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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Wa³brzych, ul. Broniewskiego 2a, 

tel. 605 824 211 • PROMOCJA NAGROBKÓW 
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

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

Radni Rady Miejskiej Wał-
brzycha, ponownie jako 
pierwsi w Polsce, 30 stycznia 
2020 r. przyjęli (bez żadnego 
głosu sprzeciwu) uchwałę, 
która na terenie wszystkich 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych 
(obiekty i tereny będące w 
posiadaniu gminnych jedno-
stek organizacyjnych, w tym 
gminnych osób prawnych) 
stworzy strefy wolne od jed-
norazowego plastiku. W stre-
fach tych obowiązywać będzie 
zakaz posiadania, używania, 
udostępniania oraz sprzedaży 
produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych 
i oksydegradowalnych two-
rzyw sztucznych (pojemników 
na żywność i napoje, widel-
ców, noży, łyżeczek, pałeczek, 
talerzy, słomek, mieszadełek 
itp.). Ponadto bardzo ważnym 
elementem uchwały będzie 
wprowadzenie na terenie 
całego Wałbrzycha zakazu 
sprzedaży oraz udostępniania 
klientom toreb na zakupy z 
tworzywa sztucznego.

- Badania naukowe i opi-
nie lekarzy potwierdzają, że 
wytwarzanie coraz większych 
ilości odpadów plastikowych 
o charakterze jednorazowym 
to realne zagrożenie dla nasze-
go zdrowia i życia. Cząsteczki 

mikroplastiku dostają się do 
organizmów nie tylko poprzez 
układ pokarmowy ale także 
przez układ oddechowy. Zgod-
nie z ustawą o samorządzie 
gminnym (w zakresie nieure-
gulowanym w odrębnych usta-
wach lub innych przepisach) 
rada gminy może wydawać 
przepisy porządkowe, jeżeli 
jest to niezbędne dla ochrony 
życia lub zdrowia obywateli. 
Dlatego właśnie radni rady 
miejskiej przyjęli uchwałę, 
która na terenie wszystkich 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych z 
dniem 21 marca 2020 r. wpro-
wadza zakaz posiadania, uży-
wania, udostępniania oraz 
sprzedaży produktów jedno-
razowego użytku z tworzyw 
sztucznych (pojemników na 
żywność i napoje, widelców, 
noży, łyżeczek, pałeczek, tale-
rzy, słomek, mieszadełek itp.). 
Bardzo ważnym elementem 
przyjętej uchwały jest wpro-
wadzenie na terenie całego 
miasta zakazu sprzedaży oraz 
udostępniania jednorazowych 
toreb na zakupy z tworzywa 
sztucznego. Ta uchwała to nasz 
kolejny krok w walce o przy-
szłość naszych dzieci i wnuków 
– powiedział po głosowaniu 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

Wałbrzych pierwszym miastem w Polsce 
bez jednorazowego plastiku?

30 stycznia 2020 r. Rada Miejska Wałbrzycha – jako pierwsza w Polsce - przyjęła uchwałę 
w sprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych, jednorazowych 

wyrobów z tworzyw sztucznych.

A oto kilka opinii Czytelni-
ków Tygodnika DB 2010 na te-
mat tej uchwały:

- Czytałam o tej uchwale i do-
szłam do wniosku, że to jest jed-
nak ograniczenie wolności oby-
watelskich, w tym prowadzenia 
działalności gospodarczej, a 
takie mogą być wprowadzone 
tylko ustawą. Podobnie z przepi-
sami karnymi – napisała mece-
nas Anna Rakowska-Leputa.

- Przeszukiwanie plecaków 
turystom przed wejściem do 
zamku Książ, czy podczas wy-

chodzenia? Kabiny do rewizji 
osobistej? Bo przecież można 
torebkę ukryć w gaciach. Ilu 
policjantów będzie do tego po-
trzeba? Bo straż miejska nie na 
uprawnień. Totalna porażka 
medialna i marketingowa. Tu-
rysta trzęsący się, czy jego opa-
kowanie kanapek podlega pod 
mandat, czy nie - Tomasz.

- Myślę, że to my - mieszkańcy 
- powinniśmy narzucić radnym 
co mają robić. Daliście zgodę na 
budowę niemieckich marketów, 
a gdzie są automaty zwrotne 

na plastik przy tych marketach, 
czym się różni plastik od opako-
wań szklanych jednorazowych? 
- Ryszard.

- Wprowadzanie martwych 
rozwiązań nie uratuje wieloryba 
przed śmiercią. Innymi słowy: 
kolejny bubel prawny, w którym 
rozwiązania problemu śmieci 
szuka się nie tam gdzie powinno 
się to robić - Sebastian.

- Dlaczego, nam konsumen-
tom, rozkazuje się i karze za po-
siadanie plastiku? Przecież to jest 
wina producentów. To oni paku-

ją w plastik, bo jest tani, ładny, i 
wygodny. Tony tego są przelewa-
ne u producentów. A my obrywa-
my. Pomysł dobry tylko wykona-
nie... jak zawsze - Łukasz.

- Już widzę zabłąkanego tu-
rystę na ławce przed zamkiem 
Książ, jak w upalny dzień wy-
ciągnie z plecaka buteleczkę 
z wodą i w nagrodę dostanie 
od „przyjaznego” dla turystów 
miasta mandat 500 zł. Będzie 
zachwycony i zapewne chętnie 
tu wrócić… - Dariusz.

- Czy Pan Prezydent zwalniał 
będzie pracownika za „posiada-
nie” jogurtu i konsumpcję przy 
przerwie śniadaniowej, przez 
podległego inspektora w Urzę-
dzie Miejskim w Wałbrzychu? 
Jogurty są w plastikowych kub-
kach - Paweł Mikołaj.

- U zachodniego sąsiada 
wszędzie butelkomaty i problem 
sam się rozwiązał. Inne produkty 
mocno ograniczone, a za śmieci 
tylko 2 euro od osoby. Da się, tyl-
ko trzeba chcieć. Nie kary tylko 
nauka – Justyna.

- Kolejne martwe prawo - już 
rewolucja śmieciowa przeniosła 
się do lasu, tzn. wynoszą śmieci 
do lasu na potęgę. Nieprzemy-
ślane, pod publiczkę i mierne 
prawo - Igor.

(RED, fot. UM)
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

9 lutego - WROCŁAW, 10 lutego - LUBIN i GŁOGÓW,
11 lutego - WAŁBRZYCH, 12 lutego - BOLESŁAWIEC

Zapisy i informacje: 

784 609 208, 693 788 894 
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- Radni Stanisław Skrzy-
niarz i Marek Masiuk nie 
poparli złożonego przez 
nasz klub radnych wniosku 
do uchwały budżetowej w 
sprawie wprowadzenia do 
budżetu wydatku na przy-
gotowanie dokumentacji 
projektowej dot. przebudo-
wy drogi nr 380D (z Grzmią-
cej do Rybnicy Leśnej). Obu 
Panom powinno zależeć na 
remoncie tej drogi, tak przy-
najmniej twierdzą – mówi 
Jarosław Buzarewicz, radny 
Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go z Klubu Radnych #Dialog 
#Współpraca #Działanie.

- Wnioskujemy o zmniej-
szenie wydatków w dziale 750 
„administracja publiczna” na 
zadanie pn. „Modernizacja 
sieci informatycznej w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu - etap II” w kwocie 
150 tys. zł i utworzenie nowego 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Przygotowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi 
powiatowej nr 380 w Grzmią-
cej i Rybnicy Leśnej” w kwocie 
150 tys. zł - dział 600, rozdział 
60014, paragraf 6050 – mówi-
ła podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego Ewa 
Dorosz z Klubu Radnych #Dia-
log #Współpraca #Działanie.

- One Billion Rising/ Na-
zywam się Miliard - to mię-
dzynarodowa akcja, której 
�nał jest 14 lutego - na całym 
świecie właśnie w Walentyn-
ki. Już ósmy raz spotkamy 
się, żeby razem zatańczyć 
przeciw przemocy wobec 
kobiet i dziewczynek, by dać 
wyraz solidarności z wszyst-
kimi, które tej przemocy do-
świadczają, by głośno mówić 
o tym co możemy zrobić, by 
było nam wszystkim bez-
pieczniej – mówi współorga-
nizatorka akcji w Wałbrzychu 
dr Małgorzata Beślerzewska.

– Wałbrzych włącza się ko-
lejny raz w międzynarodową 
akcję One Billion Rising. To 
ważne byśmy powtarzali jak 
ważny jest szacunek dla granic 
drugiego człowieka. Przyjdźcie. 
Przecież każdy i każda z nas ma 
jakąś ważna dla siebie kobietę 
lub dziewczynkę. Przyjdźcie 
dla nich. To nasza wspólna 
sprawa – wyjaśnia i zachęca 
Natalia Achmatowicz z Anty-
przemocowej Sieci Kobiet.

Finał, a przede wszystkim 
wspólny taniec (ale nie tyl-
ko) od będzie się 14 lutego 
o godzinie 18.00 w cantrum 

handlowym przy ul. 1 Maja w 
wałbrzyskiej dzielnicy Sobię-
cin. Więcej informacji i bieżąco 
uzupełniane szczegóły można 
znaleźć pod linkiem https://
www.facebook.com/onebil-
lionrisingwalbrzych/.

- Bardzo ważna informacja – 
nie trzeba umieć tańczyć, waż-
ne jest, aby przyjść tego dnia i 
wspólnie dać wyraz braku zgo-
dy na przemoc. Należy dodać, 
że przemoc domowa wobec 
kobiet jest najczęściej zgłasza-
nym przestępstwem – dodaje 
Małgorzata Beślerzewska.

(RED)

Komputery zamiast remontu drogi?

Padły też konkretne argu-
menty:

- pierwszy „realny” krok, aby 
wyremontować najbardziej 
zniszczoną drogę w powiecie,

- poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców jest dla nas waż-
niejsza, niż zakup sprzętu IT 
dla starostwa, do którego na-
mawia zarząd powiatu, tym 
bardziej, że modernizacja sieci 
informatycznej była już prowa-
dzona w poprzednich latach.

