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

Czwartek, 16 stycznia 2020 r.  nr 2 (465)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. R E K L AMA

R E K L AMA

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

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

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

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

Po raz kolejny mieszkańcy gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej okazali wielką hojność podczas 
28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W każdej z miejscowości podczas kest 

i imprez zebrano rekordowe kwoty. A w skali kraju to już jest 115 362 894 zł! Środki zebrane 
podczas 28 �nału WOŚP zostaną przekazane na zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, na zakup urządzeń 

dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji z takich dziedzin 
medycyny jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

BOGUSZÓW - GORCE
Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy dobiegł 
końca a Boguszów-Gorce 
może się pochwalić nie lada 
wynikiem w tegorocznej zbiór-
ce – 33 153,76 zł!

- Oj działo, się działo w tym 
roku w Boguszowie i Gorcach. 
Akcję rozpoczęliśmy w sie-
dzibie sztabu, czyli Miejskiej 
Bibliotece Publicznej – Cen-
trum Kultury w Boguszowie-
-Gorcach już 11 stycznia od 
kiermaszu ciast, drobiazgów i 
loterii przygotowanej przez Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w 
Boguszowie-Gorcach oraz od 
kiermaszu rękodzieła przekaza-
nego nam przez boguszowskie 
rękodzielniczki: Alicję Wójcik, 
Kamilę Markowską i Martę Fi-
lipek. Tego samego dnia o go-
dzinie 17.00 w sali widowisko-
wej MBP-CK odbył się koncert z 
licytacjami w wykonaniu Nairy 
Ayvazyan i gości. W niedzie-
lę od godziny 8.00 blisko 50 
wolontariuszy kwestowało na 
ulicach naszego miasta. Nie-
dzielny program, obok kierma-
szu z drobiazgami, wypełniła 
premiera spektaklu dla dzieci 
pt. „Złota rybka” w wykona-
niu grupy teatralnej Krewni i 
Znajomi Królika. Salę widowi-
skową MBP-CK po spektaklu 
opuszczała wzruszona do łez 

publiczność. O godz. 15.00 Fi-
nał WOŚP w Boguszowie-Gor-
cach przeniósł się do Centrum 
Kulturalnego Witold, a siedziba 
boguszowskiego sztabu WOŚP 
opanowała gorączka liczenia 
datków o�arowanych przez lu-
dzi wielkiego serca – mieszkań-
ców Boguszowa – Gorc i oko-
lic. CKK Witold przygotowało 
dla mieszkańców 5-godzinny 
program, w którym znalazły 
się takie atrakcje jak: pokazy 
karate UKS Shinkyokushinkai, 
pokaz taneczny w wykonaniu 
grupy z Akademii Sportu Gor-
ce oraz koncert zespołu Pozy-
tywni z Mieroszowa. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Bethel, 
który wprowadził zebraną wi-
downię w bardzo pozytywny 
nastrój. Wielki boguszowski 
Finał WOŚP zwieńczyło „świa-
tełko do nieba” – zimne ognie. 
W tym roku grali z nami: ZGM 
S.p. z o.o. – CKK Witold i Ośro-
dek Dzikowiec, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Boguszo-
wie-Gorcach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Boguszo-
wie-Gorcach, hotel Piotr i re-
stauracja Magdalenka, restau-
racja i pizzeria Baryt, kawiarnia 
Choco & Latte, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzy-
chu. Dziękujemy sponsorom, 
o�arodawcom, wolontariu-
szom oraz ludziom dobrej woli, 

batutą kapelmistrza Eugeniu-
sza Lecia. Wszyscy zebrani upa-
miętnili minutą ciszy tragicznie 
zmarłego Prezydenta Miasta 
Gdańsk Pawła Adamowicza. 
Po pełnym energii koncercie 
głuszyckiej orkiestry zaczęły 
się pierwsze licytacje. Hojność 
i otwartość serc głuszyckiej pu-
bliczności przeszła najśmielsze 
oczekiwania. Wszystkie wylicy-
towane przedmioty zasiliły w 
znaczący sposób puszkę fun-
dacji. Zacięta licytacja toczyła 
się o m.in. o kupon na lot ba-
lonem i ostatecznie zakończyła 
się na kwocie 1 500 zł.

Koncert zespołu Paranoja 
Hotel, który zagrał swoje autor-
skie kawałki, jak i znane rocko-
wo-bluesowe covery, wprawił 
wszystkich w radosny nastrój. 
Wiele chwil wzruszenia dostar-
czyły licznie zgromadzonej pu-
bliczności występy tańczących 
dzieci przygotowanych przez 
choreograf Jadwigę Schwebs. 
Motylki, Pirueciki i Gwiazduchy 
pokazały klasę! Swoje talenty 
zaprezentowali także Bartek 
Makułowicz, Ola Harasimo-
wicz (dwukrotnie!), Maja Sibir-
ska, Martyna Pokorska, Magda 
Jelewska, Maria Kuźma, Mar-

celina Popik, Iga Smusz, Nikola 
Smusz - młodzi uczestnicy zajęć 
nauki gry na gitarze prowadzo-
nych przez Marcina Zalesia oraz 
zajęć wokalnych prowadzo-
nych przez Radosława Zychala. 
Koncert i licytacje poprowadzili 
Sabina Jelewska i Artur Gołda.

-  Za każdy gest wsparcia, 
za każdą wpłatę do puszek i 
aktywny udział w licytacjach 
serdecznie dziękujemy! Dzię-
kujemy za �nał pełen życzliwo-
ści i uśmiechu, za ciężką pracę 
całemu sztabowi WOŚP w Głu-
szycy na czele z Dorotą Link, 
wszystkim niestrudzonym wo-
lontariuszom - grupie młodzie-
ży (Nikola Śleszyńska, Paulina 
Górska, Paulina Jelewska, Daria 
Stępień, Jakub Stawiński, Sta-
nisław Janusz, Kornelia Głód) 
oraz Burmistrzowi Głuszycy 
Romanowi Głodowi i dyrektor 
SP3 Dorocie Hałas. Dziękujemy 
jak zawsze niezawodnej ekipie 
pracowników Centrum Kultury 
oraz wszystkim, którzy wspar-
li swoimi datkami głuszycki 
sztab. Dziękujemy wszystkim 
biorącym udział w licytacjach 
i osobom, które przekazały 
przedmioty na licytacje, a są 
to: Magda i Karol Szyszka, Łu-

kasz Pokorski, Marcin Wiącek 
z Maratonu Pieszego Sudecka 
Żyleta, Wanda Karlak, Krzysz-
tof Zapart ze Świdnickiego 
Klubu Balonowego oraz ma-
larki - Marzena Zdun i Joanna 
Ugarenko-Czubacka. Wielkie 
podziękowania dla głuszyckich 
przedsiębiorców: Gracjana 
Rudnickiego z Łowiska Pstrąga 
Złota Woda, Grzegorza Czepila 
z Jadła i Krystiana Jóźwiaka z 
restauracji Gościniec Sudecki, 
którzy zadbali, by nasi wolon-
tariusze nie byli głodni. Wielkie 
podziękowania za zaangażo-
wanie dla załogi i podopiecz-
nych ośrodka Geramus na 
czele z prezesem Markiem Ka-
rasiem i dyrektor Sylwią Prorok. 
Wielkie dzięki dla wszystkich 
artystów 28 �nału dla: Głuszyc-
kiej Orkiestry Dętej, zespołu 
Paranoja Hotel, przeuroczych 
małych baletnic i tancerek z 
grup Jadwigi Schwebs, zdol-
nych wokalistek - podopiecz-
nych Radosława Zychala, mło-
dych gitarzystów - uczniów 
Marcina Zalesia. Wielkie dzięki 
dla niezawodnego Artura Goł-
dy – wyliczają organizatorzy.

cd. na str. 3

bez których XXVIII Finał WOŚP 
nie miałby racji bytu – podkre-
ślają organizatorzy imprezy.

GŁUSZYCA
Głuszycki sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy podczas 28 �nału 12 zebrał 
rekordową kwotę 15 043,5 zł! 
Zbiórka na ulicach Głuszycy za-
częła się w niedzielny poranek. 
Kwestującymi wolontariuszami 
byli także Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód oraz Dorota Hałas 
- dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Głuszycy. Głuszycki 
sztab WOŚP, działający jak co 
roku w Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, zor-
ganizował popołudniowy �nał, 
na który licznie przybyli miesz-
kańcu naszej gminy i okolic.

Po raz pierwszy �nał WOŚP-
-u zorganizował głuszycki ośro-
dek Geramus, którego załoga, 
jak i podopieczni, spisali się na 
medal. O godz. 15.30 w sali wi-
dowiskowej CK-MBP w Głuszy-
cy zabrzmiał znany wszystkim 
hymn WOŚP, zagrany przez 
Głuszycką Orkiestrę Dętą pod 
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Rekordowe granie z WOŚP
cd. ze str. 1

JEDLINA - ZDRÓJ
W uzdrowiskowym mie-

ście 28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy został 
zorganizowany w hali uzdro-
wiskowo-spacerowej. Oprócz 
zbiórek do puszek kwestar-
skich, prowadzonych przez 
wolontariuszy, możliwe było 
też wsparcie Orkiestry pod-
czas �nału w hali uzdrowisko-
wo-spacerowej przez zakup 
różnego rodzaju przedmio-
tów: biżuterii, rękodzieła arty-
stycznego, porcelany, ozdób i 
zabawek, oraz wzięcie udziału 
w licytacjach. Wśród przedmio-
tów przekazanych na licytację 
znalazły się między innymi 
vouchery na różnego rodza-
ju usługi i zabiegi, wycieczki 
zagraniczne, wysokiej klasy 
kosmetyki, pióro Burmistrza 
Jedliny-Zdroju Leszka Orpla i 
piłka do siatkówki Reprezenta-
cji Polski z Mistrzostw Świata w 
2018 roku. 

28. Finał WOŚP to również 
koncerty. W tym roku zagra-
ły zespoły SILENTlive, Grzy-
bek Band i Paranoja Hotel. 
Był występ dzieci i młodzieży 
z naszego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego. Nie zabrakło 
też innych atrakcji. Był słodki 

poczęstunek, pomiary ciśnie-
nia krwi, a także gry i zabawy, 
nie tylko dla najmłodszych. Za-
kończeniem 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
było efektowne „Światełko do 
Nieba”.

Podczas 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w Jedlinie-Zdroju zebrano 
ponad 12 000 złotych, w tym 4 
000 złotych z licytacji.

MIEROSZÓW
- Uwaga Mieroszów! Jeste-

ście wielcy! Z naszych sztabo-
wych wyliczeń, dzięki Waszej 
hojności i dobrym serduszkom 
udało się nam zebrać rekordo-
wą sumę... uwaga!... 29 847,68! 
– cieszą się organizatorzy mie-
roszowskiego �nału WOŚP.

W Mieroszowie Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy 
od piątku do niedzieli. W dniu 
wielkiego �nału odbył się Ro-
dzinny Marsz „Policz się z cu-
krzycą” pod wieżę widokową, 
na której wspólnie rozwieszo-
no orkiestrową �agę 28 Fina-
łu WOŚP, po czym uczestnicy 
przeszli do Mieroszowskiego 
Centrum Kultury. A tam za-
śpiewały dziewczęta z Sekcji 
Wokalnej MCK pod kierow-
nictwem Krystyny Cybulskiej, 
a przedszkolaki z Przedszko-

la Miejskiego w Mieroszowie 
przeniosły wszystkich jeszcze 
na chwilę w świąteczny, bożo-
narodzeniowy czas. Wystąpił 
klaun Ru� Ra� z przedstawie-
niem „Bazar”, natomiast aktor 
Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu Paweł Kuźma, wraz 
z Frankiem, w formie stand 
up-u opowiedzieli dlaczego 
warto pomagać. Z kolei Jan 
Walkowiak przeprowadził dla 
dzieci krótki kurs rysunku, a 
następnie rysował karykatury. 
Grupa animatorów „Olivier” 
ze Świdnicy zapewniła dosko-
nałą zabawę wszystkim dzie-
ciom, wraz z balonikowym 
zoo, malowaniem buziek i ro-
bieniem ogromnych baniek. 
Dawid Siennicki i Grzegorz 
Lektarski, ratownicy kwali�-
kowanej pierwszej pomocy, 
zaprezentowali sprzęt i stoso-
wane metody ratownicze, a 
na akordeonach zagrali bracia 
Matusiewicz. Przez cały dzień 
można było spotkać na ulicach 
kwestujących wolontariuszy, a 
w Mieroszowskim Centrum 
Kultury czekała loteria fanto-
wa, kiermasz, wata cukrowa i 
popcorn oraz domowe ciasta 
upieczone przez mieszkańców 
Gminy Mieroszów – wszystko 
dla za symboliczne parę zło-
tych do puszki WOŚP.

SZCZAWNO-ZDRÓJ
O godz. 9.00 wolontariu-

sze z „Ceramika” wyruszyli w 
teren, także do Gminy Stare 
Bogaczowice, by pobić kolej-
ny rekord! A od godziny 12.00 
do 17.00 warto było wybrać się 
pod Wieżę Anny - tam o dobrą 
zabawę zadbał jej Honorowy 
Właściciel Andrzej Sikoń wraz 
z pomocnikami. O godz. 17.00 
impreza przeniosła się do Te-
atru Zdrojowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju, gdzie poza koncerta-
mi odbyła się licytacja zarówno 
Wieży Anny, jak i wielu innych 
ciekawych przedmiotów, które 
udało się zebrać radnym i in-
nym osobom oraz podmiotom. 
Pod młotek poszły m.in. piłka 
z autografami piłkarzy pierw-
szego zespołu Legii Warszawa, 
szalik siatkarzy Asseco Resovii 
Rzeszów, Toyota RAV4 na cały 
weekend, usługi kosmetyczne, 
czy voucher na lekcje angiel-
skiego.

