zakładów
pracy, instytucji kultury, szkół,
zakładów opieki zdrowotnej na
terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Trwają także intensywne
prace związane z remontem
odcinka linii kolejowej nr 285
prowadzącym ze Świdnicy,
przez Gminę Marcinowice
(Marcinowice,
Szczepanów,
Strzelce), Sobótkę, do Wrocławia. Po zakończeniu inwestycji,
pociągi będą mogły poruszać
się na tym odcinku z prędkością 80-100 km/h. W pierwszej
kolejności wykonany ma zostać
fragment od stacji Świdnica
Miasto do Sobótki Zachodniej
w celu zapewnienia dojazdu
pociągów towarowych do podślężańskich kamieniołomów. W
drugim etapie zmodernizowany zostanie odcinek łączący
Sobótkę z Wrocławiem. Odbiór
inwestycji ma nastąpić do 30
grudnia 2020 roku.
(RED)

Będą dotacje
na wymianę pieców
Gminy: Boguszów Gorce,
Głuszyca, Mieroszów, Walim
i Wałbrzych znalazły się w
gronie 15 gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej, które przystąpią do projektu wymiany starych pieców węglowych.
Jeden z ostatnich konkursów na dofinansowanie zadań
w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 został rozstrzygnięty z korzyścią dla Świdnicy.
Miasto będzie liderem projektu
„Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej”, w skład którego
wpisało się 15 gmin naszego
regionu.
Rekomendowana
kwota dofinansowania wynosi
14 219 607 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 24 212
601 zł. Gminy biorące udział w
projekcie to: Boguszów-Gorce,
Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska
Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Gmina Świdnica, Walim,
Wałbrzych i Żarów.
To nie tylko największy projekt, ale najważniejszy jeśli cho-

dzi o walkę z tzw. niską emisją.
Dzięki temu zadaniu w naszym
regionie zmodernizowanych
zostanie nie mniej niż 637 wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
W ramach przedsięwzięcia
możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana
kotła, instalacji grzewczej) w
budynkach jednorodzinnych
oraz w lokalach mieszkalnych
własnościowych w budynkach
wielorodzinnych. Przewiduje
się, że na ten cel mieszkańcy
będą mogli otrzymać dotację
w wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych na zmianę
źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla
budynku jednorodzinnego i 10
tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości
mogą ulec zmianie).
Przygotowania do projektu trwały dwa lata, trzeba było
bowiem przeprowadzić ankiety i znaleźć chętnych, którzy w
oparciu o merytoryczne wsparcie swoich gmin i finansowe z
Unii Europejskiej, zdecydują się
na zmianę systemu ogrzewania.
(RED)
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Ekspresowe spotkanie

Nabór dzieci

Włodarze gmin i powiatów z Aglomeracji Wałbrzyskiej uczestniczyli w Marcinowicach koło Świdnicy w
spotkaniu konsultacyjnym,
które było poświęcone budowie dróg ekspresowych
S5 i S8. Konsultacje zostały
zorganizowane z inicjatywy Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów i posła ziemi
wałbrzyskiej Michała Dworczyka.
W spotkaniu wzięło udział
kilkudziesięciu przedstawicieli
samorządów – gmin i powiatów, które bezpośrednio zainteresowane są przebiegiem i
statusem zaplanowanych tras.
Przypomnijmy: we wrześniu 2019 r. Rada Ministrów
- nowelizując rozporządzenie
w sprawie sieci autostrad i
dróg ekspresowych - dopisała
do oficjalnego wykazu budowę drogi S8 z Wrocławia do
Kłodzka oraz drogi S5, łączącej
Wrocław, Świdnicę, Wałbrzych
i Bolków. Decyzję tę ogłosił
wówczas poseł z regionu wałbrzyskiego – Michał Dworczyk.
– To historyczna decyzja
dla naszego – wałbrzyskiego
subregionu. Drogi ekspresowe otwierają komunikacyjnie
nasz region znakomicie ułatwiając połączenia nie tylko

Żłobek w Jedlinie-Zdroju
rozpocznie działalność od
lutego 2020 roku. Mieścić się
będzie w budynku przy ul.
Słowackiego 5, gdzie trwają
ostatnie prace przystosowujące do nowej funkcji.
W jedlińskim żłobku będą
24 miejsca dla dzieci w wieku
od 1 roku do lat 3. Te i bardziej szczegółowe informacje
zainteresowani rodzice mogli
uzyskać podczas pierwszego
spotkania informacyjnego, na

dla mieszkańców, ale również
dla turystów i inwestorów –
powiedział 25 września 2019 r.
minister Michał Dworczyk.
W spotkaniu uczestniczyła
także Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad – Lidia Markowska,
która szczegółowo przedstawiła harmonogram zaplanowanych prac przygotowawczych.
W przypadku drogi S5 kluczowy okaże się III kwartał 2020
roku, na który zaplanowano
wybór ostatecznego warian-

tu trasy. Jeszcze szybciej, bo
już w lutym 2020 r. odbędzie
się posiedzenie Komisji Oceny
Przedsięwzięć Inwestycyjnych
(KOPI), na którym omówiony
zostanie z kolei przebieg drogi
S8.
O szczególnej wadze tych
przedsięwzięć wspomniał także wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Grzegorz
Macko powołał się na szczegółowe pomiary techniczne wykonane na drogach krajowych
DK35 i DK5.

którym obecny był burmistrz
Leszek Orpel oraz przedstawiciele Fundacji Edukacji Europejskiej. Regulamin rekrutacji
został opublikowany stronie
www.fee.org.pl oraz na www.
jedlinazdroj.eu. - Wypełnione
dokumenty można składać
od 7 stycznia 2020r. w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Jedlina-Zdrój – mówi Grzegorz
Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej.
(RED)

– Bardzo się cieszę, że rząd
Premiera Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o budowie dróg ekspresowych do
Kłodzka, Świdnicy i Wałbrzycha. Ta przełomowa decyzja
spowoduje połączenie południa Dolnego Śląska z siecią
dróg ekspresowych w całym
kraju. Dzięki temu nasz region
zyska nowy, potężny impuls
rozwojowy – mówi Grzegorz
Macko, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
(RED)
REKLAMA

Bądź widoczny w Internecie
Strona internetowa jest dziś
nie tylko wizytówką firmy lub
instytucji, ale przede wszystkim jej oknem na świat. Nie
wiesz co zrobić, by przyciągała jak najwięcej odbiorców? To
zadanie dla specjalistów z firmy G-Art, którzy zadbają o to,
by Twoja strona działała bez
problemów i była dobrze widoczna w sieci.
Postęp technologiczny sprawia, że coś, co kilka lat temu
wydawało się bardzo nowoczesne, dziś jest już przestarzałe. Najlepszym przykładem
są strony internetowe. Zwłaszcza te, które zostały zaprojektowane kilka lat temu, w
okresie poprzedzającym mobilną rewolucję w komunikacji
elektronicznej. Wtedy, zanim
upowszechniły się smartfony z
nieograniczonym dostępem do
Internetu, strony www projektowane były pod kątem ekranów komputerowych, bowiem
odsetek osób korzystających
z nich na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) był
niewielki. A dziś?