- Uznaliśmy, że lekką ręką 
zwiększany jest de�cyt z 1,5 
mln zł (pierwsza wersja zmian 
do budżetu z 16.01.2020) do 
2,1 mln zł (ostateczna wersja z 
autopoprawkami z 29.01.2020), 
a tak trudno jest zwiększyć ten 

de�cyt na potrzeby mieszkań-
ców? Na coś, co jest niezbędne 
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 
ruchu drogowego? Racjom, 
argumentom nie było końca. 
Okazały się one jednak niewy-
starczające dla osób skupio-
nych wokół starosty, zwłaszcza 
dla Panów Skrzyniarza i Ma-
siuka. Przewodnicząca Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego Syl-
westra Wawrzyniak nawet na 
15 minut przerwała obrady. 8 
głosami za (klub radnych #Dia-
log #Współpraca #Działanie) i 
9 przeciw (Ziemia Wałbrzyska i 
PiS) wniosek nie został przyję-
ty – relacjonuje Jarosław Buza-
rewicz.

(RED)

Zatańczą przeciw przemocy
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Wałbrzych, dnia 30.01.2020 r. 

- przy ul. Basztowa 40/5, piętro I, składający się z jednego pokoju, aneksu ku-
chennego, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 26,80 m².
Cena wywoławcza wynosi 87 400,00 zł, wadium – 4 370,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 13.02.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym 

umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na ra-

chunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do 
dnia 12.02.2020 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainte-
resowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu 
mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę 
wpływu środków na w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 
12.02.2020 r. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się oso-
bie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetar-
gu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, 
wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później 
niż następnego dnia po dacie przetargu. 

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak 
wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonko-
wie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (nota-
rialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni). 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, 
gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedo-
szły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zo-
stało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyż-
szego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2018.1202 z późn. zmianami). 

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowie-
nia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na kon-
to Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do 
dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej 
o wpłacone wadium. 

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy 
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wy-
grywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście 
w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
ta w pok. nr 25 na parterze. 

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczy-
ny.

ZARZĄD

R E K L AMA

31 stycznia 2020 r. czterej 
włodarze gmin z powiatu wał-
brzyskiego z kilkunastoma in-
nymi burmistrzami i wójtami z 
Dolnego Śląska, gościli w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. 
Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyli Premier RP Mate-
usz Morawiecki oraz poseł zie-
mi wałbrzyskiej Michał Dwor-
czyk - szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów - podsumowa-
no inwestycje, które udało się 
realizować na Dolnym Śląsku w 
ostatnim czasie. Rozmawiano 
także na temat współpracy na 
linii rząd-samorząd oraz zapre-
zentowano plany dotyczące 
rozwoju regionu.

- Odpowiedzialny rozwój 
to wspólne rozwiązywanie 
problemów ekonomicznych i 
społecznych, przez partnerską 
współpracę rządu i samorządu. 

Samorządowcy u premiera
Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, burmistrz Głuszycy Roman Głód, burmistrz 

Mieroszowa Andrzej Lipiński, burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk 
oraz wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park 
Kamil Krzysztof Zieliński spotkali się w Warszawie z premierem Mateuszem 

Morawieckim. Organizatorem spotkania był szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michał Dworczyk.

Projekcje, plany, strategie, do-
stosowanie polityk krajowych 
do potrzeb lokalnych - to nasze 
zadanie domowe. Nie ma po-
trzeby politykować, wystarczy 
wyznaczyć wspólne cele roz-
woju lokalnego. Współpraca 

samorządu i rządu - to się opła-
ca! – powiedział po spotkaniu 
Kamil Krzysztof Zieliński, jeden 
z inicjatorów wizyty naszych 
samorządowców w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

(RED, fot. KPRM)
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Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza

Do naszej kręgielni można przyjść 
całą rodziną i świetnie bawić się 

nawet z małymi dziećmi

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do niedzieli od 1200 do 2200 

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

Posiadamy tubę 
ochronną na bandy 
boczne dla dzieci, 
która zabezpiecza 
kule przed spadkiem 
do rynny w czasie gry
Mamy również rampę 
w kształcie słonia 
dla dzieci, która 
zapewnia bardziej 
precyzyjne rzuty

PO WER NA START
ZACZYNAMY NOWĄ EDYCJĘ PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

JESTEŚ OSOBĄ MŁODĄ? POSZUKUJESZ PRACY? 
CHCESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE? TO SZANSA DLA CIEBIE….

Nie zastanawiaj się dłużej! 
Przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Wystarczy niewiele, by otrzymać wsparcie!
Skorzystaj z:
• staży,
• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
• bonów na zasiedlenie,
• prac interwencyjnych, 
• szkoleń, 
• bonów szkoleniowych.
O szczegóły pytaj pracowników urzędu osobiście lub telefonicznie:
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 104, 

tel. (74) 84 07 384,
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pok. 105, 

tel. (74) 84 07 381,
• staże – pok. 106, tel. (74) 84 07 378,
• bon na zasiedlenie oraz prace interwencyjne – pok. 107, tel. (74) 84 07 378,
• szkolenia oraz bon szkoleniowy – pok. 10, tel. (74) 84 07 380.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim 
ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (V)”

Pamiętaj, że wszelkie bieżące informacje dostępne są 
na stronie internetowej
www.walbrzych.praca.gov.pl

W demokratycznym i pra-
worządnym państwie policja 
ma za zadanie ścigać prze-
stępców i chronić obywateli, 
więc każdy chętny do podjęcia 
służby w jej szeregach z tego 
podstawowego obowiązku 
winien przede wszystkim zda-
wać sobie sprawę. Z tych też 
powodów w szeregach policji 
nie powinno być miejsca dla 
wszelkich jawnych czy skrytych 
dewiantów, chcących służbę 
w jej szeregach traktować jako 
możliwość realizowania swych 
chorych ambicji i skłonności do 
dowolnego stosowania wobec 
obywateli każdego rodzaju 
przemocy. Niestety, to tylko 
mrzonka, bo ciężkie warunki 
służby i marne jej wynagrodze-
nie nie przyciąga do niej naj-
lepszych z najlepszych, dobrze 
wykształconych i zaradnych 
ludzi, wyróżniających się wyso-
kim morale, których celem nie 
jest praca w policji, ale służba w 

Memento
Janusz
Bartkiewicz

jej szeregach. Służba państwu i 
obywatelom. Nie chcę być źle 
zrozumianym, więc od razu 
podkreślam, że to co wyżej na-
pisałem nie świadczy, iż uwa-
żam, że w szeregach polskiej 
policji nie ma ludzi o wskaza-
nych przymiotach. Nie uważam 
tak, bo doskonale wiem, że w 
policji jest cała armia napraw-
dę wspaniałych funkcjonariu-
szy, którzy potra�ą rozróżnić, 
czym jest praca, a czym służba. 
Przykro mi o tym pisać, ale - 
niestety - w policyjnych szere-
gach zbyt wielu jest też takich, 
którym się wydaje, że noszenie 
munduru chroni ich przed od-
powiedzialnością za brutalne 
nadużycia prawa, w postaci 
stosowania bezprawnej prze-
mocy �zycznej i psychicznej 
wobec innych obywateli. Jakoś 
trudno do ich świadomości 
przebija się fakt, że wprawdzie 
państwo dało im prawo stoso-
wania przymusu �zycznego, 
ale jednocześnie precyzyjnie 
wskazało, w jakich przypad-
kach przymus ten może być 
stosowany. Trudno też zbyt 
wielu policjantom zrozumieć, 
że z chwilą zatrzymania nawet 
groźnego przestępcy, a zwłasz-

cza po tym jak zostaną zało-
żone mu kajdanki, przestępca 
ten staje się dla policjanta 
nietykalny, albowiem z urzędu 
odpowiada on za jego bezpie-
czeństwo �zyczne. Nawet jeże-
li przed chwilą stosował wobec 
niego nawet bardzo dotkliwy 
przymus, mający doprowadzić 
do jego obezwładnienia. Wiem 
o czym piszę i mówię, bo same-
mu przez wiele lat przychodzi-
ło mi do trzymania nerwów na 
wodzy, kiedy zatrzymywaliśmy 
sprawców bardzo odrażają-
cych zbrodni i ręka świerzbiła 
bardzo, aby takiemu przylać 
mocno, aby sam poczuł czym 
jest ból, w tym ból psychiczny 
wywołany bezradnością wo-
bec ten ból stosującego.

O tym wszystkim nie wie-
dzieli, lub wiedzieć nie chcieli, 
dwaj wałbrzyscy policjanci, 
którzy 26 lipca 2014 roku w 
towarzystwie dwóch funkcjo-
nariuszy Straży Miejskiej ze 
Szczawna-Zdroju, podjęli na 
terenie Parku Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju interwencję 
wobec dwóch mieszkańców 
Lichenia, którzy w towarzy-
stwie innych osób spożywali 
w tym parku alkohol. Inter-

wencja jak najbardziej zasadna 
skończyła się tym, że jednego 
z dwójki zatrzymanych - przed 
umieszczeniem go w samo-
chodzie służbowym - skuto 
kajdankami. Na szczęście dla 
Jacka D. - bo to on został sku-
ty – postronne osoby zdarzenie 
to nagrały telefonem komór-
kowym i na nagraniu widać, że 
przed umieszczeniem Jacka D. 
w samochodzie na jego twarzy 
nie było jakichkolwiek obrażeń. 
Niestety, po tym jak opuścił 
pojazd przed Komendą Miej-
ską Policji w Wałbrzychu na ul. 
Mazowieckiej, jego cała twarz 
i koszula zalana była krwią 
ob�cie płynącą z rozbitego 
łuku brwiowego, co dowodnie 
wskazywało, że do tego urazu 
musiało dojść w samochodzie. 
Ponieważ sprawę tę kilka krot-
nie w Tygodniku DB 2010 rela-
cjonowałem, pominę pozosta-
łe szczegóły dotyczące innych 
jej aspektów, ograniczając się 
jedynie do samego pobicia 
Jacka D., który stosowne za-
wiadomienie o przekroczeniu 
uprawnień w związku z zatrzy-
maniem, w postaci niezgod-
nego z prawem naruszenia 
nietykalności cielesnej, złożył 
w Prokuraturze Rejonowej w 
Wałbrzychu, ale sprawa została 
przeniesiona do prokuratury w 
Kłodzku. Jak to - niestety - w 
większości takich przypadków 
bywa, prokuratura ta umorzyła 
postępowania nie dopatrując 
się jakiejkolwiek winny funk-
cjonariuszy, ale na wskutek po-
stanowienia Sądu Rejonowego 
w Wałbrzychu, gdzie wpłynęło 
zażalenie Jacka D., śledztwo 
zostało podjęte i zakończyło 
się złożeniem do Sądu Rejo-
nowego w Wałbrzychu aktu 
oskarżenia wobec tych dwóch 
policjantów.