- Jak się okazało, Andrzej Si-
koń ponownie został Honoro-
wym Właścicielem Wieży Anny. 
Wylicytowana za 1000 złotych 
znów tra�ła w ręce tego, któ-
ry przez ostatni rok bardzo 
dobrze się nią opiekował. Cie-
szymy się i mamy nadzieję na 
owocną współpracę. Wspólnie 
możemy więcej! Niech więc te-
goroczne hasło WOŚP „Wiatr w 

żagle” będzie pewnego rodza-
ju symboliką i przyświeca nam 
przez kolejne miesiące tego 
roku. A kolejne wieści ze sztabu 
w Zespole Szkół im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Szczawnie 
Zdroju są doskonałe, bowiem 
mówią o szczawieńskim re-
kordzie #wośp202! 22 168,47 
zł i 118,62 € to kwota, którą 
dotychczas udało się policzyć 
naszym dzielnym wolontariu-
szom – podkreślają organizato-
rzy 28 Finału WOŚP w Szczaw-
nie-Zdroju.

ŚWIEBODZICE
Tegoroczną imprezę na 

rzecz WOŚP, zlokalizowaną 
tradycyjnie na osiedlu Piastow-
skim w Świebodzicach, roz-
poczęła parada MOTOWOŚP 
na czele z burmistrzem miasta 
Pawłem Ozgą. Niemal równo-
legle miłośnicy rekreacji na 
świeżym powietrzu wyruszyli 
w biegu pod hasłem „Policz się 
z cukrzycą”. Jednak to był do-
piero początek atrakcji. Przez 
cały dzień halę sportowo- wi-
dowiskową odwiedziły rzesze 
mieszkańców o wielkich ser-
cach, a wśród nich wielu rad-
nych miejskich, którzy hojnie 
wsparli akcję. O�cjalną część 
wydarzenia otworzyli wspólnie: 
szefowa Sztabu WOŚP Świebo-
dzice Zo�a Marek, burmistrz 
Paweł Ozga, sekretarz miasta 

Sabina Cebula, Prezes OSiR 
Świebodzice Sp. z o.o. Mariusz 
Gawlik, dyrektor SP nr 2 Teresa 
Walczak-Jusiel i wicedyrektor 
SP nr 2 Renata Kaczmarek. Po 
serdecznym powitaniu, goście 
zaśpiewali wspólnie szanty, 
m.in. „Gdzie ta keja?”. Następ-
nie ruszyły barwne występy 
dzieci i młodzieży z miejskich 
placówek i sekcji MDK. Równo-
legle uczestnicy zabawy mogli 
podziwiać pokazy sztuk walki, 
przejechać się autem tereno-
wym, poczuć się jak młodzi od-
krywcy, poznać dawne rzemio-
sła, a nawet zagrać w hokeja. 
Ponadto każdy mógł spróbo-
wać ciast, sałatek i innych pysz-
ności przygotowanych przez 
wystawców. Ogromne zaan-
gażowanie świebodzickich or-
ganizacji m.in. Klubu Seniora, 
Szczepu Harcerskiego Imago, 
Klubu Sportowego Rekin, UKS 
Ameoli, MKS Victoria i wielu 
innych, a także świebodzickich 
szkół i stowarzyszeń pomoco-
wych, został doceniony przez 
odwiedzających w postaci 
wysokich datków zasilających 
puszki wolontariuszy. Muzycz-
ną gwiazdą wydarzenia był ze-
spół szantowy „Banana Boat”, 
który wykonał a cappella naj-
większe morskie szlagiery. Na 
koniec koncertu zlicytowano 
płytę zespołu, która osiągnęła 
zawrotną kwotę ponad 1300 
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graliśmy z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy 12 stycz-
nia 2020 roku w Gminie Walim! 
I jak widać, nie zawiedliśmy 
się na naszych mieszkańcach, 
gościach i turystach! – cieszą 
się członkowie sztabu WOŚP w 
Walimiu.

Do wyboru było mnóstwo 
atrakcji. Dzieci i nauczyciele 
z PSP im. Polskich Noblistów 
w Walimiu po raz kolejny za-
prosili na słodkie „co nie co”, 
sprzedając wspaniałe ciasta 
upieczone przez swoich ro-
dziców. Uzyskali w ten spo-
sób dla orkiestry  1117,74 zł. 
Było mnóstwo pluszaków, 
które znalazły nowych właści-
cieli. Nie zabrakło emocji, któ-
re zapewnili nam członkowie 
grupy Walim Rajdowy oraz 
MMMracing. W samochodach 
Opel Corsa Proto, Audi quat-
tro S2, BMW oraz Ford Fiesta 
R2 odważni mogli zakoszto-
wać adrenaliny, jaką daje raj-
dowa jazda. Wspólnie wypra-
cowana kwota dla orkiestry to 
3922,50 zł. Do nabycia było 
również rękodzieło artystycz-
ne, własnoręcznie przygoto-
wane przez  uczniów Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii 
w Walimiu. Tradycyjnie też  
Koło Emerytów i Rencistów 
Gminy Walim wsparło WOŚP 
wpłacając 300 zł. 1100 zł uzy-
skano z licytacji Allegro za 
przejazd Fordem Escort WRC 
na fotelu pilota podczas Wa-

limskiej Zimówki 17-18 stycz-
nia 2019 r.

Ogromny “zastrzyk” gotów-
ki wpłynął również z licytacji 
Tytułu Honorowego Kasztela-
na Zamku Grodno na 2020 rok 
“przynosząc” 5350 zł. Warto tu 
wspomnieć iż tytuł ten, po raz 
kolejny został wylicytowany 
przez Kancelarie Adwokackie 
Ernest Ziemianowicz. Z licytacji 
gadżetów WOŚP oraz poda-
runków złożonych przez o�a-
rodawców, uzyskano kwotę 
8010 zł.

- W trakcie, kiedy otwierali-
śmy nasze serca, zabawiał nas 
zespół Dagda Point. W tym 
miejscu pragniemy podzię-
kować wszystkim tym, którzy 
przekazali na licytację cenne 
przedmioty oraz aktywnie w 
niej uczestniczyli. Serdecznie 
dziękujemy Ernestowi Ziemia-
nowiczowi, który nie tylko wyli-
cytował tytuł kasztelana zamku 
Grodno, ale był z nami i aktyw-
nie brał udział w licytacji, Grze-
gorzowi Szewczyk i Łukaszowi 
Woźniak za możliwość jazdy 
wspaniałym Porsche. Serdecz-
ne podziękowania ślemy dla 
wspaniałego Walimia Rajdo-
wego i kierowców, którzy udo-
stępnili swoje rajdowe auta: 
Bartka Bujalskigo, Romana 
Romelczyka, Tomasza Chmie-
lewskigo, a także dla Michała 
Matuszyka. To dzięki Wam z 
Orkiestrą wspólnie gra nasza 
walimska motoorkiestra! Dzię-

kujemy także Joli Raczyńskiej 
za mistrzowski tort – sowę, 
Monice Karankiewicz, Marko-
wi Suderowi, Jackowi Frątczak, 
strażakom z OSP Walim oraz 
Danucie Szczęśniak, Jadwidze 
Kulaszewicz i Dominikowi Pią-
tek, którzy wszystkie zebrane 
pieniążki policzyli. Dziękujemy 
wszystkim razem i każdemu z 
osobna. Dziękujemy także pra-
cownikom Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, szczegól-
nie szefowej naszego Sztabu 
Wioletcie Sowa. 28. �nał WOŚP 
zakończyliśmy światełkiem 
do nieba – przy syrenie naszej 
straży pożarnej odpaliliśmy 
sztuczne ognie – podkreślają 
członkowie walimskiego szta-
bu WOŚP.

WAŁBRZYCH
- Jesteście wspaniali! Mamy 

kolejny rekord! Do godziny 
22.20 zebraliśmy 171 tys. zł i 
nadal liczymy. Niesamowity 
wynik! Dziękujemy, że kolejny 
rok byliście z nami. A padały 
ogromne kwoty: złote serdusz-
ko poszło za 7100 zł, felgi za 
5500 zł, a lalka z Teatru Lalki i 
Aktora za 1500 zł. Do końca ty-
godnia jest jeszcze możliwość 
licytowania – podkreśla Jaro-
sław Buzarewicz, dyrektor Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.

Do zobaczenia za rok! Gra-
my do końca świata i o jeden 
dzień dłużej!

(RED)

zł. Na scenie wystąpiła również 
znana świebodzickiej publicz-
ności wokalistka Asia Siwarska. 
W Szkole Podstawowej nr 2 od-
była się comiesięczna zbiórka 
krwi. Akcja prowadzona przez 
RCKiK w Wałbrzychu cieszyła 
się dużym powodzeniem, a 
wśród krwiodawców, którzy 
postanowili podzielić się z 
potrzebującymi tym cennym 
darem, był burmistrz miasta 
Paweł Ozga. Późnym popołu-
dniem ruszyły wyczekiwane 
przez wszystkich licytacje. Do 
zdobycia były m.in. vouchery, 
obrazy, gadżety promocyjne 

WOŚP, liczne przedmioty prze-
kazane przez mieszkańców i 
wiele innych. Burmistrz Paweł 
Ozga przekazał na aukcję ob-
raz, a sekretarz miasta Sabina 
Cebula kamienną płytę do 
pieczenia pizzy. Podczas �nału 
mieszkańcy tradycyjnie wysłali 
światełko do nieba.

Zadeklarowana kwota ze 
świebodzickich puszek to 126 
566,39 zł, czyli o 17 265,25 zł 
więcej niż w ubiegłym roku. 
Warto podkreślić, że nie jest 
to kwota ostateczna, bo nadal 
trwa wiele licytacji interneto-
wych.

- Gratulujemy organizato-
rom i dziękujemy darczyńcom 
oraz każdemu, kto choć w sym-
boliczny sposób, wsparł tego-
roczny �nał – podkreśla Zo�a 
Marek.

WALIM
- 26.013,38 zł – taką sumę 

uzbierał Sztab WOŚP w Wa-
limiu! A to nie wszystko, po-
nieważ nadal trwa na Allegro 
licytacja obrazu #Murem za 
Owsiakiem autorstwa Ireny i 
Bogdana Szubskich oraz pa-
miątki Rajdu Polskiego – Ott 
Tanak Ford Fiesta WRC. Tak 
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Od 8 do 13 stycznia 2020 
r. mieszkańcy ul. Turystycz-
nej w Grzmiącej w Gminie 
Głuszyca nie mogli dojechać 
samochodem do swoich do-
mów, a z nich do pracy, do 
szkoły lub do lekarza. Z dro-
gi nr 380, łączącej Rybnicę 
Leśną z Głuszycą, nie mogli 
korzystać także pozostali 
kierowcy. Powód? Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego za-
mknął drogę, którą – mimo 
protestów władz powiatu 
- przekazał mu odgórnie sa-
morząd województwa dol-
nośląskiego.

Od końca 2015 r. Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego toczy 
nieustanny spór o ostateczne 
rozstrzygnięcie własności do 
drogi nr 380 D. Jest to droga 
stanowiąca łącznik między 
Unisławiem Śląskim a Głuszycą 
przez Rybnicę Leśną i Grzmiącą.

Decyzją Sejmiku Woje-
wództwa (uchwała Sejmiku 
nr XVI/428/15 z 26.11.2015 r.) 
droga została przekazana po-
wiatowi wałbrzyskiemu. Za-
rząd Powiatu Wałbrzyskiego 
zaskarżył tę decyzję uzasad-
niając, że nie jest uregulowany 
stan prawny działek, przez któ-
re przebiega droga, a ponadto 
otrzymuje 9,48 km drogi, która 
w przeważającej części nie na-
daje się do użytku - odcinek 
Unisław Śl. – Rybnica Leśna zo-
stał wyłączony z ruchu już zimą 
2019 r. Koszty remontu drogi 
przekraczają możliwości bu-
dżetowe powiatu. Uchwałę tę 
zaskarżyły do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego także 
inne powiaty z Dolnego Ślą-
ska, którym również w ten sam 

sposób przekazano dotychcza-
sowe drogi wojewódzkie.

Powiat zamknął drogę
Kolejna odsłona tego sporu 

rozgrywa się od końca 2019 
roku, co w końcu doprowadzi-
ło do całkowitego zamknięciu 
drogi na odcinku Rybnica Le-
śna – Głuszyca.

- Decyzją Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego była 
droga DW 380 Głuszyca- Uni-
sław Śląski stała się drogą 
powiatową. Pomimo ustawo-
wego obowiązku wynikają-
cego z par. 3 uchwały Zarząd 
Województwa nie wykonał 
obowiązku przekazania doku-
mentacji drogowej czym zmu-
sił Zarząd Powiatu do wpro-
wadzenia w trybie awaryjnym 
zakazu ruchu. Zakaz ruchu 
może zostać zniesiony tylko i 
wyłącznie po otrzymaniu i ana-
lizie dokumentacji drogowej – 
poinformował Krzysztof Kwiat-
kowski, starosta wałbrzyski.

Nagłą decyzja zostali zasko-
czeni kierowcy podróżujący tą 
drogą, bo nie było po drodze 
znaków informujących o za-
mknięciu przejazdu, a przede 
wszystkim mieszakńcy ul. Tu-
rystycznej, którzy nie kryli obu-
rzenia.

- Gdzie w tym wszystkim są 
mieszkańcy? Nie dostaliśmy 
żadnego powiadomienia o za-
mknięciu tej drogi! Jak mamy 
dojechać do pracy, czy dowieźć 
dzieci do szkół w Głuszycy i 
Wałbrzychu?! Zamknięcie dro-
gi spowodowało, że po nasze 
dzieci nie przyjeżdża autobus 
szkolny, nie dojeżdża śmie-
ciarka odbierająca odpady, nie 

mamy jak dowieźć opału. Prze-
cież to jest jakaś kpina! Wśród 
nas są też osoby chore i nie-
pełnosprawne, które nie mogą 
dojechać do lekarz. Może jakiś 
urzędnik, w ramach czynu spo-
łecznego, zawiezie ich do przy-
chodni, a nasze dzieci do szkoły, 
a może wynajmie helikopter, 
bo przecież nie ma możliwości 
zrobienia objazdu… Pozamy-
kajcie sobie panowie urzędnicy 
drogi do swoich domów i puść-
cie swoje dzieci na piechotę do 
szkoły oddalonej o 5 km! Ale 
gdyby coś takiego was spo-
tkało, to by się zaraz znalazły 
pieniądze na remont! - mówili 
w rozmowach z przedstawicie-
lami naszej redakcji mieszkańcy 
ul. Turystycznej.

