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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

Przypomnijmy: burmistrz 
Boguszowa – Gorc Jacek C. 
został aresztowany 19 grud-
nia 2018 roku i do dziś prze-
bywa za kratami, ponieważ 17 
grudnia 2019 r. sąd przedłużył 
areszt o kolejne 3 miesiące. 
Prokuratura Okręgowa w Świd-
nicy w grudniu 2019 r. skiero-
wała do sądu akt oskarżenia w 
tej sprawie. Prokurator oskarżył 
Jacka C. o popełnienie czte-
rech czynów polegających na 
przyjęciu korzyści majątkowej, 
płatnej protekcji polegającej 
na powoływaniu się na wpły-
wy organach podatkowych w 
zamian za korzyść majątkową 
oraz działaniu na szkodę Gmi-
ny Boguszów - Gorce i wyrzą-
dzenie jej szkody w wielkich 
rozmiarach w kwocie ponad 4 
mln złotych poprzez bezpod-
stawne odwołanie przetargu 
na sprzedaż nieruchomości. 
Jacek C. nie przyznał się do 
żadnego z zarzucanych mu 
czynów, a pierwsza rozpra-
wa została zaplanowana na 
30 stycznia 2020 r. w Sądzie 
Okręgowym w Świdnicy. W raz 
z burmistrzem Jackiem C. na 
ławie oskarżonych zasiądzie 8 
innych osób, w tym radna Rady 
Miejskiej Boguszowa- Gorc Ur-
szula M. W 2019 r. 

Przebywający w areszcie 
burmistrz Jacek C. cały czas po-

biera wynagrodzenie z tytułu 
pełnionej funkcji. Wiosną 2019 
r. Rada Miejska Boguszowa-
-Gorc wystosowała do aresz-
towanego burmistrza apel, w 
którym domagała się od niego 
złożenia urzędu. Jacek C. nie 
zrezygnował z funkcji, więc 
22 lipca 2019 r. radni z klubu 
Razem dla Boguszowa-Gorc 
złożyli projekt uchwały w spra-
wie referendum o odwołanie 
burmistrza. Podczas sesji, która 
odbyła się 22 sierpnia 2019 r., 
rada miejska uchwały jednak 
nie przyjęła. W związku z tym 
21.10.2019 r., na ręce Zastępcy 
Burmistrza Boguszowa – Gorc 
Sebastiana Drapały, zostało 
złożone zawiadomienie o za-
miarze przeprowadzenia w 
mieście referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza Miasta 
Boguszów-Gorce. 16 grudnia 
2019 r. organizatorzy referen-
dum złożyli w Biurze Komisa-
rza Wyborczego w Wałbrzychu 
wniosek o przeprowadzenie 
głosowania. Pod wnioskiem o 
plebiscyt podpisało się 3 tysią-
ce mieszkańców Boguszowa-
-Gorc. 13 stycznia 2020 r. Komi-
sarz Wyborczy w Wałbrzychu 
wyznaczył termin referendum 
na 15 marca 2020 r.

- W głosowaniu musi wziąć 
udział co najmniej 3/5 wybor-
ców z drugiej tury wyborów 

Referendum uzdrowi sytuację?
Trwają przygotowania do referendum w sprawie odwołania burmistrza Boguszowa – Gorc. 

By głosowanie było uważne, 15 marca 2020 roku do urn musi pójść 
prawie 3100 mieszkańców miasta.

samorządowych w naszym 
mieście, która odbyła się 4 listo-
pada 2018 roku. Wówczas swo-
je głosy oddało 5149 upraw-
nionych do głosowania. Aby 
referendum było ważne, 15 
marca 2020 roku, do urn musi 
pójść co najmniej 3089 wybor-
ców. O wyniku głosowania zde-
cyduje większość, w tym kon-
kretnym przypadku powinno 
to być minimum 1545 głosów. 

złożonego wtedy podpisu, po-
przez czynny udział w głoso-
waniu. A tych potrzeb i możli-
wości włączenia się w pomoc 
z pewnością będzie więcej. W 
tym głosowaniu to nasz wybór 
będzie decydujący. Nasze re-
ferendum - nasze wybory. Tak 
nie jest w przypadku wyborów 
ogólnopolskich, bo wtedy de-
cyduje większość w całej Pol-
sce, a tym razem to my sami 
zdecydujemy. Nigdy w historii 
tego miasta nie było ważniej-
szego głosowania i pewnie 
nigdy już nie będzie. Dlatego 
w tym dniu, 15.03.2020 r., każ-
dy odpowiedzialny obywatel 
tego miasta musi udać się do 
swojej komisji wyborczej i 
oddać tam swój głos. Potra�-
my się jednoczyć w ważnych 
chwilach i taką chwilą, bez 
wątpienia, będzie ta marco-
wa niedziela – podkreśla Artur 
Wiaderny, mieszakniec Bogu-
szowa – Gorc.

- Dla mnie jest ważne to, że 
nasze miasto musi wydać nie-
małe pieniądze na ten cel, a są 
przecież inne ważne potrzeby. 
Ale jeżeli referendum jest orga-
nizowane, to znaczy, że część 
mieszkańców uznała, że jest 
potrzebne. Jednak zdania są w 
tej kwestii podzielone: dla jed-
nych to potrzebne, a dla innych 
nie – mówi Marcel Lorenc, wi-
ceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Boguszowa – Gorc.

Sprawą referendum w Bo-
guszowie – Gorcach interesują 
się także samorządowcy i poli-
tycy spoza tego miasta.

- Dla mnie rzeczą nie do 
przyjęcia jest fakt, że przez tak 
długi czas wymiar sprawie-
dliwości karze nam czekać na 
rozstrzygnięcie sprawy aresz-
towanego przed ponad rokiem 
burmistrza. Bo z tego właśnie 
wynikają dzisiejsze problemy 
miasta. Ta sytuacja idealnie 
obrazuje typową polską pro-
wizorkę, w której tymczasowe 
rozwiązanie zostaje na czas 
nieokreślony. Mamy rozpisane 
referendum i to mieszkańcy za-
decydują, czy chcą takiej pro-
wizorki, czy chcą zmiany. Jeżeli 
referendum się nie uda, to nie 

Jako inicjatorzy referendum ze 
swojej strony dołożymy wszel-
kich starań, aby frekwencja w 
tym referendum była znacznie 
wyższa niż w 2018 roku, kiedy 
wyniosła ona około 43% i była 
jedną z najniższych w naszym 
regionie. Podkreślamy: to nie 
jest referendum dla inicjato-
rów, partii politycznych, czy 
polityków. To jest referendum 
dla was, mieszkańców, i to wy, 
zdecydujecie o tym, czy będzie 
ono ważne i wiążące – podkre-
ślają członkowie komitetu refe-
rendalnego.

Głosowanie w sprawie od-
wołania burmistrza budzi wiel-
kie emocje.

- Jesteśmy wszyscy dopie-
ro w połowie drogi. Teraz to 
my – mieszkańcy - musimy 
swoją obywatelską postawą 
udowodnić, że było dla kogo 
to organizować. Kto może po-
winien też się zaangażować i 
wspomóc komitet referendal-
ny. Jak ? Choćby przez szeroką 
informację o referendum w 
gronie swoich bliskich i znajo-
mych. Wszyscy, którzy podpi-
sali listy poparcia dla referen-
dum, powinni teraz dopełnić 
formalności, potwierdzić wagę 

pozostaje nic innego jak cze-
kać aż młyny sprawiedliwości 
„przemielą” sprawę aresztowa-
nego burmistrza. Referendum 
może się nie udać i to też to 
trzeba traktować jako decyzję 
mieszkańców. Przypominam, ż 
kilka lat temu w Głuszycy dwu-
krotnie próbowano odwołać 
panią burmistrza i dwa razy się 
nie udało. Zatem jeśli referen-
dum się nie uda lub mieszkań-
cy zadecydują o pozostawieniu 
burmistrza na stanowisku, to 
taką decyzję też trzeba będzie 
w pełni uszanować – wyjaśnia 
Mirosław Lubiński, przewodni-
czący Komisji Zdrowia Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego.

- Dla mnie skandalem jest, 
że z publicznych pieniędzy 
płacimy „za pracę” burmistrzo-
wi, który od ponad roku jest 
w areszcie! Już dawno powi-
nien był zrezygnować z funk-
cji i oszczędzić wstydu miastu 
oraz dodatkowych kosztów 
związanych z wypłatą wyna-
grodzenia, a teraz z organizacją 
referendum. Do dymisji po-
winien również podać się za-
stępca burmistrza oraz osoby, 
którym postawiono zarzuty. 
W tych okolicznościach, gdy 
nie można liczyć na honorowe 
postępowanie ludzi kurczowo 
trzymających się stanowisk, 
referendum o odwołanie bur-
mistrza jest jedynym wyjściem, 
które może uzdrowić sytuację. 
Tylko nowy gospodarz miasta, 
wybrany w uczciwy sposób, 
może liczyć na wsparcie insty-
tucji wojewódzkich i central-
nych – dodaje Kamil Krzysztof 
Zieliński, pełnomocnik Prawa 
i Sprawiedliwości w powiecie 
wałbrzyskim.

Robert Radczak
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Tuż przed Świętami Boże-
go Narodzenia Rada Miejska 
Wałbrzycha uchwaliła budżet 
na rok 2020. To wydarzenie 
nie wzbudziło większego za-
interesowania opinii publicz-
nej. Zadaję sobie pytanie: dla-
czego lokalne media zupełnie 
ignorują najważniejsze dla 
miasta decyzje rady miej-
skiej? Nie wierzę, że o tym 
decyduje tylko niewątpliwy 
urok Prezydenta Wałbrzycha. 
A może to ja, podobnie jak i 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa (RIO), mylimy się wi-
dząc zagrożenia dla �nansów 
naszego miasta?

Tym razem radnym udo-
stępniono opinię RIO przed 
sesją rady miejskiej, na której 
przyjęto budżet na obecny rok. 
Przypomnę, że przed uchwale-
niem budżetu na 2019 r. taką 
opinię zatajono przed radnymi. 
Zastanawiam się też, ilu rad-
nych zapoznało się z tymi opi-
niami, ale sądząc po dyskusji, a 
właściwie po jej braku i wyniku 
głosowania, opinie RIO nie ro-
bią na nich żadnego wrażenia. 
Ale po kolei.

Według prognozy pani 
skarbnik miasta, koniec roku 
powinien zamknąć się długiem 
ponad 643 milionów złotych. 
Czy to dużo? W przyjętym w 
grudniu ubiegłego roku bu-
dżecie Wałbrzycha na 2020 rok 
zaplanowano dochody bieżące 
na poziomie 688 mln złotych. 
Wynika z tego, że zadłużenie 
miasta przekracza 90% tych 
dochodów. Oprócz dochodów 
bieżących budżet powinien 
zostać zasilony dochodami 
majątkowymi na poziomie 162 
mln zł. Zaplanowane wydatki, 
które poniesie miasto w tym 
roku, to ponad 938 milionów 
złotych, w tym wydatki bieżące 
zaplanowano na poziomie po-
nad 662 mln złotych. Rok 2020, 
według uchwalonego budżetu, 
powinien zamknąć się de�cy-
tem przekraczającym 87 mln 
zł. De�cyt ten ma być s�nan-
sowany kolejnym kredytem. 
Opinie Regionalnej Izby Obra-
chunkowej (otrzymaliśmy trzy), 
w tym „w sprawie o możliwości 
s�nansowania de�cytu Miasta 
Wałbrzycha przedstawionego 
w projekcie uchwały budżeto-

wej Miasta Wałbrzycha na 2020 
rok”, wskazują na zagrożenia, 
których większość radnych nie 
dostrzega. Rada uchwaliła bu-
dżet głosami wszystkich rad-
nych Klubu Romana Szełemeja 
(20 głosów „za”), przy trzech 
głosach przeciwnych (radni PiS: 
C. Kuriata, B. Mucha i niżej pod-
pisany) i dwóch głosach wstrzy-
mujących (A. Adamkiewicz i R. 
Wierzbicka).

Regionalna Izba Obrachun-
kowa zwraca uwagę:

Planowany w 2020 roku de-
�cyt budżetu gminy w kwocie 
87 371 583,00 zł oraz źródło 
jego s�nansowania - dotyczy 
wydatków majątkowych, które 
nie znajdują pokrycia w progno-
zowanych dochodach mająt-
kowych. Wydatki majątkowe są 
wyższe od dochodów majątko-
wych o kwotę 113.119.883,00 zł.