Długo to trwało, ale 5 lute-
go 2020 roku Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu jednego z nich 
skazał na 10 miesięcy pozba-
wienia wolności w zawie-
szeniu na 2 lata, obowiązek 
przeproszenia na piśmie Jacka 
D., zapłacenia mu odszkodo-
wania w wysokości 10 tys. zł 
za doznane krzywdy �zyczne 
i psychiczne oraz pokrycie 
wszelkich kosztów sądowych 
i procesowych (koszty ad-
wokackie i koszty związane 
z powołaniem biegłych oraz 
przeprowadzonych eksper-
tyz). W ustnym uzasadnieniu 
sąd zwrócił przede wszystkim 
uwagę na to, że wyrok swój 
oparł nie tylko o zeznania 
świadków, ale przede wszyst-
kim na twardych dowodach, 
jakie przedstawiła prokuratura 

i sam Jacek D., który uzyskał 
status oskarżyciela posiłkowe-
go. Skazany został tylko jeden 
z funkcjonariuszy (Łukasz M.), 
albowiem w stosunku do dru-
giego postępowania zostało 
umorzono z uwagi na jego 
śmierć, jaka nastąpiła w wyni-
ku zamachu samobójczego. I 
tą właśnie tragiczną śmiercią, 
będącą efektem problemów 
psychicznych tegoż funkcjo-
nariusza, grał obrońca Łukasza 
M., który w trakcie końcowej 
mowy obrończej, starał się mo-
ralną winą obciążyć Jacka D., 
który wraz ze swym zatrzyma-
nym kolegą (również pobitym 
przez tego drugiego policjan-
ta) śmiał złożyć zawiadomienie 
o pobiciu go przez funkcjona-
riuszy policji. Obrońca Łuka-
sza M., starał się w ten sposób 
wpłynąć na sąd uzasadniając, 
że powodem zamachu na ży-
cie były problemy związane z 
jego oskarżeniem i toczącym 
się procesem. Myślę, że taki 
styl obrony z adwokacką etyką 
zawodową nie miał nic wspól-
nego, a dla mnie osobiście było 
to coś mocno obrzydliwego. 
Tym bardziej, że drugi z za-
trzymanych (funkcjonariusz 
straży pożarnej Przemysław R.) 
również kilka lat temu popeł-
nił samobójstwo i Jackowi D. 
nawet przez myśl nie przeszło, 
aby twierdzić, że było to efek-
tem traumy związanej z faktem 
zatrzymania, pobicia i oskarże-
nia o naruszenie nietykalności 
cielesnej interweniujących po-
licjantów, od czego wraz z Jac-
kiem D. zostali prawomocnie 
uniewinnieni. Sąd precyzyjnie 
wskazał, że tłumaczenie Łuka-
sza M., iż Jacek D. rozcięcia łuku 
brwiowego doznał w wyniku 
tego, iż uderzał głową o jego 

łokieć, jest nie do przyjęcia, nie 
tylko dlatego, że przeciw temu 
zaświadczają twarde dowody. 
Trudno bowiem wyobrazić 
sobie, że w sytuacji, kiedy na 
tylnej kanapie pojazdu siedzą 
cztery osoby, skuty kajdanka-
mi Jacek D. pochyla się nisko, 
szukając policyjnego łokcia i 
uderza weń z taką siłą, że na-
stępuje rozcięcie łuku brwio-
wego. Słusznie sąd zauważył, 
że takie rozcięcie mogło (i mu-
siało) być efektem uderzenia 
go łokciem przez policjanta, 
do czego – co dobitnie sąd 
podkreślił – policjant nie miał 
prawa, ponieważ policjant ma 
obowiązek przestrzegać pra-
wa. A ja dodam, że - zgodnie 
z przepisami - wobec osoby 
skutej kajdankami wszelki 
przymus �zyczny nie może 
być stosowany. I nie można 
też przyjąć, jak podkreślił sąd, 
że policjanta usprawiedliwiają 
emocje będące efektem dy-
namicznej przeprowadzonej 
interwencji lub zachowaniem 
się zatrzymanego, który zresz-
tą też działał pod wpływem 
emocji, bo policjant na służbie 
po prostu nie ma prawa emo-
cjom dać się ponieść.

I niech to będzie dla wszyst-
kich policjantów swoistym me-
mento, bo aczkolwiek wyrok 
jest nieprawomocny, to jednak 
bardzo mocno wskazuje na ten 
zasadniczy problem.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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30 stycznia 2020 r. Rada Miej-
ska Wałbrzycha przyjęła auto-
poprawkię do Uchwały Rady 
Miejskiej Wałbrzycha w spra-
wie zmiany uchwały numer 
XIX/186/19 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 19 grudnia 2019 
r. - uchwała budżetowa Miasta 
Wałbrzycha na 2020 r.

W uzasadnieniu autopopraw-
ki w punkcie II: zwiększenie wy-
datków o kwotę 14 000 000 zł w 
dziale 600 – transport i łączność 
wpisana została zmiana nazwy 
zadania inwestycyjnego z „Prze-
budowa drogi krajowej numer 
35 na odcinku ul. Wrocławskiej 
od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżo-
waniem) – km 25 + 000 do Grota 
Roweckiego (ze skrzyżowaniem) 
- km 25+550 w Wałbrzychu na 
pn. „Przebudowa wiaduktu w 
celu uzyskania normatywnej 
skrajni drogowej w ciągu drogi 
krajowej nr 35 – ul. Wrocławska 
w Wałbrzychu” z jednoczesnym 
zwiększeniem środków w związ-
ku z zamiarem złożenia wniosku 
o do�nansowanie z rezerwy sub-
wencji ogólnej. W załączniku nr 2 
do autopoprawki przedstawiono 
plan wydatków inwestycyjnych 
na rok 2020, gdzie przy tym za-
daniu zapisano kwotę: 14 030 
000 zł, dzieląc ją na środki własne: 
7 030 000 zł oraz środki zewnętrz-
ne: 7 000 000 zł.

Dokonanie zmiany nazwy z 
„przebudowy drogi” na „przebu-
dowę wiaduktu” całkowicie zmie-
nia charakter i zakres prac, które 
nie są zadaniami własnymi gmi-
ny, ponieważ wiadukt należy do 
Polskich Kolei Państwowych S.A. 

Dziwi fakt, że przy tak dużym za-
dłużeniu Gminy Wałbrzych, gdzie 
brakuje pieniędzy na remonty 
dróg lokalnych, osiedlowych, re-
monty budynków, sport i kulturę 
zostaje zmienione zadanie, do 
którego gmina nie ma żadnych 
praw ani zoobowiązań. Tłuma-
czenie, że zadanie to ma być re-
montem drogi, tym bardziej jest 
niezrozumiałe, bo w takim razie 
po co zostaje zmieniona nazwa 
zadania?

Remont ulicy Wrocławskiej jest 
bardzo potrzebny, jednak przy 
budowanej obok wałbrzyskiej 
obwodnicy, czy wskazana jest 
przebudowa wiaduktu kolejowe-
go za 14 030 000 zł, z czego gmi-
na wskazuje do wydatkowania z 
środków własnych 7 000 000 zł?

Z wyżej wymienionych powo-
dów zwróciłam się do PKP PLK 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Wałbrzychu z prośbą o informację 
dotyczącą tej inwestycji oraz za-
sadności remontu wiaduktu nad 
ulicą Wrocławską. Dyrektor Zakła-
du Linii Kolejowych w Wałbrzy-
chu Dariusz Kolubka oświadczył:

- Zakład Linii Kolejowych 
w Wałbrzychu nie prowadzi w 
chwili obecnej, ani nie planuje w 
najbliższej przyszłości żadnych 
prac naprawczych przy wiadukcie 
kolejowym na linii 274, przebie-
gającym nad ulicą Wrocławską w 
Wałbrzychu. Wiadukt ten należy 
do infrastruktury kolejowej zarzą-
dzanej przez nasz zakład i ostatni 
raz naprawiany był w roku 2017. 
Obecnie, obiekt ten jest w pełni 
sprawny i jego stan techniczny 
nie wymaga żadnych prac. Nie 

posiadam również żadnych in-
formacji dotyczących inwestycji 
miejskiej polegającej na „napra-
wie wiaduktu”. Zostaliśmy nato-
miast poinformowani przez Urząd 
Miejski w Wałbrzychu o planowa-
nej inwestycji dotyczącej remon-
tu drogi krajowej nr 35, w tym 
odcinka ulicy Wrocławskiej znaj-
dującej się między innymi pod 
wyżej wymienionym wiaduktem 
kolejowym. Przedstawione nam 
zadanie inwestycyjne pod nazwą: 
„Przebudowa drogi krajowej nr 
35 na odcinku ul. Wrocławskiej od 
ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowa-
niem) – km 25+000 do ul. Grota 
Roweckiego (ze skrzyżowaniem) 
– km 25+550 w Wałbrzychu” po-
lega - według dokumentacji - na 
naprawie miejskiej infrastruktury 
drogowej, w tym również tej znaj-
dującej się pod wiaduktem, jed-
nak bez jakiejkolwiek ingerencji 
w istniejącą infrastrukturę kole-
jową. Reasumując: informuję, że 
nie istnieje żaden plan remontu 
sprawnego wiaduktu kolejowe-
go na linii 274 przebiegającego 
nad ulicą Wrocławską, który ma 
być wykonany przez naszą spółkę 
ani tym bardziej przez jakikolwiek 
podmiot zewnętrzny.

Beata Mucha
Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha

***
Redakcja nie odpowiada za 

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

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna Invest-Park, wspólnie z Dolnoślą-
skim Parkiem Innowacji i Nauki, urucha-
mia program pożyczek rozwojowych dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą pozy-
skać do miliona złotych na rozwój inno-
wacyjności oraz podniesienie konkuren-
cyjności swoich �rm.

- Uzupełniamy ofertę spółki o kolejną 
usługę dla biznesu, wykraczającą poza naszą 
standardową działalność. To niewątpliwa 
szansa na rozwój mniejszych �rm, impuls do 
podniesienia swojej pozycji rynkowej oraz 
unowocześnienia produkcji – podkreśla dr 
Piotr Sosiński, prezes WSSE Invest-Park.

Pozyskane środki �rmy mogą przezna-
czyć m.in. na wprowadzenie innowacyjnych 
produktów, procesów lub usług, inwestycje 
w nowoczesne urządzenia lub rozbudowę 
zakładów. Program pożyczkowy podzielony 
został na mikropożyczki do 100 tys. złotych 
przeznaczone dla mikro i małych przedsię-
biorstw oraz pożyczki obejmujące również 
średnie �rmy w wysokości do 1 mln złotych.