Niezasadne 
i niezrozumiałe

- Zgodnie z prawem sta-
nowionym przez Sejmik Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
pod koniec listopada 2019 
roku podjęta została uchwała 
pozbawiająca z dniem 1 stycz-
nia 2020 roku dawnej drogi 
wojewódzkiej nr 380 kategorii 
drogi wojewódzkiej - wyjaśnia 
Michał Nowakowski, Rzecznik 
Prasowy Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. - Droga ta 
w granicach powiatu wałbrzy-
skiego, na odcinku między Uni-
sławem Śląskim a Głuszycą od 
1 stycznia 2020 roku stała się 
drogą kategorii powiatowej, a 
zarządcą drogi odpowiedzial-
nym za jej utrzymanie jest Sta-
rostwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu. Samorząd Województwa 
oferował starostwu wsparcie 
�nansowe na wykonanie nie-

zbędnych prac remontowych 
dla tego odcinka drogi, jednak 
Powiat Wałbrzyski nie skorzy-
stał z pomocy. Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei informo-
wała wałbrzyskie starostwo, 
że pełna dokumentacja doty-
cząca przekazanej drogi zosta-
nie przekazana najpóźniej do 
końca stycznia 2020 roku. Jest 
to postępowanie zgodne z pra-
wem oraz z zachowaniem wy-
maganych terminów, ale rów-
nież z praktyką kaskadowego 
przekazywania dróg w całym 
kraju. Zamknięcie odcinka dro-
gi powiatowej między Rybnicą 
Leśną a Głuszycą jest wyłącznie 
decyzją Starosty Wałbrzyskie-
go, który takie działanie podej-
muje z własnej woli i na własną 
odpowiedzialność. Zwracamy 
uwagę, że zamknięcie drogi 
miało miejsce bez zatwier-
dzenia zastępczej organizacji 
ruchu. Zamknięcie drogi moż-
na uznać za niezasadne i nie-
zrozumiałe. Jest to działanie, 
które wyklucza komunikacyj-
nie mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Natomiast, coraz 
liczniejsze wypowiedzi Pana 
Starosty Krzysztofa Kwiatkow-
skiego pojawiające się m.in. 
w mediach społecznościo-
wych uznajemy za absurdal-
ne, nieeleganckie i szkalujące 
samorząd województwa dol-
nośląskiego. Samorząd woje-
wództwa zawsze postępuje 
zgodnie z prawem oraz otwar-
ty jest na dialog, współpracę i 
porozumienie ze wszystkimi 
samorządami lokalnymi. Wie-
rzymy, że Panu Staroście Wał-
brzyskiemu nie brakuje profe-
sjonalizmu, znajomości prawa 

Urzędnicy wojują, a mieszkańcy cierpią

oraz dobrej woli, aby możliwa 
była dobra współpraca między 
samorządami – dodaje rzecz-
nik marszałka województwa.

Koniec koszmaru?
W przywrócenie ruchu na 

zamkniętym odcinku zaan-
gażowali się samorządowcy 
z gmin Głuszyca i Mieroszów 
oraz radni Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

- Rozmawiałem z panem 
starostą i uczestniczyłem w 
kolejnym posiedzeniu Zarzą-
du Powiatu Wałbrzyskiego. 
Wszyscy deklarowali, że droga 
zostanie otwarta po analizie 
dokumentów przekazanych 
przez Dolnośląską Służbę Dróg 
i Kolei – powiedział Tygodniko-
wi DB 2010 burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

- Zostałem zaskoczony tą 
sprawą. I choć w zarządzie wo-
jewództwa zajmuję się innymi 
sprawami to postaram się, aby 

dokumentacja tej drogi jak 
najszybciej tra�ła do wałbrzy-
skiego starostwa – powiedział 
Tygodnikowi DB 2010 Grze-
gorz Macko, wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego i 
radny sejmiku.

W końcu w poniedziałek 
nadeszła dobra wiadomość dla 
mieszkańców ul. Turystycznej 
w Grzmiącej.

- 13 stycznia br. Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei przekazała 
do Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu dokumentację 
techniczną dawnej drogi wo-
jewódzkiej nr 380 (d. DW380). 
Po analizie dokumentów wy-
dział merytoryczny tutejszego 
starostwa stwierdził, że droga 
nadaje się do ruchu i z dniem 
dzisiejszym, decyzją zarządu 
powiatu, droga zostaje otwarta 
dla użytkowników – poinfor-
mował Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego.

Robert Radczak
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

R E K L AMA

Burmistrz w areszcie
Przypomnijmy: burmistrz 

Boguszowa – Gorc Jacek C. 
został aresztowany 19 grudnia 
2018 roku i do dziś przebywa za 
kratami, ponieważ 17 grudnia 

2019 r. sąd przedłużył areszt o 
kolejne 3 miesiące. Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy w grud-
niu 2019 r. skierowała do sądu 
akt oskarżenia w tej sprawie. 
Prokurator oskarżył Jacka C. o 

popełnienie czterech czynów 
polegających na:
• przyjęciu, jako burmistrz 

Boguszowa Gorc korzyści 
majątkowej w kwocie 70 
000 złotych od jednego z 

15 marca referendum 
w Boguszowie – Gorcach!

przedsiębiorców wykonują-
cych prace na rzecz gminy, 
w zamian za przedłużenie 
wykonania realizacji umo-
wy dotyczącej oświetlenia 
ulicznego,

•  przyjęcia korzyści majątko-
wej w kwocie 10 000 złotych 
w czasie, gdy pełnił on funk-
cję starosty wałbrzyskiego w 
zamian za wydanie korzyst-
nej decyzji administracyjnej 
dotyczącej przywrócenia 
uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi,

•  płatnej protekcji polegają-
cej na powoływaniu się na 
wpływy w Urzędzie Skarbo-
wym w Wałbrzychu i Izbie 
Administracji Skarbowej we 
Wrocławiu i podjęciu się za-
łatwienia sprawy w zamian 
za korzyść majątkową,

•  działanie na szkodę Gminy 
Boguszowa Gorc i wyrzą-
dzenie jej szkody w wielkich 
rozmiarach w kwocie ponad 
4 mln złotych poprzez bez-
podstawne odwołanie prze-
targu na sprzedaż nierucho-
mości.

– Jacek C. nie przyznał się do 
żadnego z zarzucanych mu czy-
nów, a w złożonych wyjaśnie-
niach podał swoją wydarzeń, 
która stoi w sprzeczności z ze-
branym w sprawie materiałem 
dowodowym – wyjaśnia To-
masz Orepuk, Rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Świdnicy.

Pierwsza rozprawa została 
zaplanowana na 30 stycznia 
2020 r. w Sądzie Okręgowym w 
Świdnicy. W raz z burmistrzem 
Jackiem C. na ławie oskarżo-
nych zasiądzie 8 innych osób, 
w tym radna Rady Miejskiej Bo-
guszowa- Gorc Urszula M.

Radni przeciw 
referendum

Wiosną 2019 r. Rada Miejska 
Boguszowa-Gorc wystosowała 
do aresztowanego burmistrza 
apel, w którym rajcy domagali 
się od niego złożenia urzędu. 
Jacek C. nie zrezygnował z funk-
cji, więc 22 lipca 2019 r. radni z 
klubu Razem dla Boguszowa-
-Gorc złożyli projekt uchwały 
w sprawie referendum o odwo-
łanie burmistrza. Podczas sesji, 
która odbyła się 22 sierpnia 
2019 r., rada miejska uchwały 
jednak nie przyjęła. W związ-
ku z tym 21.10.2019 r., na ręce 
Zastępcy Burmistrza Boguszo-
wa – Gorc Sebastiana Drapały, 
zostało złożone zawiadomienie 
o zamiarze przeprowadzenia w 
mieście referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza Miasta 
Boguszów-Gorce. Inicjatywa 

została podjęta na wniosek 
grupy mieszkańców miasta i 
stanowi odpowiedź na decyzję 
Rady Miejskiej Boguszowa – 
Gorc, która w sierpniu 2019 r. 
podjęła uchwałę odrzucającą 
wniosek grupy radnych z klubu 
Razem dla Boguszowa-Gorc o 
referendum w tej sprawie. 22 
października 2019 r. rozpoczę-
ła się zbiórka podpisów osób 
popierających tę inicjatywę, 
a 16 grudnia 2019 r. organi-
zatorzy referendum złożyli w 
Biurze Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu wniosek o prze-
prowadzenie głosowania. Pod 
wnioskiem o plebiscyt podpi-
sało się 3 tysiące mieszkańców 
Boguszowa-Gorc.

Mieszkańcy mają głos
Za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, informa-
cja o terminie referendum w 
Boguszowie – Gorcach lotem 
błyskawicy dotarła do miesz-
kańców miasta. Wśród komen-
tarzy przeważały opinie o słusz-
ności inicjatywy referendalnej.

- Zawsze brałem czynny 
udział we wszystkich wyborach 
i głosowaniach, odkąd - jako 

człowiek dorosły - uzyskałem 
do tego prawo. Teraz wezmę 
udział w pierwszym takim gło-
sowaniu, którego wynik zale-
żeć będzie wyłącznie od woli 
mieszkańców miasta, w którym 
jest mi dane mieszkać prak-
tycznie od urodzenia. Prawo 
wyborcze jest jednym z naj-
ważniejszych, a jednocześnie 
najbardziej niedocenianym z 
praw, jakie w życiu nabywamy. 
Niekorzystanie z niego to świa-
dome pozbywanie się prawa 
do wpływu na los państwa, 
gminy, miasta, czy wsi w której 
mieszkamy. Nigdy nie byłem 
tak przekonany jak jestem te-
raz, co do słuszności wyboru 
jakiego dokonam i do jakiego 
będę przekonywał wszystkich, 
którzy zechcą w kulturalny i 
merytoryczny sposób o tym 
ze mną rozmawiać. Nie za-
mierzam wdawać się w żadne 
dyskusje z osobami, które nad 
merytorykę i kulturę, przed-
kładają hejt, pyskówki i mowę 
nienawiści. Wystarczy tego 
w ogólnopolskich mediach 
wszelkiego rodzaju – tłumaczy 
Artur Wiaderny.

Robert Radczak

- 14.01.2020 r. otrzymaliśmy postanowienie Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc, przed upływem 
kadencji. Komisarz uznał wniosek za spełniający wymogi ustawy

o referendum lokalnym. Referendum w naszym mieście odbędzie się 
w niedzielę, 15.03.2020 r. Referendum w Boguszowie-Gorcach 
staje się faktem – informują członkowie grupy referendalnej

 w Boguszowie - Gorcach.
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Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza

Do naszej kręgielni można przyjść 
całą rodziną i świetnie bawić się 

nawet z małymi dziećmi

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do niedzieli od 1200 do 2200 

Świebodzice, ul. Rekreacyjna 1
Telefon kontaktowy: 667 404 051

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

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
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Jak wielkie spustoszenie w 
głowach Polaków poczyniła 
postsolidarnościowa (PO-PiS) 
polityka historyczna, w ostat-
nim czasie obrazuje histeria 
jaka zapanowała we wszyst-
kich polskich prawicowych 
mediach po oświadczeniem 
prezydenta Rosji Władimira 
Putina, że przyczyną II wojny 
światowej był nie pakt Ribben-
trop-Mołotow, a pakt mona-
chijski z 1938 r. Podkreślił też 
wykorzystanie przez Polskę 
układu z Monachium do reali-
zacji roszczeń terytorialnych, 
dotyczących Zaolzia, a ponad-
to sformułował też zarzuty wo-
bec przedwojennego polskie-
go ambasadora w Niemczech 
Józefa Lipskiego, który - we-
dług rosyjskiego prezydenta 
- miał obiecywać postawienie 
w Warszawie pomnika Hitlero-
wi, jeśli wysłałby on polskich 
Żydów na zagładę do Afryki. 
Co do tej ostatniej kwestii, pol-
skie media i politycy od razu 
wyjaśnili, że jest to prawdą, ale 
Lipski nie mógł przewidzieć 
Holokaustu, który był dziełem 
późniejszych lat. Dlatego też 
problem ten pomijam. Inna na-
tomiast sprawa jest z histerią, 
jaka wybuchła po wygłoszonej 
przez Putina ocenie dotyczącej 
roli Polski w kwestii przyczyn 
wybuchu wojny. Wiem, że tym 
co tu przedstawiam narażę się 

Janusz
Bartkiewicz

Polityka historyczna Historii nie zmieni
wielu osobom, bo prawdzi-
wą historię Polski, za sprawą 
prawicowej polityki historycz-
nej, zna coraz mniej Polaków, 
karmionych historyczną breją 
podlaną politycznym sosem. 
Nie mam tu zbyt wiele miejsca, 
aby temat rozwinąć, skupię się 
więc na najważniejszych jego 
aspektach.

Do II wojny światowej Hi-
tler parł z całą mocą, chcąc 
zlikwidować hańbiące w oce-
nie Niemców postanowie-
nia Traktatu Wersalskiego z 
1919 roku. I kiedy, za pomo-
cą przede wszystkim Stanów 
Zjednoczonych, w latach 
30-tych Niemcy odbudowa-
ły swą potęgę gospodarczą 
i militarną, stawiać zaczął 
ostre żądania terytorialne, 
które Wielka Brytania, Francja 
i Włochy (ówczesne potęgi 
europejskie), z obawy przed 
rozpętaniem kolejnej wojny, 
spełniały lub na agresywne 
jego poczynania potulnie 
nie zwracały uwagi. Zaczęło 
się do tzw. anschlussu Au-
strii, czyli przyłączenia tego 
państwa do III Rzeszy. Stało 
się to 12 marca 1938 roku z 
jawnym, ale i bezkarnym, po-
gwałceniem zapisów Traktatu 
Wersalskiego, który zakazy-
wał zjednoczenia niemiec-
ko-austriackiego. Kolejnym 
ruchem Hitlera było żądanie 
przyłączenia części teryto-
riów Czechosłowacji do III 
Rzeszy, na co za plecami Cze-
chosłowacji potulnie zgodziły 
się wspomniane ówczesne 
europejskie potęgi. Miało to 
miejsce w dniach 29-30 wrze-
śnia 1938 roku, co przez Lon-

dyn i Paryż zostało uznane za 
dyplomatyczne osiągniecie, 
oddalające widmo wielkiej 
wojny, a co dla Czechosłowa-
cji skończyło się oderwaniem 
Słowacji (14 marca 1938) i 
okupacją całych Czech i Mo-
raw, które 15 marca 1939 
roku zostały zajęte przez 
niemiecki Wermacht. Widmo 
wojny zostało zażegnane, 
ale kawałek tortu uszczknę-
ła również Polska, której ar-
mia od 2 do 11 października 
1938 roku, w porozumieniu 
z Niemcami, zajęła tzw. Śląsk 
Cieszyński - popularnie zwa-
ny Zaolziem (za rzeką Olzą). 
Czy był to początek II wojny 
światowej? Być może nie, ale 
dla Czechów był to początek 
okupacji, tak jak dla Polaków 
okupacja zaczęła się 1 wrze-
śnia 1939 roku.