Co na to radni? Uchwalili 
budżet, który daje upoważnie-
nie prezydentowi miasta do 
zaciągnięcia kolejnych czte-
rech kredytów na łączną kwotę 
ponad 144 mln. Warto zwrócić 
uwagę, że dwa z tych kredytów 
- pierwszy na kwotę 55 mln zł 
oraz drugi na kwotę ponad 26,6 
mln zł - to kredyty, które będą 
spłacane w latach 2022-2033. 
Ten drugi kredyt zaciągamy na 
spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Czyli bierzemy 
kredyt by spłacać kredyt! Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, w 
opinii do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej stwierdza:

Taka konstrukcja budżetu, 
gdzie nie planuje się bieżącej 
nadwyżki budżetu na spłatę zo-
bowiązań  zaliczanych do tytu-
łów dłużnych, lecz na ich spłatę 
zaciągane są kredyty, pożyczki, 
emitowane obligacje komunal-
ne oraz uchwalanie budżetu 
z de�cytem, s�nansowanym 
przychodami zwrotnymi może 
uniemożliwić realizację usta-
wowych zadań nałożonych na 
gminę.

Ponadto RIO wskazuje, że:
Organy samorządu teryto-

rialnego ponoszą odpowie-
dzialność za sytuację �nansową 
jednostki, a w szczególności za 
celowość i realność planowa-
nych wydatków.

Ta ostatnia uwaga RIO, po-
dobnie jak poprzednie, została 

Koszty ważnych rzeczy

zbagatelizowana przez więk-
szość członków Rady Miejskiej 
Wałbrzycha. Pozostaje pytanie: 
czy radni Klubu Romana Sze-
łemeja są świadomi, że rada 
miejska, w której zasiadają, jest 
organem samorządu teryto-
rialnego do którego uwagi Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
były adresowane?

Na zakończenie trochę da-
nych statystycznych. Na koniec 
2018 roku Wałbrzych znalazł się 
na piątym miejscu w Polsce pod 
względem zadłużenia per capi-
ta (czyli na jednego mieszkań-
ca), które wynosiło 4 889 zł. Po 
miesiącu „awansowaliśmy” na 
czwartą pozycję w tym rankingu, 
gdyż jego lider - gmina Ostrowi-
ce - przestał istnieć jako jednost-
ka samorządu terytorialnego… 
Jeżeli chodzi o zadłużenie mia-
sta w stosunku do dochodów, 
to Wałbrzych nie ma już kogo 
wyprzedzać, ani obawiać się, 
że jakaś gmina nas wyprzedzi. 
Jesteśmy liderem! W roku 2018 
zadłużenie Wałbrzycha wyniosło 
94,9 %  w stosunku do docho-
dów. Za nami, na drugiej pozycji, 
znalazł się Toruń z wynikiem 78,3 
%, a na najniższy stopniu „pudła” 
zmieściło się Krosno z wynikiem 
70,1 %. Ranking obejmuje też 
miasta na prawach powiatu. I tu 
też oczywiście Wałbrzych otwie-
ra pierwszą dziesiątkę, którą za-
mykają Wrocław i Rzeszów, jakże 
ze „skromnym” wynikiem - od-
powiednio 57 i 54,6 %. Powyż-
sze dane opublikował dziennik 
„Rzeczpospolita” 30.06.2019 r. 
W tym artykule zwrócono uwa-
gę, że latach 2011-2018, czyli 
za rządów prezydenta Romana 
Szełemeja, zadłużenie Wałbrzy-
cha wzrosło o 280 mln zł. W 2018 

wynosiło już 590 mln. zł. Redak-
cja „Rzeczpospolitej” zwróciła 
się do prezydenta o komentarz 
i opublikowała jego odpowiedź.

- Gdybym ograniczył inwe-
stycje, nikt by mnie nie docenił 
za zmniejszenie zadłużenia, tyl-
ko zganił za niezrobienie waż-
nych rzeczy w mieście – zazna-
czył Roman Szełemej (!).

Mamy za sobą 2019 rok, ko-
lejne zwiększenie zadłużenia o 
ponad 50 mln złotych. Byłoby 
pewnie większe, gdyby nie „kro-
plówka” podana miastu przez 
agendę tak nielubianego przez 
większość radnych Rządu PiS. To 
Polski Fundusz Rozwoju (spółka 
akcyjna należąca do Skarbu Pań-
stwa) zasilił budżet miasta, zaku-
pując od niego 49 % udziałów 
Miejskiego Zarządu Budynków 
za sumę 12 mln złotych.

Biorąc pod uwagę tempo 
wzrostu zadłużenia Wałbrzy-
cha, pozostaje tylko kwestia 
kiedy zostanie przekroczona 
granica 700 mln zł, a także fakt, 
że część zaciągniętych kredy-
tów gmina będzie spłacać po 
kilkuletniej karencji, to trudno 
oprzeć się myśli, że za przejazd 
nowo wybudowaną obwodnicą 
będziemy musieli płacić haracz, 
aby Wałbrzych mógł wywiązać 
się ze swoich zobowiązań.

Jerzy Langer 
Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha

***

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

Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej został na-
grodzony tytułem „Samo-
rządowiec roku 2019” przez 
redakcję Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”.

- Prezydentem miasta zo-
stał w 2011 roku. W ciągu 8 
lat wprowadził je na ścieżkę 
szybkiego rozwoju. Cieszy się 
zaufaniem samorządowców w 
regionie jako pomysłodawca i 
lider Porozumienia Sudeckie-
go, a także miejskiego obszaru 
funkcjonalnego – Aglomeracji 
Wałbrzyskiej – napisali przed-
stawiciele redakcji w uzasad-
nieniu wyboru Romana Szełe-
meja. 

Pismo Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” to naj-
ważniejszy w Polsce dwuty-
godnik w całości poświęcony 
jednostkom samorządu teryto-

Roman Szełemej 
samorządowcem roku

Jak podaje Ministerstwo 
Cyfryzacji, ponad milion Po-
laków musi wymienić dowód 
osobisty w 2020 roku z po-
wodu kończącego się termi-
nu ważności. Dodatkowo 160 
tysięcy młodych osób wyrobi 
go po raz pierwszy.

Aby otrzymać dokument 
potwierdzający tożsamość na-
leży złożyć odpowiedni wnio-
sek w urzędzie miasta lub gmi-
ny. Można to zrobić także przez 
Internet. Wszystkie osoby, któ-
re składają wnioski od marca 
2019 roku, otrzymują nowo-
czesny dokument, e-dowód. 
Jego warstwa elektroniczna to 
wbudowany, bezstykowy chip. 
Dzięki niemu właściciel doku-
mentu może komunikować się 
elektronicznie z administracją 
publiczną. To sprawia, że e-do-
wód umożliwia m.in. załatwia-
nie online spraw urzędowych, 
elektroniczne podpisywanie 
dokumentów czy też korzysta-
nie z automatycznych bramek 

granicznych na lotniskach.  
Aby złożyć wniosek online ko-
nieczne jest posiadanie pro�lu 
zaufanego. Przyda się on nie 
tylko do złożenia wniosku o 
dokumenty, ale i do załatwia-
nia online wielu innych spraw 
urzędowych. Pro�l zaufany za-
kłada się za darmo. A informa-
cje jak to zrobić znaleźć można 
na stronie www.pz.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć 
jedną aktualną (nie starszą niż 
6 miesięcy), kolorową fotogra-
�ę w pozycji frontalnej, speł-
niającą wymogi fotogra�i bio-
metrycznej. Czas oczekiwania 
na nowy dowód to maksymal-
nie 30 dni. Za jego wyrobienie 
nie trzeba płacić. Wydanie do-
kumentu jest bezpłatne.

Przypominamy, że posiada-
nie nieważnego dowodu oso-
bistego przez osobę powyżej 
18 roku życia, zamieszkałej na 
terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest wykroczeniem.

(MD)

Wymień dowód 
osobisty

rialnego. Tworzony przez eks-
pertów i dziennikarzy dostar-
cza fachową wiedzę niezbędną 
urzędnikom w codziennej 
pracy. Jest obowiązkową lek-
turą wszystkich pracowników 
urzędu, radnych i partnerów 
samorządu.

(RED)
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Czysta energia to nasze 
nowe dobro narodowe, które 
może przynieść wiele korzyś-
ci mieszkańcom, przed-
siębiorcom i samorządom. 
Moda na odnawialne źródła 
energii stała się faktem. 
Za kilka lat zielona energia 
będzie standardem w pols-
kich domach. Pamiętajmy, że 
czystą energię wprowadzamy 
nie tylko dla siebie ale przede 
wszystkim dla przyszłych 
pokoleń.

Mija rok od Konwencji Pro-
gramowej Porozumienia, na 
której minister Jadwiga Emile-
wicz zapowiedziała program En-
ergia+ który w pełni zrealizowała. 
Podsumowując rok funkcjonowa-
nia programu można z satysfak-
cją uznać, że ogromna część 
Polaków mocno polubiła czystą 
energię. Dzięki programowi En-
ergia Plus rynek czystej, zielonej 
energii w Polsce jest jednym z 
najszybciej rozwijających się w 
Europie, a w kolejnych latach 
mamy szanse zostać jego lider-
em. Polska w 2019 roku była na 
5 miejscu w Unii Europejskiej pod 
względem nowych przyrostów 
mocy fotowoltaicznych. Możemy 
już nawet z pełną świadomością 
mówić o panującej w naszym 
kraju modzie na odnawialne 
źródła energii.

Efekty programu Energia 
plus przerosły nasze najśmielsze 
oczekiwania. Polacy zbudowali 
przydomowe instalacje o mocy 
niemal 800 MW. Jest to 4 razy 

Energia Plus – to działa!
więcej niż zakładaliśmy, więcej 
niż we wszystkich poprzed-
nich latach liczonych łącznie. 
To tyle, ile produkuje cała elek-
trownia wodna w Żarnowcu. 
Łącznie, wraz z większymi, 
przemysłowymi instalacjami, 
moc nowotworzonej zielonej en-
ergii, to obecnie 1200 MW. Aż 
75 tys. gospodarstw domowych 
zdecydowało się na zamontow-
anie instalacji fotowoltaicznej. 
Prognozy wskazują, że w tym 
roku zainteresowanie Polaków 
możliwością produkowania en-
ergii na własne potrzeby będzie 
jeszcze większe. To bardzo 
cieszy i dowodzi, że Polacy to 
mądrzy gospodarze. W dłuższej 
perspektywie ceny energii będą 
rosły, więc im szybciej zdecydu-
jemy się na instalację fotowolta-
iczną, tym większe będą nasze 
oszczędności.

Warto zauważyć, że Energia 
Plus spowodowała rewolucję nie 
tylko w domowych rachunkach 
za prąd, ale również na rynku 
pracy. Absolwenci klas technic-
znych ze specjalizacją monter 
instalacji OZE, czy też technik 
urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej - kierunek w Ze-
spole Szkół Politechnicznych 
,,Energetyk” w Wałbrzychu - bez 
wątpienia znajdą pracę.
Nie ukrywamy jednak, że aby to 
wszystko mogło się wydarzyć, 
konieczne były następujące dz-
iałania podjęte w ramach pro-
gramu Energia Plus:
• Zmiany legislacyjne i uproszc-

zone procedury pozwalające 
każdemu Polakowi łatwo i 
szybko uzyskać status pro-
sumenta czyli producenta en-
ergii na własny użytek.

• Rozszerzenie defi nicji prosu-

menta o przedsiębiorstwa, 
dzięki temu fi rmy również 
mogą produkować energię 
elektryczną na własne potr-
zeby.

• Ulga podatkowa czyli możli-
wość odliczenia od podatku 
inwestycji poniesionych na 
instalację OZE.

• Obniżony podatek VAT z 23% 
na 8% na przydomowe insta-
lacje OZE, które znajdują się 
poza bryłą budynku miesz-
kalnego. Dzięki temu można 
bardziej efektywnie wykorzy-
stywać teren, którym się dys-
ponuje.

• Uruchomienie programu Mój 
Prąd w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Ten 
program to 5 tys. zł dotacji do 
każdej przydomowej instalacji 
fotowoltaicznej, proste proce-
dury, szybka ocena wniosków 
i wypłata przyznanych dotacji. 
W ciągu 3 miesięcy udzielono 
dotacji łącznie na kwotę 90 
mln zł, powstało 18 tys. insta-
lacji fotowoltaicznych.

• Przepisy ułatwiające miesz-
kańcom terenów wiejskich 
zakładanie tzw. spółdzielni 
energetycznych. Dzięki temu 
mieszkańcy wsi mają szansę 
obniżyć koszty energii elek-
trycznej, a polskie rolnictwo 
ma szansę zwiększyć swoją 
konkurencyjność.

• Uruchomienie 200 mln zł ze 
środków Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju na 

projekty, które pomogą fi r-
mom produkującym piece 
przestawić swoją działalność 
na innowacyjne rozwiąza-
nia z obszaru czystej energii 
(pompy ciepła, nowoczesne 
kotły na biomasę, fotowoltai-
ka). 
W ramach Programu Ener-

gia Plus planowane są dalsze 
prace, które otworzą kolejnym 
grupom drogę do taniej i czys-
tej energii, ale o tym już w na-
jbliższym czasie.