G-Art: - W większości przypadków tak zwany ruch na
stronie internetowej za pośrednictwem urządzeń mobilnych stanowi dziś ponad
60 procent wszystkich odwiedzin na stronie www. Dlatego warto zadbać o responsywność strony internetowej,
by wszystkie treści na naszej
stronie internetowej dobrze
wyświetlały się na wszystkich
urządzeniach: tych mobilnych i tych stacjonarnych.
Czym jest responsywność strony internetowej jest i dlaczego
jest tak ważna?
G-Art: - Responsive Web Design (RWD) to technika projektowania witryn internetowych, dzięki której strona - a
dokładniej jej wygląd - dopasowuje się do urządzenia,
na którym jest odtwarzana.
Upraszczając: pojęcie responsywności oznacza, że
układ strony powinien być
tak szeroki, jak szerokie jest
urządzenie
odtwarzające
daną stronę, aby użytkownik
nie musiał przewijać strony

w wielu kierunkach jednocześnie, dzięki czemu będzie
bardziej przyjazna dla odbiorcy. Strony mobilne pozwalają zaoszczędzić czas i
pieniądze, przeglądanie treści na stronie jest wygodne,
można dokonać zakupów
np. jadąc pociągiem oraz
skontaktować się z firmą poprzez jedno kliknięcie wybierające numer telefonu.
Jaki ma to wpływ na stronę?
G-Art: - Strony, które nie
mają dostosowanego formatu, bardzo dużo tracą na
rynku pozycji w wyszukiwarkach, w tym najpopularniejszej - Google.
Jak to działa?
G-Art: - Google analizuje
stronę podczas dodawania
do wyników wyszukiwania,
również pod kątem dopasowania RWD i ustawia ją w
wynikach na podstawie tej
analizy. Oznacza to, że strona która ma nieodpowiedni
format będzie traciła pozycję ze względu na to, że jest

nieczytelna dla 60-70 procent odbiorców.
Jak temu zaradzić?
G-Art: - Zapraszamy na naszą stronę internetową ht-

tps://g-art.com.pl/.
Tam
znajdą Państwo informacje
o naszej ofercie, przykładowe realizacje oraz formularz
kontaktowy.

•
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Ważne dla płacących podatki PIT, CIT i VAT Podziękowanie
PIT, CIT i VAT zapłacisz
do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny
rachunek podatkowy, tzw.
mikrorachunek podatkowy
od 1 stycznia 2020 r. Numer
swojego mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić w dowolnym momencie
w ciągu roku, korzystając z
generatora dostępnego na
stronie podatki.gov.pl lub
w każdym urzędzie skarbowym.
Uwaga! Wygenerowanie i
korzystanie z mikrorachunku
nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić
w generatorze i wykorzystać
podczas przelewu. Indywidualny rachunek podatkowy, tzw.
mikrorachunek
podatkowy,
to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo
Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu
będziesz mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do
wpłat podatków PIT, CIT i VAT.
Wpłacisz tam także odsetki za
zwłokę powstałe od zaległości
podatkowych z tytułu PIT, CIT
i VAT oraz koszty upomnienia.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT
wpłacisz na dotychczasowych
zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w
każdej chwili możesz wygenerować na stronie podatki.gov.
pl, np. tuż przed dokonaniem
przelewu podatkowego. Ważne, by przed skorzystaniem z
mikrorachunku upewnić się,
że został poprawnie wygenerowany. Możesz sprawdzać
go wielokrotnie, zawsze wygenerujesz ten sam numer
mikrorachunku, który został
nadany tylko tobie i zawiera
m.in. twój PESEL lub NIP. Do
tej pory swój mikrorachunek
sprawdziło już blisko 330 tys.
podatników, a z generatora skorzystano ponad 2 mln
razy. Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:
– PESEL, jeśli jesteś osobą
fizyczną: – nie prowadzisz działalności gospodarczej – lub nie
jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT,
– NIP, jeśli: – prowadzisz
działalność gospodarczą lub
jesteś podatnikiem VAT – lub
jesteś płatnikiem podatków,
składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.
Jeżeli jesteś osobą fizyczną
i będziesz mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego
PIT za 2019 r., to przed jego
zapłatą upewnij się, że znasz

numer swojego mikrorachunku podatkowego. Możesz go
sprawdzić w każdej chwili w
generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy służy
tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane
na dotychczasowych zasadach,
czyli np. na twój ROR. Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer możesz
sprawdzić w każdym czasie i
miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz
go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego
wygenerowanie i prowadzenie
jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu
podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że
nie wymaga składania żadnych
wniosków do urzędu. Numer
sprawdzisz w generatorze na
stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj z żadnych innych stron
internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych
e-mailem lub SMS-em. Mogą
być one próbą wyłudzenia.
Dotychczasowe rachunki
urzędów skarbowych do wpłat
PIT, CIT i VAT były aktywne do
31 grudnia 2019 r.
Dzięki
mikrorachunkowi
podatkowemu:

– w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na
jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie
będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
– szybko sprawdzisz numer
mikrorachunku podatkowego
w każdym miejscu i czasie,
– jeśli przeprowadzisz się
lub zmienisz siedzibę firmy,
dalej będziesz posługiwać się
tym samym mikrorachunkiem
podatkowym,
– nie będziesz już szukać
obowiązujących
numerów
rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
– mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę
płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci
zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.
Więcej informacji na temat
mikrorachunku podatkowego
znajdziesz na stronie podatki.
gov.pl.
Źródło: Ministerstwo Finansów

W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów i zapraszających: księdza Stanisława Wójcika, radnego Anatola Szpura, Doroty Barańskiej oraz Daniela Sipa dziękuję wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie XII Wigilii Miejskiej w Wałbrzychu.
„Piękny jest człowiek robiący coś z pasją”
Wera Gorczyńska
DZIĘKUJEMY Wam - tym wszystkim pięknym ludziom, dzięki
wewnętrznemu dobru i pasji działania na rzecz innych, za Waszą gotowość, za Wasze odruchy serca, które uskrzydlają i dają
nadzieję tym, dla których ona każdego dnia gaśnie.
DZIĘKUJEMY za Waszą gotowość, inicjatywę, hojność i bezinteresowność. Za poświęcony czas i wysiłki, które stworzyły atmosferę pełną ciepła, spokoju i wytchnienia dla tych, którzy są
samotni, ubodzy lub całymi rodzinami borykają się z wieloma
problemami, o których choć przez chwilę mogli zapomnieć.
Mogli być najmilej przywitanymi gośćmi na uczcie przygotowanej - także dzięki Wam - specjalnie dla nich.
SZCZEGÓLNIE PODZIĘKOWANIA kierujemy w stronę:
• KGHM Polska Miedź w Lubinie
• Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu
• Nadleśnictwa Świdnica
• Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
• Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria
• Piekarni- Cukierni Frąckowiak
• Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park
• Hotelu Maria wraz z jego pracownikami
• Osób prywatnych
• Wolontariuszy z Toyota Motor Manufacturing Poland
• Wolontariuszy z wałbrzyskich szkół, w tym: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół
Integracyjnych nr 26.
• Firmy Cossini Faroe Islands Denmark
W imieniu organizatorów
Renata Wierzbicka
REKLAMA
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Podsumowanie roku 2019 w
STYCZEŃ

KWIECIEŃ

• Zebrania wiejskie - wybory Sołtysów.
• Przystąpienie do opracowania wniosku o dotację na wymianie kotłów
grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczej.

LUTY
• Promesa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na budowę
Świetlicy Wiejskiej w Cieszowie.

• Podpisanie deklaracji współpracy na rzecz „Ograniczenia niskiej emisji
i promowania aktywnego trybu życia” z wykorzystaniem rowerów
elektrycznych.
• Przedłużenie linii autobusowej 8 do Gostkowa.

• Nowy wóz strażacki ratowniczo - gaśniczy dla OSP Stare Bogaczowice.
• Zgłoszenie Gminy Stare Bogaczowice do programu WiFi4EU
propagowanie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu dla
mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych.

CZERWIEC

• Dyktando Gminne o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
• Podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego o budowie
chodnika w górnej części Starych Bogaczowic.
• Zlecenie przez Gminę opracowania projektu koncepcyjnego na budowę
wielorodzinnego budynku w Strudze.

• Uroczyste oddanie do użytku mieszkańców Cieszowa Otwartej Strefy
Aktywności, siłownia zewnętrzna dla dorosłych i plac zabaw dla dzieci.
• Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 27.04.2019 w Starych
Bogaczowicach.
• Wyznaczenie nowego fragmentu turystycznego szlaku czarnego od
Gostkowa przez przełęcz Pojednania do Starych Bogaczowic obok Urzędu
Gminy.

• Oficjalne otwarcie Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej w Strudze.