Europa milczała, bo zacho-
wanie pokoju było najważ-
niejsze. Ale chociaż milczała 
w sprawie Austrii, Czech i 
Moraw, to jednak zdawano 
sobie sprawę, że Hitler ma 
o wiele większy apetyt i po-
ważne zagrożenie dotyczy nie 
tylko Francji, Belgii czy Danii, 
ale też i państw położonych 
we wschodniej i południowo-
-wschodniej Europie. Dlatego 
dyplomacja brytyjska podję-
ła inicjatywę Józefa Stalina 
i rozpoczęła tajne rozmowy 
dotyczące przyjęcia radziec-
kiej propozycji zwołania kon-
ferencji z udziałem ZSRR, Wiel-
kiej Brytanii, Francji i Polski w 
sprawie ogłoszenia przez te 
państwa wspólnej deklaracji 
o utrzymaniu całości i nieza-
wisłości państw położonych 

we wschodniej i południo-
wo-wschodniej Europie oraz 
zagwarantowaniu sobie wza-
jemnie całości i nienaruszalno-
ści terytorium. Rząd radziecki 
22 marca 1939 roku o�cjalnie 
zawiadomił Wielką Brytanię 
o swej zgodzie na podpisa-
nie deklaracji, uzależniając ją, 
ze względów formalnych, od 
równoczesnej zgody Francji 
i Polski. Ze strony Francji nie 
było poważniejszych sprzeci-
wów, ale w Polsce propozycję 
brytyjską potraktowano nieuf-
nie. Stanowisko polskie wobec 
polityki radzieckiej sprowa-
dzało się do dwóch wniosków: 
Polska nie chce w danym mo-
mencie związać się jakimkol-
wiek porozumieniem z ZSRR, 
jak również jest przeciwna 
jakimkolwiek obejmującym ją 
gwarancjom radzieckim. Jed-
nakże negatywne stanowisko 
Polski wobec radzieckich pro-
pozycji współpracy, nawiązy-
wało do negatywnego stano-
wiska dyplomacji brytyjskiej 
wobec radzieckiego projektu z 
17 kwietnia o zawiązaniu bry-
tyjsko-radzieckiego sojuszu 
militarnego, co zostało wyra-
żone notą dyplomatyczną z 
8 maja, skierowaną do rządu 
ZSRR. Dyplomacja brytyjska 
postulowała w niej, aby rząd 
radziecki złożył jednostronną 
deklarację, w której miałby 
zobowiązać się do udziele-
nia pomocy Wielkiej Brytanii i 
Francji, gdyby państwa te na 
skutek własnych gwarancji 
udzielonych Polsce i Rumunii 
znalazły się w stanie wojny. 
Czyli Stalin miał gwarantować 
swą pomoc w razie hitlerow-

skiej agresji, ale Wielka Bryta-
nia swej pomocy w przypadku 
agresji na ZSRR gwarantować 
nie miała zamiaru… Mimo 
tego zdecydowanie negatyw-
nego stanowiska, na początku 
sierpnia 1939 roku doszło do 
tajnego brytyjsko--francusko-
-radzieckie spotkania, poświę-
conego propozycji Stalina w 
sprawie wysłania na niemiec-
ką granicę potężnej armii, któ-
ra zdołałaby powstrzymać na-
zistów w razie przewidywanej 
agresji na Polskę. Stalin chciał 
w ten sposób zachęcić Fran-
cję i Wielką Brytanię do za-
wiązania antynazistowskiego 
sojuszu, co gwarantowałoby 
powstrzymanie niemieckiego 
dążenia do wywołania wojny. 
Jednakże zamiary te zostały 
storpedowane przez Polskę, 
która nie wyraziła zgody na to, 
aby Armia Czerwona mogła 
przejść przez jej terytorium. 
Rząd brytyjski co prawda nie 
odrzucił wprost propozycji 
radzieckich, ale nota z 8 maja, 
skierowana do rządu ZSRR, 
potwierdzała niechęć Anglii 
do wiązania się sojuszem woj-
skowym z ZSRR.

Wiedząc, że w tej sytuacji 
Hitlera od parcia na wschód 
(Drang nach Osten) nic nie 
powstrzyma i chcąc jak naj-
bardziej oddalić groźbę nie-
mieckiej agresji na ZSRR, 
Stalin zdecydował się na 
podpisanie paktu o nieagresji 
(układ Ribbentrop – Mołotow 
z 23 sierpnia 1939 r.) z tajnym 
protokołem dotyczącym zaję-
cia części Polski w przypadku 
ataku Niemiec na nasz kraj. 
Jednym słowem Stalin postą-

pił identycznie jak rok wcze-
śniej Francja i Wielka Brytania, 
które dla uratowania pokoju 
pozwoliły Hitlerowi na zajecie 
części Czechosłowacji. Ja się 
Stalinowi nie dziwię, bo był 
on przywódcą ZSRR, a więc 
dbał o interes swego kraju, a 
los wrogiej mu Polski mało go 
obchodził. Myślę zresztą (jak 
wielu historyków), że gdyby 
Francja i Wielka Brytania speł-
niły po 1 września swe sojusz-
nicze zobowiązania wobec 
Polski, to 17 września 1939 
roku Armia Czerwona stała-
by spokojnie w koszarach, 
przyglądając się wojennym 
zmaganiom Hitlera z armia-
mi Polski, Wielkiej Brytanii i 
Francji. Oczekiwał na to - tak 
jak Polacy - daremnie i - ma-
jąc na uwadze interesy wła-
snego kraju - spełnił to, co 
w zawartym pakcie zostało 
ustalone. Tak więc, w pew-
nym sensie Putin powiedział 
prawdę. To pakt monachijski 
i stanowisko Polski w sprawie 
antyhitlerowskiej koalicji było 
jedną z głównych przyczyn, z 
powodu których Hitler mógł 
bez obaw wzniecić pożogę 
wojenną. I żadna polityka 
historyczna faktów tych nie 
zmieni.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
www.komfort-kuchnie.pl

Nowy rok to dla wielu z 
nas czas podejmowania po-
stanowień noworocznych. 
- Zamiast planować coś, co z 
roku na rok i tak nam się nie 
udaje, proponujemy kon-
kretne rozwiązanie: zaplanuj 
remont kuchni i wymianę 
mebli kuchennych wraz ze 
sprzętem AGD. A my w tym 
pomożemy! – mówi Adam 
Krzywda z Komfort Studio 
Kuchenne przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu.

- Dlaczego akurat nowe 
meble wraz z nowym sprzę-
tem AGD? To oczywiste! Bę-
dzie to impuls do kolejnych 
zmian! Po pierwsze dlatego, 
że w nowej odsłonie kuchnia 
znów stanie się ulubionym 
miejscem spotkań domowni-
ków. Po drugie - jej nowe wy-
posażenie stanie się źródłem 
inspiracji i nowych możliwo-
ści. A to może być pierwszy 
krok, na przykład do plano-
wanych od dawna zmian w 

Noworoczne postanowienie?

Nowa kuchnia!

sposobie odżywiania. Albo 
do wspólnego, rodzinnego 
gotowania. Nowa kuchnia to 
pretekst, to impuls do kolej-
nych zmian – wyjaśnia Adam 
Krzywda, którego firma od 

1992 roku zrealizowała setki 
projektów nowych kuchni.

Na czym polega tajemnica 
sukcesu �rmy, której salon znaj-
duje się przy ul. Długiej 39 w 
Wałbrzychu?

- Na pełnym profesjona-
lizmie, począwszy od pomia-
rów w domu u klienta, przez 
wspólne z klientem projekto-
wanie zabudowy kuchennej, 
wykonanie mebli z użyciem 

materiałów najwyższej jakości, 
aż po montaż i usługi serwiso-
we. Do tego dochodzi pełna 
gama nowości, które cały czas 
wdrażamy, uczestnicząc w tar-
gach organizowanych przez 
największych producentów 
mebli i akcesoriów. A osoby, 
które poszukują gotowych 
mebli, mogą skorzystać z wy-

przedaż mebli z ekspozycji w 
Komfort Studio Kuchenne przy 
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu. Za-
praszam do naszego salonu �r-
mowego oraz do kontaktu tele-
fonicznego pod numerem: 601 
77 13 57. Warto nas odwiedzić 
i skorzystać z promocji – dodaje 
Adam Krzywda.

(TS)

Lekcje niemieckiego
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury zaprasza na bezpłatne 
zajęcia z języka niemieckiego. 
Dla uczniów klasy 7 lekcje będą 
odbywały się we wtorki w go-
dzinach 16.00 – 17.30, a po nich 
– w godz. 17.30 – 19.00 – dosz-
kalać się będą maturzyści. Z kolei 
w środy, w godz. 16.00 - 17.00 
będą organizowane zającia dla 
uczniów klas ósmych.

(RED)

Pozdrowienia ze Lwowa
Mieroszowskie Centrum Kultu-
ry oraz Stowarzyszenie Polska 
– Wschód Oddział w Wałbrzy-
chu zapraszają na wystawę 
akwareli Romana Kuliniaka 
„Pozdrowienia ze Lwowa”. Ob-
razy można oglądać w Bibliotece 
Publicznej w Mieroszowie od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 16.00.

(RED)

Rocznica premiery
11 stycznia 1973 roku odbyła 
się premierowa emisja pierw-
szego odcinka serialu telewi-
zyjnego dla młodzieży pod 
tytułem „Gruby”, którego reży-
serem był Wojciech Fiwka. Skła-
dający się z siedmiu odcinków 
serial, na podstawie powieści 
Aleksandra Minkowskiego pod 
tym samym tytułem, nakręcono 
w Mieroszowie oraz w Mokrze-
szowie.

(RED)

Dokumenty opisujące 
sprawę wampira z Rybnicy 
Leśnej przez ponad dwie-
ście lat spoczywały w archi-
wum Hochbergów w zamku 
Książ w Wałbrzychu. Według 
zachowanego świadectwa 
właściciel zamku oraz oko-
licznych miast i wsi, hrabia 
Konrad Ernest Maksymilian 
von Hochberg w 1709 roku 
osobiście nadzorował prze-
kłuwanie piersi upiora osiko-
wym kołkiem.

Liczące kilkadziesiąt me-
trów półek z aktami, pamięta-
jącymi jeszcze czasy późnego 
średniowiecza, książąńskie 
archiwum Hochbergów po za-
kończeniu II wojny światowej 
tra�ło do Wrocławia. Dziś sta-
nowi własność Archiwum Pań-
stwowego przy ul. Pomorskiej. 
Wśród setek tysięcy dokumen-
tów dotyczących panowania 
rodu Hochbergów w najpięk-
niejszym dolnośląskich zamku 
(lata 1509- 1943) wiele dotyczy 
także prywatnych miast (Wał-
brzych, Boguszów, Świebo-
dzice, Mieroszów, Szczawno-
-Zdrój) oraz 35 wsi, których byli 
właścicielami. Jedną z nich była 
mała górska wioska Reimswal-

dau, dziś znana jako Rybnica 
Leśna w Gminie Mieroszów, 
popularny ośrodek sportów 
zimowych ze schroniskiem 
Andrzejówka. To właśnie w 
położonej na pograniczu Gór 
Suchych i Gór Wałbrzyskich 
Rybnicy w 1709 roku zaczął 
straszyć upiór, co potwierdzają 
zachowane do dziś dokumenty 
z hrabiowskiej kancelarii.

Według lokalnej ludności 
był nim niejaki Georg Eichner, 
który prowadził spokojne ży-
cie, ale jedynie do momentu 
w którym zmienił wyznani z 
katolickiego na protestanc-
kie. Kiedy zmarł w 1709 roku, 
bardzo szybko zaczął wstawać 
z grobu, straszyć sąsiadów i 
okaleczać zwierzęta domowe. 
Dobrego imienia zmarłego 
męża próbowała bronić wdo-
wa po Georgu Eichnerze, która 
długo zaprzeczała, że to on jest 
wampirem. Ostatecznie jednak 
przystała na ekshumację, która 
miała ujawnić jaki jest stan za-
chowania ciała rzekomego po-
twora. Przerażenia całą sprawą 
nie krył sołtys Rybnicy, który 
zwrócił się o zgodę na otwar-
cie grobu do właściciela wio-
ski, hrabiego Konrada Ernesta 

Maksymiliana von Hochberga 
z Książa (1682-1752). Drama-
tyczny list na ten temat dotarł 
do zamku 26 czerwca. Sąd Ho-
chbergów (w tamtym czasie 
dzierżyli w swoich dobrach tak-
że władzę sądowniczą) przy-
stał na prośbę sołtysa. W lipcu 
przybył zatem do Reimswaldau 
sam hrabia wraz z doświadczo-
nym grabarzem-egzorcystą 
z Głuszycy, który komisyjnie 
dokonał otworzenia grobu 
Georga Eichnera. Kiedy uchy-
lono wieko trumny, grabarz 
stwierdził zupełnie normalny 
stan zwłok, za wyjątkiem serca, 
wątroby, jelit i lewego kolana, 
które pozostawały świeże jak u 
żywych. Uznał, że w tych czę-
ściach ciała zamieszkało zło.