Poniżej przedstawiam Państ-
wu link dp informacji o trwa-
jących naborach wniosków w 
ramach Programów priorytet-
owych NFOŚiGW oraz nabór 
wniosków w ramach programu 
priorytetowego „Energia Plus”:
h t t p : / / n f o s i g w. g o v. p l / n a -
bor-wnioskow/art,317,infor-
macja-o- t rwajacych-nabor-
ach-wnioskow.html
http://www.nfosigw.gov.pl/ofer-
ta-f inansowania/srodki-kra-
jowe/programy-priorytetowe/
energia-plus/nabor-2019-ener-
gia-plus/

Beata Żołnieruk

R E K L AMA

20 stycznia 2020 r. od-
było się pierwsze w historii, 
otwarte spotkanie Wałbrzy-
skiej Rady Kobiet. Panel 
dyskusyjny poświęcony był 
największym problemów 
nierówności, z którymi spo-
tykamy się na co dzień.

Finlandia, Dania i Norwegia 
to kraje, które przodują, jeśli 
chodzi o poziom szczęśliwości. 
Tak się składa, że są to również 
narody, które mają bardzo wy-
soki tzw. indeks równości płci. 
Dlatego właśnie równość jest 
tak ważna, bo oznacza dobrą 
jakość życia, zadowolenie spo-
łeczne, wzrost PKB. W Polsce 
równość kobiet i mężczyzn to 
wciąż problem w sferze przede 
wszystkim stereotypów doty-
czących płci, szczególnie bo-
leśnie odczuwana w obszarze 

zatrudnienia. Co druga kobieta 
jest czynna zawodowo, a za-
ledwie 10 procent właścicieli 
�rm to kobiety.

- Rozwiązania systemowe i 
dyrektywy unijne to za mało. 
Potrzeba aktywności środo-
wisk lokalnych i autentyczne-
go zaangażowania. Wałbrzych 
jest jednym z nielicznych miast 
w Polsce, które chce to zmienić 
na poziomie lokalnym, przy 
wsparciu wielu środowisk, w 
tym także biznesu - mówi Syl-
wia Petryna, szefowa Petra 
Consulting, która wzięła udział 
w panelu dyskusyjnym zorga-
nizowanym w ratuszu miej-
skim w Wałbrzychu. - Od 16 
lat w Petra Consulting aktywi-
zujemy kobiety i namawiamy 
je, by inwestowały w siebie, 
oferując warsztaty rozwojowe, 

kursy podnoszące kompeten-
cje i kwali�kacje, doradzając, 
wzmacniając poczucie własnej 
– mówi Sylwia Petryna.

Europejska Karta Równości 
Kobiet i Mężczyzn podkreśla, 
że równość kobiet i mężczyzn 
jest podstawowym prawem 
każdego człowieka i funda-
mentem demokracji. Powin-
na funkcjonować w każdym 
aspekcie naszego życia. Jak 
możemy przeciwdziałać dys-
kryminacji w swoim otocze-
niu?

- Poprzez eliminacje ste-
reotypów dotyczących płci, 
pochodzenia, orientacji sek-
sualnej, czy wyglądu; przez 
zrównoważony udział kobiet i 
mężczyzn w gremiach decyzyj-
nych każdego szczebla, eduka-
cję, itp. Efekt uda się osiągnąć 

Równi znaczy szczęśliwsi

wtedy, gdy do współdziałania 
zaangażuje się jak najwięcej 
partnerów: samorząd, instytu-
cje, przedsiębiorców. Kobiety 
są dobrze wykształcone, chcą 
podnosić swoje kwali�kacje i 

wartość na rynku pracy, jednak 
wciąż napotykają na szklany 
su�t w dostępie do lepszych 
stanowisk i wynagrodzenia. 
Cieszę się, że mogę uczestni-
czyć w tym unikatowym przed-

sięwzięciu i dzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, by 
przeciwdziałać nierównemu 
traktowaniu – dodaje Sylwia 
Petryna.

(ABP)
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Ostatni tydzień w Sena-
cie różnił się bardzo od po-
zostałych, ponad czterech 
lat, funkcjonowania tej izby 
parlamentu. Procedowanie 
nad ustawą „kagańcową” 
(ustawa z dnia 20 grudnia 
2019 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektó-
rych innych ustaw) to szereg 
spotkań, posiedzeń komisji i 
zespołów senackich. To wy-
słuchanie opinii konstytucjo-
nalistów, autorytetów praw-
niczych, ekspertów unijnych, 
ale także głosów strony spo-
łecznej.

We wszystkich wypowie-
dziach wskazywano, że prowa-
dzona od 2015 roku reforma 
sądownictwa, mimo zapowie-
dzi, że ma służyć obywatelom, 
przyniosła efekt zupełnie od-
wrotny: wydłużenie rozpraw i 
postępowań sądowych i znacz-
ny wzrost ich kosztów. To co 
naprawdę „udało się ” partii 
PiS, to wymiana kadry na „swo-
ich ludzi”. I tak upolityczniono: 
Trybunał Konstytucyjny, Krajo-
wą Radę Sądownictwa, Proku-
raturę, a teraz próbuje się pod-
porządkować niezależne sądy 
i niezawisłych sędziów partii 
rządzącej. Wszystkie druzgo-
cące dla tej ustawy opinie - czy 
to Sądu Najwyższego, Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, 
Komisji Europejskiej, Parla-
mentu Europejskiego, Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, OBWE, a także 

Dariusz Mikołajczak to 
pierwszy Polak na takim sta-
nowisku w historii operacji 
produkcyjnych Toyoty. Jest 
absolwentem Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Wro-
cławskiej, ukończył również 
programy rozwojowe dla kadry 
zarządzającej organizowane 
przez Toyota Institute w Japo-
nii oraz University of Pennsy-
lvania w USA. Od ukończenia 
studiów związany jest z branżą 
motoryzacyjną. Pracował mię-
dzy innymi w Volvo Bus Pol-
ska. W 2000 roku dołączył do 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland w Wałbrzychu jako 
manager produkcji i był odpo-
wiedzialny za uruchomienie od 
podstaw produkcji przekładni 
manualnych zgodnie z Toyota 
Production System. W 2004 r. 
został mianowany na stanowi-
sko dyrektora odpowiedzial-
nego za produkcję a następnie 
w 2008 r. awansował na stano-
wisko dyrektora generalnego 
odpowiedzialnego za piony 
inżynierii, jakości i utrzymania 
ruchu. W 2010 r. został powoła-
ny na stanowisko wiceprezesa 
ds. produkcji. Od stycznia 2012 
r. do grudnia 2013 r. Dariusz 
Mikołajczak został oddelego-
wany do pracy w dziale inży-
nierii produkcji w największym 

Przybędzie miejsc pracy
- W ciągu najbliższych dwóch lat fabryka Toyoty w Wałbrzychu będzie wdrażać 

trzy nowe projekty związane z technologią hybrydową. W związku z tym w 
bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie masowej rekrutacji 

ponad 500 nowych pracowników – mówi Dariusz Mikołajczak, który od 1 stycznia 
2020 roku jest prezesem Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP).

zakładzie produkującym silniki 
Toyoty – Kamigo. Objął tam 
stanowisko dyrektora general-
nego działu i był odpowiedzial-
ny za uruchomienie nowych 
linii produkcyjnych w Japonii 
oraz w fabrykach koncernu 
poza Japonią. W styczniu 2014 
r. powrócił do TMMP i objął sta-
nowisko wiceprezesa ds. kor-
poracyjnych odpowiadając za 
zasoby ludzkie, �nanse, IT, lo-
gistykę i planowanie produkcji. 
Po połączeniu polskich fabryk 
Toyoty w kwietniu 2017 r. zo-
stał jednocześnie dyrektorem 
fabryki w Jelczu-Laskowicach.

- Fabryki Toyoty w Wał-
brzychu i Jelczu-Laskowicach 
pozyskały w ostatnim czasie 
aż sześć projektów związa-
nych z technologią hybrydo-
wą o łącznej wartości ponad 
2 miliardy złotych. Trzy z nich 
dotyczą przyszłych planów 
fabryki Toyoty w Wałbrzychu. 
W 2021 zakład uruchomi dwie 
linie elektrycznej przekład-
ni hybrydowej (e-CVT) a rok 
później silnika o pojemności 
1,5 litra tworzących razem 
elektryczny zespół hybrydo-
wy. Napęd ten będzie monto-
wany między innymi w nowej 

generacji toyoty Yaris, która 
w bieżącym roku zadebiutu-
je na europejskim rynku. W 
związku z nowymi projektami 
już od jesieni ubiegłego roku 
Toyota prowadzi rekrutację 
do działu utrzymania ruchu 
osób z doświadczeniem jako 
automatycy, mechatronicy, 
elektrycy. To praca przezna-
czona dla osób z minimum 
zawodowym wykształceniem 
i doświadczeniem. Kandydat 
do działu utrzymania ruchu 
powinien potra�ć czytać rysu-
nek techniczny oraz schematy 
elektryczne, znać zagadnienia 
z wybranego obszaru: pro-
gramowanie CNC, elektryka, 
pneumatyka, mechanika i 
pokrewne. Część stanowisk 
przeznaczonych jest dla osób 
bezpośrednio po szkole tech-
nicznej, którzy mają wysoką 
wiedzę teoretyczną ale brakuje 
im praktyki. Praca odbywa się 
w systemie 12-godzinnym co 
oznacza, że pracownik pracuje 
mniejszą liczbę dni w tygodniu 
niż w systemie 8-godzinnym. 
W przypadku pracowników 
produkcyjnych rekrutacja ru-
szy w drugiej połowie bieżące-
go roku i potrwa około dwóch 
lat. Toyota będzie szukać osób 
na wszystkie obszary produk-
cyjne czyli linie kuźni, odlewni, 
obróbkę mechaniczną, mon-
taż oraz logistykę wewnętrz-
ną. Oferta skierowana będzie 
dla osób z wykształceniem 
zawodowym lub średnim oraz 
predyspozycjami do pracy w 
danym obszarze – wyjaśnia 
Dariusz Mikołajczak.

(RED)

Kto chce zapewnić 
sobie bezkarność?

Komisji Weneckiej, kończą się 
także ostrzeżeniem o tym, że 
jest ona sprzeczna z zasadami 
europejskimi i w konsekwencji 
może skutkować wyprowadze-
niem Polski z Unii Europejskiej 
i odejścia od całej wspólnoty 
zachodu.

Na koniec tego krótkiego 
opisu skutków wprowadzenia 
ustawy „kagańcowej” przyto-
czę pytanie, powtarzane często 
przy okazji senackich debat: 
kto tymi zmianami w niezależ-
nym sądownictwie chce za-
pewnić sobie bezkarność?

Agnieszka Kołacz – Leszczyńska
Senator RP Ziemi Wałbrzyskiej

***

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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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

Rok 2019 przyniósł 19 
nowych projektów inwesty-
cyjnych na terenie południo-
wo-zachodniej Polski, które 
opiewają na łączną kwotę 1,3 
mld złotych. Największa inwe-
stycja zostanie zrealizowana 
w Wałbrzychu. Toyota ogłosiła 
podwojenie linii produkcyj-
nych związanych z napędami 
hybrydowymi. W 2020 roku 
rozpocznie się rekrutacja co 
najmniej kilkudziesięciu no-
wych pracowników do wał-
brzyskiej fabryki. Dzięki projek-
tom związanym z technologią 
hybrydową poziom inwestycji 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland w Wałbrzychu i Jel-
czu-Laskowicach wzrośnie do 

Strefa daje wsparcie
Wielomilionowe inwestycje w Wałbrzychu i okolicy, blisko pół miliona złotych na wsparcie 
�nansowe i rzeczowe lokalnych inicjatyw, uruchomienie funduszu pożyczkowego dla gmin 

oraz  decyzja o budowie nowych hal przemysłowych pod wynajem – to był pracowity i udany 
rok dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.

ponad 5,5 miliardów złotych 
a zatrudnienie do około 3000 
osób. Należy podkreślić, że po 
raz pierwszy w historii na czele 
przedsiębiorstwa stanął Polak. 
Dariusz Mikołajczak, wraz z no-
wym rokiem objął funkcję pre-
zesa wałbrzyskiego i jelczań-
skiego zakładu.

Wśród dużych projektów 
inwestycyjnych na Dolnym 
Śląsku, które uzyskały wsparcie 
strefy w minionym roku znala-
zły się również dwa koreańskie 
koncerny: LG Electronics Wro-
cław oraz LS EV. Firma LG za-
inwestuje 128 mln zł w rozwój 
zakładu w Biskupicach Podgór-
nych, natomiast dzierżoniow-
ski LS rozbuduje i wyposaży 
fabrykę za blisko 170 mln zło-
tych.