MAJ

• Promesa od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
dofinansowanie odbudowy trzech dróg na terenie gminy, które zostały
uszkodzone w wyniku intensywnych opadów w czerwcu 2018 roku.

MARZEC
• Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Cieszowie.
• Nabór wniosków do udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących
ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania
opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Stare
Bogaczowice.

• 212 rocznica Bitwy na Czerwonym Wzgórzu pod Strugą.
• Turniej Flagowy Futbolu Amerykańskiego

• Dni Gminy Stare Bogaczowice.
• Świetlica Wiejska w Cieszowie w trakcie budowy.
• Rodzinny Piknik Militarny - otwarcie sezonu nad Zalewem.

DB2010

Czwartek, 9 stycznia 2020 r.
www.db2010.pl

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Gminie Stare Bogaczowice
LIPIEC

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.

GRUDZIEŃ
• Partner I Biegu Mikołajkowego dla Hospicjum.

• Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej w
Chwaliszowie - święto pieczonego ziemniaka.
• Bieg Małego Tytana na stadionie w Starych Bogaczowicach.

PAŹDZIERNIK
• Nowa wiata przystankowa w Gostkowie.
• Promesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu
na dofinansowanie zakupu średniego auta ratowniczo - gaśniczego dla
jednostki OSP w Starych Bogaczowicach.

LISTOPAD
• Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy.
• Budowa placu zabaw w Starych Bogaczowicach w ramach konkursu
„Odnowy wsi Dolnośląskiej” Promesa Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.

• Oficjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Cieszowie - spotkanie
mikołajkowe.
• Świąteczna kraina magii - Mikołajkowe spotkanie z mieszańcami Gminy
Stare Bogaczowice.

SIERPIEŃ
• 5-ty VAG Wałbrzych impreza motoryzacyjna w Starych Bogaczowicach.

• Wieczornica Patriotyczna 10 listopad 2019 r.

• Rowery elektryczne - od 5 sierpnia została otwarta wypożyczalnia
rowerów dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice.
• Dolny Śląsk Tour Skoda Auto Sudety - drogami Gminy Stare
Bogaczowice.
• Triathlon 2019 - Stare Bogaczowice 15 sierpień 2019 r.
• I Wystawa Psów Rasowych Stare Bogaczowice.
• Letnie Kino Plenerowe w Starych Bogaczowicach.

WRZESIEŃ
• Film promocyjny „Brama Sudetów Środkowych Kraina zaklęta w
szczególe” Twórcy HandZaround po raz kolejny pokazali piękno Gminy
Starych Bogaczowic i okolic.
• Dożynki Gminne w Starych Bogaczowicach.

• Zakończenie remontu dróg gminnych w Chwaliszowie i Starych
Bogaczowicach Zadanie dofinansowane zostało ze środków

• Oficjalne powitanie nowego auta ratowniczo - gaśniczego Iveco - OSP
Stare Bogaczowice.
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Inezpo wypadku komunikacyjnym
potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT
KRS0000037904 w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez
Szczawno
pozostanie zdrojem
Ministerstwo Zdrowia potwierdziło status uzdrowiska Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój na następnych 10 lat.
Gmina spełnia ustawowe wymogi, związane ze statusem obszaru uzdrowiskowego. A są to:
potwierdzone złoża surowców
naturalnych (wody mineralne),
klimat o właściwościach leczniczych, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, infrastruktura techniczna i właściwa gospodarka
odpadami. - Szczawno-Zdrój ma
potwierdzone walory lecznicze w
postaci sześciu eksploatowanych
ujęć wód, stosowanych w terapii uzdrowiskowej, oferujemy
spokój, dużo zieleni i obiektów
sanatoryjnych oraz wiele atrakcji
związanych z rekreacją, kulturą,
turystyką – mówi burmistrz Marek Fedoruk. – Systematycznie
podejmujemy działania mające
na celu dbałość o środowisko
– to chociażby zachęcanie do
ograniczania używania plastiku
i podejmowanie wielu nowych
inicjatyw, wspierających ekologię w naszym mieście (niedawna
uchwała stop-plastik, dotacje do
wymiany ogrzewania, czy na pojemniki na deszczówkę). Cieszę
się, że takie działania samorządu są zauważane nie tylko przez
mieszkańców, ale także instytucje państwa.
(ABP)

Teatr Zdrojowy
zaprasza
The String Trio - 16.01, godz.
19:00.
Karnawałowy Koncert Operetki, musicalu i tańca - 21.01,
godz.:19:00.
Dobry Wieczór Kawalerski,
czyli na drugą nóżkę - 5.03,
godz. 19:00.

(RED)

Uchwalili budżet

Gmina
Szczawno-Zdrój
ma uchwalony budżet na
2020 rok. Podczas sesji Rady
Miejskiej Szczawna-Zdroju
uchwała budżetowa została przyjęta 5 głosami klubu
„Nasze miasto, nasz dom
- Szczawno-Zdrój”, 10 radnych Klubu Radnych Szczawno Zdrój Możliwości wstrzymało się od głosu, nikt nie
był przeciw.
Planowane dochody wynoszą 35 660 210 zł, planowane
wydatki – 43 316 824,11 zł, a
wydatki inwestycyjne – 11 919
917,88 zł (czyli 27,52 % wydatków). - Budżet gminy jest
trudny, ale bardzo proinwestycyjny, Szczawno-Zdrój czeka
potężne wyzwanie w postaci
budowy nowej szkoły, dokończenia Delfinka i remontów infrastruktury drogowej – mówi
burmistrz Marek Fedoruk. - Będziemy także wspierać mieszkańców finansowo w wymianie ogrzewania na ekologiczne
a zapisane w budżecie pieniądze na ten cel będą w razie
potrzeby zwiększone tak, aby

każdy mieszkaniec zainteresowany przejściem na ekoogrzewanie, mógł z miejskiej dotacji
skorzystać.
Najważniejsze inwestycje
w gminie Szczawno-Zdrój w
2020 roku:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny – to inwestycja, która będzie mocno angażować budżet przez najbliższe 3 lata.
W tym roku gmina przeznaczy na to 6 000 000 zł. Jest
to zadanie wyczekiwane
przez wszystkich mieszkańców, priorytetowe dla
gminy, zamykające ostatni
etap budowy kompleksu
sportowo-oświatowego w
Szczawnie-Zdroju. Całkowity koszt z wyposażeniem
obiektu to 25 409 162,50 zł;
• zakończenie budowy krytej pływalni Delfinek – w
2020 roku gmina wyda na
zadanie 3 800 000 zł, całość
inwestycji to 9 150 000 zł,
dofinansowanie – 3 092 400
zł;
• kontynuacja remontu dróg
gminnych: Bukowej, Boha-

Stacja ładowania
pojazdów

terów Warszawy i Ofiar Katynia, na które w bieżącym
roku otrzymaliśmy wsparcie
rządowe z Funduszu Dróg
Samorządowych. Wydatek
w 2020 roku to 1 139 390,92
zł, wartość całej inwestycji
to 2 806 284 zł;
• pozostałe inwestycje dotyczące przebudowy i remontów dróg i chodników – 488
526,97 zł;
• wsparcie dla mieszkańców
na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne – 100
000 zł w 2020 roku, z możliwością jej zwiększenia jeżeli
większa ilość mieszkańców
będzie chciała skorzystać z
dotacji;
• zagospodarowanie nieruchomości komunalnych –
100 000 zł
• rozbudowa
monitoringu
miejskiego – 50 000 zł.
Warto przypomnieć, że od
2017 roku gmina przeznaczyła
na poprawę bezpieczeństwa
poprzez sieć monitoringu miejskiego kwotę 321 186,00 zł.
(ABP)

W styczniu w Szczawnie-Zdroju pojawi się stacja ładowania
pojazdów elektrycznych. Spółka PGE jest już po uzgodnieniach z
konserwatorem zabytków. I tu ciekawostka - dla Szczawna-Zdroju
została zaprojektowana wyjątkowa - czarna stacja ładowania, która
wygląda bardzo efektownie. Stacja będzie zlokalizowana przy
ul. Wojska Polskiego, będzie ogólnodostępna i bezpłatna. Będzie
można podładować auto, rower lub hulajnogę. To kolejny element
realizowanych w mieście działań na rzecz czystego powietrza.