Przeniesienie ciała Geor-
ga Eichnera na odległy, stary 
cmentarz poza wsią niewiele 
pomogło. Spokój trwał jedy-
nie dwa tygodnie, po których 
wampir powrócił do dręczenia 
mieszkańców Rybnicy. Pod po-
stacią czarnego psa, a czasami 
wielkiej wiewiórki napadał i 
molestował seksualnie kobiety. 
Wiele takich przypadków zo-
stało opisanych w długim liście, 
który mieszkańcy skierowali do 

Wampir Hochbergów, czyli prawdziwa 
historia upiora z Rybnicy Leśnej

proboszcza w Boguszowie z 
prośbą o ponowną interwen-
cję u hrabiego. Konrad Ernest 
Maksymilian von Hochberg (to 
od jego trzeciego imienia po-
chodzi nazwa słynnej sali Mak-
symiliana w zamku Książ) zde-
cydował o wysłaniu na miejsce 
ośmiu strażników, którzy dzień 
i noc mieli pilnować domu i 
grobu Eichnera. Hrabiowscy 
strażnicy zeznawali potem, że 
z domu Georga dochodziły 
upiorne dźwięki, a nad ich gło-
wami przelatywał wielokrotnie 
przerażający, czarny ptak.

Hrabiowski sąd, proboszcz 
z Boguszowa i Generalny Wi-
kariat z Wrocławia postanowili 
sięgnąć po bardziej radykalne 
środki w rozwiązaniu proble-
mu. We wrześniu ponownie 
wykopano trumnę i wyniesio-
no ją przez dziurę w cmentar-
nym murze. Wampirowi od-

cięto głowę, serce przekłuto 
osikowym kołkiem, a całe zwło-
ki spalono razem z trumną. 
Wyłom w murze został zamu-
rowany, a do pustego grobu 
Eichnera wrzucono kamienie. 
Makabrycznej operacji przyglą-
dał się osobiście hrabia Ernest 
Maksymilian von Hochberg, 
dla którego z Książa przywie-
ziono w tym celu złocone krze-
sło i ciepłe pledy. Zastosowane 
tym razem bardziej radyklane 
środki okazały się skuteczne. 
Na drugi dzień wzniesiony na 
cmentarzu mur runął, jednak 
miejscowi uznali, ze był to już 
ostatni pokaz złowrogiej mocy 
wampira, który przestał w 
końcu straszyć mieszkańców 
Rybnicy. Do dziś istnieje za to 
cmentarz okalający pochodzą-
cy z 1608 roku, urokliwy drew-
niany kościółek.

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

R E K L AMA

17 stycznia 2020 r. Szczaw-
no-Zdrój będzie gościć około 
50 prezydentów i burmi-
strzów na posiedzeniu Zarzą-
du Związku Miast Polskich.

Związek Miast Polskich to 
najstarsza polska organizacja 
samorządowa o tradycji się-
gającej czasów II Rzeczpospo-
litej. Skupia ponad 310 miast, 
w których mieszka ponad 73 
procent miejskiej ludności kra-
ju. Związek Miast Polskich jest 
stowarzyszeniem miast, ma-
jącym na celu wspieranie idei 
samorządu terytorialnego oraz 

dążenie do gospodarczego i 
społeczno-kulturalnego rozwo-
ju miast polskich. Blisko 50 pre-
zydentów i burmistrzów spo-
tka się w Teatrze Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju, by zająć się 
opiniowaniem aktów prawnych 
dotyczących m.in. odpadów, 
utrzymania czystości i porządku 
w gminach oraz dróg publicz-
nych. Wizyta samorządowców 
z całego kraju będzie okazją nie 
tylko do nawiązania relacji, ale 
także promocji uzdrowiska.

(RED)

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej Szczawna 
– Zdroju została przyjęta 
uchwała w sprawie dotacji 
celowych na wykonywanie 
systemów do gromadzenia i 
wykorzystania wód deszczo-
wych w celu ochrony zaso-
bów wodnych. Pod tą dość za-
wiłą nazwa kryją się dotacje z 
budżetu gminy na zbieranie 
popularnej deszczówki.

Mieszkańcy, chcący groma-
dzić na swoje potrzeby desz-
czówkę, będą mogli otrzymać 
dotację gminną na zakup 
zbiornika – wyniesie ona do 70 
procent poniesionych kosztów 
kwali�kowanych, przy czym 
nie więcej niż 5000 zł na jed-
ną nieruchomość. Autorem 
uchwały jest radny Tomasz 

Krupa, a jej celem ma być 
ochrona zasobów wodnych na 
terenie Uzdrowiskowej Gmi-
ny Miejskiej Szczawno-Zdrój 
przez zwiększenie natural-
nej retencji. Obecnie kolejne 
gminy w Polsce wprowadzają 
podobne programy celowe. 
Uchwała wejdzie w życie 14 dni 
po opublikowaniu jej w Dzien-
niku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Warto wspomnieć, że po-
dobna dotacja, zapropono-
wana przez burmistrza Marka 
Fedoruka, przyznawana jest 
mieszkańcom na wymianę 
systemu ogrzewania na ekolo-
giczny – to kwota maksymalnie 
5 000 zł, do�nansowanie wy-
nosi do 50 procent kosztów.

(ABP)

Dopłaty do beczek 
na deszczówkę

Zarząd Związku Miast 
Polskich w Szczawnie

Tworzymy 
dla dzieci
- Napisz tekst piosenki o te-
matyce dziecięcej. Wypełnij 
kartę zgłoszenia i wyślij ją z 
razem z tekstem do Teatru 
Zdrojowego. Spośród wszyst-
kich nadesłanych utworów 
słownych zostanie wybranych 
15, do których zostanie skom-
ponowana muzyka. Utwory 
znajdą się na płycie nagranej 
wspólnie z dziećmi, mieszkań-
cami Szczawna-Zdroju, gmin 
ościennych i znanymi artysta-
mi. Wybrane prace będą ho-
norowane nagrodami �nan-
sowymi: 1 miejsce - 500 zł, 2 
miejsce - 300 zł, 3 miejsce - 200 
zł. W celu wzięcia udziału w 
konkursie wyślij zgłoszenie i 
własny tekst piosenki do dnia 
20.02.2020 r. w formie: wydru-
ku A4 w biurze Teatru Zdro-
jowego w Szczawnie-Zdroju, 
pliku PDF na adres mailowy: 
sekretariat@teatr-zdrojowy.
pl z dopiskiem „Tworzymy dla 
dzieci”. Regulamin konkursu 
i klauzula informacyjna dla 
uczestników dostępna na stro-
nie http://www.teatr-zdrojowy.
pl/konkurs - zachęca Mirosław 
Kowalik, dyrektor Teatru Zdro-
jowego im. Henryka Wieniaw-
skiego w Szczawnie-Zdroju.

(ABP)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
The String Trio - 16.01., godz. 
19:00, bilety: 35 zł.
Karnawałowy Koncert Ope-
retki, musicalu i tańca - 21.01., 
godz. 19:00, bilety: 50 zł.
Koncert Kasprowicz i Marin-
czenko - 4.02., godz. 19:00. bi-
lety: 30 zł.
Koncert inauguracyjny Zimo-
wych warsztatów �etowych 
- 10.02., godz. 19:00, wstęp 
wolny.
Koncert recitalowy Zimo-
wych warsztatów �etowych 
- 12.02., godz. 19:00, wstęp 
wolny.
Absolutnie, czyli Bończyk 
śpiewa Młynarskiego - 23.02., 
godz. 19:00, bilety: 45 zł.
Gala operowo-operetkowa - 
28.02., godz. 19:00, bilety: 50 zł.
Dobry Wieczór Kawalerski, 
czyli na drugą nóżkę - 5.03., 
godz. 19:00, bilety: 90 zł, bal-
kon: 80 zł.

(RED)

- Drodzy mieszkańcy, wciąż 
czekamy na Wasze głosy w 
sprawie nadania nazw rondom. 
Dla ronda usytuowanego na 
terenie Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój na 
działkach o numerach ewiden-
cyjnych 10/1, 12, 9/5 obręb 
Szczawno-Zdrój 2 proponowa-
ne są dwie nazwy: Jana Henry-
ka Dąbrowskiego lub kpt Fortu-
nata Skarżyńskiego. Dla ronda 
usytuowanego częściowo na 
terenie Uzdrowiskowej Gminy 
Miejskiej Szczawno-Zdrój na 
działce o numerze ewidencyj-
nym 15/2 obręb Szczawno-
-Zdrój 2 i częściowo na terenie 
Gminy Stare Bogaczowice na 
działce o numerze ewiden-
cyjnym 182/12 obręb Struga 
także proponowane są dwie 
nazwy: Józefa Wybickiego lub 
Ułanów Legii Polsko-Włoskiej. 
To od Was zależy jaką nazwą 
zostaną odziane ronda, wokół 
których poruszacie się zarówno 
Wy, jak i mieszkańcy sąsiadują-
cych gmin, a także odwiedzają-

Jak nazwą ronda?
Do 21 stycznia 2020 r., za pośrednictwem strony https://konsultacje.

szczawno-zdroj.pl/pl, można głosować w sprawie nadania nazw 
rondom położonym w Szczawnie – Zdroju.

cy nas turyści. To historyczne 
miejsce - zarówno dla nas, jak 
i dla Gminy Stare Bogaczowice, 
z którą organizujemy majowe 
obchody Bitwy na Czerwonym 

Wzgórzu, dlatego liczymy na 
Was – podkreśla Marek Fe-
doruk, burmistrz Szczawna – 
Zdroju.

(KT)
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Kolędowanie w Żywym 
Betlejem
• 18 stycznia w kościele pod wezwa-
niem Chrystusa Króla w Głuszycy 
odbędzie się niezwykły koncert. 
Gwiazdy zaśpiewają najpiękniejsze 
kolędy nieopodal Żywego Betle-
jem. Koncert rozpocznie sie o godz. 
21.00, a wystąpią: Anna Sokołowska 
- Alabrudzińska, Marta Florek, Mar-
ta Wilk, Krzysztof Antkowiak, Jakub 
Oczkowski i Michał Gasz. Za reżyse-
rię odpowiedzialny będzie Łukasz 
Lech. Widowisko będzie można rów-
nież zobaczyć na żywo w TV Trwam.

Inspektor Psina
• Po raz drugi na głuszyckiej scenie 
wystawiony zostanie spektakl te-
atralny „Inspektor Psina”. 1 lutego 
o godz. 16.00 zapraszamy młodą 
widownię do sali widowiskowej 
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy na 
niesamowite spotkanie z bohatera-
mi wielu znanych baśni. Reżyserem 
projektu jest Robert Delegiewicz. 
Na scenie zobaczymy aktorów z 
Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po go-
dzinach”. Wstęp wolny. Rezerwacja 
miejsc pod numerem tel. 503 102 
817 lub w pokoju instruktorów w 
siedzibie CK-MBP - ul. Grunwaldzka 
26 w Głuszycy.

Ferie w mieście
• Burmistrz Głuszycy Roman Głód 
oraz Centrum Kultury-MBP w Głu-

szycy zapraszają dzieci z Gminy Głu-
szyca w wieku 6-12 lat do udziału w 
zajęciach feryjnych organizowanych 
w dniach 10-21 lutego br.
- Podczas dwutygodniowych zajęć 
planujemy wiele ciekawych zajęć, 
wyjazdów i warsztatów. Proponu-
jemy m.in. zajęcia integracyjne, gry 
i zabawy, warsztaty plastyczne i ar-
tystyczne, wyjazdy do teatru oraz 
wycieczki do ciekawych miejsc w 
poszukiwaniu niezapomnianych 
przygód. W trakcie zajęć znajdzie 
się także czas na odprężenie i re-
laks na krytej pływalni Del�nek. 
Na zakończenie aktywnego czasu 
wypoczynku zaprosimy wszystkie 
dzieci na bal karnawałowy. Będzie 
aktywnie, twórczo i wesoło. Zajęcia 
organizowane w czasie tegorocz-
nych ferii zimowych odbywać się 
będą w Centrum Kultury-MBP oraz 
w świetlicach wiejskich od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
10.00 do 14.00. Zapisy przyjmuje-
my w Centrum Kultury-MBP oraz 
w świetlicach wiejskich osobiście. 
Wpisowe wynosi 150 zł od osoby. 
Liczba miejsc ograniczona. Więcej 
informacji pod nr tel. 503 102 817. 
Zapisy trwają do 27 stycznia 2020 r. 
– informują organizatorzy zimowe-
go wypoczynku.

Tropem wilczym
• 1 marca 2020 r. zapraszamy miło-
śników aktywnego wypoczynku, 

młodzież i dzieci z rodzicami do 
udziału w głuszyckiej edycji ogól-
nopolskiego wydarzenia Tropem 
Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Tym razem organizato-
rzy zapraszają do wspólnego poko-
nania dystansu o długości 5,5 km ze 
startem o godz. 12:00 sprzed kaplicy 
św. Józefa w Głuszycy. Metę zapla-
nowano przy Agroturystyce „Gości-
niec” w Łomnicy, gdzie na każdego 
będą czekać medale i ciepły posiłek. 
Zapisy przyjmowane są w pokoju in-
struktorów w Centrum Kultury-MBP 
w Głuszycy osobiście do 7 lutego 
lub pod nr tel. 503 102 817. Opłata 
startowa wynosi 22 zł od uczestnika 
biegu i obejmuje pakiet startowy z 
koszulką i pamiątkowym medalem, 
ubezpieczenie OC, posiłek regene-
racyjny. Ilość pakietów startowych 
ograniczona. Regulamin biegu jest 
na stronie ckmbp.gluszyca.pl wraz 
mapką trasy.
Przypominamy, że projekt „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” planowany na 1 marca 
2020 r. stanowi VIII edycję ogólno-
polskiego biegu organizowanego 
z inicjatywy Fundacji Wolność i De-
mokracja. Przedsięwzięcie ma na 
celu nie tylko propagowanie sportu 
i zdrowego trybu życia, ale przede 
wszystkim upamiętnienie Żołnierzy 
Wyklętych i ich roli, jaką odegrali w 
historii Polski.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca
Centrum Kultury-Miejska Biblio-

teka Publiczna w Głuszycy pozyskało 
grant w wysokości 15 990 zł na reali-
zację zadania pn. „Biblioteka – miej-
sce przyjazne rozwojowi lokalnej 
kultury” w ramach projektu granto-
wego „Dbajmy o naszą lokalną kul-
turę i dziedzictwo” realizowanego 
przez Lokalną Grupę Działania „Part-
nerstwo Sowiogórskie”.