– Cieszymy się, że wśród 
projektów, które zostaną zre-
alizowane, znalazły się zarów-
no duże inwestycje między-
narodowych koncernów, jak i 
średnich, małych a nawet mi-
kro-przedsiębiorców. Widzimy 
również szczególne zaintereso-
wanie lokowaniem na naszych 
terenach inwestycji związa-
nych z sektorem elektro-mo-
bilnym – mówi Piotr Sosiński, 
prezes WSSE.

Wałbrzyska strefa w 2019 
roku wsparła �nansowo i rze-
czowo ponad 100 inicjatyw spo-
łecznych, sportowych, kultu-
ralnych i edukacyjnych a także 
przeznaczyła środki na do�nan-
sowanie hufców ZHP oraz stra-
ży pożarnej. WSSE była również 
organizatorem czterech wyda-
rzeń sportowych: Treningów z 
Mistrzami Sumo, turniejów pił-
ki nożnej i koszykówki dla �rm 
strefowych oraz mikołajkowego 
biegu dla dzieci.

– Jesteśmy i chcemy dalej 
być aktywni w życiu społecz-
nym całego regionu, dzielić się 
z innymi, tym co wypracowali-
śmy. Łącznie na nasz program 
sponsorski oraz projekty Kla-
stra Edukacyjnego INVEST in 
EDU przeznaczyliśmy w ubie-
głym roku blisko pół miliona 
złotych – podkreśla Kamil Zie-
liński, wiceprezes strefy.

Wśród nowych form wspar-
cia wprowadzonych przez 
wałbrzyską strefę w ubiegłym 
roku znalazł się m.in. Fundusz 
Pożyczkowy dla Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. 
Dzięki środkom z programu 
samorządy mogą przygotować 
grunty, uzbroić działki oraz 
odpowiednio skomunikować 
kompleksy inwestycyjne. WSSE 
ogłosiła również, że w 2020 
roku rozpocznie się budowa 6 
hal produkcyjno-magazyno-
wych, z których 3 powstaną 
na Dolnym Śląsku (Wałbrzych, 
Ząbkowice Śląskie oraz Jawo-
rzyna Śląska). Na to przedsię-
wzięcie spółka przeznaczy 120 
milionów złotych, co stanowi 
największą inwestycję własną 
Strefy od początku jej istnienia. 
Hale oferowane będą przede 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Dla sekto-
ra małych i średnich przedsię-
biorstw wałbrzyska strefa szy-

kuje kolejne udogodnienia w 
postaci atrakcyjnych pożyczek 
na rozwój działalności.

– Cały czas poszerzamy na-
szą ofertę stawiając sobie za 
cel, aby świadczyć komplekso-
wą ofertę dla biznesu. Wspar-
cie jednostek samorządu w 
rozwoju terenów inwesty-
cyjnych oraz mniejszych �rm 
poprzez program nisko-opro-
centowanych pożyczek jest 
właśnie tego wyrazem – pod-
kreśla Krzysztof Drynda, wice-
prezes WSSE.

Atrakcyjność wałbrzyskiej 
strefy dla międzynarodowych 
koncernów została docenio-
na przez coroczny ranking fDi 
Magazine porównujący blisko 
3000 stref ekonomicznych na 
świecie – „Global Free Zones 
of the Year”. Wałbrzyska strefa 
została wyróżniona jako miej-
sce szczególnie atrakcyjne na 
lokowanie dużych inwestycji 
w Europie. Po raz pierwszy w 
historii WSSE otrzymała także 
„Perłę Polskiej Gospodarki” 
– jedną z najbardziej presti-
żowym krajowych nagród go-
spodarczych. Kapituła doceniła 
przede wszystkim innowacyj-
ność prowadzonych w stre�e 
projektów, sposób ich wdraża-
nia oraz wpływ na gospodarkę 
i społeczeństwo.

(JS)
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W Lubawce odbyło się 
spotkanie polsko - czeskie, 
którego tematem było połą-
czenie drogi ekspresowej S3 
i D11. W wydarzeniu udział 
wzięli przedstawiciele: Mi-
nisterstwa Infrastruktury, 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, RSD 
(Ředitelství silnic a dál-
nic - odpowiednik polskiej 
GDDKIA), Ministerstwa 
Transportu z Czech oraz lo-
kalni samorządowcy z Polski 
i Czech.

Biegnąca wzdłuż zachod-
niej granicy prawie 500-kilo-
metrowa trasa S3 to element 
Środkowoeuropejskiego Ko-
rytarza Transportowego oraz 
europejskiego szlaku E65 o 
łącznej długości ok. 3950 km, 
łączącego szwedzkie Malmö 
z greckim miastem Chania na 
Krecie. Docelowo S3 na tere-
nie RP będzie miała długość 
508,3 km i będzie przebiegać 
południkowo od Szczecina – 
Świnoujście na północy, do 
południowej granicy Polski w 
Lubawce i połączy się z auto-
stradami A6 koło Szczecina, 
A2 koło Świebodzina i A4 koło 
Legnicy. Na terenie Dolnego 
Śląska S3 będzie miała 135 km 
długości. Na etapie realizacji 
pozostają trzy fragmenty drogi 
ekspresowej S3 na terenie Dol-
nego Śląska:

Polsko-czeskie połączenie 
drogowe S3 i D11

- S3 odcinek od węzła 
Kaźmierzów do węzła Lubin 
Północ - 20 listopada 2019 r. 
podpisana została umowa na 
kontynuację odcinka S3 od wę-
zła Kaźmierzów do węzła Lubin 
Północ, o długości ok. 14,1 km. 
Zakończenie robót przewidzia-
ne jest w II kwartale 2021 r.

- S3 od Bolkowa do granicy 
państwa - w październiku 2018 
roku podpisane zostały umo-
wy z wykonawcami dwóch 
ostatnich fragmentów trasy o 
łącznej długości 31,5 km (zad. 
III na odcinku od węzła Bol-
ków do węzła Kamienna Góra 
Północ (bez węzła) oraz od 
węzła Kamienna Góra Północ 
(z węzłem) do granicy pań-
stwa. Umowa realizowana jest 
w systemie projektuj i buduj. 
Wartość umowy na dwa odcin-
ki to ponad 2,4 mld zł. Plano-

wany termin zakończenia prac 
na obu odcinkach to II połowa 
2023 roku.

O kontynuacji S3 za naszą 
południową granicą w ra-
mach autostrady D11 mówi 
podpisane 11 lutego 2016 
roku Memorandum o wzajem-
nych działaniach obu Państw 
Członkowskich UE. 23 stycz-
nia 2017 roku Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa 
podpisało z czeskim Minister-
stwem Transportu Wspólne 
Oświadczenie w sprawie kon-
tynuacji budowy połączenie 
drogowego S3-D11. W lipcu 
tego 2017 roku podpisane zo-
stało również oświadczenie w 
sprawie dalszego wzmacnia-
nia potencjału infrastruktury 
transportowej na pograniczu 
obu państw.

(RED)

Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu od 
lat inwestuje w specjalistycz-
ne pomoce dydaktyczne, po-
zwalające studentom uczyć 
się zawodu na najnowocze-
śniejszym sprzęcie. Jednym 
z ostatnich zakupów uczelni 
jest symulator wózka widło-
wego MWS-W-4M-EK oraz 
zestaw VR wraz z oprogra-
mowaniem i oprzyrządowa-
niem, z których to korzystać 
będą studenci logistyki. 

Symulator wózka podno-
śnikowego umożliwia użyt-
kownikowi doświadczenie 
prowadzenia rzeczywistego 
wózka, dzięki temu, że można 
na nim zasymulować nawet 
najcięższe warunki robocze, 
pracę we mgle czy w deszczu. 
Ćwiczenia na symulatorze po-
mogą studentom lepiej zazna-
jomić się ze specy�ką pracy w 
magazynie w ramach przed-
miotu gospodarka magazyno-
wa i współczesne technologie 
magazynowe.  Z kolei techno-
logia rzeczywistości wirtual-
nej będzie służyła studentom 

podczas zajęć ze spedycji i 
transportu, gospodarki maga-
zynowej, współczesnych tech-
nologii magazynowych. Jest 
to pierwszy etap inwestycji w 
nowe metody nauczania, w na-
stępnych – wałbrzyska PWSZ 
będzie nabywać kolejne apli-
kacje, dzięki którym zakupiony 
sprzęt będzie wykorzystywany 
na innych przedmiotach na 
kierunku logistyka.

- Technologia odgrywa co-
raz większą rolę zarówno w 
naszym życiu osobistym, jak i 
zawodowym, zwłaszcza w mia-
rę jak zagłębiamy się w czwar-
tą rewolucję przemysłową 
– tłumaczy Piotr Sylwestrzak, 
zastępca dyrektora Instytutu 
Przyrodniczo-Technicznego 
PWSZ w Wałbrzychu. – Dzisiej-
si studenci  – czy też cyfrowe 
pokolenie – wychowali się w 
środowisku, w którym internet 
i technologia zostały szczelnie 
wplecione w tkankę ich życia. 
Mimo to, nie wszystkie insty-
tucje edukacyjne ewoluowały 
wraz z upływem czasu, aby 
przyjąć cyfrowe praktyki na-
uczania, które mogą ułatwić 

Stawiają na innowacje

studentom naukę. Ponieważ 
szkolnictwo wyższe odgry-
wa kluczową rolę w kształto-
waniu talentów jutra, zasto-
sowanie technologii może 
pomóc uczelniom wyższym 
wyprzedzić krzywą, nie tylko 
wspierając nauczanie nauczy-
cieli akademickich i promując 
kreatywne poszukiwania, ale 
także zwiększając możliwości 
uczenia się poprzez kontakt z 
zaawansowanymi technolo-
giami, sprawiając, że uczenie 
się jest bardziej satysfakcjonu-
jące i angażujące niż w przy-
padku pasywnej nauki w sa-
lach dydaktycznych.

(AF)
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

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

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
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• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
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• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L AMA R E K L AMA

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

W minioną sobotę w ko-
ściele pw. Chrystusa Króla 
odbył się przepiękny koncert 
„Żywe Betlejem z Gwiazdami 
- kolędowanie w Głuszycy”. 
Prócz znanych i lubianych 
polskich kolęd oraz pasto-
rałek można było usłyszeć 
specjalnie przygotowany na 
tę okazję utwór o naszym 
Żywym Betlejem. A w nie-
dzielę w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Głuszycy 
zabrzmiały piękne kolędy i 
pastorałki w wykonaniu ze-
społu Grzybek Band.

W kościele pw. Chrystusa 
Króla Tego zagrano utwory w 
nowych aranżacjach przygoto-
wanych specjalnie na koncert 
w Głuszycy. W podzielonym na 
trzy części widowisku można 
było usłyszeć między innymi: 
Przybierzeli do Betlejem, Lulaj-
że Jezuniu czy Jest taki dzień. 
Przed głuszycką publicznością 
wystąpili: Anna Sokołowska-
-Alabrudzińska, Marta Florek, 
Marta Wilk, Michał Gasz, Jakub 
Oczkowski, Krzysztof Antko-
wiak, Łukasz Lech, Orkiestra 
Arte Symfoniko pod dyrekcją 
Mieczysława Smydy oraz chór 
Oktawa Ensamble kierowanym 

Głuszyckie kolędowanie

przez Zygmunta Magierę. Za 
reżyserię koncertu odpowie-
dzialny był Łukasz Lech. Spek-
takl można było oglądać na 
żywo w TV Trwam oraz on-line. 
Patronat honorowy nad kon-
certem objęli biskup świdnicki 
Ignacy Dec oraz wicemarszałek 
województwa Grzegorz Mac-
ko.

Natomiast w niedzielne po-
południe w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Głuszycy 
rozbrzmiewały kolędy i pa-
storałki w wykonaniu zespołu 
Grzybek Band. Zebrani usły-
szeli nastrojowe świąteczne 
melodie w ciekawych aran-
żacjach muzycznych. Koncert 
poprowadziła menager zespo-

łu Angelika Frąckowiak, która 
przedstawiła wiele ciekawych 
informacji na temat znanych 
kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych. Piękny wokal 
Iwony Sochackiej zachęcił ze-
braną publiczność do wspól-
nego kolędowania. Działający 
od ponad roku zespół Grzybek 
Band, łączący brzmienie in-
strumentów dętych z mocną 
sekcją rytmiczną, tworzą: Rafał 
Grzybowski – saksofon tenoro-
wy, Natalia Pawłowska, Krzysz-
tof Kurnyta – saksofon altowy, 
Tadeusz Janiak, Patrycja Zieliń-
ska – tenor, Mieczysław Gorza-
ła – perkusja, Wojciech Deląg 
– klawisze, Ryszard Ogorzelec 
– gitara basowa, Dariusz Mi-
chałowski, Zygmunt Możyński, 
Henryk Szewczuk, Katarzyna 
Szmańda – trąbka, Iwona So-
chacka – wokal, Angelika Frąc-
kowiak – manager. Pomysło-
dawcą i założycielem zespołu 
jest Rafał Grzybowski. 