- Pożyczki udzielane będą na preferencyj-
nych warunkach z oprocentowaniem wyno-
szącym od 2,84 proc., bądź w określonych 

przypadkach na warunkach korzystniejszych 
niż rynkowe, gdzie oprocentowanie jest sta-
łe i wynosi 1,84 proc. Co ważne, w obu wa-
riantach nie będzie wymagany wkład własny 
pożyczkobiorcy – tłumaczy Kamil Zieliński, 
wiceprezes WSSE Invest-Park.

Środki na pożyczki rozwojowe jakimi 
dysponuje konsorcjum WSSE Invest-Park i 
DPiN wynoszą 8,8 mln złotych. W przypadku 
wykorzystania puli, możliwe będzie uzupeł-
nienie jej o dodatkową kwotę do 8,8 mln zł. 
Fundusze pochodzą z Unii Europejskiej oraz 
budżetu państwa i są wynikiem umowy jaką 
podpisało konsorcjum z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego. 

- BGK uczynił pobudzanie przedsię-
biorczości jednym ze swoich priorytetów. 
Cenimy potencjał ludzi, którzy zakładają 
swoje biznesy, tworzą miejsca pracy i zmie-
niają oblicze swojego regionu. Pożyczki 
unijne to dla nich szansa na rozwój, bo są 
udzielane na preferencyjnych warunkach. 
Dużą satysfakcją jest dla nas to, że chętnie 
sięgają po nie firmy w początkowej fazie 
rozwoju – zaznacza Przemysław Cieszyń-
ski, członek zarządu Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

(KZ, fot. BP UMWD)

Listy do redakcji:

Gmina Wałbrzych wyremontuje 
ul. Wrocławską czy wiadukt kolejowy nad nią?

Strefa pożyczy pieniądze 
małym �rmom
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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
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• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L AMA

Osoby zainteresowane 
spadkiem po zmarłej 

Janinie Gostkowskiej 
proszone są o zgłoszenie się 

do Sądu Rejonowego 
w Wałbrzychu, 

przy ul. Słowackiego 10 
do dnia 10.02.2020 r., 

do godz. 10.30

K O M U N I K A T
R E K L AMA R E K L AMA

W przypadku ubezpieczeń niewie-
dza może dużo kosztować, bo choć 
nazwy - ubezpieczenie chorobowe i 
zdrowotne - mogą sugerować podo-
bieństwo, są to zupełnie różne ubez-
pieczenia. Właśnie te dwa pojęcia są 
często mylone i skutkują tym, że w cza-
sie choroby nie mamy prawa do płat-
nego zwolnienia lekarskiego. 

W dużym uproszczeniu można po-
wiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne 
umożliwia bezpłatne leczenie. Natomiast 
ubezpieczenie chorobowe zapewnia pie-
niądze na czas tego leczenia.

- Ubezpieczenie chorobowe to jedno z 
ubezpieczeń społecznych, które daje nam 
ono prawo do zasiłku w razie choroby i 
macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne 
pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej 
opieki medycznej, zarówno ambulatoryj-
nej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne pobiera ZUS i przekazuje je 
do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nato-
miast składki na ubezpieczenie chorobo-
we pobiera ZUS i zapisuje na indywidual-
nym koncie ubezpieczonego – wyjaśnia 
Iwona Kowalska-Matis, regionalny Rzecz-
nik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Chorobowe, opiekuńcze, 
macierzyński

Każdy, kto opłaca składki na ubezpie-
czenie chorobowe, zapewnia sobie pra-
wo do płatnego zwolnienia.

- Gdy będziemy niezdolni do pracy z 
powodu choroby, czy urazu, otrzymamy 
zasiłek chorobowy. Jeżeli zachoruje nam 
dziecko, rodzic, czy małżonek i będą wy-
magali naszej opieki - również z ubezpie-
czenia chorobowego na czas tej opieki 
będą wypłacane nam pieniądze, jako za-
siłek opiekuńczy – mówi rzeczniczka. 

W przypadku przedłużającej się naszej 
choroby z tego ubezpieczenia możemy 
mieć wypłacone świadczenie rehabilita-
cyjne. Ubezpieczenie chorobowe daje 
także prawo do wypłaty zasiłku macie-

rzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu 
dziecka na wychowanie.

Obowiązkowe czy dobrowolne?
W przypadku osób pracujących na 

umowę o pracę ubezpieczenie chorobo-
we jest zawsze obowiązkowe. Natomiast 
osoby pracujące na umowie zlecenie 
bądź prowadzące własną działalność 
gospodarczą do takiego ubezpieczenia 
mogą przystąpić dobrowolnie.

 - Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zle-
ceniobiorca lub przedsiębiorca nie przy-
stąpi do ubezpieczenia chorobowego, to 
nie otrzyma przysługujących z tego ubez-
pieczenia świadczeń, np. w razie choroby, 
czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto 
mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka 
na to ubezpieczenie wynosi 2,45% - przy-
pomina Iwona Kowalska - Matis.

Pamiętaj o zdrowotnym
Ubezpieczenie zdrowotne jest obo-

wiązkowe dla każdego, kto wykonuje 
umowę o pracę, umowę zlecenia, prowa-
dzi działalność gospodarczą, jest emery-
tem albo osobą bezrobotną zarejestrowa-
ną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu 
do tego ubezpieczenia, to powinien zostać 
do niego zgłoszony, jako członek rodziny. 
Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powo-
duje, że jest odprowadzana większa kwota 
z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy 
do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi-
my jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i 
uczące się dziecko), składka na to ubezpie-
czenie będzie wynosiła zawsze 9%. 

Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczo-
ny, jako członek rodziny, to może przystą-
pić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, 
by w razie choroby, wypadku, pobytu w 
szpitalu nie płacić za opiekę medyczną 
z własnej kieszeni, a to może być spory 
wydatek. Instrukcja jak zgłosić się do do-
browolnego ubezpieczenia zdrowotnego 
jest dostępna na stronie www.nfz.gov.pl.

(IKM)

Zwracam się do Pana z prośbą 
o wyjaśnienie niepokojących infor-
macji, przekazywanych publicznie 
w wystąpieniach medialnych przez 
Pana Kamila Zielińskiego – pełno-
mocnika Prawa i Sprawiedliwości w 
powiecie wałbrzyskim.

Pan Kamil Zieliński w wypo-
wiedzi dla tygodnika DB2010 z 23 
stycznia 2020 r. wypowiedział się w 
kwestii referendum w sprawie od-
wołania przebywającego obecnie w 
areszcie burmistrza miasta, w spo-
sób uwłaczający wizerunkowi mo-
jej osoby jako zastępcy burmistrza 
miasta, a przede wszystkim przed-
stawicielom władz wojewódzkich i 
centralnych. W swojej wypowiedzi 
użył stwierdzenia, że „Do dymisji 
również powinien podać się zastęp-
ca burmistrza oraz osoby, którym 
postawiono zarzuty…Tylko nowy 
gospodarz miasta, wybrany w uczci-
wy sposób, może liczyć na wsparcie 
instytucji wojewódzkich i central-
nych”. Niepokój budzi zwłaszcza 
ostatnia część tej wypowiedzi, gdyż 
sugeruje nierówne traktowanie jed-
nostek samorządu terytorialnego 
przez osoby decyzyjne na szczeblu 
administracji rządowej, poprzez kie-
rowanie się kryteriami personalnymi 
i sympatiami politycznymi wobec 
włodarzy gmin, a nie obiektywnymi 
czy merytorycznymi jak przystaje w 
demokratycznym państwie prawa.

Na stanowisko zastępcy burmi-
strza Boguszowa – Gorc zostałem 
powołany w dniu 4 grudnia 2018 
roku, z ramienia Porozumienia Jaro-
sława Gowina. Niespełna 3 tygodnie 
później urzędujący burmistrz został 
zatrzymany i tymczasowo areszto-
wany, a ja zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym przejąłem pełnię 
obowiązków gospodarza miasta. 

Pomimo trudnej sytuacji podjąłem 
się pracy na rzecz Mieszkańców Bo-
guszowa – Gorc, by miasto normal-
nie funkcjonowało i aby zrealizować 
złożone wyborcom obietnice jego 
dalszego rozwoju. Wbrew temu 
co sugeruje pan Zieliński w swojej 
wypowiedzi, dotychczas spotka-
łem się z ogromną przychylnością i 
wsparciem między innymi wicepre-
miera Jarosława Gowina, posłanki 
Anny Zalewskiej, posłów Wojciecha 
Murdzka i Ireneusza Zyski, a także 
ministra Michała Dworczyka. Dzię-
ki merytorycznemu wsparciu  tych 
osób i szeregu złożyliśmy wnioski i 
pozyskaliśmy w 2019 roku 1 235 509 
zł do�nansowania 

z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na inwestycję drogową, a 
w styczniu bieżącego roku także 
wsparcie w kwocie 1 419 000 zł z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach progra-
mu „MALUCH+” 2020 na utworze-
nie żłobka i 889 286 zł z programu 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”, o czym informował na-
wet mieszkańców w mediach spo-
łecznościowych sam pan minister 
Michał Dworczyk. Skandaliczne dla 
mnie jest zachowanie Pana Kamila 
Zielińskiego jako pełnomocnika PiS, 
gdyż podważa moją wiarygodność a 
na dodatek sugeruje, że wparcie ze 
strony administracji wojewódzkiej 
jak i centralnej udzielane może być 
wybiórczo przez pryzmat sympatii 
politycznych tylko „odpowiednim” 
wójtom czy burmistrzom, co godzi 
w dobre imię choćby pana ministra 
Michała Dworczyka. Wartym pod-
kreślenia jest fakt, że pan Kamil Zie-
liński był kandydatem na senatora 
w niedawnych wyborach parlamen-
tarnych i poniósł sromotną klęskę, 

nie uzyskując mandatu, gdyż jest 
źle jest oceniany przez wyborców 
samej Zjednoczonej Prawicy. W Bo-
guszowie – Gorcach 35,97% oddało 
głos na kandydatów z listy Prawa 
i Sprawiedliwości do sejmu, przy 
36,48% poparcia dla kandydatów 
z listy Koalicji Obywatelskiej, nato-
miast jedynie 32,57% z nich poparło 
pana Zielińskiego do senatu, przy 
wyniku aż 45,64% głosów kandydat-
ki Koalicji Obywatelskiej. Pokazuje 
to znaczny brak zaufania wyborców 
Prawa i Sprawiedliwości do pana Ka-
mila Zielińskiego.