Umowę na realizację grantu podpi-
sali 8 stycznia 2020 r. reprezentujący 
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo 
Sowiogórskie” Marzena Mroczkowska 
– wiceprezes zarządu i Grzegorz Wal-
czak – członek zarządu oraz dyrektor 
Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki 
Publiczna w Głuszycy Sabina Jelewska 
wraz z główną księgową Moniką Brzo-
zowską.

- Pozyskane środki zostaną przezna-
czone na doposażenie pomieszczeń 
głuszyckiej biblioteki, by sprzyjały orga-
nizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych 
wspierających promocję dziedzictwa i 
zasobów kulturowych, historycznych i 
przyrodniczych obszaru lokalnej grupy 
działania – wyjaśnia Sabina Jelewska.

Zadanie „Biblioteka – miejsce przy-
jazne rozwojowi lokalnej kultury” re-
alizowane będzie od marca do końca 
czerwca 2020 r. w ramach poddziałania 
19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(MC)

Wspierają lokalną kulturę
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Pomoc żywnościowa
• Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Starych Bogaczowicach 
informuje, że w styczniu 2020 r. - 
we współpracy z Wrocławskim 
Bankiem Żywności - wznawia po-
moc w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Program jest współ-
�nansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym – Podprogram 
2019, w którym Gmina Stare 

Bogaczowice bierze udział. Po-
moc w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 
kierowana jest do osób i rodzin 
o niskich dochodach i udzielana 
jest w formie paczek żywnościo-
wych na podstawie złożonych 
oświadczeń i skierowań. - Osoby 
zainteresowane tą formą pomo-
cy zachęcamy do zapoznania się 
z warunkami uczestnictwa w pro-
gramie (w załącznikach na stronie 
internetowej gminy) i zgłaszania 

się do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej – realizatora zada-
nia – w celu złożenia oświadczeń. 
Z uwagi na terminy podpisania 
umowy i realizacji zapraszamy 
osoby zainteresowane o pilne 
zgłaszanie się, aby skorzystać z 
pierwszej dostawy, choć oświad-
czenia przyjmowane są w trybie 
ciągłym – informują pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Bogaczo-
wicach.

Zmiana opłaty
• Od 1 stycznia 2020 roku 
zmieniona została wysokość 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w Gmi-
nie Stare Bogaczowice. Staw-
ka wynosi 16 zł miesięcznie 
od każdej osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość. W 
styczniu zostaną dostarczone 
do mieszkańców zawiado-
mienia.

(RED)

Raport z Gminy Stare Bogaczowice

11 stycznia 2020 r. w Starych Bogaczowicach odbyło się oficjalne 
przekazanie nowego, średniego wozu bojowego marki Iveco dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach. 
Podczas tej samej uroczystości jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gostkowie został przekazany Mercedes Atego. W ceremonii przekazania 
wozów strażakom uczestniczyli także: przedstawiciele władz powiatu, 
gminy, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, władz 
powiatowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz duchowni.

(IL)

Strażacy dostali wóz

W wypełnionym do ostat-
niego miejsca Kościele Pa-
ra�alnym p.w. św. Józefa 
Oblubieńca w Starych Boga-
czowicach odbył się czwarty 
noworoczny koncert. Tym 
razem w gminie gościła nie-
zwykle ciepła artystka o ma-
gicznym głosie - Eleni.

- Dziękujemy wszystkim, 
którzy byli z nami. Tak ogrom-
na frekwencja jest motywa-
cją do kolejnych, fantastycz-
nych wydarzeń kulturalnych. 
Szczególne podziękowania 

dla wszystkich, którzy włączy-
li się w organizację koncertu: 
wójtów naszej gminy, rady 
gminy, księdza proboszcza 
dra Jacka Biernackiego, OSP 
Stare Bogaczowice, Szko-
ły Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach. Kłaniamy 
się wszystkim innym, którzy 
wsparli tę inicjatywę – pod-
kreśla Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno – Kulturalnego w Sta-
rych Bogaczowicach.

(IL)

Zaśpiewała Eleni
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

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

R E K L AMA

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności - 1, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 
stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 1.2020 wywiesza się 
na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
mogą składać wnioski do dnia 27 lutego 2020 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

Nauczą jeździć 
na nartach
Gmina Walim po raz kolejny 
realizuje projekt dla młod-
szych mieszkańców „Naucz 
się jeździć na nartach”. – Je-
śli masz od 8 do 13 lat, jesteś 
mieszkańcem Gminy Walim 
i chciałbyś szusować jak wy-
trawny narciarz po stokach, 
zapraszamy na spotkanie orga-
nizacyjne 16 stycznia 2020 r. o 
godz. 17.00 do hali sportowej w 
Walimiu – mówi Artur Jarczok, 
kierownik Centrum Sportu i 
Rekreacji w Walimiu.Zapisy i 
dodatkowe informacje można 
uzyskać w Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu lub pod nu-
merem telefonu 74 842 30 33.

(RED)

Comber w Zagórzu 
Śląskim
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu zaprasza na babski 
comber. Impreza pod hasłem 
„Pingwiny, gliny i piguły” od-
będzie się 2 lutego 2020 roku 
w Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu 
Śląskim. - Kobietki z Gminy Wa-
lim! To będzie wieczór specjal-
nie dla Was! W dodatku będzie 
to również pierwsza impreza 
organizowana po rewitalizacji 
świetlicy w Zagórzu Śląskim. 
Zapisy prowadzone są pod 
numerami telefonów: 723 970 
611, 604 929 825 i 789 094 878 
– dodają organizatorzy babskie-
go combra w Zagórzu Śląskim. 
Impreza rozpocznie się o godz. 
19.00, a zakończy o… 4.00, a 
poprowadzi ja DJ Majk. Wstęp 
z konsumpcją i napojami (bez 
alkoholu) – 50 zł.

(RED)

Na początku stycznia 
podsumowana została akcja 
Góra Grosza, którą przepro-
wadzał samorząd Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wali-
miu.

- W ten sposób braliśmy 
udział w XX edycji akcji To-
warzystwa Nasz Dom. Nasza 
szkoła uczestniczy w tej akcji 
co roku, od początku jej istnie-
nia. Jest to akcja charytatywna, 
polegająca na zbieraniu tylko 
drobnych monet: jedno, dwu 
i pięciogroszowych. Celem ak-
cji Góra Grosza jest zebranie 
funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza wła-
sną rodziną, w tym na tworze-
nie takich programów, które 
pozwolą dzieciom wrócić do 
domu, bądź tworzenia takich 
miejsc, które będą w miarę 
swoich możliwości zbliżone 

do domu rodzinnego oraz 
programów, które pozwolą im 
spokojnie dorastać. Przelicze-
nie ogromnej liczby drobnych 
pieniędzy zajęło uczennicom 
kilka godzin! Dzięki maszynie 
do przeliczania monet, udo-
stępnionej ze sklepu Dino (za 
co serdecznie dziękujemy!) 
udało nam się to dosyć szyb-
ko. Swój wolny czas w trakcie 
ferii poświęciły uczennice klasy 
ósmej: Olga Kręciproch i Wik-
toria Rejman, za co im bardzo 
dziękujemy. Przeliczone pie-
niądze – w kwocie 260 zł i 18 
groszy, zostały przesłane na 
adres Towarzystwa Nasz Dom. 
Paczka z pieniędzmi ważyła 13 
kilogramów! Nad przebiegiem 
akcji czuwała Izabella Woldan 
– relacjonuje Koło Dziennikar-
skie PSP w Walimiu.

(RED)

Góra grosza policzona!

W miniony piątek, dzięki 
młodym aktorom z klasy III 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. J. Korczaka w Jugowi-
cach znów znalazła się w kli-
macie bożonarodzeniowym.

Wszystko za sprawą przed-
stawienia jasełkowego, które 
widzowie mieli przyjemność 
obejrzeć w szkole. Mile za-
skoczyły wszystkich widzów 
reżyserskie rozwiązania w po-
staci wjazdu Maryi na osiołku 
stworzonym z konika na bie-
gunach, osadzonego na stela-
żu wózka z dyszlem oraz sce-
nogra�czne perełki jak grota 

stworzona z gniecionego sza-
rego papieru. Do tego piękne 
kostiumy i zaangażowanie 
aktorów. Z takiego połączenia 
musiało powstać coś wspania-
łego.

- Bardzo dziękujemy klasie 
III oraz nauczycielkom:. Sylwii 
Kocińskiej i Magdalenie Koról-
czyk za przygotowanie przed-
stawienia, a w przypadku pani 
Magdy dodatkowo za podzie-
lenie się talentem w postaci 
brawurowej gry na harmonijce 
ustnej – podkreślają organiza-
torzy występu.

(AM)

Jugowickie jasełka

Wstęgowa kładka dla pie-
szych, która prowadzi przez 
jezioro Bystrzyckie w Zagó-
rzu Śląskim okazała się bez-
konkurencyjna, wygrywając 
XI Konkurs im. M. Wol�a, or-
ganizowany przez magazyn 
„Mosty”. Nagroda powędro-
wała do projektanta – Zespo-
łu Badawczo-Projektowego 
Mosty-Wrocław s.c. oraz wy-
konawcy – �rmy STRABAG 
Sp. z o.o. Jury podkreśliło 
nowoczesne, ciekawe i efek-
towne rozwiązania, a także 
dobre wpisanie inwestycji w 
teren i jej naturalną kolory-
stykę.

Konkurs jest organizowany 
od 2009 r. Jego celem jest pro-
mowanie polskiej myśli projek-
towej i obiektów najbardziej 
znaczących i wyróżniających 
się w danym roku. Nagradza-
ne obiekty zachwycają formą i 
wzbogacają krajobraz. Twórcy 
za każdym razem udowadniają, 
że mosty to nie tylko nowocze-
sne wytwory techniki, ale też 
obiekty estetyczne i upiększa-
jące polskie krajobrazy.

Przypomnijmy: nad jezio-
rem Bystrzyckim w Zagórzu 
Śląskim w Gminie Walim, 13 
sierpnia 2019 r., została otwar-
ta wisząca kładka, łącząca brze-
gi jeziora. To kolejna atrakcja 
Krainy Sowiogórskich Tajem-
nic, a zarazem waży element 
komunikacji pieszo – rowe-
rowej, przez który przebiega 
czerwony szlak PTTK. Powstała 
ona jako jedna z trzech części 
projektu „Zwiększenie udo-
stępniania zasobów przyrodni-
czych oraz rozwój nowych form 
edukacji ekologicznej, dzięki 

Kładka w Zagórzu Śląskim 
nagrodzona

rozbudowie Turystycznego 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
Choina i poprawie organizacji 
ruchu turystycznego w Gmi-
nie Walim”. Nie lada atrakcję 
stanowi wyposażenie kładki. 
W balustradach zamontowa-
no iluminację kładki taśmami 
z diodami LED o zmieniających 
się barwach – efekt jest wido-
wiskowy i przyciąga wielu tury-
stów po zmroku. Ustawiona lu-
neta pozwala podziwiać piękne 
krajobrazy, okalające malowni-
czo położone jezioro Bystrzyc-
kie oraz wynurzający się z góry 
Choina zamek Grodno, a ławki, 
posadowione w najszerszych 
miejscach, zachęcą do od-
poczynku, nie tylko pięknym 
widokiem, ale także multime-
dialnym wyposażeniem W ław-
kach zamontowano urządze-
nia umożliwiające odtwarzanie 
efektów dźwiękowych, tj. od-
głosy ptaków i szumu wody, 
zapowiedziane wcześniej 

przez lektora. Kładka, posado-
wiona na miejscu dawnego 
mostu wiszącego, to dwuprzę-
słowa konstrukcja wstęgowa o 
rozpiętości przęseł od 22 do 80 
metrów i całkowitej długości 
prawie 126 metrów. Pomost o 
wysokości konstrukcyjnej 0,32 
metra i szerokości podstawo-
wej 2,40 metra, zwiększającej 
się do 4,90 metra w miejscach 
platform widokowych, został 
wykonany z 49 prefabrykowa-
nych elementów żelbetowych. 
Długość modularna elementu 
to 2 m, a kształt dostosowano 
do szerokości, uwzględniając 
lokalne poszerzenia kładki. 
Masa pojedynczych prefabry-
katów wynosi od 1,6 do 3,9 
tony. Żelbetowe prefabrykaty 
pomostu ułożone zostały na 4 
linach nośnych. Kładka osadzo-
na jest na dwóch podporach 
brzegowych oraz jednej po-
średniej.

(RED)
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WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Lokal użytkowy położony w Chwaliszowie przy ul. Głównej 49A o powierzchni 
107,84m2, zlokalizowany na działce nr geod. 255/3. Dla nieruchomości prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00019165/9. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł. Wadium: 3.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

2. Lokal użytkowy położony w Jabłowie przy ul. Głównej 74 o powierzchni 104,59m2, 
zlokalizowany na działce nr geod. 85/2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00051293/1. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł. Wadium: 3.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. 

3. Lokal użytkowy położony w Strudze przy ul. Głównej 52A o powierzchni 284,13m2, 
zlokalizowany na działce nr geod. 180/2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00035912/9. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł. Wadium: 9.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

4. Lokal użytkowy położony w Cieszowie przy ul. Głównej 26 o powierzchni 72,10m2, 
zlokalizowany na działce nr geod. 89. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie 

Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00040781/9. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł. Wadium: 5.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu 
Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 
32203000451110000000877670. Do dnia 19.02.2020 r. wadium powinno znajdować 
się na koncie Urzędu Gminy.  
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Koszty 
przygotowania dokumentacji dla poszczególnej nieruchomości wynoszą 600,00 zł., które 
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.  Minimalne 
postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Istnieje możliwość okazania granic działki za 
dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz 
przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 
227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice 
i na tablicy ogłoszeń w Jabłowie, Cieszowie, Chwaliszowie i Strudze, oraz na stronie 
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w 
dniach od 16.01.2019 r. do 25.02.2020 r.

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

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

R E K L AMA

Na ulicy Piłsudskiego 10 a w Świebodzicach planowana jest rozbiórka 
budynku. Ze względu na to, że obiekt przylega do zabytku, na 
zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości został złożony wniosek u 
konserwatora zabytków z programem rozbiórki opracowanym przez 
archeologa. Wyburzenie obiektu będzie realizowane pod nadzorem 
archeologa, a odbiór robót od będzie się z udziałem przedstawiciela 
konserwatora zabytków. Wybór wykonawcy na to zlecenie będzie 
rozstrzygnięty w trzecim tygodniu stycznia. Planowane zakończenie 
prac to 31 stycznia 2020.