- Dziękujemy zespołowi za 
dostarczenie miłych wrażeń 
wszystkim przybyłym do głu-
szyckiego Centrum Kultury 
– podkreśla Sabina Jelewska, 
dyrektor Centrum Kultury – 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy.

(MC)

W Świebodzicach podsu-
mowany został projekt re-
witalizacji zdegradowanych 
obszarów na terenie Gminy 
Świebodzice. - Na ten cel 
Gmina Świebodzice dostała  
do�nansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i 
Budżetu Państwa w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 - 
Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne Aglomeracji Wał-
brzyskiej – mówi burmistrza 
miasta Paweł Ozga. 

Na podsumowanie projektu 
do Świebodzic przyjechali: pre-
zydent Wałbrzycha i jednocze-
śnie lider Aglomeracji Wałbrzy-
skiej Roman Szełemej, a także 
przedstawiciele wykonawców 
poszczególnych działań reali-
zowanych w ramach projektu: 
Marcin Śliwiński, Anna Czeszej-
ko-Sochacka, Katarzyna Winter, 
Tomasz Klimek reprezentujący 
Polskie Surowce Skalne Sp. z 
o.o. Grupa Budowlana; Dariusz 
Stańczyk - właściciel Przedsię-
biorstwa Remontowo - Budow-
lanego „STA-DAR”; Joanna Ga-
jewska, przedstawicielka �rmy 

TOMY-BUD Tomasz Gajewski, 
Ryszard Miara, właściciel �rmy 
MIAR-BUD Ryszard Miara. Po-
nadto na spotkanie przybyli 
również inspektorzy: Ewa Agata 
Nowak z Pracowni Projektowej 
Konstruktor, mgr inż. Piotr Raj-
ca ze Świebodzic; Zenon Król z 
wrocławskiej �rmy AREX, oraz 
Czesława Król z Obsługi In-
westycji. W konferencji udział 
wzięli także: sekretarz miasta 
Sabina Cebula, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Świebodzic Ha-
lina Mądra, prezes spółki ZGK 
Świebodzice Grzegorz Cabanek 
oraz kierownik Maria Potocka, 
prezes ZWiK Świebodzice Spół-
ka z o.o. Artur Torbus. Zaprosze-
nie wysłano również do byłego 
burmistrza Bogdana Kożucho-
wicza, jednak nie uczestniczył 
on w spotkaniu.

Zebranych w sali posiedzeń 
przywitał burmistrz Paweł 
Ozga, następnie kierownik Wy-
działu Promocji i Komunikacji 
Społecznej Ilona Szczygielska 
przybliżyła obecnym tema-
tykę spotkania. Po krótkim 
wprowadzeniu, obecnym w 
sali osobom została przedsta-
wiona prezentacja realizowa-
nych inwestycji w ramach tego 

projektu. Głos zabrał również 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, który podziękował 
za zaproszenie, pochwalił mo-
delową współpracę z Gminą 
Świebodzice i opowiedział o 
planach inwestycyjnych na ko-
lejne lata.

- Później goście zostali za-
proszeni na spacer studyjny 
po obszarach zrewitalizowa-
nych: ul. Słowackiego, ul. Kra-
sickiego, ul. Piaskowej, a także 
do utworzonego w ramach 
projektu Klubu Seniora na Os. 
Sudeckim, w którym to goście 
zostali ciepło przywitani przez 
seniorów, reprezentujących 
miejskie organizacje. Obejrze-
li przygotowane przez nich 
występy. Cieszy nas fakt, że 
kolejne miejsca w Świebodzi-
cach zyskały nowy blask i będą 
służyć mieszkańcom. Wartość 
całego projektu to ponad 6 
mln 150 tys zł. Do�nansowa-
nie w ramach ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej wyniosło prawie 
3 mln 160 tys. zł, z Budżetu 
Państwa kolejne 553 tys. zł., a 
reszta pochodziła z budżetu 
Gminy Świebodzice – wyjaśnia 
burmistrz Paweł Ozga.

(WP)

Podsumowanie rewitalizacji
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W sali Centrum Kultury w 
Jedlinie-Zdroju odbyło się 
spotkanie noworoczne bur-
mistrza miasta Leszka Orpla 
z miejskimi radnymi, przed-
siębiorcami, przedstawiciela-
mi Uzdrowiska Szczawno-Je-
dlina SA, przedstawicielami 
stowarzyszeń działających 
na terenie Jedliny-Zdroju, in-
stytucji miejskich i kościoła.

Podczas spotkania Leszek 
Orpel podsumował miniony 
rok i nakreślił plany na rok bie-
żący. Wśród ważnych wydarzeń 
roku 2019 burmistrz przedsta-
wił między innymi: obchody 
30 rocznicy wolnych wyborów, 
wyjątkową Strefę Sztuki, Fe-
stiwal Ciasta i Kawy, Festiwal 
Zupy, otwarcie Punktu Infor-
macji Turystycznej, Koncert 
Trzech Kultur i otwarcie wieży 
widokowej, obchody Święta 
Niepodległości, uroczyste ob-
chody 15-lecia Stowarzyszenia 
Miłośników Jedliny-Zdroju i 
powstanie pierwszej w po-
wiecie jadłodzielni. Burmistrz 

Noworoczne podsumowania i plany
zwrócił również uwagę na 
program „Bransoletki Życia”, 
uruchomiony z myślą o jedliń-
skich seniorach, mówił o zain-
stalowanych w celu poprawy 
bezpieczeństwa radarach przy 
ulicy Kłodzkiej, o cieszącym się 
coraz większym zainteresowa-
niem jedlińskim półmaratonie 
górskim i o darmowej wypoży-
czalni rowerów elektrycznych.

Wśród planów na bieżący 
rok, który rozpoczął się tra-
dycyjnym Orszakiem Trzech 
Króli, Leszek Orpel wymienił 
otwarcie żłobka, zakończe-
nie budowy Centrum Usług 
Socjalnych, dalszą realizację 
programu rewitalizacji podwó-
rek, rewitalizację budynków 
wspólnot mieszkaniowych, 
rozpoczęcie budowy Letniego 
Parku Wodnego w kompleksie 
„Active” przy ulicy Kłodzkiej, 
budowę wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego w ramach 
programu „Mieszkanie Plus” i 
poprawę nawierzchni i oświe-
tlenia dróg.

Burmistrz podkreślił rów-
nież jak ważne są inwestycje i 
jak ważny dla gminy jest roz-
wój infrastruktury i turystyki. 
W te słowa doskonale wpisuje 
się trwająca właśnie rewitaliza-
cja zabytkowej, malowniczej 
linii kolejowej nr 285. Leszek 
Orpel podziękował też wszyst-
kim współpracownikom, a 
także pracownikom Centrum 
Kultury, przedstawicielom lo-
kalnych stowarzyszeń, którzy 

swoimi działaniami uzupeł-
niają działania prowadzone 
przez gminę, przedstawicielom 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go i wszystkim tym, którzy dzia-
łają na rzecz Jedliny-Zdroju.

W podsumowaniu minio-
nego roku nie mogło zabrak-
nąć danych statystycznych. W 
2019 roku planowane dochody 
Gminy Jedlina-Zdrój wynosiły 
26 933 552 złote, a planowane 
wydatki 26 688 489 złotych. 
Dochody pozyskane ze środ-
ków zewnętrznych wyniosły 5 
003 475 złotych, a wydatki in-
westycyjne 5 968 912 złotych. 
Na terenie gminy, która zajmu-
je obszar 17,7 km. zameldowa-
nych jest 4 617 osób. W roku 
2019 odnotowano 46 narodzin 
i 81 zgonów, 64 zameldowania 
i 57 wymeldowań, 24 śluby i 8 
rozwodów. W Jedlinie-Zdroju 
znajduje się 400 miejsc noc-
legowych i 6 lokali gastrono-
micznych. W szkole uczy się 
350 uczniów, a w przedszkolu 
przebywa 129 dzieci. 224 razy 
skorzystano z darmowej dla 
mieszkańców wypożyczalni 
rowerów elektrycznych (za-
wierając 161 umów) i wydano 
1181 biletów do głuszyckiego 
„Del�nka”.

Spotkanie zakończyło się 
tradycyjną lampką szampana, 
a noworoczny toast wzniosła 
Maja Drapich - Przewodnicząca 
Rady Miasta Jedlina-Zdrój.

(KS)

Rekrutacja skończona
• Zakończył się nabór 24 dzieci 
do Żłobka Miejskiego w Jedli-
nie-Zdroju, który został utwo-
rzony przy ul. Słowackiego 5. 
Wyniki rekrutacji znajdują się 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Jedlinie - Zdroju. 
Spotkanie z rodzicami dzieci 
przyjętych do żłobka, na któ-
rym zostaną podpisane umo-
wy, odbędzie się 27.01.2020 
r. o godzinie 15.00w Centrum 
Kultury przy ul. Piastowskiej 13 
w Jedlinie-Zdroju.

Bezpłatne szkolenia
• Gmina Jedlina-Zdrój, w part-
nerstwie z Fundacją Wspie-
rania Zrównoważonego Roz-
woju, pozyskała mikrogrant 
na realizację projektu pn. 
„E-aktywni Mieszkańcy Gminy 
Jedlina-Zdrój”, który jest reali-
zowany w ramach programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś Prioryte-
towa nr 3 „Cyfrowe kompeten-
cje społeczeństwa”, działanie 
3.1.”Działanie szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Wartość projektu 

wynosi 84 000 zł. Projekt jest 
skierowany do mieszkańców 
Gminy Jedlina-Zdrój w wieku 
powyżej 25 lat. W ramach pro-
jektu przewiduje się przeszko-
lenie 150 osób, które zostaną 
podzielone na 12-osobowe 
grupy. Szkolenia będą pro-
wadzone przez specjalistów. 
Wniosek zakłada, że jedna oso-
ba może wziąć udział tylko w 
jednym module tematycznym. 
Przewidziano także zakup 10 
laptopów, które będą służyły 
uczestnikom szkolenia, a na-
stępnie zostaną przekazane 
Zespołowi Szkolno-Przedszkol-
nemu im. Janusza Korczaka 
w Jedlinie-Zdroju. Uczestnicy 
otrzymają komplet dokumen-
tów oraz będą mieć zapewnio-
ny catering. Zgłoszenia można 
dokonać za pomocą wypełnio-
nego formularza drogą elek-
troniczną na adres: imprezy@
jedlinazdroj.eu lub w formie 
papierowej w instytucjach: 
urzędzie miasta, ośrodku po-
mocy społecznej, szkole, cen-
trum kultury, a także w punkcie 
informacji turystycznej.

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju
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Podziemia Szczawna
• Miejska Biblioteka Publicz-
na im. T. Boya-Żeleńskiego w 
Szczawnie-Zdroju zaprasza w 
czwartek, 30 stycznia 2020 r. o 
godz. 16.30, do udziału w pre-
lekcji na temat podziemnych 
obiektów uzdrowiska i miasta 
Szczawno-Zdrój, udokumento-
waną fotogra�ami. O prezen-
towanych obiektach opowiadał 
będzie wiceprezes Stowarzy-
szenia Historycznego Sudety 
i emerytowany dyrektor tech-
niczny uzdrowiska Kazimierz 
Zabagło. Gościem specjalnym 
spotkania będzie znany wał-
brzyski poszukiwacz i badacz 
Piotr Koper. Wstęp wolny.

Z książką na start
• Miejska Biblioteka Publicz-
na im. T. Boya-Żeleńskiego w 
Szczawnie-Zdroju bierze udział 
w akcji dla dzieci w wieku przed-
szkolnym „Z książką na start” 
i może pochwalić się już 36 

nowymi czytelnikami. - Wciąż 
zachęcamy szczawieńskie ro-
dziny do odwiedzin biblioteki i 
wspólnego czytania, bo przyno-
si ono wiele korzyści! W ramach 
projektu dzieci w wieku od 3 
do 6 lat otrzymają w prezencie 
wyprawkę czytelniczą, która - 
mamy nadzieję - zachęci do dal-
szego zainteresowania książką 
– dodają bibliotekarze.