(ABP)

Samoloty w pijalni
Do końca stycznia 2020
roku w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju
można oglądać ciekawą wystawę fotograficzną.
Wystawa pod tytułem „Kultura skrzydłami pisana” została
przygotowana przez Muzeum
Modelarstwa i Lotnictwa w Miniaturze w Szczawnie-Zdroju i
nieocenionego pasjonata lotnictwa - Jerzego Siatkowskiego, pod patronatem Burmistrza Szczawna - Zdroju Marka
Fedoruka.
Wystawa w formie planszowej prezentuje ważne wydarzenia i osiągnięcia polskich
pilotów oraz przemysłu lotniczego do 1939 r. Wzbogaco-

na jest kolekcją reprodukcji
obrazów lotniczych będących
wizytówką Muzeum Modelarstwa i Lotnictwa w Miniaturze
oraz bogatą kolekcją zdjęć
lotniczych naszego miasta.
Znajdziecie tu także zdjęcia z
zajęć w Pracowni Metodycznej
Muzeum - Klubu Lotniczego
im. Dywizjonów Polskich w
Szczawnie-Zdroju. A dzieje się
tu przez cały rok sporo.
Organizacje
wystawy
wspierają Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju, Uzdrowisko Szczawno
- Jedlina SA oraz Urząd Miejski
w Szczawnie-Zdroju.
(ABP)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Tel. 606 478 000

Centrum przesiadkowe
już działa

Po miesiącach prac i oczekiwań w końcu jest gotowe
– głuszyckie Centrum Przesiadkowe przy ul. Łukasiewicza zostało oficjalnie otwarte
przez prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja
- lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda.
W skład Centrum wchodzi
wiata oraz zatoka autobusowa,
przestronny parking na ok. 180
samochodów, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów czy motocykli. Na użytek
rowerzystów oddane zostały
też dwa punkty, w których
znajdują się myjki i podstawowe narzędzia do naprawy. Do
dyspozycji została oddana poczekalnia oraz toalety. Miejsce
jest oświetlone i monitorowane, co dodatkowo zwiększa
bezpieczeństwo. - Centrum
przysłuży się nie tylko mieszkańcom, ale też turystom – powiedział Roman Głód.
- Dzięki środkom pozyskanym przy pomocy Instytucji
Pośredniczącej
Aglomeracji

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę
Zarobki 1300- 2000 euro

Wałbrzyskiej takie miejscowości jak Głuszyca mogą liczyć
na dodatkowe pieniądze z Unii
Europejskiej.
Przy okazji otwarcia Centrum odbył się Jarmark Świąteczny organizowany prze
Centrum Kultury-MBP oraz
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy. Nie zabrakło świątecznych stroików, dekoracji, lokalnych przysmaków
oraz wspólnego kolędowania.
Na
realizację
projektu
„Sowiogórski Raj - budowa
Centrum Przesiadkowego w
Głuszycy” Gmina Głuszyca
otrzymała prawie 2,9 mln zł
dofinansowania w ramach Osi
Priorytetowej nr 3 „Gospodarka
niskoemisyjna” działania nr 3.4
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji
Wałbrzyskiej” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014- 2020.
(MC)

Głuszyca ma budżet
Na ostatniej w 2019 roku
sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, głuszyccy rajcy jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr
XVIII/133/2019 w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na rok
2020. Wcześniej projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Tegoroczny budżet Gminy Głuszyca to dochody na poziomie
56 318 352 złote, co czyni go
rekordowym pod tym względem. Dla porównania – w roku
2013 było to 25 004 529 złotych.
Wydatki Gminy Głuszyca zaplanowano na kwotę 50 946 857
złotych, w roku 2013 były to 23
815 072 złote. - W 2020 roku na
same zadania inwestycyjne zaplanowaliśmy wydać kwotę 14
520 350 zł, co stanowi 35 procent wydatków budżetowych.
To właśnie dzięki inwestycjom,
które prowadzi Gmina, Głuszyca cały czas się rozwija. Część
z nich jest dofinansowana ze
środków pozabudżetowych –
podkreśla Burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
(MC)

Kolędowanie
z Grzybek Band
- W niedzielę - 19 stycznia
2020 roku - zapraszamy do
wspólnego kolędowania w
Głuszycy. W sali widowiskowej
Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy
będzie można pośpiewać kolędy wraz z zespołem Grzybek
Band. Koncert rozpocznie się o
godz. 17:00. Wstęp wolny – zachęca Sabina Jelewska, dyrektor
Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.
(MC)

Kupiê zegarki

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

tel.: 791 87 34 77

Delfinek zaprasza
Mieszkańcy Głuszycy oraz
innych miejscowości mogą
codziennie korzystać z krytej pływalni Delfinek przy
Szkole Podstawowej nr 3 w
Głuszycy.
W styczniu 2020 r. pływalnia będzie czynna: poniedziałek - od godz. 16:00 do godz.
21:00, wtorek - od godz. 16:00
do godz. 21:00, środa - od
godz. 16:00 do godz. 21:00,
czwartek - od godz. 16:00 do
godz. 21:00, piątek - od godz.
16:00 do godz. 18:00, sobota od godz. 12:00 do godz. 20:00,
niedziela - od godz. 12:00 do
godz. 18:45.
Ostatnie wejście na pływalnię w tygodniu o godz. 19:45.
Osoby korzystające z obiektu
wychodzą z wody i sauny najpóźniej o godz. 20:45 (z wyjąt-

Zbiórka choinek

kiem piątku - ostatnie wejście o
godz. 16:45). Ostatnie wejście
na pływalnię w sobotę - godz.
18:45. Osoby korzystające z
obiektu wychodzą z wody i
sauny najpóźniej o godz. 19:45.
Ostatnie wejście na pływalnię w niedzielę - godz. 17:30.
Osoby korzystające z obiektu
wychodzą z wody i sauny najpóźniej o godz. 18:30.
Jakość wody w krytej pływalni przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Głuszycy kontrolowana
jest zgodnie z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach. Aktualne
wyniki badania wody dostępne
są do wglądu w kasie biletowej.
(MC)

Zmiana firmy
odbierającej odpady
Sanikom Sp. z o.o. z Lu
-bawki będzie odbiorcą odpadów komunalnych od
mieszkańców Gminy Czarny
Bór w 2020 roku.
Umowa regulująca warunki odbioru odpadów została podpisana w Urzędzie
Gminy Czarny Bór pomiędzy
Adamem Góreckim - wójtem
gminy oraz przedstawicielami
spółki Sanikom: wiceprezesem
Grzegorzem Szmajdzińskim i
prokurentem Teresą Święch.
Wykonawca został wybrany
na drodze przetargu nieograniczonego. W postępowaniu
wzięły udział 3 podmioty. Sa-

W Wałbrzychu trwa poświąteczna zbiórka choinek. Choinki należy wystawiać w
dniach: 13, 20, 27 stycznia 2020
r. oraz 3, 10, 17 lutego 2020 r.
Zbiórka prowadzona będzie w
formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko
naturalne choinki, pozbawione
wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany będzie tylko z
nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Choinki należy wystawiać przy
pojemnikach na odpady – podkreślają organizatorzy zbiórki
świątecznych drzewek w Wałbrzychu.
(RED)

Nowe ogrodzenie

nikom Sp. z o.o. przedłożył
najkorzystniejszą ofertę. Umowa opiewa na kwotę blisko
590 000 zł.