(WP)

Ostatnia wiata
Dnia 9 stycznia została zamon-
towana , ósma szklana wiata na 
przystanku autobusowym Cier-
nie 55 w Świebodzicach. Tym 
samym zakończyła się wymiana 
wiat przystankowych na terenie 
miasta Świebodzice.

(WP)

Naprawa chodnika
Trwa wymiana nawierzchni 
chodnika przy ul. Krótkiej w 
Świebodzicach. W chodniku 
były widoczne zapadnięcia oraz 
ubytki kostki betonowej. Wyko-
nane prace zwiększą komfort i 
bezpieczeństwo przechodniów. 
Prace wykonuje ZGK Świebodzi-
ce Spółka z o.o. w ramach bieżą-
cego utrzymania dróg gminnych.

(WP)

Darmowe szkolenie 
Trwają zapisy na kolejne darmo-
we szkolenie komputerowe w 
ramach modułu „Działam w sie-
ciach społecznościowych”, które 
odbędzie się w dniach 18 – 19 sty-
czeń 2020 r. w godzinach od 10.00 
do 16.00 w Urzędzie Miejskim w 
Świebodzicach (sala posiedzeń). 
Zgłoszenia można dokonać za 
pomocą wypełnionego formula-
rza drogą elektroniczną na adres: 
ilona.rubis@swiebodzice.pl lub 
telefonicznie 74/ 645 63 09 oraz na 
stronie http://www.bip.swiebodzi-
ce.pl/e-aktywni-zapisy/457.

(WP)

Przy ul. B. Prusa w Świebodzicach firma Tauron Dystrybucja Serwis 
S.A. zamontowała nowe oświetlenie. Latarnie błędnie usytuowano na 
chodniku. Na skutek interwencji pracowników Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach nakazano inwestorowi przesunięcie słupów oświetlenia. 
Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na koniec stycznia 2020 
roku i do ustalonego terminu inwestor zobowiązał się do przeniesienia 
na krawędź chodnika od strony jezdni słupów oświetlenia ulicznego, aby 
umożliwić swobodne korzystanie z chodnika przez pieszych uczestników 
ruchu ulicznego.

(WP)

Wnioski o dożywianie
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czarnym Borze informuje 
o możliwości ubiegania się o 
pomoc w formie produktów 
żywnościowych w ramach 
Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2019. Osoby za-
interesowane tą formą pomocy 
mogą składać wnioski wraz z 
kompletem dokumentów po-
twierdzających dochód wszyst-
kich członków rodziny za miesiąc 
poprzedzający datę złożenia 
wniosku. Pomoc jest adresowa-
na do rodzin, w których dochód 
na jednego członka rodziny nie 
przekracza kwoty 1056 zł, a dla 
osoby samotnie gospodarują-
cej 1402 zł. Do wniosku należy 
dołączyć: osoby pracujące - za-
świadczenie o zarobkach za mie-
siąc poprzedzający datę złożenia 
wniosku (wynagrodzenie netto); 
renciści/emeryci - aktualną de-
cyzję lub odcinek renty/emery-
tury za miesiąc poprzedzający 
datę złożenia wniosku; osoby 
bezrobotne - aktualne zaświad-
czenie z powiatowego urzędu 
pracy; rolnicy - nakaz płatniczy 
z wyszczególnionymi hektarami 
przeliczeniowymi; ksero decyzji 
o pobieranych świadczeniach ro-
dzinnych i funduszu alimentacyj-
nym, dodatku mieszkaniowym i 
energetycznym. Dokumenty na-
leży składać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czarnym 
Borze w godzinach urzędowania: 
od godz. 7:00 do 15:00.

(JJ)

Nowe oświetlenie Rozbiórka przy murze
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R E K L AMA

KONFERANSJER
- profesjonalne prowadzenie 

eventów oraz imprez 

okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 

imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

R E K L AMA

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

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

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

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA

Odeszli zasłużeni 
wałbrzyszanie
10 stycznia 2020 r. zmarł 
pierwszy rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu - prof. zw. dr hab. 
Czesław Paweł Dutka. Profesor 
urodził się 30 stycznia 1936 r. w 
Oryszkowicach w województwie 
tarnopolskim. Był wybitnym �-
lologiem specjalizującym się w 
historii i teorii literatury, absol-
wentem Uniwersytetu Wrocław-
skiego (1965), doktorat (1978), 
habilitacja (1990), profesor nauk 
humanistycznych (2000). Przez 
trzy rektorskie kadencje (1999-
2000- powołanie ministerialne, 
2000-2004, 2004-2008) poświę-
cał swój czas, wiedzę i umiejęt-
ności na rzecz społeczności aka-
demickiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu, której 
był założycielem. Uroczystości 
pogrzebowe prof. Czesława Paw-
ła Dutki rozpoczną się w dniu 
18 stycznia (sobota) o godzinie 
12:00 mszą świętą w Kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Polanicy-Zdroju (ul. 
Kamienna 8).
13 stycznia 2020 r. zmarła wy-
bitna wałbrzyska rzeźbiarka 
Maria Bor. Urodzona w 1932 
roku pod Warszawą artystka z 
Wałbrzychem związana była od 
1945 roku. Studiowała w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu, a 
następnie w Państwowej Wyż-
szej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku. Dyplom artysty rzeź-
biarza uzyskała w 1958 roku w 
pracowni prof. Stanisława Hor-
no – Popławskiego. Po studiach 
wróciła do Wałbrzycha, gdzie 
prowadziła aktywne życie za-
wodowe i artystyczne. Tworzyła 
w kamieniu, ceramice, gipsie, 
sztucznym kamieniu i metalu.

(RED)

Od 7 stycznia 2020 roku 
obowiązują nowe, ujednoli-
cone dla wszystkich urzędów 
skarbowych godziny obsługi 
podatnika.

Przyjmowanie klientów w 
urzędach skarbowych woje-
wództwa dolnośląskiego odby-
wać się będzie w następujących 
godzinach: poniedziałek: 8.00 – 
18.00, od wtorku do piątku: 8.00 

– 15.00. - Godziny pracy urzę-
du nie zmieniły się. Podatnik 
może być obsłużony w ramach 
np. otrzymanego wezwania 
w poszczególnych referatach, 
działach urzędu skarbowego w 
godzinach pracy Urzędu – wy-
jaśnia Małgorzata Łękawska, 
Zastępca Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu.

(RED)

Zmiana godzin w US

Prawie 500 tysięcy wnio-
sków o 500+ wpłynęło do ZUS 
w całej Polsce. Na Dolnym 
Śląsku w tym samym czasie 
złożonych zostało ponad 30 
tys. wniosków. Dodatek jest 
wypłacany 14,5 tys. osób nie-
zdolnych do samodzielnej eg-
zystencji. Najwięcej wniosków 
o 500+ wpłynęło do oddziałów 
ZUS w Lublinie, Rzeszowie i 
Gdańsku. W skali kraju doda-
tek dostaje prawie 240 tys. 
osób.

W województwie dolnoślą-
skim wniosek złożyło 30 985 osób, 
w tym w Legnicy 9 706, w Wał-
brzychu 11 573 i we Wrocławiu 
9 706. Co miesiąc dodatek płynie 
już na konta 14 561 Dolnośląza-
ków. Zaledwie 2 207 wniosków 
na Dolnym Śląsku zostało roz-
patrzonych odmownie, głównie 
ze względu na brak niezdolności 
do samodzielnej egzystencji (75 
proc.), przekroczenie kryterium 
dochodu, mieszkanie za granicą, 
przebywanie w zakładzie karnym 
lub wiek poniżej 18 lat.

W całym kraju 500+ zostało 
już przyznane 231 605 osobom. 
ZUS wydał też nieco ponad 34 
tys. decyzji odmownych.  - Z 

naszych statystyk wynika, ze do 
tej pory najczęściej o dodatek 
wnioskowały osoby powyżej 75 
lat i w wieku od 26-59 lat, prze-
ważnie były to kobiety – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regional-
ny Rzecznik Prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. - Większość z osób, 
którym 500+ przyznaliśmy, bo 
aż 62 proc. otrzymuje wypłatę 
w pełnej wysokości, czyli 500 zł – 
dodaje rzeczniczka.

Kwoty od 400 do 499 zł stano-
wią 8 proc., wypłacanych przez 
ZUS dodatków a po 9 proc. w 
przedziałach 300-399 zł i 200-299 
zł.  - Wnioski przyjmujemy od 1 
października. Przypominam, że 
o dodatek mogą wystąpić osoby, 
które są niezdolne do samodziel-
nej egzystencji, i których dochód 
miesięczny nie przekracza 1600 
zł brutto. Obowiązuje zasada zło-
tówka za złotówkę, więc, jeśli ktoś 
ma dochód brutto w wysokości 
1500 zł to dostanie 100 zł dodat-
ku a nie 500 – wyjaśnia Iwona Ko-
walska-Matis.

Świadczenie może być przy-
znane nawet w kwocie kilku 
złotych, jeżeli dana osoba osiąga 
dochód bliski 1600 zł.

(IKM)

ZUS przyznaje 500+

Tragiczne wydarzenia , które 
miały miejsce na bliskim wscho-
dzie wbrew pozorom mają coś 
wspólnego z Polską. Po zabiciu 
jednego z przywódców państwa 
irańskiego Kasima Suleimaniego 
przez Amerykanów i odwecie 
irańskim na bazy, gdzie stacjonu-
ją w Iraku amerykanie, nie opadło 
napięcie. Po ostrzale rakietowym 
Irańczycy byli w pełnej gotowości 
bojowej, więc spodziewali się re-
wanżu (który zapowiadał prezy-
dent Stanów Zjednoczonych w 
pierwszej chwili po ataku) i zestr-
zelili obcy samolot nad Tehera-
nem, biorąc go za amerykański 
atak. Można uznać to zdarzenie 
za tragiczną pomyłkę. Pomyłka 
wynikła z tego, że wojsko irańskie 
nie rozpoznało w porę samolotu, 
który startował legalnie z lotnis-
ka w Teheranie. Podobne zdarze-
nie mogło być spowodowane 
kilka lat temu przelotem samo-
lotu holenderskiego nad teryto-
rium Ukrainy objętym kon�ik-
tem separatystów wspieranych 
przez wojska rosyjskie z armią 
Ukrainy. Fachowcy na pewno 
ocenią, że obsługa lotniska nie 
powinna wydać zgody na start 
samolotu cywilnego w sytuacji 
dużego prawdopodobieństwa 
takiego ataku właśnie na Tehe-
ran. Z kolei załoga ukraińskiego 
samolotu, określana przez 
prezydenta Ukrainy jako doświ-
adczona, nie wzięła pod uwagę 
zdarzeń, które miały parę godzin 
wcześniej w kon�ikcie irańsko – 
amerykańskimi, a były na pew-
no znane pilotom. Pogranicze 
iracko - irańskie znów stało się 
obszarem kon�iktu zbrojnego i 
cywilne samoloty nie powinny 
poruszać się w przestrzeni pow-
ietrznej terenu objętego takim 
kon�iktem.

To zdarzenie przywołuje w 
pamięci incydent, który miał 
miejsce lata temu, kiedy to 
prezydent Lech Kaczyński - wraz 
z dwoma innymi zaproszonymi 
na pokład samolotu przywód-
cami sąsiednich państw - pod-
jął po starcie samolotu TU 154 
M, pilotowanego przez majora 
Pietruczuka, decyzję o lądowa-
niu w Tbilisi, a więc na terytori-
um, które było obszarem konf-
liktu rosyjsko - gruzińskiego. 
Ponieważ dowódca samolotu, 
znający przepisy i procedury 
lotnicze, między innymi brak-
iem wymaganych pozwoleń 
państwa kontrolującego obszar 
powietrzny nad lotniskiem, nie 
wykonał polecenia prezyden-
ta i można założyć, że uniknął 
podobnego zagrożenia i ura-
tował życie wielu osób gdyż miał 
świadomość, że jego samolot 
może być wzięty przez Gruzinów 
jako np. rosyjski bombowiec i 
zestrzelony. Wojsko gruzińskie, 
choć nie dało rady Rosjanom 
na ziemi, posiadało takie same 
(jeżeli nie lepsze) rakiety przeci-
wlotnicze niż wojsko Irańskie. 
Nie można wykluczyć też 
prowokacji zestrzelenia samo-
lotu przez Rosjan i ogłoszenie, że 
dokonali tego Gruzini.

Zgodna z procedurami i prze-
pisami międzynarodowymi post-
awa majora Pietruczuka spotkała 
się ze świętym oburzeniem funk-
cjonariuszy kancelarii prezyden-
ta jak i jego samego. Poseł PiS 
Karol Karski złożył doniesienie 
do prokuratury o niewykonaniu 
przez dowódcę samolotu roz-
kazu zwierzchnika sił zbrojnych. 
Z kolei poseł Przemysław Go-
siewski (jedna z o�ar późniejszej 
katastrofy smoleńskiej) nazwał 
majora Pietruczuka tchórzliwym. 

Niezależna wtedy od dyspozycji 
politycznych prokuratura uznała 
bezzasadność oskarżeń i nie 
wszczęła postępowania przeci-
wko pilotowi. Jednak decyzja o 
odsunięciu od lotów z prezyden-
tem tak doświadczonego pilota, 
pozbawiła 26 Pułk Lotnictwa 
cennego fachowca, których brak 
spowodował kierowanie do 
lotów specjalnych mniej doświ-
adczonych pilotów.

Gdyby lot do Smoleńska 
był pod dowództwem majora 
Pietruczuka - odpornego na 
presję psychiczną przełożon-
ych, którą wykazał się w locie 
do Tbilisi - nie doszłoby do 
katastrofy, która pochłonęła 
tak wiele o�ar i przez wymyśle-
nie naprędce teorii o zamachu 
i spowodowała rozłam polityc-
zny społeczeństwa, gdzie część 
Polaków - niestety - uwierzyła 
w kłamstwo o zamachu. Smut-
na prawda o konsekwencjach 
nieprzestrzegania procedur lot-
niczych, chociaż drogą okrężną, 
dociera również do Polski. Te 
moje spostrzeżenia pisane są w 
szczególnym dniu – 10 stycznia. 
Przez niemal prawie 10 lat od 
tragedii smoleńskiej 10 każde-
go miesiąca był dniem wma-
wiania społeczeństwu - pod-
czas „miesięcznic” na ulicach 
Warszawy - zamachu dla ukry-
cia przyczyny tej katastrofy.