Zimowisko
• Uzdrowiskowa Gmina Miejska 
Szczawno-Zdrój zaprasza dzieci 
w wieku od 8 do 12 lat do udzia-
łu w zimowisku, które odbędzie 
się w dniach 10 - 21.02.2020 r., 
w hali sportowej przy ul. Sło-
necznej 1A w Szczawnie-Zdro-
ju. Wszelkie informacje pod nr 
telefonu: 533 474 105 (Janusz 
Kozłowicz) oraz 74 849 39 28 
(pok. 28, II piętro, Urząd Miejski 
w Szczawnie-Zdroju). Wypeł-
nione karty kwali�kacyjne moż-
na składać w pok. nr 28 Urzędu 

Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. 
Wpłat należy dokonać na konto 
gminy (55 1020 5095 0000 5402 
0011 2458) do 31 stycznia 2020 
r. - w tytule przelewu należy 
wpisać: imię i nazwisko dziec-
ka – zapłata za uczestnictwo w 
zimowisku 2020.

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
• 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 Zimowych 
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.

(RED)

W Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Sokołow-
sku po raz siódmy odbył się 
Konkurs Piosenki Świątec-
znej. - W kategorii zespół pier-
wsze miejsce zdobył zespół 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kowalowej, a w kategorii 
solista I miejsce przypadło 
Wiktorii Wacław. Gratuluję 
wszystkim talentu oraz udziału 
w konkursie – mówi Burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

Raport ze Szczawna-Zdroju Konkurs Piosenki Świątecznej

Zarząd Związku Miast Pol-
skich obradował w Szczawnie 
Zdroju. W Teatrze Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego 
spotkało się 50 samorządow-
ców z całej Polski. - Posiedze-
nie zarządu tym razem odbyło 

się u naszych ulubionych są-
siadów w Szczawnie – Zdroju, 
przy wsparciu organizacyjnym 
Wałbrzycha. Zaopiniowaliśmy 
kilkanaście projektów ustaw i 
dwa rozporządzenia. Ważnym 
tematem była sprawa funduszy 

drogowych. Przyjęliśmy także 
wstępny program obchodów 
30-lecia samorządu terytorial-
nego w Polsce – relacjonuje 
Beata Moskal-Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy.

(RED)

Samorządowcy w uzdrowisku
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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

R E K L AMA

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

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

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

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

25 lat Sztolni Walimskich
• Sztolnie Walimskie obchodzą 
25 lat, od uroczystego otwarcie 
obiektu, które miało miejsce 23 
stycznia 1995 roku. Sztolnie Wa-
limskie to jeden z niedokończo-
nych podziemnych kompleksów 
Riese w Górach Sowich, budowa-
nych przez nazistowskie Niemcy 
w czasie drugiej wojny światowej. 
Z okazji rocznicy, w czwartek - 23 
stycznia 2020 roku - w ramach 
Dni Otwartych Sztolni Walim-
skich, będzie można bezpłat-
nie zwiedzić podziemia, a także 
obejrzeć wystawę przygotowaną 
specjalnie na tę okazję. Pierwsze 
prace porządkowe przy podzie-
miach były prowadzone od lata 
1993 roku, a we wrześniu 1994 r. 
rozpoczęto przystosowanie pod-
ziemi do potrzeb turystycznych. 
Już po otwarciu obiektu pojawiły 
się kolejne pomysły na zagospo-
darowanie terenu, m.in. pojawił 
się most Baileya, a przy sztolni nr 
1 wybudowano pawilon, które-
go otwarcie nastąpiło w listopa-
dzie 1996 r. W przypadku Sztolni 
Walimskich należy pamiętać, 
że obiekt spełnia ważną rolę w 
edukacji historycznej dotyczącej 
holokaustu, ponieważ budowa 
Riese, to także miejsce pamięci 
pomordowanych więźniów i ro-
botników przymusowych. Wię-
cej na temat rocznicy, otwarcia 
podziemi i historii drugiej wojny 
światowej będzie można dowie-
dzieć się w ramach Dni Otwar-
tych 23 stycznia br.

Na narty!
• Jesteście spragnieni zimy i śnie-
gu? Ośrodek „Na stoku” w Rzecz-
ce jest przygotowany do przyjęcia 
amatorów jazdy na nartach. Stan 
tras można sprawdzić w Interne-
cie: https://kamera.nastoku.info. 
Tymczasem Gmina Walim reali-

zuje projekt dla młodszych miesz-
kańców „Naucz się jeździć na 
nartach”. Projekt jest adresowany 
do dzieci w wieku od 8 do 13 lat 
z Gminy Walim. Zapisy i dodatko-
we informacje można uzyskać w 
Centrum Kultury i Turystyki w Wa-
limiu lub pod numerem telefonu 
74 842 30 33.

Babski comber
• Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu zaprasza na babski com-
ber. Impreza pod hasłem „Pingwi-
ny, gliny i piguły” odbędzie się 2 
lutego 2020 roku w Świetlicy Wiej-
skiej w Zagórzu Śląskim. Impreza 
rozpocznie się o godz. 19.00, a 
zakończenie jest planowana  o 
godz. 4.00. Zabawę poprowadzi 
ja DJ Majk. Wstęp z konsumpcją i 
napojami (bez alkoholu) kosztuje 
50 zł. Zapisy są prowadzone pod 
numerami telefonów: 723 970 
611, 604 929 825 i 789 094 878.

Rozkład jazdy
• Od stycznia prowadzone są prze-
wozy osób na trasie Wałbrzych – 
Glinno oraz Glinno – Wałbrzych. 
Odjazd z Wałbrzycha – ul. Sikor-
skiego/pl. Teatralny: 05:40 as – 
07:25 a – 12:30 a1 – 14:20 a – 16:25 
as – 18:10 as. Odjazd z Zagórza 
Śląskiego do Glinna – pętla: 06:03 
as – 07:48 a – 12:53 a1 – 14:43 
a – 16:48 as – 18:33 as. Odjazd z 
Glinna (Karczma Bełty): 06:25 as – 
08:10 a – 15:20 a – 17:20 as – 19:05 
as. Odjazd z Zagórza Śląskiego 
do Wałbrzycha – pętla: 06:45 as – 
08:30 a – 13:00 a1 – 15:40 a – 17:40 
as – 19:25 as. Uwaga: a – kursuje w 
dni powszednie od poniedziałku 
do piątku; s – kursuje w dni wolne 
od nauki szkolnej, kurs tylko do 
Zagórza Śląskiego; a1 – kursuje od 
poniedziałku do piątku, kurs tylko 
do Zagórza Śląskiego.

(RED)

Raport z Gminy Walim

- 12 stycznia 2020 r. Gmina Czarny 
Bór, po raz kolejny zagrała w największej 
orkiestrze świata – Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy! W ramach czarno-
borskiego sztabu zorganizowano, pełną 
emocji i niespodzianek rodzinną impre-

zę charytatywną. Nie zabrakło atrakcji 
dla dzieci oraz dla dorosłych. Wszystkich 
oczarował jeden z czołowych polskich 
iluzjonistów - Magik Markus (o�cjalnie 
jedyny na świecie biegły sądowy eks-
pert w dziedzinie sztuk iluzji). Na scenie 

W Czarnym Borze 
też rekord

Pokaz magii i iluzji, brawurowe licytacje, cudowni młodzi 
artyści, stoiska sołeckie, fajerwerki, a przede wszystkim 

gorące serca i hojność mieszkańców przyniosły efekt 
w postaci absolutnie rekordowej zbiórki. 40 tysięcy złotych 

– tyle na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało 
się uzbierać w Gminie Czarny Bór.

zaprezentowali się także najmłodsi arty-
ści - przedszkolaki z Witkowa i Czarnego 
Boru oraz ich starsze koleżanki uczenni-
ce Gminnego Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego – wzruszając do łez tłumnie 
zgromadzoną publiczność. Nie zabrakło 
też loterii fantowej oraz stoisk sołeckich, 
serwujących przepyszne ciasta, kawę, 
herbatę oraz znane w całym regionie 
czarnoborskie pierogi. Były oczywiście i 
licytacje, które brawurowo i z poczuciem 
humoru poprowadził znany kabareciarz 
Jarek Marek Sobański. Podczas imprezy 
wylicytowano blisko 90 różnorodnych 
gadżetów, voucherów i usług, a dochód 
z samych aukcji wyniósł 22 130,00 zł. Naj-
więcej emocji wzbudziły licytacje: złote-
go serca z pracowni Wiesława Cozaca 
(4 000 zł), przelotu samolotem Stefana 
Dynerowicza (2 200 zł), Misia Giganta 
o�arowanego przez Damiana Romanika 
(2100 zł) oraz Nartusi i Nartka – czarno-
borskich krasnali podarowanych przez 
Stowarzyszenie Atrakcyjni (1 250 zł za 2 
szt.). Atrakcyjny program, sprawna or-
ganizacja, zaangażowanie i gorące serca 
mieszkańców sprawiły, że po raz kolej-
ny wielkoorkiestrowa zbiórka w Gminie 
Czarny Bór (jednej z najmniejszych gmin 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej) okazała się 
rekordowa. Kwota 40 tysięcy zł uzyskana 
przez czarnoborski sztab w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca gminy to 8,35 
zł, co daje jeden z najlepszych wyników 
w Powiecie Wałbrzyskim. Czarnoborski 
Sztab WOŚP składa gorące podziękowa-
nia wszystkim, którzy wsparli działania 
sztabu oraz przyczynili się do tej wspa-
niałej rekordowej zbiórki – podkreśla 
Katarzyna Bernaś z Centrum Kultury + 
Biblioteka w Czarnym Borze.

(RED)
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Gminne Centrum Bi-
blioteczno – Kulturalne w 
Starych Bogaczowicach od 
stycznia do maja 2020 roku 
realizuje projekt pt. „Ra-
zem działamy – bezpiecznie 
mamy”. Zadanie zostało do-
�nansowane w ramach pro-
gramu grantowego „Moje 

miejsce na ziemi” z Fundacji 
Orlen „Dar serca”.

Głównym celem projektu 
jest edukacja dzieci i młodzie-
ży w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego, ochrona prze-
ciwpożarowa, poznanie syste-
mu ratownictwa medycznego 
oraz pracy funkcjonariuszy 

państwowych. Projekt skiero-
wany jest do dzieci i młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Bogaczowicach, do pod-
opiecznych przedszkoli z Gmi-
ny Stare Bogaczowice oraz ich 
rodziców. Partnerem projektu 
IV Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi 

i Sportowymi im. Janusza Ku-
socińskiego w Wałbrzychu - 
uczniowie klas mundurowych: 
policyjnej, wojskowej i strażac-
kiej.

- W ramach projektu odbę-
dą się spotkania edukacyjne 
„Bezpieczne ferie” oraz „Bez-
pieczne wakacje”. Ponadto 

Razem działamy - bezpiecznie mamy
uczniowie ostatnich klas szkoły 
podstawowej będą uczestni-
czyć w lekcjach pokazowych 
służb mundurowych, mających 
na celu promocję pracy mło-
dzieży w służbach, zachęcenie 
do nauki na tych kierunkach, 
naukę szacunku do funkcjona-
riuszy publicznych. Ważnym 
elementem projektu są też 
warsztaty edukacyjne z poli-
cjantem, strażakiem i ratowni-
kiem medycznym pracującym 
na co dzień z uczniami z klas 
mundurowych dla młodzieży 
szkoły podstawowej, podczas 
których zostaną przypomnia-
ne zasady bezpieczeństwa i 
prawidłowych reakcji podczas 
sytuacji zagrożenia życia. Dla 
naszych najmłodszych uczest-
ników zostaną zorganizowa-
ne warsztaty edukacyjne oraz 
konkurs plastyczny, które będą 
prowadzone przez uczniów 
z klas o kierunkach policyjny, 
wojskowy i strażacki z wyko-
rzystaniem sprzętu. Te zajęcia 

mają na celu poznanie cieka-
wych i pożytecznych zawodów 
oraz budowanie zaufania do 
funkcjonariuszy przez dzieci. 
Elementem integrującym całe 
społeczeństwo, a także na-
sze szkoły będzie organizacja 
zawodów sportowo - spraw-
nościowych dla młodzieży, 
podczas których będziemy 
promować zdrową rywaliza-
cję i zasady fair play. Dzięki 
realizacji projektu w naszej 
gminie zostaną przypomniane 
ważne zagadnienia związane z 
patriotyzmem, pracą służb pu-
blicznych, zostanie zwiększona 
świadomość mieszkańców z za-
kresu prawidłowego reagowa-
nia, otwartości na ludzką krzyw-
dę i reakcji i pomocy ludziom 
pokrzywdzonym. Najbliższe za-
jęcia już w najbliższy piątek na 
terenie przedszkoli – mówi Ilo-
na Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralne w Starych Bogaczowicach.

(AL)

W Urzędzie Gminy Stare 
Bogaczowice odbyło się wrę-
czenie nagród w konkursie 
na najładniejszą dekorację 
świąteczną domu, mieszka-
nia oraz instytucji.