Przy ul. Świdnickiej 46 w
Świebodzicach zostało wykonane nowe ogrodzenie
posesji, w którą wielokrotnie
wpadały samochody, niszcząc
stare ogrodzenie, a także zagrażając budynkowi oraz zdrowiu
i życiu mieszkańców tej kamienicy. - Nowe ogrodzenie, dostosowane estetyką do ogrodzenia
na sąsiedniej Nieruchomości,
zostało wykonane na bazie
mocnej, betonowej podmurówki, która - miejmy nadzieję
- uchroni budynek przed uszkodzeniem w razie niespodziewanej kolizji. Koszt wykonania
ogrodzenia to prawie 16 000 zł.
Zadanie zostało sfinansowane
przez Gminę Świebodzice –
dodaje Paweł Ozga, burmistrz
Świebodzic.

(RED)

(WP)
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KONFERANSJER

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

- profesjonalne prowadzenie

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

eventów oraz imprez

Regon: 891505158

okolicznościowych

imprezy okolicznościowe
Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

Tona karmy
dla zwierząt

W sieciach
społecznościowych

Otrzymaliśmy także od mieszkańców wiele opinii na temat
tego, że akcja jest bardzo słuszna, w związku z powyższym w
przyszłości będzie kontynuowana - zapewniają organizatorzy akcji: Miejski Dom Kultury
oraz Gmina Świebodzice.
(WP)

Budżet i prognoza
finansowa
Podczas obrad Rady Miejskiej Mieroszowa została
zatwierdzona uchwała budżetowa na rok 2020 oraz
przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 20202029.
- Dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej Mieroszowa
za przyjęcie tych niezwykle ważnych uchwał dla naszej gminy.
Podczas ostatniej w 2019 roku
sesji Rady Miejskiej Mieroszo-

KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

DJ - wesela, dancingi,

31 grudnia 2019 r. w Świebodzicach zakończyła się akcja „Zamiast fajerwerka dla
zwierzaka wyżerka”. Jej wynik jest imponujący.
Udało się uzbierać tonę karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Świdnicy
oraz dla podopiecznych Fundacji Na pomoc Zwierzętom z
Boguszowa Gorc. Ponadto darczyńcy przekazali dużą ilość akcesoriów, tj. koce, kojce, a także
1 344 zł.
- W akcję włączyło się bardzo wielu świebodziczan,
placówki oświatowe, firmy,
jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miejskiemu w
Świebodzicach oraz spółki. Od
momentu, kiedy przekazaliśmy
informację o akcji, odzew był
natychmiastowy. Jak się okazało, ludzi o wielkich sercach w
Świebodzicach jest mnóstwo.

NIP: 886 273 72 92

Trwają zapisy na kolejne
bezpłatne szkolenie komputerowe w ramach modułu
„Działam w sieciach społecznościowych”, które odbędzie się
w dniach 18 – 19 stycznia 2020 r.
w godzinach od 10.00 do 16.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach (sala posiedzeń). Uwaga!
Liczba miejsc jest ograniczona,
bo grupa może się składać tylko z
12 osób, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu jest wiek powyżej
25 lat oraz zamieszkiwanie na
terenie Świebodzic. Zgłoszenia
można dokonać za pomocą wypełnionego formularza drogą
elektroniczną na adres: ilona.
rubis@swiebodzice.pl lub telefonicznie 74/ 645 63 09, a także na
stronie http://www.bip.swiebodzice.pl/e-aktywni-zapisy/457.
(WP)

Zmiana numerów
bankowych

wa zaprezentowałem radnym i
mieszkańcom inwestycje realizowane w 2019 roku, za które
chcę podziękować wszystkim
zaangażowanym w realizację
tych projektów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi
i obejrzenia prezentacji, która
jest dostępna na stronie internetowej mieroszow.pl – mówi
burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński.

Osoby, którym ZUS przelewa emerytury lub renty na
konto bankowe w SKOK Stefczyka muszą najpóźniej do
17 stycznia 2020 roku złożyć
dyspozycje wypłat z nowym
numerem konta. Jest to efekt
zmiany numeru kont w SKOK
Stefczyka. Wniosek złożony w
ZUS musi zawierać podpis osoby
uprawnionej do jego zgłoszenia
tj. właściciela konta lub jego pełnomocnika. Jest to bardzo ważne
z tego względu, że wpłaty dokonane przez ZUS w lutym na dotychczasowe numery kont będą
zwracane do Zakładu z powodu
niemożności ich doręczenia.

(RED)

(IKM)

REKLAMA

Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza
Do naszej kręgielni można przyjść
całą rodziną i świetnie bawić się
nawet z małymi dziećmi
Posiadamy tubę
ochronną na bandy
boczne dla dzieci,
która zabezpiecza
kule przed spadkiem
do rynny w czasie gry
Mamy również rampę
w kształcie słonia
dla dzieci, która
zapewnia bardziej
precyzyjne rzuty

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do niedzieli od 1200 do 2200
Świebodzice, ul. Rekreacyjna 1
Telefon kontaktowy: 667 404 051

Marta dała dobry
przykład

Nowe połączenie
Glinno – Wałbrzych

- Miałem ogromną przyjemność wręczenia dyplomu uznania za
obywatelską postawę Marcie Borowicz, uczennicy klasy V Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Gotowość niesienia pomocy
innym, poczucie odpowiedzialności i wielkie serce podyktowało Marcie
zainteresowanie się losem małego chłopca, który w 6 grudnia pozostał bez
opieki rodziców. Dzięki godnej naśladowania postawie Marty, chłopiec
wrócił do rodziców cały i zdrowy – podkreśla burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

Zima w Gminie Walim
Delikatne opady śniegu,
kilkustopniowy mróz oraz
pracujące armatki śniegowe,
sprawiły, że w miejscowości
Rzeczka działają wyciągi narciarskie.
– Każdy amator śnieżnych
atrakcji znajdzie tu coś interesującego dla siebie – od profesjonalnego narciarstwa po
wesołą i beztroską zabawę na
śniegu – mówi Adam Hausman,
wójt Gminy Walim. – Świeże
górskie powietrze z pewnością pozwoli wypocząć, przynosząc odrobinę wytchnienia.
Zapraszamy do Gminy Walim,
do skorzystania z uroków zimy

Od 9 stycznia 2020 r. ruszają
przewozy osób na trasie Wałbrzych – Glinno oraz Glinno
– Wałbrzych, które będą realizowane przez Usługi Transportowe
Piotr Borek.
Wałbrzych – Glinno
Odjazd z Wałbrzycha - ul. Sikorskiego/pl. Teatralny: 05:40 as
– 07:25 a – 12:30 a1 – 14:20 a –
16:25 as – 18:10 as.
Zagórze Śl. – Glinno
Odjazd z Zagórza Śląskiego – pętla: 06:03 as – 07:48 a – 12:53 a1
– 14:43 a – 16:48 as – 18:33 as.
Glinno – Wałbrzych
Odjazd z Glinna (Karczma Bełty):
06:25 as – 08:10 a – 15:20 a –
17:20 as – 19:05 as.
Zagórze Śl. – Wałbrzych
Odjazd z Zagórza Śląskiego – pętla: 06:45 as – 08:30 a – 13:00 a1
– 15:40 a – 17:40 as – 19:25 as.
Uwaga: a – kursuje w dni powszednie od poniedziałku do
piątku; s – kursuje w dni wolne
od nauki szkolnej, kurs tylko do
Zagórza Śląskiego; a1 – kursuje
od poniedziałku do piątku, kurs
tylko do Zagórza Śląskiego.
(AM)

i odwiedzenia naszych atrakcji
turystycznych. Polecamy również sprawdzić, jakie warunki
panują na szczycie czy stoku. W
tym celu zapraszamy na strony
internetowe, które pokazują
podgląd z kamer na żywo. Kamery umieszczone są m.in. w
Rzeczce, Sokolcu, na Wielkiej
Sowie i na wyciągach narciarskich. Monitoring przesyłany
jest na żywo, a podgląd z urządzeń znajdziemy na stronach:
http://kamera.nastoku.info,
http://www.nartyrzeczka.com/
index.php/kamery, http://gory-sowie.pl/kamery
(AM)