Jan Kołodziejczyk

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i st-
wierdzenia, które stanowią wyr-
az osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w liście 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.

Listy do redakcji:

Brak rozwagi przyczyną tragedii
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13, 

Świebodzice

SKUP 
MIESZKAŃ 
 ZA GOTÓWKĘ

531 769 018

609 456 967

Na zakończenie sezo-
nu zasadniczego w III lidze 
koszykarzy zwycięstwa od-
niosły rezerwy Górnika Wał-
brzych i MKS Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój.

W ostatnim meczu grupy A 
III ligi koszykarzy Górnik Trans.
eu II Wałbrzych pokonał Trust-
mate KKS Kobierzyce 86:79 
(28:15, 12:19, 27:19, 19:26). W 
grupie B PGE Turów Zgorze-
lec uległ MKS Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój 69:71 (20:12, 
14:14, 19:22, 16:23). Punkty 
dla drużyny MKS Mazbud Ba-
sket zdobywali: Mateusz My-
ślak 33, Adrian Stochmiałek 
9, Adam Adranowicz 8, Prze-
mysław Olszewski 8, Michał 
Kaczuga 6, Oskar Pawlikowski 
4, Patryk Kowalski 3, Bartło-

miej Józefowicz, Maksymilian 
Karwik.  Wałbrzyszanie zajęli 
drugie miejsce w swojej grupie 
i z SMK Lubin, KKS Siechnice i 
KKS Kobierzyce zagra w grupie 
z czołową czwórką grupy B: 
Śląsk II Wrocław, KK Oleśnica, 
Zastal II Zielona Góra i WKK II 
Wrocław o prawo gry w turnie-
jach o awans do II ligi. Zespół 
ze Szczawna zajął 6 miejsce 
w grupie B i wraz Turowem 
Zgorzelec i Chrobrym Kłodz-
ko znalazł się w grupie, która 
będzie rywalizowała o miejsca 
9-15 w III lidze wraz z Baske-
tem Legnica, WSTK Wschowa, 
IgnerHome Polonią Świdnica 
i ZZKK Orzeł Ziębice. Pierwsze 
spotkania zostaną rozegrane 
25 stycznia.

(RED)

Zwycięski �nisz

Górnik Trans.eu Wał-
brzych, który jest liderem I ligi 
koszykarzy, pozyskał nowego 
gracza. Jest nim 23-letni Karol 
Kamiński, który do tej pory re-
prezentował Tre� Sopot.

- Do biało-niebieskich dołą-
czył Karol Kamiński który sezon 
rozpoczął w ekstraklasowym 
zespole Tre� Sopot. W po-
przednim sezonie Karol repre-
zentował I-ligowy MKS Znicz 
Basket Pruszków, w którym 
odgrywał kluczową rolę, zdo-
bywając średnio na mecz 17 
pkt. w tym z 39% skutecznością 
rzutów za 3 pkt. Przed sezo-
nem nasz klub prowadził z tym 
zawodnikiem zaawansowane 
rozmowy, jednak ostateczna 
decyzja gracza była taka, by 
spróbować swoich sił na par-
kietach ekstraklasy – informuje 

wałbrzyski klub na swoim o�-
cjalnym pro�lu na Facebooku.

Karol Kamiński ma 195 cm 
wzrostu i może grać na pozy-
cjach 2 lub 3 (rzucający obroń-
ca lub niski skrzydłowy). Umo-
wa została zawarta do końca 
następnego sezonu. - Karol 
swoja osobą dołoży energii po 
obu stronach parkietu, wzmoc-
ni grę 1 na 1, zbiórkę w ataku i 
więcej atletyzmu na pozycjach 
obwodowych, jestem bardzo 
zadowolony z pozyskania tego 
typu gracza – mówi Łukasz 
Grudniewski, trener Górnika.

Pierwszą okazją do poka-
zania się wałbrzyskiej publicz-
ności będzie derbowy mecz z 
Zetkamą Doral Nysa Kłodzko, 
który Górnik rozegra w hali 
Aqua-Zdrój 22 stycznia. 

(RED)

Górnik wzmacnia skład Zapisy 
na półmaraton
Na stronie www.polmaraton.
walbrzych.pl rozpoczęły się 
zapisy do 21 Toyota Półma-
ratonu Wałbrzych. 23 sierpnia 
2020 roku o godz. 11.00, trady-
cyjnie spod wałbrzyskiego ratu-
sza ruszy kilka tysięcy biegaczy 
w jednym z najtrudniejszych 
półmaratonów w naszym kraju. 
To niezwykły bieg, ponieważ w 
ubiegłym roku Toyota Półma-
raton Wałbrzych był pierwszym 
dużym biegiem w Polsce gdzie 
nie używano plastikowych kub-
ków czy butelek. - W tym roku 
kontynuujemy akcję „Stop Pla-
stik” i dbamy o Nasze lokalne 
środowisko. Staramy się również 
w każdej z edycji wsłuchiwać się 
w Państwa głosy, dlatego wy-
szliśmy naprzeciw Wałbrzysza-
nom i specjalnie dla osób zamel-
dowanych w granicach naszego 
miasta opłata startowa wynosi 
tylko 40 zł. Również i w tym roku 
będziemy próbować wyśrubo-
wać rekord frekwencji dlatego 
musicie nam w tym pomóc. Wy-
starczy zapisać się i wystartować 
na znakomicie przygotowanej 
malowniczej trasie w centrum 
Wałbrzycha. Zmieniliśmy rów-
nież zasady zapisów i w tym 
roku ceny będą zależne od ter-
minu zgłoszenia: do 31.03.2020 
– 60 zł + 50 zł markowa koszul-
ka półmaratonu; od 1.04 do 
30.06 – 80zł + 50 zł markowa 
koszulka półmaratonu; od 1.07 
do 18.08 – 100 zł + 50 zł marko-
wa koszulka półmaratonu; od 
22.08 do 23.08 – 120 zł + 60 zł 
markowa koszulka półmaratonu 
wyłącznie w Biurze Zawodów ul. 
Chopina 1. Do 30.06 opłata star-
towa dla osób zameldowanych 
w Wałbrzychu wynosi 40 zł. Po 
terminie 30.06 opłata według 
harmonogramu.

(RED)

Siatkarze MKS-u Aqua-
-Zdrój szybko zapomnieli o 
wpadce w Żaganiu. W sobot-
nim meczu wałbrzyszanie 
pokonali wyżej dotychczas 
sklasy�kowany AZS UZ Zie-
lona Góra 3:1 i tym samym 
- po krótkiej przerwie - po-
wrócili na fotel wicelidera 
II ligi. Swoje spotkanie w II 
lidze wygrały także siatkar-
ki MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych.

Z wyjątkiem trzeciej partii, w 
której rozluźnieni gospodarze 
dali się zaskoczyć akademikom 
z Zielonej Góry, w pozostałych 
setach dominacja podopiecz-
nych trenerów Janusza Igna-
czaka oraz Fabiana Kurzawiń-
skiego nie podlegała dyskusji. 
Wałbrzyszanie zwyciężyli 3:1 
wygrywając poszczególne od-
słony do 18, 15 oraz 21.

- Kluczem do wywalczenia 
3 „oczek” okazała się między 
innymi skuteczna gra skrzy-
dłowych, których dodatkowo 
w ostatniej partii wsparli nasi 
środkowi zdobywając kilka 
ważnych punktów - przyznał 
trener Fabian Kurzawiński.

Statuetkę MVP otrzymał 
Marcin Dereń, który wcho-
dząc z ławki rezerwowych w 
pierwszym secie poprawił grę 

zespołu na przyjęciu. Podczas 
meczu przeprowadzono licy-
tację piłki z podpisami przed-
stawicieli UKS Kinder Volleyball 
Wałbrzych, z której dochód 
przeznaczono na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Jej właścicielem został Jarosław 
Dusza, organizator i pomysło-
dawca Wałbrzyskiej Amator-
skiej Ligi Siatkówki Aqua-Zdrój, 
który wylicytował piłkę za 420 
złotych. Warto również dodać, 
iż w trakcie spotkania trwała 
rejestracja dawców szpiku ko-
stnego fundacji DKMS.

A przed siatkarzami i kibica-
mi drugi z meczów „kampanii 
styczniowej” - już w najbliższą 
sobotę o godz. 17.00 w hali 
Aqua-Zdrój spotkanie z MUKS 
Ziemia Milicka Milicz.

- Do Wałbrzycha przyjeż-
dża zespół, który w pierwszej 
rundzie jako pierwszy wygrał 
z nami za 3 punkty. Czas zatem 
na rewanż, bo nasza drużyna z 
pewnością będzie chciała zre-
wanżować się za tę porażkę. 
Czeka nas zatem emocjonują-
ce widowisko – dodaje trener 
Kurzawiński.

Bilety wstępu w cenie kosz-
tują 5 zł, a dzieci do 7 roku życia 
mają wstęp bezpłatny. Strefę 
małego kibica zapewni UKS 

Kinder Volleyball (gry i zabawy 
dla najmłodszych z konkursa-
mi), a dla obecnych kibiców 
będą przygotowane upominki 
przez partnerów.

MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych - AZS UZ 
Zielona Góra 3:1 (25:18, 25:15, 19:25, 
25:21)
MKS Aqua-Zdrój: Szczygielski, Nowak, 
Redyk, Gawryś, Leński, Kulik, Zieliński 
(libero) oraz Dereń, Laskowski, Sroka, 
Mikulski. Trenerzy: Janusz Ignaczak 
oraz Fabian Kurzawiński

Tuż za podium
W meczu XII kolejki II ligi 

siatkarek MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych pokonał 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
Silesię Volley Mysłowice 3:0 
(25:17, 25:22, 25:19). Chełmiec 
zagrał w składzie: Gezella, Sła-
wińska, Sobolewska, Judyta 
Rzeczycka, Olczyk, Łuszyńska, 
Bojko (libero) oraz Małodo-
bra, Biarda, Julia Rzeczycka, 
E. Pawelska (libero), Gajczyk. 
Drużyna trenera Marka Olczy-
ka zajmuje 4 miejsce w tabeli 
3 grupy II ligi z punktem straty 
do trzeciego Sokoła Radzion-
ków. Następny mecz wałbrzy-
szanki rozegrają 18 stycznia. 
Ich rywalem w Oławie będzie 
miejscowy Sobieski.

(RED)

Dwa zwycięstwa
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gazowe i alternatywnie kominek. 
Cena 123 tys. zł. 

Sprzedam działkę budowlaną w 
miejscowości Kowalowa w gminie 
Mieroszów o pow. 2167m2. Cena 
70 tys. zł

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

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
40,8 m2 w samym centrum Wał-
brzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal 
znajduje się na parterze i składa się 
z dwóch pomieszczeń biurowo- 
usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 tys. zł. 

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(2) Zabytkowa krajalnica do wędlin 
- KUPIĘ. Tel. 530-633-528

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

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

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

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

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

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

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

BIAŁY KAMIEŃ  2 pokoje parter 
cena 65tys zł  tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 

na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 549 

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

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl
Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630
OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA 
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30
DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA, 
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawien-
ko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w 
tym pow. biurowa-mieszkalna 60 
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł 
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
BS – 4052 – Jedlina – Zdrój, 
Restauracja, lokal, 147 m2, działka 
2400 m2, cena 339 tys. Tel. 883 
334 486.
PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do 
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 
883 334 486
MS – 4072 – Nowe Miasto, 108 m2, 
3 pokoje, do wprowadzenia, cena 
209 tys. Tel. 883 334 486
MS – 4065- Piaskowa Góra 2 
pokoje, jasna kuchnia, 1 piętro w 
4 -piętrowym bloku, cena 139 tys. 
Tel. 883 34 481
MS – 4068- Biały Kamień 41m2, 
spokojna okolica, ogródek, cena 
92 tys. Tel. 883 334 481
MS – 4074 – Podzamcze 2 pokoje 
duży balkon, 35,50 m2, 3 piętro w 
7-piętrowym bloku, cena 129 tys. 
Tel. 883 334 486
MS- 4079 – Boguszów- Gorce, 38,5 
m2, 2 pokoje, ogrzewanie miejskie, 
cena 119 tys. Tel. 883 334 481
MS – 3979 – Szczawno – Zdrój, 
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2, 
do wprowadzenia, cena 272 tys. 
Tel. 883 334 481
MS- 4062- Piaskowa Góra, 2 pok. 
po kapitalnym remoncie, 41 m2, 
parter, cena 175 tys. Tel. 883 334 
481.
MS – 4075 – Piaskowa Góra, 4 po-
koje, 57m2, parter, do wprowadze-
nia, cena 220 tys. Tel. 883 334 481.

MS – 4001 – Podzamcze, 3 pokoje 
68 m2, cena 179 tys. Tel. 883 334 
481.
MD – 4056 – Dom Świebodzice 
Centrum, 400 m2, działka 1500 
m2, cena 549 tys. Tel. 883 334 486.
DO WYNAJĘCIA - Oferujemy 
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 – 
pokojowe położone w dzielnicy 
Piaskowa Góra. Kwota najmu od 
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!
DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 

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

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON – 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

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

BON –PIASKOWA GÓRA, Dom o 
pow 190 m2, Działka 490 m2.5 
pokoi, jasna kuchnia, 2 łazienki, 
do remontu  cena: 498 000 zł  
(nr:2601) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z 
balkonem, 49,8m2, 2 pokoje,jasna 
kuchnia, łazienka, wc , ogrzewanie 
miejskie, po kapitalnym remoncie,  
cena: 169 000 zł  (nr:2602) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

Głuszyca ul. Kłodzka 8 
tel.882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk.pl

www.zolnieruk.pl

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

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu, w dzielnicy Biały Kamień o 
pow. 63,50 m² (67 m² powierzch-
ni użytkowej- strych, piwnica), 
2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie 
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