- 3 stycznia 2020 roku po 
raz kolejny komisja oceniała 
posesje zgłoszone do konkur-
su na najładniejszą dekorację 
świąteczną domu, mieszkania, 
instytucji. Serdecznie dziękuję 
wszystkim za przygotowanie 
pięknych, cieszących oko de-
koracji, wprowadzających nas 
w świąteczny nastrój – powie-
dział Mirosław Lech, wójt Gmi-
ny Stare Bogaczowice.

Wyniki: 1 miejsce Anna 
Lewicka – Struga, 2 miejsce 
Wioletta Czarnecka - Stare Bo-
gaczowice, 3 miejsce Gospo-
darstwo Agroturystyczne „U 
Anny” – Cieszów. Wyróżnienia: 

Morawski Grzegorz - Rekords 
Gostków, Bożena i Władysław 
Witkowscy – Gostków, Iwona 
Wiśniewska - Stare Bogaczowi-
ce, Agroturystyka Przy Komin-
ku - Stare Bogaczowice, Ilona 
Zalejska - Stare Bogaczowice, 
Mariusz Chwastyk - Stare Bo-
gaczowice, Mirosława i Wie-
sław Gontarek – Chwaliszów, 
Ewelina Laskowska – Chwa-
liszów, Aneta Węgrzynowska 
– Chwaliszów, Państwo Sitko 
– Chwaliszów, Trębacz Roman 
– Cieszów, Witold Wójtowicz 
– Cieszów, Andrzej Świrydczuk 
– Struga, Sławomir Kusiak – 
Struga, Krzysztof Radzikowski  
-Struga, Adam Zieliński – Lu-
bomin, Paweł Romański – Lu-
bomin, Świetlica Wiejska w 
Jabłowie, Państwo Pierzchała 
– Jabłów.

(IL)

Nagrody za dekoracje

Nagrody odbierają Wioletta Czarnecka oraz Przemysław Kopacz 
z Gospodarstwa Agroturystycznego „U Anny” w Cieszowie.
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Razem dla stadionu
17.01.2020 roku w Wałbrzychu została zawarta umowa partnerska pomiędzy 
Gminą Wałbrzych, Klubem Piłkarskim Górnik Wałbrzych, Klubem Sportowym 
Górnik Nowe Miasto, Klubem Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych 

i Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua-Zdrój Spółka z o.o. Celem 
umowy jest realizacja „projektu” zmierzającego do pozyskania odpowiednich 

nakładów �nansowych, niezbędnych do poprawy stanu bezpieczeństwa 
i możliwości lepszego wykorzystania płyty boiska obiektu sportowego, 

znajdującego się przy ulicy Chopina 1a w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu.

zostanie podany pozostałym 
partnerom w aneksie do tej 
umowy, na który to rachunek 
będą przelewane wszystkie 
środki pozyskane poprzez por-
tal www.zrzutka.pl. Pozyskane 
środki będą mogły być wypła-
cane ze wspólnego rachunku 
bankowego pod warunkiem 
łącznego złożenia 3 podpisów, 
tj. podpisów osób upoważ-
nionych do reprezentacji tych 
trzech klubów sportowych. 
W przypadku braku możliwo-
ści uruchomienia wspólnego 
rachunku bankowego kluby 
zobowiązują się określić inny 
odpowiedni sposób, aby pozy-
skane środki �nansowe zgro-
madzone na portalu www.
zrzutka.pl mogły być wypłaca-
ne/przelewane tylko i wyłącz-
nie za zgodą wszystkich trzech 
partnerów. Uzbierane w ten 
sposób środki �nansowe zo-
staną przeznaczone na wkład 
własny w realizację „projektu”. 

Trzy kluby, które podpisały 
porozumienie, zobowiązały się 
do podjęcia działań zmierzają-
cych do zabezpieczenia środ-
ków na wkład własny w wyso-
kości nie mniejszej niż 40 000, 
odpowiadający kwocie 20% 
wartości „projektu”. Wysokość 

wkładu własnego może ulec 
zmianie i będzie uzależniona 
od warunków konkursu, w ra-
mach którego zostanie złożo-
ny wniosek na realizację „pro-
jektu”. Termin wpłaty wkładu 
własnego partnerów ustalony 
został na 3 dni przed podpi-
saniem umowy o do�nanso-
wanie „projektu”. W przypad-
ku, gdy po dokonaniu wpłaty 
wkładu własnego partnerów 
na rachunku bankowym, po-
zostaną środki �nansowe, zo-
staną one w całości przezna-
czone na realizację „projektu”.
Pod porozumieniem podpisali 

się: Prezydent Wałbrzycha Ro-
man Szełemej, Prezes Zarządu 
KP Górnik Wałbrzych Czesław 
Grzesiak i wiceprezes Marcin 
Korba, Prezes Zarządu KP Gór-
nik Nowe Miasto Wałbrzych 
Sebastian Raciniewski i wice-
prezes Sebastian Kasperka, 
Prezes Zarządu Klubu Foot-
ballu Amerykańskiego Miners 
Wałbrzych Paweł Sołtysiak i wi-
ceprezes Marcin Kochanowski 
oraz prokurent Wałbrzyskiego 
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego Aqua-Zdrój Spółka z o.o. 
Paweł Rumniak.

(RED)

Przedmiotem tej umowy 
jest uregulowanie wzajemnych 
praw i obowiązków partnerów 
w ramach partnerstwa, mają-
cego doprowadzić do pozy-
skania odpowiednich środków 
na s�nansowanie „projektu” 
ze środków biznesowych, pry-
watnych oraz z dostępnych 
pomocowych programów sa-
morządowych, centralnych, 
europejskich.

Adekwatnie do wielkości 
pozyskanych środków �nan-
sowych, zarówno za pomocą 
zbiórek, udzielonych dotacji jak 
i wkładów własnych, partnerzy 
zobowiązują się przeznaczyć 
zgromadzone środki m.in. na:
1) poprawienie stanu na-

wierzchni płyty głównej 

boiska sportowego po-
przez doprowadzenie wody 
umożliwiające jej nawad-
nianie oraz właściwą pielę-
gnację,

2)  doprowadzenie energii 
elektrycznej do płyty głów-
nej boiska,

3)  zakup i montaż sprzętu 
sportowego umożliwiające-
go treningi piłkarskie druży-
ny futbolu amerykańskiego 
oraz drużyn piłki nożnej,

4) zakup i montaż urządzeń 
monitorujących obiekt,

5) zakup i montaż oświetlenia 
umożliwiającego prowa-
dzenie zajęć treningowych 
w godzinach wieczornych.
Gmina Wałbrzych zobo-

wiązała się do wdrożenia sys-

temowych działań na rzecz 
reaktywacji stadionu oraz 
udzielenia wsparcia meryto-
rycznego i technicznego przy 
opracowywaniu projektów. 
Klub Footballu Amerykańskie-
go Miners Wałbrzych zobo-
wiązał się do zarejestrowania 
zbiórki na portalu www.zrzut-
ka.pl, mającej na celu umożli-
wienie pozyskiwania wszyst-
kim partnerom środków 
�nansowych w postaci daro-
wizn, cegiełek czy wpłat spon-
sorów na realizację „projektu”. 
Najpóźniej w ciągu 10 dni 
kalendarzowych, po podpisa-
niu umowy, kluby sportowe 
Górnik, Górnik Nowe Miasto i 
Miners założą wspólny rachu-
nek bankowy, którego numer 
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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

Pokonały 
Pardubice
Piłkarki nożne AZS PWSZ Wał-
brzych wygrały pierwszy mecz 
kontrolny w okresie przygo-
towawczym z występujące w 
czeskiej lidze FK Pardubice 1:0. 
Przez większą część spotka-
nia przewagę miały wałbrzy-
szanki i to one po golu Oliwii 
Rapackiej w 59 minucie oka-
zały się minimalnie lepsze od 
południowych sąsiadek. AZS 
PWSZ zagrał w składzie: Sapor 
- Szewczuk, Bosak, Ostrowska, 
Kędzierska, Cieśla, Głąb, Mate-
rek, Rapacka, Turkiewicz, Fa-
bova oraz Podkowa. Rewanżo-
wy mecz tych drużyn rozegrany 
został na boisku przy ulicy Spor-
towej w Świebodzicach, a AZS 
PWSZ Wałbrzych ponownie oka-
zał się lepszy, tym razem wygry-
wając 4:3. Spotkanie rozpoczęło 
się dobrze dla wałbrzyszanek, 
bowiem po golu Klaudii Fabovej 
prowadziły 1:0, ale przyjezdne 
jeszcze przed przerwą zdołały 
doprowadzić do wyrównania i 
po 45 minutach było 1:1. Druga 
połowa stała pod znakiem prze-
wagi AZS PWSZ i nasz zespół 
kontrolował grę, zdobywając 
kolejne gole. Z tra�eń cieszyły 
się Marcjanna Zawadzka i po raz 
drugi Klaudia Fabova, a bramka 
samobójcza na 4:1 sprawiła, że 
akademiczki mogły poczuć się 
pewnie. W końcówce rozpręże-
nie i zmęczenie sprawiły, że do 
głosu doszły Czeszki, które zdo-
łały zmniejszyć rozmiar porażki, 
ale ostatecznie to AZS PWSZ wy-
szedł zwycięstwo z tej potyczki 
wygrywając 4:3. Skład AZS PWSZ: 
Sapor - Szewczuk, Bosak, Ostrow-
ska, Kędzierska, Cieśla, Głąb, 
Turkiewicz, Materek, Rapacka, 
Fabova oraz Zawadzka A w ten 
weekend duża część zespołu 
wyjeżdża do Krakowa na pół�nał 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w futsalu.

(RED)

To nie był mecz najwyższych 
lotów, ale najważniejsze, że przy-
niósł kolejne 3 punkty gospo-
darzy. Wałbrzyszanie odnieśli 
gładkie zwycięstwo, co nie może 
dziwić, jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, iż przeciwnik zamel-
dował się pod Chełmcem w za-
ledwie 7-osobowym składzie. 
Odwrotnie do miejscowych, 
gdyż dzięki sporej przewadze 
wszyscy podopieczni trenerów 
Ignaczaka oraz Kurzawińskiego 
otrzymali szansę wyjścia na par-
kiet i zaprezentowania się wał-
brzyskiej publiczności.

- Sobotnie spotkanie było 
ostatnim w rundzie zasadniczej 
MKS-u Aqua-Zdrój przed wał-
brzyską publicznością. Liczymy 
jednak, że już wkrótce, a kon-

kretnie na przełomie lutego i 
marca, Karol Szczygielski i spół-
ka powrócą na Ratuszową, aby 
wziąć udział w fazie play-o�. 
Do zakończenia obecnej części 
rozgrywek pozostały nam trzy 
mecze na wyjeździe, w których 
celem jest zdobycie 9 punk-
tów. Na początek, za tydzień, 
zmierzymy się z Olavią Oława, 
a następnie z Bielawianką oraz 
Ikarem Legnica – mówi Fabian 
Kurzawiński, drugi trener MKS 
Aqua-Zdrój Wałbrzych.

(RED, fot. MKS Aqua Zdrój)

MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – MUKS 
Ziemia Milicka Milicz 3:0 (25:19, 25:16, 
25:18)
MKS Aqua-Zdrój: Szczygielski, Nowak, 
Gawryś, Redyk, Leński, Kulik, Zieliński 

(libero) oraz Dereń, Laskowski, Sroka, 
Mikulski, Gontarewicz, Pizuński, Sowiń-
ski (libero).

Pozostałe wyniki XV kolejki 3 grupy II 
ligi siatkarzy:
Bielawianka-Bester Bielawa - Rosiek 
Syców 3:0, Olavia Oława - Ikar Legnica 
0:3, Sobieski Arena Żagań - Astra Nowa 
Sól 2:3, AZS UZ Zielona Góra pauzował.

 
Tabela
1. Astra Nowa Sól 13 31 35:15
2. MKS Aqua-Zdrój Wałb. 13 29 31:16
3. Sobieski Żagań 13 26 34:22
4. Bielawianka Bielawa 14 26 30:23
5. AZS UZ Zielona Góra 13 24 28:17
6. Olavia Oława 14 17 24:31
7. Ziemia Milicka Milicz 14 13 18:33
8. Ikar Legnica 13 9 16:32
9. Rosiek Syców 13 5 9:36

Wzięli rewanż
Rewanż za listopadową porażkę udany. Siatkarze MKS Aqua-Zdrój 

Wałbrzych w trzech setach odprawiliśmy z kwitkiem rywali z Milicza. 
Statuetkę MVP otrzymał Jarosław Pizuński – był to jednocześnie 
ostatni mecz przed własną publicznością w rundzie zasadniczej.

Trwa zwycięski marsz siat-
karek MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych. Tym razem 
wałbrzyszanki pokonały w 
Oławie Sobieskiego 3:1 i 
wciąż zajmują czwarte miej-
sce w 3 grupie II ligi.