Remontują ulice
Brak zimowej aury pozwala na
realizację kluczowych gminnych inwestycji, czyli przebudowy ulic Skalników i Sportowej w Czarnym Borze. Wartość
umowy opiewa na kwotę ponad
2,7 mln zł. Termin zakończenia
prac planowany jest do końca
2020 roku. Gmina Czarny Bór na
realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych na poziomie 80 proc. wartości inwestycji.
(RED)
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Ośrodek z wielkim potencjałem
Rozmowa z Mariuszem Gawlikiem,
prezesem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach.
Po kilku miesiącach nieobecności odnalazł się Pan w
Świebodzicach, jako prezes
tamtejszego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. To taki powrót do
przeszłości…
Mariusz Gawlik: - Trochę tak.
Pozostaję w branży sportowo
– rekreacyjnej, ale z bagażem
16 lat doświadczeń z pracy
najpierw w Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Wałbrzychu, a potem w spółce Aqua - Zdrój.
Pana nagłe odejście z Aqua
- Zdroju było wielkim zaskoczeniem. Jak, z prawie rocznej perspektywy, ocenia Pan
tamte wydarzenia i jakie były
przyczyny?
- Nie było to przyjemne, ale
takie jest dzisiaj życie i takie są realia. Nie zostały mi
przedstawione
argumenty
merytoryczne i nie one były
przyczyną. Już po moim odwołaniu zostało udzielone
absolutorium za 2018 rok i pozytywnie oceniono realizację
wyznaczonych mi celów zarządczych. Być może zostałem
odwołany, bo mówiłem to
co myślę i to, do czego mam
przekonanie, a nie to, co inni
chcieliby usłyszeć… Być może
inna była przyczyna.
Jak wspomina Pan swoją pracę w Wałbrzychu?
- Te 16 lat pracy to okres bardzo intensywny, ale też pełen
pozytywnych doświadczeń
i satysfakcji. Współpraca z
wieloma ciekawymi i pełnymi
pasji ludźmi pozwoliła zrealizować wiele inwestycji i zorganizować wiele ciekawych
wydarzeń najwyższej rangi.
Myślę, że w znacznym stopniu udało się zmienić wizerunek sportowy Wałbrzycha.
Przypomnę, że w 2003 roku
miasto nie miało żadnego
obiektu sportowego spełniającego podstawowe standardy. Basen i stadion przy ul.
Ratuszowej były zrujnowane
i należały do syndyka. Hala

lekkoatletyczna i stadion na
Nowym Mieście w jeszcze gorszym stanie. Decyzją nadzoru
budowlanego do hali OSiR
przy ul. Wysockiego można
było wpuścić maksymalnie
400 osób, a koszykarski Górnik
- po awansie do ekstraklasy
- musiał rozgrywać mecze w
Świebodzicach. Dziś już o tym
zapomnieliśmy, ale tak było.
W okresie mojej pracy udało
się zakresie infrastruktury wiele zmienić. Na pewno miałem
duży udział w modernizacja
hali lekkoatletycznej. Jednak
największą satysfakcję dało
mi powstanie Aqua Zdroju, na
którego program funkcjonalno - użytkowy miałem duży
wpływ i w zasadzie wywalczyłem boiska treningowe oraz
hotel, gdyż w okresie projektowania szukano oszczędności dla tej inwestycji, a dzisiaj
są one siłą tego obiektu, z
którego chętnie korzystają
kluby i reprezentacje nie tylko
z naszego kraju. Zależało mi
także na tym, by hala miała
jak najlepszą akustykę, dzięki
czemu dziś można w niej organizować nie tylko koncerty,
ale także wielkie widowiska
np. operowe czy rockowe.
Kolejnym ważnym punktem,
z którego wyremontowania
się bardzo cieszę, jest Hala
Wałbrzyskich Mistrzów, czyli dawny OSiR i internat tam
powstały. Na pewno obiekty
te zmieniły obraz Wałbrzycha
i dają mieszkańcom wiele satysfakcji.
Był Pan także odpowiedzialny za organizację wielu imprez.
- Przez 5 lat pracy w Aqua Zdroju było to ponad 140 imprez
sportowych,
rekreacyjnych
i widowiskowych. Według
mnie najważniejszą był turniej
Ligi Narodów siatkarek, z którego transmisja bezpośrednia
była realizowana do ponad 20
państw, w tym do Rosji i Japoni. Zorganizowaliśmy także

około 50 imprez rangi europejskiej, w tym mistrzostwa
Europy w trialu rowerowym,
zapasach i w hip hopie, mecze reprezentacji koszykarzy
i koszykarek oraz siatkarzy i
siatkarek, w tym Final Four
Ligi Europejskiej. Poza tym
około 90 imprez rangi ogólnopolskiej, w tym mistrzostwa Polski w podnoszeniu
ciężarów, tenisie stołowym,
karate kyokushin, czy w tańcach. Trzeba też wspomnieć
reaktywację
półmaratonu.
Co jednak bardzo istotne:
wszystkie te imprezy okazały
się sukcesem organizacyjnym,
sportowym i promocyjnym.
Było to możliwe dzięki grupie
zaangażowanych pracowników, wywodzących się z różnych środowisk i dyscyplin,
ale prawdziwych pasjonatów
sportu i nie tylko sportu.
Poza działalnością w OSiR i
Aqua – Zdrój, był Pan również
związany z działalnością kilku
wałbrzyskich klubów sportowych.
- Tak, ale była to zawsze działalność społeczna. Często, w
trudnych sytuacjach klubów,
starałem się pomóc w wyjściu
z tarapatów. Tak było w 2012
roku, kiedy cały zarząd piłkarskiego Górnika - ze względów
finansowych - zrezygnował.
Byłem prezesem tego klubu
w latach 2012 – 2014, czyli
w okresie, gdy Górnik z powodzeniem grał w II lidze i
Pucharze Polski i utrzymał się
w II lidze mimo reorganizacji
rozgrywek. Grupy młodzieżowe rywalizowały wtedy w
najwyższych ligach dolnośląskich, a w 2014 r. byliśmy
blisko awansu do Centralnej
Ligi Juniorów. W seniorach
graliśmy wychowankami i
piłkarzami z okolicy, co nie
generowało
dodatkowych
kosztów. Na pewno martwi
dzisiejsza sytuacja klubu, ale
myślę, że ten temat jest wart
większej uwagi i warto zrobić

wszystko, by odbudować piłkę nożną w Wałbrzychu. Poza
tym wielkim wyzwaniem było
w 2017 roku uratowanie sekcji
siatkówki męskiej, której także
groziła likwidacja.
Do dziś jednak dużo radości
daje mi zaangażowanie na
rzecz klubu siatkówki żeńskiej Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych. W 2007 roku byłem współzałożycielem tego
stowarzyszenia. Zaczęliśmy
od jednej grupy dziewcząt,
a dziś mamy już pełną strukturę szkoleniową: od grupy
naborowej, przez młodziczki,
kadetki, juniorki po II ligę seniorek i ponad 100 dziewcząt
trenujących.
Działalność społeczna w klubach czasami kolidowała z
prowadzeniem spółki?
- Z jednej strony rada nadzorcza spółki Aqua - Zdrój zarzucała mi, że ceny np. za basen,
halę, boiska, są za niskie, a z
drugiej strony mieszkańcy
miasta i działacze innych klubów mówili mi, że są za wysokie i jesteśmy zdziercami…
A czego nie udało się Panu
zrealizować?
- Nie udało się zrealizować
modernizacji stadionu w dzielnicy Nowe Miasto, choć było
bardzo blisko do tego zadania. Moja koncepcja zakładała
modernizację stadionu i powstanie obiektu lekkoatletycznego z funkcją piłkarską. Przygotowany projekt opiewał na
49 mln. zł., jednak ówczesne
władze Ministerstwa Sportu
przyznały nam wtedy ok. 12
mln. zł dotacji. Miasto miało dołożyć resztę z własnych
środków. Ale to była zbyt duża
kwota. W 2016 r. rozmawialiśmy w Ministerstwie Sportu o
możliwości przeprojektowania tego zadania i ograniczenia do wartości do ok. 25 mln.
zł. Wówczas - jeżeli ministerstwo pozostawiło by w całości
obiecane wcześniej 12 mln.
zł - to zaangażowanie miasta
wyniosło by tylko 13-14 mln.
zł. Byłby to stadion piłkarsko
– lekkoatletyczny, który mógł