Uważam, że taka osoba nie jest 
w stanie przyczynić się do kreowa-
nia pozytywnego wizerunku Prawa 
i Sprawiedliwości w naszym regio-
nie, a takie niefortunne wypowiedzi 
wręcz szkodzą przede wszystkim 
wizerunkowi wywodzących się z 
naszego regionu ministrom, posłom 
i samorządowcom Zjednoczonej 
Prawicy. Dobór odpowiednich osób 
do pełnienia funkcji pełnomocnika 
partii jest szczególnie ważny w ob-
liczu zbliżających się wyborów na 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Apeluję do Pana Prezesa o przyj-
rzenie się działalności pana Kamila 
Zielińskiego na terenie powiatu 
wałbrzyskiego i podjęcie stosow-
nych kroków dyscyplinarnych wo-
bec jego osoby.

Sebastian Drapała
Zastępca Burmistrza 

Miasta Boguszów – Gorce

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i stwier-
dzenia, które stanowią wyraz osobi-
stej wiedzy i poglądów autora. Treści 
zawarte w liście nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Echa naszych publikacji:

Zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc 
Sebastian Drapała pisze do Jarosława Kaczyńskiego:

Ubezpieczenie zdrowotne 
to nie ubezpieczenie chorobowe
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Zaproszenie 
na szkolenie
• Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie” 
zaprasza stowarzyszenia, fun-
dacje oraz osoby �zyczne do 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Głuszycy 
przy ul. Grunwaldzkiej 26 (wej-
ście z prawej strony budynku) 
na bezpłatne szkolenie dla po-
tencjalnych wnioskodawców 
chcących uzyskać do�nanso-
wanie ze środków PROW 2014-
2020 za pośrednictwem LGD 
„Partnerstwo Sowiogórskie” 
w ramach poddziałania 19.2: 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność”.
- Szkolenie odbędzie się 13 lu-
tego 2020 r. o godzinie 17:00, 
ale w związku z koniecznością 
przygotowania materiałów 
szkoleniowych zainteresowa-
nych udziałem prosimy o wy-
pełnienie formularza deklara-
cji umieszczonego na stronie 
www.partnerstwo-sowiogor-
skie.pl i przesłanie mailowo: 
biuro@partnerstwo-sowiogor-

skie.pl. Termin składania de-
klaracji upływa 7 lutego 2020 
roku. Planowany termin nabo-
ru wniosków to marzec 2020 
– wyjaśniają organizatorzy 
szkolenia.

Walentynkowy spektakl
• W dniu św. Walentego 14 
lutego br. o godz. 19.00 za-
praszamy do Centrum Kultu-
ry-Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy w Głuszycy na 
sztukę „Romeo i Julia. Historia 
starsza od Szekspira” w wyko-
naniu aktorów Teatru Marlow. 
Scenariusz, reżyseria i sceno-
gra�a: Robert Delegiewicz. 
Wstęp: 20 zł. Więcej informacji 
w Centrum Kultury-Miejskiej 
Bibliotece Publiczna w Głuszy-
cy i pod nr tel. 503 102 827 w 
godzinach pracy instytucji.

Ruszyły zapisy
• Trwają zapisy do V Półmara-
ton Szlakiem Riese, który od-
będzie się w Głuszycy 30 maja 
2020 r. Do biegu można zgła-
szać się na stronie pomiarow-
nia.pl.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca

Gromkimi brawami dzie-
cięca widownia nagrodziła 
Głuszycką Grupę Teatralną 
„Po godzinach”, która po raz 
drugi na głuszyckiej scenie 
wystąpiła w spektaklu zaty-
tułowanym „Inspektor Psi-
na”. To projekt adresowany 
do młodego widza, ale pełne 
humoru dialogi, zabawne 

zbiegi okoliczności i świetne 
kreacje aktorskie sprawiają, 
że spektakl bawi także star-
szą widownię. 

Po raz kolejny spektakl 
w wykonaniu aktorów-ama-
torów z Głuszyckiej Grupy 
Teatralnej wypełnił salę wi-
dowiskową Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Głuszycy. - Gratulujemy 
członkom grupy „Po godzi-
nach” niespożytej energii i 
dziękujemy za piękną podróż 
do krainy baśniowych postaci. 
W spektaklu „Inspektor Psina” 
wyreżyserowanym przez Ro-
berta Delegiewicza wystąpili 
w następujących rolach: Grze-
gorz Milczarek – Inspektor 

Głuszycka Grupa Teatralna dzieciom

Psina, Magdalena Kandefer 
– Duch Lustra, Alina Mączyń-
ska – Wróżka Salse�a w wersji 
domowej, Ilona Banasik (w za-
stępstwie Iwety Głód) – Wróż-
ka Salse�a w wersji oryginal-
nej, Artur Gołda – Wilk, Edyta 
Popek – Zła Królowa, Mirosław 
Żołopa – Królewicz, Urszula 
Mrozińska – Drwalowa, Szy-
mon Sławik – Diabeł, Robert 
Delegiewicz – Rozbójnik. 
Obsługą elektroakustyczną 
przedstawienia zajął się bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. 
Przypomnijmy, że premiera 
„Inspektora Psiny” na głuszyc-
kiej scenie miała miejsce w 
dniu 12 października 2019 r. i 
była to już czwarta premiera 
działającej od 2016 roku Głu-

szyckiej Grupy Teatralnej „Po 
godzinach”, którą można było 
zobaczyć także w spektaklach: 
„Ziemia Obiecana Włóknia-
rzy”, „Ziemia Obiecana Włók-
niarzy II - Znowu wojna” oraz 
„Dzieci Czarnych Orłów”. Cze-
kamy na kolejne realizacje i 
życzymy wszystkim członkom 
grupy na czele z opiekunem 
Robertem Delegiewiczem 
nowych równie udanych pro-
jektów teatralnych. Serdeczne 
podziękowania dla Grzegorza 
Czepila z „Jadła” w Głuszycy 
za przygotowanie poczęstun-
ku dla aktorów – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

(MC)
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W odnowionym wałbrzyskim ki-
nie Apollo, 11 lutego o godz. 18.00 
czeka widzów kolejny poruszający 
seans �lmowy, po którym odbędzie 
się dyskusja z udziałem widzów i 
zaproszonych gości. Pod hasłem 
„mowa nienawiści” zostanie wy-
świetlony �lm „Wielebny W.”.

- Tematem kolejnego spotkania 
w ramach City Docs w kinie Apollo w 
Wałbrzychu będzie mowa nienawiści. 
Pokażemy �lm „Wielebny W.” francu-
skiego reżysera Barbeta Schroedera, 
twórcy tak znakomitych obrazów, jak 
„Ćma barowa”, czy dokumentów o 
ugandyjskim dyktatorze Idim Aminie, 
pisarzu Charlesie Bukowskim, a także 
Jacquesie Vergèsie, prawniku zaan-
gażowanym w obronę nazistowskich 
zbrodniarzy. Po �lmie rozmowę z go-
śćmi i widzami poprowadzi redaktor 
naczelny Tygodnika DB 2010 Robert 
Radczak – zapowiada Jarosław Per-
duta, dyrektor Dolnośląskiego Cen-
trum Filmowego we Wrocławiu, które 
jest właścicielem wałbrzyskiego kina.

Do udziału w dyskusji zaproszeni 
zostali: psycholog Marek Gawroń, re-
daktor naczelny portalu walbrzych24.
com Łukasz Koch oraz koordynatorka 
projektu Brave Kids w Wałbrzychu 
Magdalena Sawicka.

- Polecam ten �lm i spotkanie, 
warto przyjść, obejrzeć i porozma-

wiać. Weźcie udział w tym wyda-
rzeniu, zaplanowanym 11 lutego o 
godz. 18.00, bo jest to ważny temat 
dla każdego. Poza tym kino Apollo 
to jedno z miejsc, w których najczę-
ściej bywam w Wałbrzychu. Są tu 
dobre �lmy, mili ludzie i fajny klimat, 
inny niż w typowych sieciówkach. 
Korzystajcie z możliwości obejrzenia 
dobrego, mądrego kina – podkreśla 
Madgalena Sawicka.

Zrealizowany w 2017 roku „Wie-
lebny W.” jest portretem buddyjskie-
go mnicha Ashina Wirathu, zwanego 
Wielebnym Wirathu, lidera antymu-
zułmańskiego ruchu w Birmie, które-
go tygodnik „Time” nazwał „twarzą 
buddyjskiego terroru”. Przedstawi-
ciel religii kojarzącej się całemu świa-
tu wyłącznie z tolerancją, kieruje do 
setek tysięcy swoich zwolenników 
przekaz dokładnie odwrotny. Nie 
tylko szerzy mowę nienawiści, ale 
zachęca do radykalnych działań, jak 
rozprawianie się z mieszkającymi w 
Birmie muzułmanami. Sprawujący 
władzę w państwie nie oponują i nie 
interweniują, gdy buddyści wszczy-
nają bezpardonową walkę z muzuł-
manami. Pokaz �lmu w kinie Apollo 
zaplanowany został 11 lutego (wto-
rek) o godzinie 18.00. Bilety kosztują 
13 zł.

(RED)

W Aglomeracji Wałbrzyskiej 
są osoby i �rmy, które nie boją 
się zatrudniać osób z niepełno-
sprawnościami. Jedną z nich 
jest Mirosław Filipecki, który 
od 8 lat prowadzi w Borównie 
w Gminie Czarny Bór obiekt tu-
rystyczno-restauracyjny „Przy-
stań Misiówka”.

Współpraca Mirosława Fili-
peckiego z osobami z niepeł-
nosprawnościami zaczęła się 
ponad 20 lat temu. W okresie, 
gdy zarządzał firmą zatrudnia-
jącą 80 osób, aż 60 pracowni-
ków to były właśnie osoby z 
niepełnosprawnościami. I do 
dziś nic się nie zmieniło w jego 
podejściu – w nowej firmie 
także zatrudnia osoby niepeł-
nosprawne. Warto dodać, że 
Mirosław Filipecki zasiadał tak-
że w społecznej radzie zatrud-
nienia i tam na bieżąco pomagał 
rozwiązywać problemy osób z nie-
pełnosprawnościami. 

- Nie ma uniwersalnej zasady, któ-
ra pomaga przygotować się do pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, po-
nieważ każda z tych osób wymaga 
indywidualnego podejścia – wyjaśnia 
właściciel Przystani Misiówka.