MGLKS Sobieski Oława - 
MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych 1:3 (25:23, 15:25, 17:25, 
24:25)

MKS Chełmiec Wodociągi: 
Łuszyńska, Sobolewska, Judy-
ta Rzeczycka, Olczyk, Gezella, 
Sławińska, Bojko (libero) oraz 
Druciak, Małodobra, Julia Rze-
czycka, P. Pawelska.

W następnym meczu MKS 
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych będzie podejmował 
MKS Sokół Radzionków. Spo-
tkanie rozpocznie się 25 stycz-

nia o godz. 13.30 w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów.

Pozostałe wyniki: Polonia 
Świdnica - Olimpia Jawor 0:3, 
Sokół Radzionków - SMS PZPS 
II Szczyrk 3:1, Silesia Volley My-
słowice - Energa MKS II Kalisz 
0:3, Jedynka Siewierz pauzo-
wała.

 (RED)

Tabela
1. Olimpia Jawor 11 28 31:11
2. Jedynka Siewierz 11 25 27:12
3. Sokół Radzionków 12 22 27:16
4. Ch. Wodociągi Wałb. 11 21 24:17
5. MKS II Kalisz 11 20 23:18
6. Sobieski Oława 12 17 21:24
7. SMS PZPS II Szczyrk 12 13 16:24
8. Silesia Volley Mysł. 12 10 15:30
9. Polonia Świdnica 12 0 4:36

Siatkarki 
idą jak burza
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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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

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

Po derbach
Po ponad dwóch tygodniach 
przerwy, koszykarze Górnika 
Trans.eu powrócili na parkiety 
I ligi. I od razu czekała ich derbo-
wa konfrontacja z beniaminkiem 
z Kłodzka. Mecz Górnik – Zetka-
ma Doral Nysa Kłodzko zakończył 
się po zamknięciu tego wydania 
– relacja na db2010.pl. A kolejny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 
już 25 stycznia w Poznaniu z Bio-
farmem.

(RED)

Górnik podejmie Śląsk
Koszykarze rywalizujący w III 
lidze rozpoczynają drugi etap 
rywalizacji. W grupie walczącej 
o miejsca 1-8 i o prawo gry w tur-
niejach o awans do II ligi Górnik 
Trans.eu II Wałbrzych będzie po-
dejmował Śląsk II Wrocław. Spo-
tkanie zostanie rozegrane 25.01 
o godz. 11.00 w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów. Z kolei w grupie 
walczącej o miejsca 9-15 MKS Ba-
sket Szczawno Zdrój zmierzy się 
z IgnerHome Polonia Świdnica. 
Mecz zostanie rozegrany 25.01. 
o godz. 17.30 w hali przy ul. Sło-
necznej w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Nasi w kadrach
Dwóch wychowanków Górnika 
Wałbrzych znalazło się w sze-
rokich kadrach reprezentacji 
Polski koszykarzy. Aleksan-
der Balcerowski (Herbalife Gran 
Canaria, Hiszpania) oraz były 
gracz Górnika Adam Waczyń-
ski (Unicaja Malaga, Hiszpania) 
zostali powołani na dwa mecze 
kwali�kacyjne do EuroBasketu z 
Izraelem (20 lutego 2020, godz. 
18:45 w Gliwicach) i 23 lutego 
2020 z Hiszpanią na wyjeździe. 
Z kolei Piotr Niedźwiedzki (WKK 
Wrocław) został powołany do 
szerokiej reprezentacji Polski w 
koszykówce 3x3.

(RED)

19 stycznia br. w Wałbrzy-
chu rozegrany został XXI Me-
moriał Stanisława Kaczmar-
ka o Puchar Projektu „Każda 
Puszka Cenna”. Bieg, które-
go trasa wyznaczona była 
w rejonie podzamczańskich 
ogródków działkowych, zor-
ganizowany został przez 
Ośrodek Społeczno-Kultural-
ny Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Podzamcze” w Wałbrzy-
chu oraz Fundację na Rzecz 
Odzysku Aluminiowych Opa-
kowań Recal.

W Biegu wystartowało 58 
zawodników na trzech dystan-
sach: ok. 2.200 m – dziewczęta 
i chłopcy do lat 18, M-70, M-80; 
ok. 4.400 m – K-20, K-30, K-40, 
K-50 oraz ok. 6.600 m – M-20, 
M-30, M-40, M-50 i M-60. W 
trakcie imprezy przeprowa-
dzona została akcja promująca 
zdrowe odżywianie aktywny 
styl życia, zorganizowana przez 
Sekcję Oświaty Zdrowotnej i 
Promocji Zdrowia Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Wałbrzychu. Wszyscy 
uczestnicy imprezy otrzyma-
li okolicznościowe dyplomy. 
Zwycięzcy zostali uhonorowa-
ni zostali pucharami i statuet-
kami oraz nagrodami. Wszyst-

kim uczestnikom zapewniono 
napój izotoniczny z limitowa-
nej serii Every Can Counts oraz 
poczęstunek.

W biegu symbolicznie wy-
startował 21 raz będący w cza-
sie rehabilitacji Józef Żuk (prze-
szedł krótszą trasę na kulach). 
Również po raz 21 w biegu 
wzięli udział: Kazimierz Sawko 
i Józef Jagodziński. Najstarszy 
zawodnik - Czesław Marciak - 
wystartował 18 raz.
WYNIKI
klasy�kacja generalna 
kobiet
1. Magdalena Malec
2. Izabela Sołtys
3. Hanna Łazarska
klasy�kacja generalna 
mężczyzn
1. Jan Kaczor
2. Aleksander Szkaradek
3. Łukasz Smużny
chłopcy do 18 lat
1. Kornel Kowalski
2. Igor Kamer
3. Franciszek Kornaś
kobiety K-30
1. Magdalena Malec
2. Izabela Sołtys
3. Hanna Łazarska
kobiety K-40
1. Małgorzata Bieńkowska
2. Katarzyna Glapiak

3. Bogumiła wilczyńska
kobiety K-50
1. Zenobia Kubielewicz
2. Barbara Nazarko
mężczyźni M-20
1. Jan Kaczor
2. Łukasz Smużny
3. Patryk Łazarski
mężczyźni M-30
1. Jacek Strzecha
2. Michał Hnatiuk
3. Kristian Firlej
mężczyźni M-40
1. Aleksander Szkaradek
2. Andrzej Cukier
3. Krzysztof Spychalski
mężczyźni M-50
1. Artur Gawroński
2. Marek Leśnicki
3. Mirosław Budka
4. Mirosław Kaczuga
mężczyźni M-60
1. Ryszard Gurgul
2. Wojciech Janyst
3. Andrzej Kubielewicz
mężczyźni M-70
1. Narcyz Jasiecki
2. Jan Dubarek
3. Wojciech Onoszko
4. Józef Jagodziński
mężczyźni M-80
1.Włodzimierz Stefanow
mężczyźni M-90
1.Czesław Marciak

(RED, fot. OSK)

W Halowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska w 
Lekkiej Atletyce, które zosta-
ły rozegrane w Jabloncu nad 
Nisou w Czechach, reprezen-
tanci Górnika Wałbrzych wy-
walczyli 13 medali.

- Emocje jeszcze nie opa-
dły po wspaniałych osiągnię-
ciach naszych zawodniczek i 
zawodników, a mimo to pra-
gniemy się pochwalić świet-
nymi wynikami. Dzięki walce 
do końca i ogromnej deter-
minacji oraz pracy sztabu 
szkoleniowego, przywozimy 
worek medali oraz rekordów 
życiowych. Duma nas rozpie-
ra widząc jak młodzi spor-
towcy reprezentują nasz klub 
oraz nasze miasto Wałbrzych 
– podkreślają działacze LKS 
Górnik Wałbrzych.

Zawodnicy startujący w 
grupach U16, U18 i U20 wywal-
czyli 13 medali:
złote: Aleksandra Tomaszew-
ska (skok w dal, U20 ) - 5,15 m; 
Kacper Kuczaj (pchnięcie kulą 
5kg, U16 ) - 12,09 m; Martyna 

Sterenga (skok w dal, U16 ) - 
5,50 m; Kamil Kuczaj (pchnięcie 
kulą 6 kg, U20) - 15,52 m; Alicja 
Gnyp (pchnięcie kulą 3 kg, U16) 
- 11,00 m; Maciej Wojciechow-
ski (pchnięcie kulą 5 kg, U18 ) 
- 13,48 m;
srebrne: Aurelia Babik (pchnię-
cie kulą 4kg, U20) - 10,18 m; 
Martyna Sterenga (60 m przez 
płotki, U16) - 9,63 sek.; Ada Po-
lerowicz (skok w dal, U20 ) - 4,91 
m; Kamila Ślawska (pchnięcie 
kulą 3 kg, U18) - 11,71 m;
brązowe: Oskar Partyka 
(pchnięcie kulą 6 kg, U20) - 
13,39 m; Ada Polerowicz (bieg 
60 m, U20 ) 7,93 sek,; Emilia 
Kulik (skok w dal, U18) - 4,54 m.

- W mistrzostwach starto-
wali i dali z siebie wszystko 
również: Weronika Ożga, Wik-
toria Mrowiec , Kamila Świą-
tek , Aleksandra Liśkiewicz , 
Maja Olszak - jesteśmy z Was 
dumni – podkreślają tranerzy: 
Hanna Kotynia, Tomasz Kuczaj, 
Grzegorz Banaszek i Franciszek 
Karpiński.

(RED, fot. LKS Górnik)

13 medali lekkoatletów 
Górnika

XXI Memoriał Stanisława Kaczmarka
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2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie 
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

(10) Hydraulik, instalacje 
co, wodno – kanalizacyjne, 
gazowe, montaż kominów. Tel. 
506 206 102

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

(2) Osoby niepełnosprawne. Pa-
kowanie. 2 zmiany. Wałbrzych. 
606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

(15) 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

Rynek 14 

58-160 Świebodzice

Tel. 515-732-255

Lokal handlowo-usługowy 52 m2, 
wejście z ulicy, Osiedle Piastowskie 
Świebodzice czynsz 1000 zł, tel. 
515-732-255
Mieszkanie Świebodzice centrum, 
2 pokoje, 55 m2, cena 129 000 zł, 
tel.  515-732-255
Działki budowlane Szymanów 30 
zł m2, tel. 515-732-255
Działka budowlana Cieszów, 
uzbrojona, powierzchnia 933m2, 
cena: 88 600 zł, tel. 515-732-255
Dom stan surowy zamknięty Stare 
Bogaczowice, 150 m2, tel. 515-
732-255

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, par-
ter, 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. Grodz-
ka, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro w 4, 
dobry stan, cena 138.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE - 
KUŹNICE, 2 pokoje, 41m2, parter, 
bardzo dobry stan techniczny, 
ogrzewanie gazowe, cena 105.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!!!  SOBIĘCIN, 1 
pokój, kuchnia, 34m2, 2 piętro,  do 
remontu, budynek ocieplony,  cena 
27.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODGÓRZE, KAWALER-
KA, 34m2, parter, po kapitalnym 
remoncie, ogrzewanie gazowe, 
cena 80.000zł, 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 – STARE BOGACZOWI-
CE – DZIAŁKA ROLNA, 12,7ha, 
cena 299.000zł, 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 1100zł z wszyst-
kimi opłatami, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd 
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena 
199.000zł, 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
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BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,  
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 
na działce o pow. 13 324 m2. 
Powierzchnia łączna zabudowań 7 
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566) 
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.
BON - dom wolnostojący o po-
wierzchni 700 m2 w Starych Boga-
czowicach . Cena 500 000 zł (2229), 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33, 
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE  na sprzedaż 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,   
Cena: 159 000  zł,   ( nr: 2581)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, mieszkanie z 
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna 
kuchnia w zabudowie, 
2 pokoje, ogrzewanie miejskie,  
cena: 185 000 zł  (nr:2583) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO:mieszkanie  
3 pokoje, jasna kuchnia łazienka z 
wc pow.64 m2, . Cena  119 000 zł 
(nr:2582) (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON –PODZAMCZE, mieszkanie 
z balkonem, 39m2, 2 piętro, 2 
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc 
, ogrzewanie miejskie,  cena: 136 
000 zł  (nr:2595) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON – 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), 
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Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA. 

Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden 
z najważniejszych fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem 
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:
•  Języki obce: angielski, francuski, niemiecki  •  Nowoczesne, licencjonowane metody pracy  

•  Twórcza Rytmika   •  Akademia Dźwięku i Ciszy  •  Spotkania z Teatrem   
•  Spotkania z Filharmonią   •  Lekcje żywej przyrody     •  Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

 KONICZYNKA I •  58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
 JEDYNECZKA •  58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
 KONICZYNKA •  58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
 BAJKA •  58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

przedszkola@onet.pl