być potem rozbudowywany.
Dzięki temu piłkarze mogliby grać na Nowym Mieście, a
na ul. Ratuszowej - w miejscu
satrego stadionu - mogłoby
powstać dodatkowe boisko
treningowe oraz odkryty basen, połączony z obecną krytą
pływalnią. Udało przekonać
się do tego pomysłu urzędników w Ministerstwie Sportu i
Polskim Związku Lekkiej Atletyki, jednak nie udało mi się do
tego przekonać władz miasta.
I to jest moja porażka, bo o ten
obiekt walczyłem od początku
pracy i - niestety - nie udało
się tej inwestycji zrealizować.
Szkoda bo miasto miało by
przyzwoity obiekt piłkarsko-lekkoatletyczny i uporządkowaną infrastrukturę na Nowym Mieście.
A jakie ma Pan plany w Świebodzicach?
- Przede wszystkim zależy
mi na ożywieniu działalności
OSiR. Wodne Centrum Rekreacji, duża hala sportowo-widowiskowa, odkryty basen,
nowoczesna kręgielnia, kompleks piłkarski, „Orlik” czy skate
park sprawiają, że istnieje duży
potencjał do aktywnego zagospodarowania. Świebodzice są
bardzo przyjaznym miastem,
w którym osiedla się coraz więcej ludzi. Mieszkańcy potrzebują atrakcji i wydarzeń. Ro-

śnie również ich świadomość
dotycząca znaczenia aktywności ruchowej, a to zwiększa
zapotrzebowanie na różnego
rodzaju przedsięwzięcia.
Są już konkretne propozycje?
- Oczywiście! W tym roku już
mamy zaplanowanych kilka
dużych wydarzeń sportowych
i rozrywkowych. W dniach 2223 lutego odbędą się u nas
Halowe Mistrzostwa Polski
w Łucznictwie. W kwietniu
przygotowujemy duże wydarzenie taneczne, a wkrótce
ogłosimy szczegóły związane z dużą imprezą biegową,
która odbędzie się jesienią
2020 roku. Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie i czekamy na ich rozstrzygnięcie.
Będzie także kilka wydarzeń
rozrywkowych, ale pracujemy
jeszcze nad ich szczegółami.
Bardzo zależy mi na wprowadzeniu stałych zajęć sportowo
- rekreacyjnych dla mieszkańców. Przedstawiliśmy również
wieloletni plan modernizacji
obiektów, jeszcze bardziej
uatrakcyjniających ofertę dla
mieszkańców i zachęcających
do odwiedzania tego miasta. Dzisiaj cieszy poprawa
frekwencji, która jest w ostatnich miesiącach zauważalna i
powoduje że optymistycznie
patrzę w przyszłość.
Rozmawiał Robert Radczak

DB2010

Czwartek, 9 stycznia 2020 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Sportowy raport
Lider odpocznie

• W meczu XVI kolejki I ligi
koszykarzy Górnik Trans.eu
Wałbrzych pokonał Polonię
1912 Leszno 84:79 (18:21,
24:24, 18:15, 24:19). W tym
zaciętym i emocjonującym
spotkaniu punkty dla Górnika
zdobywali: Krzysztof Jakóbczyk
19, Grzegorz Kulka 17, Damian
Cechniak 11, Rafał Glapiński
10, Damian Pieloch 8, Kamil Zywert 6, Maciej Koperski 5, Marcin Wróbel 4, Damian Durski 4.
W tabeli wałbrzyszanie są na
pierwszym miejscu z dorobkiem 26 punktów i o dwa oczka
wyprzedzają Czarnych Słupsk
oraz WKK Wrocław. W dwóch
najbliższych kolejkach Górnik
będzie jednak pauzował. Następny mecz wałbrzyszanie
rozegrają 22 stycznia o godz.
18.00. W hali Aqua - Zdrój
Górnik będzie podejmował
Zetkamę Doral Nysę Kłodzko,
która w tej serii spotkań we
własnej hali pewnie pokonała
Czarnych 89:78.

Przegrali po dogrywce

• W spotkaniu XIII kolejki
grupy A III ligi koszykarzy
WSTK Wschowa pokonał po
dogrywce Górnika Trans.eu
II Wałbrzych 102:101 (16:16,
24:17, 22:31, 22:20, dogr.
18:17). Punkty dla rezerwy
pierwszoligowca zdobywali:
Marcin Jeziorowski 30, Maciej
Krzymiński 25 (8x3!), Jakub
Niziński 16, Julian Pieprzyk 9,
Maciej Szymański 9, Mateusz
Stankiewicz 5, Kamil Matusik
5, Hubert Skwark 2, Kacper
Rejek, Jakub Bedla. W ostatniej kolejce I etapu rozgrywek
Górnik Trans.eu II Wałbrzych
będzie podejmował KKS Kobierzyce. Mecz zostanie rozegrany 11 stycznia o godz. 11.00 w

Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
W grupie B tego samego
dnia, ale o godz. 18.00, w
Zgorzelcu miejscowy Turów
będzie podejmował MKS Basket Mazbud Szczawno – Zdrój.
Po rozegraniu tych spotkań
zespoły z miejsc 1-4 obu grup
będą rywalizowały o miejsca
1-8 oraz o prawo gry w turniejach o awans do II ligi. Z kolei
zespoły z miejsc 5-8 obu grup
będą rywalizowały o miejsca
9-15 w III lidze dolnośląsko –
lubuskiej.

Derby dla Chełmca

• W XI kolejce rozgrywek w 3
grupie II ligi siatkarek doszło
do derbowej konfrontacji w Świdnicy. MKS Polonia
uległa Chełmcowi Wodociągi
Wałbrzych 1:3 (14:25, 27:25,
21:25, 13:25). MKS Chełmiec
Wodociągi zagrał w składzie:
Łuszyńska, Sobolewska, Olczyk,
Judyta Rzeczycka, Gezella,
Sławińska, Bojko (libero) oraz
Małodobra, Gajczyk, Druciak.
W tabeli 3 grupy podopieczne
trenera Marka Olczyka zajmują 5 miejsce ze stratą 2 pkt. do
zajmującego trzecią lokatę Sobieskiego Oława. Kolejne spotkanie wałbrzyszanki rozegrają
11 stycznia w Hala Wałbrzyskich Mistrzów. Od godz. 19.00
Chełmiec Wodociągi będzie
podejmował Silesię Volley
Mysłowice.

Siła Sobieskiego

• Po świetnej końcówce minionego roku i niedawnym zwycięskim sparingu z Gwardią
Wrocław, podopieczni trenerów Janusza Ignaczaka oraz
Fabiana Kurzawińskiego musieli przełknąć gorzką pigułkę
w postaci sobotniej porażki w
Żaganiu 0:3.

– Kluczem do zwycięstwa miejscowych okazała się bardzo
ofensywna postawa rywali w piłkach sytuacyjnych, w
których rozbijali nasz blok. Nie
potrafiliśmy również znaleźć
sposobu na atakującego gospodarzy Krzysztofa Rykały,
który w całym spotkaniu pomylił się tylko 2 razy na 16 prób,
notując tym samym świetną
skuteczność - powiedział trener Fabian Kurzawiński.
Po wyrównanej, ale przegranej
na przewagi walce w pierwszym secie, w kolejnych partiach nasi gonili wynik, jednak
gdy goście dochodzili Sobieskiego na 1 - 2 punkty, wtedy
przeciwnik wrzucał wyższy
bieg i spokojnie przechylał
szalę zwycięstwa na swoją
stronę. Ostatecznie miejscowi wygrali do 25, 19 oraz 21
zasłużenie inkasując 3 pkt.
Kolejne dwa mecze nasi siatkarze rozegrają przed własną
publicznością. Już w najbliższą
sobotę Sebastian Zieliński i
spółka podejmą AZS UZ Zielona Góra (11.01. o godz. 17.00),
a w następnej kolejce gościć
będą Ziemię Milicką Milicz
(18.01 o godz. 17.00).
WKS Sobieski Arena Żagań –
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 3:0
(27:25, 25:19, 25:21)
MKS Aqua-Zdrój: Szczygielski, Nowak, Dzikowicz, Gawryś,
Leński, Kulik, Zieliński (libero)
oraz Redyk, Sroka, Gontarewicz, Dereń.