Analizując potrzeby i oczekiwania 
uczniów wybierających naukę w szko-
le zawodowej oraz sytuację na lokal-
nym rynku pracy, Mirosław Filipecki 
podpisał porozumienie z Zespołem 

Wielebny W., czyli mowa 
nienawiści w kinie Apollo

Przystań pełna możliwości

Szkół Zawodowych Specjalnych w 
Wałbrzychu. Na mocy tej umowy objął 
patronatem jedną z klas szkoły.

- Głównym celem porozumienia 
jest identy�kacja potrzeb kwali�kacyj-
no-zawodowych oraz przygotowanie 
absolwenta do mobilności i elastycz-
nego funkcjonowania na dynamicz-
nie zmieniającym się rynku pracy. Pan 
Mirosław już snuje plany na kontynu-
ację stażów i praktyk dla uczniów oraz 
wspólnie z Zespołem Szkół Zawodo-
wych Specjalnych organizację maso-
wych imprez integrujących środowisko 

lokalne, gminę i ludzi 
zainteresowanych po-
prawną aktywnością 
pozazawodową osób 
z niepełnosprawno-
ściami w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej – pod-
kreśla Jolanta Ceran, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjal-
nych w Wałbrzychu.

Mirosław Filipecki 
od 8 lat prowadzi w 
Borównie w Gminie 
Czarny Bór obiekt tury-
styczno-restauracyjny 
Przystań Misiówka”, 
zajmujący się szeroko 
pojętymi działaniami 
w turystyce na Dolnym 
Śląsku. Przystań Mi-
siówka oferuje pobyt 
osobom indywidual-

nym i grupom, posiada 24- osobową 
bazę noclegową oraz tawernę z 70 miej-
scami siedzącymi oraz 200 miejscami na 
zewnątrz. Ponadto Misiówka zajmuje 
się organizacją obozów sportowych 
oraz eventów. Obiekt przystani obej-
muje 4-hektarowy teren, na którym po-
łożone są 3 stawy o łącznej powierzchni 
1haektara. Do dyspozycji gości są rów-
nież rowery wodne, łódki, pływająca tra-
twa, kompleks spa ,2 beczki japońskie 
ogrzewane drewnem, sauny, rowery do 
zwiedzania naszego terenu.

(RED)
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Rada Miejska Świebodzic 
po raz kolejny nie przyję-
ła uchwały budżetowej na 
2020 rok. 

W porządku obrad podczas 
styczniowej sesji znalazły się 
projekty uchwał w sprawie:

-  ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Miasta Świe-
bodzice,

-  określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego 
Gminy Świebodzice,

-  w sprawie zmiany uchwa-
ły określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych,

-  przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Świebo-
dzice na lata 2020-2026

-  budżetu Gminy Świebodzi-
ce na rok 2020,

-  w sprawie Gminnego Pro-
gramu Pro�laktyki i Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla 

Świebodzice bez budżetu
Gminy Świebodzice na rok 
2020,

-  woli przejęcia prowadzenia 
Szkoły Branżowej I Stopnia

-  wyrażenia woli założenia i 
prowadzenia przez Gminę 
Świebodzice technikum,

-  ustalenia stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych.
Na wniosek radnej Zo�i Ma-

rek z porządku obrad zdjęto po 
głosowaniu projekty w sprawie 
woli przejęcia i prowadzenia 
Szkoły Branżowej I Stopnia 
i wyrażenia woli założenia i 
prowadzenia przez Gminę 
Świebodzice technikum. Ko-
lejny wniosek o zmianę złożyła 
przewodnicząca rady miejskiej 
Halina Mądra, wprowadzając 
do porządku obrad projekty 
uchwał w sprawie: 
-  ustalenia składu osobowe-

go komisji stałych: Oświa-
ty, Wychowania i Kultury, 
Zdrowia, Sportu i Pomocy 
Społecznej;

-  odwołania radnej Anety 
Dobosz ze składu osobo-

wego Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji i powołania 
jej w skład Komisji Handlu, 
Usług, Rynku Pracy, Bez-
pieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego oraz odwołania 
radnego Sławomira Łukaw-
skiego ze składu Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej 
i powołania w skład Komisji 
Rewizyjnej.
Ponadto radny Łukasz Kwa-

drans złożył wniosek o wpro-
wadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały Rocznego 
Programu Współpracy Gminy 
Świebodzice z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 
rok 2020.

W trakcie obrad radni zagło-
sowali za przyjęciem siedmiu 
projektów uchwał. Nie podjęli 
uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Świebodzice na 
lata 2020-2026 oraz uchwały 
budżetowej na rok 2020.

(WPK)

3 lutego 2020 r. odbyło się 
posiedzenie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach, które było kontynuacją 
posiedzenia z dnia 2 grudnia 
2019 r. 

Spotkanie otworzyła i po-
prowadziła przewodnicząca 
Rady Miejskiej Świebodzic Ha-
lina Mądra wraz z radną Zo�ą 
Marek - opiekunem MRM, wi-
tając: czternastu młodych rad-
nych, burmistrza Pawła Ozgę, 
sekretarz miasta Sabinę Cebu-
lę, radnych rady miejskiej oraz 
przybyłych gości.

Podczas posiedzenia od-
było się głosowanie tajne na 
przewodniczącego MRM, w 
którym 11 głosami zwyciężył 
Kacper Kasiński, a w jawnym 
głosowaniu do prezydium 
MRM (10 głosami): Karolina 

Grzebna, Tomasz Smykowski 
i Stanisław Tokarski. Młodzi 
radni powołali również trzy 
komisje, pod roboczymi na-
zwami: Komisja ds. Sportu i 
Imprez, Komisja ds. Ochrony 
Środowiska, Komisja ds. Edu-
kacji. Podczas spotkania omó-
wiono sprawy organizacyjne, 
wpłynęły pierwsze wnioski, 
które będą rozpatrywane pod-
czas następnego spotkania. 
Podczas całego posiedzenia 
młodych radnych wspierał 
burmistrz miasta Paweł Ozga. 
Kilku rad udzielił również za-
siadający w poprzedniej ka-
dencji MRM Kacper Jakubina. 
Ustalono także wstępny ter-
min drugiego posiedzenia na 
2 marca br., godz. 17:00 w ra-
tuszu (sala posiedzeń).

(WPK)

W Świebodzicach 
obradowała młodzież



Czwartek, 6 lutego 2020 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

FERIE ZIMOWE 2020 W JEDLINIE-ZDROJU

• Zwiedzanie wieży widokowej pn.-pt. i nd. 1230-1500

I TYDZIEŃ 10-16.02.2020 II TYDZIEŃ 17-23.02.2020

PONIEDZIAŁEK
• Turniej WARCABY 1000-1400

• Akademia piłkarska (2011 i młodsi) 1600-1800

• Turniej WARCABY 1000-1400

• Akademia piłkarska (2011 i młodsi) 1600-1800

WTOREK

• Akademia piłkarska (2007/2008) 1000-1130 i 1600-1730

• Akademia piłkarska (2009/2010) 1130-1300 i 1730-1900

• Jedlińska Akademia Śnieżna – JAŚ – zjazdówki/biegówki 
(uzależniona od warunków atmosferycznych, planowane 
wyjazdy, info: J. Marciniuk 692 250857)

• Akademia piłkarska (2007/2008) 1000-1130 i 1600-1730

• Akademia piłkarska (2009/2010) 1130-1300 i 1730-1900

• Przedstawienie teatralne pt. „Miś Marcel i przyjaciele” 1600

• Jedlińska Akademia Śnieżna – JAŚ – zjazdówki/biegówki 
(uzależniona od warunków atmosferycznych, planowane 
wyjazdy, info: J. Marciniuk 692 250857)

ŚRODA
• Wycieczka jedlińskim szlakiem dla dzieci 1000-1200 

(zbiórka przed szkolnym budynkiem A)

• Strategiczne środy 1000-1400

• Wycieczka jedlińskim szlakiem dla dzieci 1000-1200 
(zbiórka przed szkolnym budynkiem A)

• Strategiczne środy 1000-1400

CZWARTEK

• Akademia piłkarska (2007/2008) 1000-1130 i 1600-1730

• Akademia piłkarska (2009/2010) 1130-1300 i 1730-1900

• Wycieczka jedlińskim szlakiem 1000-1200

• Kraina Baśni 1200-1400

• Akademia piłkarska (2007/2008) 1000-1130 i 1600-1730

• Akademia piłkarska (2009/2010) 1130-1300 i 1730-1900

• Wycieczka jedlińskim szlakiem 1000-1200

• Kraina Baśni 1200-1400

PIĄTEK • Muzyczne piątki 1000-1200 • Muzyczne piątki 1000-1200

R E K L AMA

Zmiana kont do opłat
• W związku z nowelizacją usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki 
pochodzące z opłat za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi gmina ma obowiązek 
gromadzić na wyodrębnio-
nym rachunku bankowym. W 
związku z tym przypominam 
o obowiązku wnoszenia opłat 
na indywidualny rachunek 
bankowy, wskazany w zawia-
domieniu o wysokości opłat. 
Informacje szczegółowe moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fomu 74 845 52 15 wewnętrzny 
19 – mówi burmistrz Jedliny-
-Zdroju Leszek Orpel.

Prawnik czeka
• Mieszkańcy Gminy Jedlina-
-Zdrój mogą skorzystać z nie-
odpłatnej pomocy prawnej. 
Porady prawne udzielane są 
w każdy czwartek od godziny 
8.00 do godziny 12.00 w siedzi-
bie Centrum Kultury w Jedli-
nie-Zdroju przy ulicy Piastow-
skiej 13 (pok. nr 16).

Szkolenia 
dla mieszkańców
• Gmina Jedlina-Zdrój, w 
partnerstwie z Fundacją 

Wspierania Zrównoważone-
go Rozwoju realizuje projekt 
„E-aktywni Mieszkańcy Gmi-
ny Jedlina-Zdrój”, który jest 
skierowany do mieszkańców 
Gminy Jedlina-Zdrój w wie-
ku powyżej 25 lat. W ramach 
projektu przewiduje się prze-
szkolenie 150 osób, które zo-
staną podzielone na 12-oso-
bowe grupy. Szkolenia będą 
prowadzone przez specja-
listów. Wniosek zakłada, że 
jedna osoba może wziąć 
udział tylko w jednym modu-
le tematycznym. Przewidzia-
no także zakup 10 laptopów, 
które będą służyły uczestni-
kom szkolenia, a następnie 
zostaną przekazane Zespoło-
wi Szkolno-Przedszkolnemu 
im. Janusza Korczaka w Jedli-
nie-Zdroju. Uczestnicy otrzy-
mają komplet dokumentów 
oraz będą mieć zapewniony 
catering. Zgłoszenia można 
dokonać za pomocą wypeł-
nionego formularza drogą 
elektroniczną na adres: im-
prezy@jedlinazdroj.eu lub 
w formie papierowej w in-
stytucjach: urzędzie miasta, 
ośrodku pomocy społecznej, 
szkole, centrum kultury, a 
także w punkcie informacji 
turystycznej.

(RED)

Pokonaj smog
Miejska Biblioteka Publiczna Cen-
trum Kultury w Boguszowie Gorcach 
zaprasza na bezpłatne prelekcje, 
szkolenia i konsultacje dla miesz-
kańców powiatu wałbrzyskiego „Po-
konaj smog - ratuj zdrowie i klimat”, 
który odbędą się 6 lutego 2020 r. o 
godzinie 17:00.
W programie:
 - Skutki i przyczyny zanieczyszczeń po-
wietrza oraz kryzysu klimatycznego.
- Czym jest smog?
- Główne rodzaje zanieczyszczeń i szko-
dliwe substancje oraz ich wpływ na 
zdrowie. - Zanieczyszczenie powietrza 
w Polsce, na Dolnym Śląsku i w gminie: 
skąd czerpać wiarygodne informacje?
- Smog i kryzys klimatyczny: jak na sie-
bie wpływają, jakie są prognozy na przy-
szłość?
- Jak zadbać o dobrą atmosferę w swo-
im domu: prezentacja kalkulatora efek-
tywności energetycznej EKODOM. Dys-
kusja z mieszkańcami.
- Jak pozbyć się smogu i przeciwdziałać 
zmianom klimatu, jednocześnie oszczę-
dzając pieniądze na rachunkach za prąd 
i ogrzewanie?
- Ekologiczne źródła ogrzewania: kosz-
ty, korzyści i środki, z których można 
skorzystać (program Czyste Powietrze, 
Mój Prąd, ulga termomodernizacyjna, 
programy lokalne).
- Sesja konsultacyjno-doradcza na te-
mat źródeł �nansowania oraz najczęst-
szych błędów i problemów z pozyska-
niem pieniędzy.

(RED)

30 stycznia 2020 r., w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie odby-
ła się sesja Rady Miejskiej Mieroszowa, 
podczas której nastąpiło uroczyste wrę-
czenie tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Mieroszów Jerzemu Chwałkowi.

- Jerzy Chwałek od lat dokumentuje bo-
gatą historię Gminy Mieroszów i naszego 
miasta. Jest współzałożycielem Stowarzy-
szenia Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszow-
skiej. Jego marzeniem jest przetłumaczenie 
Kroniki Mieroszowa z języka starogermań-

skiego na język polski. Jest człowiekiem z 
wielką pasją. To dzięki niemu powstało 160 
�lmów o Mieroszowie i okolicach. Serdecz-
nie dziękujemy za podzielenie się z nami 
swą pracą i marzeniami. Życzymy niegasną-
cego zapału, zdrowia i mnóstwa energii do 
dalszych działań. Gratulujemy wstąpienia 
w poczet Honorowych Obywateli Gminy 
Mieroszów – powiedzieli burmistrz Andrzej 
Lipiński i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Mieroszowa Wioletta Kopka.

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju Honorowy obywatel
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Gminne Centrum Biblio-
teczno - Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach w partner-
stwie z IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Wałbrzychu 
i Szkołą Podstawową w Sta-
rych Bogaczowicach kon-
tynuuje realizacje projektu 
„Razem działamy - Bezpiecz-
nie mamy” z grantów Funda-
cji Orlen. 

- W Szkole Podstawowej w 
Starych Bogaczowicach od-
było się kolejne spotkanie z 
klasami mundurowymi z IV Li-

ceum Ogólnokształcącego w 
Wałbrzychu pod tytułem „Bez-
pieczne Ferie”. Spotkanie dzie-
ci z uczniami klasy strażackiej 
było niezwykle ciekawe i bar-
dzo zróżnicowane. Młodzież 
dowiedziała się jak udzielać 
pierwszej pomocy, jak wyko-
nać sztuczne oddychanie i jak 
reagować przy różnego rodza-
ju wypadkach. Lekcja została 
podsumowana testem wiedzy 
teoretycznej oraz praktycznej. 
Dzieci samodzielnie udzielały 
pierwszej pomocy i pracowały 

na fantomach do sztucznego 
oddychania. Dla najzdolniej-
szych czekały nagrody: ap-
teczki patrolowe i zestawy do 
pierwszej pomocy. Kolejne 
spotkanie odbędzie się już 26 
lutego. Tym razem przedszko-
laki ze Starych Bogaczowic i 
Strugi spotkają się z uczniami 
klas wojskowych – mówi Ilona 
Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego w Starych Bogaczowi-
cach.

(IL)

Edukacja dla bezpieczeństwa
 Ósmoklasiści ze szkoły 

podstawowej w Walimiu, 
wspólnie z rówieśnikami 
z Jugowic, odwiedzili w 
Wałbrzychu fabrykę NSK. 
Podczas trzech godzin po-
bytu w japońskim koncer-
nie uczniowie mieli okazję 
z bliska przyjrzeć się pracy 
na poszczególnych działach 
produkujących oraz magazy-
nujących produkty.

Uczniowie mogli obserwo-
wać pracę maszyn wytwarza-
jących podzespoły, poznać 
bogatą historię �rmy oraz za-
znajomić się co kryje się pod jej 
marką. Firma jest potentatem 
światowym w produkcji łożysk, 
posiada kilkadziesiąt fabryk 
na całym świecie, a wałbrzyski 
zakład specjalizuje się w wy-
twarzaniu układów kierowni-
czych do samochodów takich 

marek jak Nissan, Fiat, Renault 
i wielu innych. Wrażenia i spo-
strzeżenia uczniów były bar-
dzo pozytywne, dla większości 
była to pierwsza taka wizyta w 
tak dużej fabryce. jaką jest bez 
wątpienia NSK. Wycieczka była 
wartościowym przedsięwzię-
ciem.  Dostarczyła wiedzy  na 
temat kilku zwodów: inżynier 
jakości, specjalista do spraw 
IT, monter elektromechanik, 

Technologie i japoński etos pracy

pracownik magazynu. Z pew-
nością rozbudziła ciekawość 
poznawczą wielu uczniów i być 
może zainspirowała niektórych 
z nich do zaplanowania wła-
snej ścieżki kariery zawodowej. 
Zajęcia edukacyjne realizowa-
ne podczas spotkań z przedsta-
wicielami zawodów, w miejscu  
ich pracy mają głęboki sens, 
oddziałują na sferę motywa-
cyjną młodych ludzi i powinny 
stać się stałą praktyką efektyw-
nego doradztwa zawodowego.

Wycieczka odbyła sie dzięki 
nawiązaniu współpracy rad-
nego powiatu wałbrzyskiego 
Łukasza Kazka z Hiroki Nukui, 
który jest menagerem admini-
stracji w NSK, wykładowcą MBA 
i doktorantem lingwistyki na 
UAM w Poznaniu.

- Zapraszam również inne 
szkoły w powiecie wałbrzyskim 
do tej innowacyjnej wyprawy 
do świata nowoczesnych tech-
nologii. Projekt jest przewidzia-
ny do wszystkich szkół z 8 gmin 
powiatu wałbrzyskiego. Pro-
ejkt jest całkowicie bezpłatny 
– podkreśla Łukasz Kazek.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 04.02.2020 r.

 do dnia 25.02.2020 r. w Urzędzie Gminy 

w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 2/2020 dot. najmu 

lokalu użytkowego. 

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

Rozmowa z Marzeną Ra-
dochońską, dyrektorem Po-
wiatowego Urzędu Pracy w 
Wałbrzychu.

Do niedawna Wałbrzych i 
powiat wałbrzyski dotknięte 
były bezrobociem struktu-
ralnym, przekraczającym 30 
procent. Jaka jest dziś rola 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu, gdy poziom 
bezrobocia jest rekordowo 
niski?

Marzena Radochońska: - Dzi-
siaj nasza uwaga skupia się 
przede wszystkim na za-
spokojeniu potrzeb kadro-
wych u naszych lokalnych 
pracodawców. Wymaga to 
zupełnie innego, bardzo 
indywidualnego podejścia, 
gdyż wśród obecnie zareje-
strowanych w naszym urzę-
dzie, ponad 50 procent to 
osoby bez kwali�kacji i bez 
wykształcenia. A około 42 
procent to osoby długotrwa-
le bezrobotne, czyli pozosta-
jące w rejestrach powyżej 
12 miesięcy. I tak jak kiedyś 
było kilkunastu, czy też kil-
kudziesięciu kandydatów na 
jedno miejsce pracy, tak dziś 
sytuacja jest zupełnie od-
wrócona. Tylko zindywidu-
alizowana praca pośrednika 
pracy, doradcy zawodowe-
go, specjalisty do spraw roz-
woju zawodowego, wparcie 
środkami Funduszu Pracy 
może dziś przynieść pożą-
dane efekty. Warto zwrócić 
uwagę, że statystyki na ko-
niec miesiąca pokazują aktu-
alny stan, ale dziś w znacznej 
mierze to nie są te same oso-
by w rejestrze na początku i 
na końcu miesiąca. Część z 
nich znajduje pracę, a inni się 

rejestrują, bo ją właśnie stra-
cili lub wracają na rynek pra-
cy po przerwie. Nasz urząd 
rocznie przyjmuje około 8 
tysięcy ofert pracy, a około 
6 tysięcy zarejestrowanych u 
nas osób bezrobotnych znaj-
duje pracę. Także rocznie kil-
ka tysięcy osób rejestrujemy 
w urzędzie i kilka tysięcy wy-
rejestrowujemy.

Czy są w tym gronie także 
osoby wracające z zagranicy?

- Oczywiście! Dla niektórych 
są to okresy przejściowe, bo 
planują wracać do pracy za 
granicą w kolejnych mie-
siącach, ale część wraca do 
kraju na stałe. To zjawisko 
trochę się nasiliło i w stycz-
niu 2020 r. zarejestrowało się 
w naszym urzędzie około 50 
osób, natomiast w styczniu 
2019 roku około 20 osób. W 
tym miejscu zwracam się do 
osób powracających z Wiel-
kiej Brytanii: warto wejść na 
stronę Publicznych Służb Za-
trudnienia: psz.praca.gov.pl. 
W zakładce Brexit są publi-
kowane aktualne informacje, 
dotyczące między innymi 
rejestracji i nabycia prawa 
do zasiłku.