Alicja w kadrze

• Alicja Materek z AZS PWSZ
Wałbrzych została powołana
do piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 19. Konsultacja szkoleniowa odbędzie się w dniach
12-14 stycznia w Warszawie.
(RED)

Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Ruszyły zapisy
do Biegu Gwarków
XXXVII Bieg Gwarków
zostanie rozegrany 9 lutego
2020 na Przełęczy Jugowskiej. – Na bieżąco będziemy podawać informacje
i ciekawostki związane z
narciarstwem
biegowym
i Gwarkami. Liczymy na
Wasze wsparcie oraz liczną
frekwencję dlatego już teraz
zachęcamy do zarezerwowania daty – podkreślają organizatorzy biegu.
- Biegacze! Uruchomiony
został link do zapisów na wyjątkowy i wyczekiwany XXXVII
Bieg Gwarków. Przygotowujemy dla Was fantastyczną
imprezę, będziemy biegać na
trasach wokół Przełęczy Jugowskiej i Wielkiej Sowy. Na
dwóch dystansach na malowniczych Sowiogórskich Trasach
Narciarstwa Biegowego:
– 10 km - Bieg Memoriałowy
Józefa Pawlika, open kobiet i
mężczyzn
– 20 km - Bieg Główny, open
kobiet i mężczyzn.
Zajmujcie swoje miejsca!
Wpisowe za udział w biegu
wynosi:
– 70 zł - od 01.01.2020 do
08.02.2019 (do godz. 23:59)
– 100 zł w dniu zawodów
(09.02.2020).
Widzimy się 9 lutego 2020
roku. Śledźcie dalsze komunikaty. Będzie się działo, bo
mamy fantastycznych partnerów i ekipę, która zadba o
to, by ten bieg odbył się na
najwyższym poziomie. Zapisy
przez Datasport: https://online.
datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php - zachęcają organizatorzy XXXVII Bieg Gwarków.
(RED)

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

DOMOFONY
MONITORING

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

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

Listy do redakcji:

Zapomniani czy zlekceważeni?
Rok 2019 był rokiem dość
szczególnym dla polskiego sportu. Otóż w 1919 roku powołano
do życia Polski Komitet Olimpijski. Dla każdego sportowca igrzyska olimpijskie to marzenie i cel
ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń
w życiu osobistym i rodzinnym,
a zdobycie medalu to już wielki
sukces życiowy. Aby to zrozumieć
i odpowiednio docenić, trzeba
przeżyć, ale mamy w polskim
języku takie słowo jak empatia,
która niektórym ludziom pozwala odczuć wielkie poczucie
sukcesu i docenić jego autora i
autorów, bo przecież na taki sukces składa się przede wszystkim
talent, ale i ciężka praca samego
zawodnika, jak i całego zespołu
szkoleniowego, terapeutycznego, medycznego i jeszcze kilku
fachowców. Takich uczestników
igrzysk olimpijskich potem nazywa się olimpijczykami, określa
się ich jako majątek narodowy,
zapraszani są do szkół i innych
placówek jako osoby wybitne i co
najmniej godne naśladowania.
To smutne, ale w Wałbrzychu
ten obraz jest bardziej ponury.
Przez wiele lat powojennej Polski
doczekaliśmy się 32 olimpijczyków, w tym dwóch para olimpijczyków. Nasi olimpijczycy w dorobku mają 3 medale oraz jeden
zdobyty na paraolimpiadzie w
1980 roku. Kilkoro z nas już odeszło do przeszłości.
W ubiegłym roku minęło
100 lat od powołania PKOL. My,
olimpijczycy, uczestniczyliśmy
w wielu spotkaniach w Polsce i
na Dolnym Śląsku, gdzie wypowiedziano o nas wiele ciepłych
słów, gdzie zostaliśmy docenieni
i gdzie dziękowano nam za ten
sukces okupiony ciężką pracą i

wieloma wyrzeczeniami. W Wałbrzychu ta rocznica przeszła w
ciszy i zapomnieniu.
Nie byłem entuzjastą poprzedniego prezydenta Wałbrzycha zwłaszcza, że za jego
rządów po 37 latach spektakularnych sukcesów, medali i
rekordów, umarł w Wałbrzychu
sport osób z niepełnosprawnością ruchową, ale nie sposób
pominąć w tym miejscu faktu,
że z okazji 90 lat PKOL w zamku
Książ odbyła się uroczystość, z
której pamiątka jest w domu na
honorowym miejscu. Dziś już nie
zdobywamy medali i nie przynosimy miastu takiego splendoru
jak za lat świetności, ale uważam, że na pamięć i szacunek
zapracowaliśmy sobie i tylko
tego dziś oczekujemy.
Przy Prezydencie Wałbrzycha
działa społeczna Rada Sportu –
organ opiniodawczo - doradczy.
Na przedostatnim posiedzeniu
naszej Rady, które odbyło się 4
września 2019 roku, zapytałem
w kuluarach: czy planowana
jest jakaś uroczystość z okazji
100-lecia PKOl? W odpowiedzi
usłyszałem: „nie, nic o tym nie
wiemy”. Czyli o zapomnieniu nie
może być mowy, a zatem…
Eugeniusz Skarupa
srebrny medalista w podnoszeniu
ciężarów na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Arnhem
w 1980 roku.

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
liście nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
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USŁUGI
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(15) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(1) Do wynajęcia pokój z kuchnią,
łazienką, wc, ok. 46 m kw. w domku wolnostojącym. Cena 400 zł +
media. Tel. 795 602 683
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
(3) Osoby niepełnosprawne. Pakowanie. 2 zmiany. Wałbrzych.
606 829 141 (bold)
(4) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA

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 2pietro 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 kontaktu 792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1074
SOBIĘCIN 2 pokoje, 29,71m2, parter, 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, oferta 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

(4) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

KUPIĘ
(2) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki 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

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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN-MS-1020

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30
DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko 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 Miasto, 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 parku, 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 KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

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

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

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. Kasztelańska, 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 budownictwo, 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 piętro 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 WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1200zł z wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – ŻÓRAWINA, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 7530M2, atrakcyjna
lokalizacja, dobry dojazd do Wrocławia, cena 1.130.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 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, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2,
4 pokoje, piec z podajnikiem
węglowe, ogród zagospodarowany-pow.1016 m2. Cena:295 000zł
(nr:2538) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie 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 mieszkania, warsztat, garaż, Cena: 259
000zł (nr:2496) - (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, cena: 187 000 zł
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż:
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 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,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- 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 powierzchni 700 m2 w Starych Bogaczowicach . Cena 500 000 zł (2229),
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE 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

Sprzedam działkę budowlaną w
miejscowości Kowalowa w gminie
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena
70 tys. zł
Sprzedam nieruchomość zabudowaną 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 Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, 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 zamieszkania. 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 przeznaczeniu 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 nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.

DB2010

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel.882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl

ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne 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 dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!

e-mail: redakcja@db2010.pl

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

Redaktor naczelny: Robert Radczak

reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.
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REKLAMA

przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki • Nowoczesne, licencjonowane metody pracy
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy • Spotkania z Teatrem
• Spotkania z Filharmonią • Lekcje żywej przyrody • Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
KONICZYNKA I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
JEDYNECZKA • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
KONICZYNKA • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