Od dłuższego czasu sły-
szymy, że „brakuje rąk do 
pracy”. Zatem która grupa 
częściej zwraca się o pomoc 
do urzędu pracy: osoby bez-
robotne i poszukujące pracy, 
czy przedsiębiorcy, którzy 
poszukują pracowników?

- Pracodawcy wykazują 
większe zainteresowanie na-
szymi usługami, natomiast 
bezrobotni nie zawsze od-
powiadają na potrzeby pra-
codawców. Trzeba wiedzieć, 

Pomagają bezrobotnym i pracodawcom

że część z zarejestrowanych 
osób jako bezrobotne to ta-
kie, które na przykład mają 
różnego rodzaju obciążenia 
np. komornicze i w związku 
z tym nie chcę podejmo-
wać legalnego zatrudnie-
nia. Sporą grupą są kobiety, 
które mają małe dzieci, albo 
spodziewają się dziecka, a to 
znacznie utrudnia im pod-
jęcie pracy. Są to też osoby, 
które opiekują się osobami 
zależnymi - sprawują opie-
kę nad osobami niepełno-
sprawnymi czy też starszy-
mi. Takim osobom ciężko 
dobrać odpowiednią ofertę 
pracy, w godzinach najbar-
dziej im odpowiadajacych, 
tak aby mogły godzić życie 
osobiste  z zawodowym. 

Również znaczącą ilość sta-
nowią pracodawcy chcący 
zatrudnić cudzoziemca. W 
2019 r. pracodawcy złożyli 
4171 oswiadczeń o powie-
rzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi. 

Jak udaje się pogodzić inte-
resy obu grup, a szczególnie 
osób bez kwali�kacji zawo-
dowych?

- Szybką ścieżką pomocy są 
szkolenia indywidualne kie-
rowane do osób bezrobot-
nych. Jeśli jest pracodawca, 
który chce kogoś zatrudnić, 
i jest zarejestrowana u nas 
osoba, która mogłaby pod-
jąć u niego pracę, ale nie 
ma umiejętności, czy odpo-
wiednich kwali�kacji, to jest 

możliwość wnioskowania o 
szkolenie indywidualne. Po 
uzyskaniu kwali�kacji, cer-
ty�katu, czy dyplomu taka 
osoba może wtedy podjąć 
zatrudnienie. Co ważne: oso-
by bezrobotne, które mają 
prawo do zasiłku dla osób 
bezrobotnych, przy samo-
dzielnym znalezieniu za-
trudnienia dostają dodatek 
aktywizacyjny. Również w 
szybki i prosty sposób moż-
na nabyć nowe umiejętności 
zawodowe poprzez odbycie 
stażu u pracodawcy. 

Jakie są najpopularniejsze 
formy wsparcia osób bezro-
botnych oraz pracodawców? 
Z czego najchętniej korzysta-
ją obie grupy?

- Bezrobotni najczęściej skła-
dają wnioski o dotacje na 
podjęcie działalności gospo-
darczej. Warto przy tym pod-
kreślić, że około 80 procent 
z nich prowadzi działalność 
dłużej jak wymagane 12 
miesięcy. Z kolei pracodaw-
cy najczęściej korzystają z 
możliwości doposażeniem 
stanowiska pracy dla oso-
by bezrobotnej, jak też są 
zainteresowani pracami 
interwencyjnymi i stażami. 
Coraz bardziej popularne są 
także oferowane przez nas 
szkolenia dla bezrobotnych. 
W naszym kręgu zaintereso-
wań jest też krąg osób nie-
zarejestrowanych jako bez-
robotne. Są to pracodawcy i 
ich pracownicy. Wspieramy 
ich Krajowym Funduszem 
Szkoleniowym, dzięki czemu 
pracodawca może szybko i 
prawie bezkosztowo prze-
kwali�kowć swojego pra-
cownika.

Co jest najtrudniejsze w pra-
cy Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Wałbrzychu?

- Praca z osobami długotrwa-
le bezrobotnymi. Wymaga 
ona specjalistycznego podej-
ścia, które nie zawsze może-
my zaoferować, np. w przy-
padku osób z uzależnieniami, 
czy niepełnosprawnościami 
natury intelektualnej. Trudno 
jest także walczyć z utrwalo-
nymi u osób bezrobotnych 
mechanizmami związanymi 
z korzystaniem z pomocy so-
cjalnej. Bardzo często słyszy-
my od nich, że im się nie opła-
ca podejmować zatrudnienia, 
ponieważ stracą dotychcza-
sową pomoc.

Rozmawiał Robert Radczak
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Walentynki na sportowo
• Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zakochanych, tych 
co kochają  oraz  tych co kochać 
będą,  na V Walentynkowy Fe-
stiwal Nordic Walking – Kochaj 
w Biegu.  Wydarzenie organi-
zowane przez Centrum Sportu 
i Rekreacji w Walimiu odbędzie 
się 15 lutego 2020 r. w Walimiu.  

O puchar sołtysa
• Sołtys Wsi Lubomin wraz z 
Radą Sołecką Lubomina zapra-
szają do udziału w Turnieju Pił-
karski m o Puchar Sołtysa Wsi 
Lubomin. Spotkania będą roz-
rywane w hali Szkoły Podsta-
wowej w Starych Bogaczowi-
cach. 15 lutego zagrają zespoły 
złożone z zawodników od 8 do 
14 lat, a 16 lutego dla zawodni-
ków w wieku 15 lat i starszych. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
9 lutego po numerem telefonu 
796 551 542.

Tropem wilczym
• 1 marca 2020 r. zapraszamy 
miłośników aktywnego wypo-

czynku, młodzież i dzieci z ro-
dzicami do udziału w głuszyc-
kiej edycji ogólnopolskiego 
wydarzenia Tropem Wilczym 
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Tym razem organi-
zatorzy zapraszają do wspól-
nego pokonania dystansu o 
długości 5,5 km ze startem 
o godz. 12:00 sprzed kaplicy 
św. Józefa w Głuszycy. Metę 
zaplanowano przy Agrotury-
styce „Gościniec” w Łomnicy, 
gdzie na każdego będą czekać 
medale i ciepły posiłek. Zapisy 
przyjmowane są w pokoju in-
struktorów w Centrum Kultu-
ry-MBP w Głuszycy osobiście 
do 7 lutego lub pod nr tel. 503 
102 817. Opłata startowa wy-
nosi 22 zł od uczestnika biegu 
i obejmuje pakiet startowy 
z koszulką i pamiątkowym 
medalem, ubezpieczenie OC, 
posiłek regeneracyjny. Ilość 
pakietów startowych ograni-
czona. Regulamin biegu jest 
na stronie ckmbp.gluszyca.pl 
wraz mapką trasy.

(RED)

Sportowy raport

Zarząd Stowarzyszenia 
Turystycznego Gmin Gór 
Sowich - organizator nar-
ciarskiego Biegu Gwarków - 
podjął decyzję o odwołaniu 
imprezy zaplanowanej na 9 

lutego 2020 roku. Odwołany 
został także zaplanowany 
na 8 lutego Bieg Krasnali w 
Czarnym Borze.

- Po raz kolejny musimy 
z niezwykle ciężkim sercem 

podać do wiadomości smut-
ną informację. Natura nas nie 
rozpieszcza, w najbliższych 
dniach temperatury mają po-
szybować powyżej 10 stopni 
w górę, a porządnych opadów 

Biegi Gwarków i Krasnali odwołane śnieg jednak będzie, wiąże się 
z konsekwencjami, gdy nic nie 
wskazuje na zmianę tempe-
ratur. Rozumiemy, że chcecie 
wiedzieć znacznie wcześniej 
co się będzie działo, my także 
jesteśmy wstrzymani z pod-
jęciem kluczowych zobowią-
zań, przede wszystkim �nan-
sowych. Dlatego dziś Zarząd 
Stowarzyszenia Turystycznego 
Gmin Gór Sowich podjął decy-
zję o odwołaniu XXXVII Biegu 
Gwarków. Na osłodę, chcemy 
Wam powiedzieć, że jeżeli w 
tym sezonie spadnie jeszcze 
śnieg, postaramy się zorgani-
zować dla Was imprezę biego-
wą pod inną nazwą, lecz z tym 
samym zapałem. W poniedzia-

łek uruchomimy procedurę 
zwrotu wpisowego – informują 
organizatorzy Biegu Gwarków.

Także dyrektor Gminnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Czarnym Borze infor-
muje, że z powodu złych wa-
runków atmosferycznych nie 
odbędzie się zaplanowany na 
8 lutego 2020 r. Bieg Krasnali, 
organizowany od ponad 40 lat 
w Czarnym Borze.

- Panująca aura nie pozwala 
na bezpieczne przeprowadze-
nie imprezy. O nowym termi-
nie biegu, poinformujemy w 
komunikacie na stronie inter-
netowej szkoły – mówi dyrek-
tor Anna Dziewit.

(RED)

Około 400 uczestników z całej Polski stanęło 2 lutego 2020 r. 
w Sokołowsku na starcie zimowego rajdu górskiego Zimowa Wyrypa. 
Wymagająca trasa o długości 25 km, wiodąca po polskich i czeskich 
Górach Suchych, spodobała się uczestnikom, którzy wystawili imprezie 
bardzo wysokie noty. Jako pierwszy na mecie w Sokołowsku zameldował 
się Paweł Rozdolski, ale nie było prowadzonej klasyfikacji, a każdy 
uczestnik, który ukończył rajd otrzymał pamiątkowy medal.

(RED)

śniegu nie widać. Niestety, or-
ganizacja tak dużej imprezy 
nie pozwala nam dłuższe trzy-
manie Was i osób zaangażo-
wanych w niepewności, tym 
bardziej, że organizacji i osób 
pracujących przy wydarzeniu 
jest naprawdę wiele. Każdy 
czeka na naszą decyzję. Dopi-
nanie wydarzenia z nadzieją, że 

Sukces Zimowej Wyrypy
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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...

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

R E K L AMA

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

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

Adamek w reprezentacji
• Andrzej Adamek, były koszy-
karz i trener Górnika Wałbrzych, 
został głównym trenerem re-
prezentacji Polski mężczyzn do 
lat 18. Jego asystentami będą: 
Krzysztof Roszyk i Marek Zapa-
łowski, a także trener motoryki 
Tobiasz Grzybczak oraz fizjotera-
peuta Jacek Hernik.

Balcerowski w 12
• Trener reprezentacji Polski ko-
szykarzy Mike Taylor ogłosił skład 
na mecze kwali�kacyjne do mi-
strzostw Europy 2021 z Izraelem 
w Arenie Gliwice i z Hiszpanią w 
Saragossie. W gronie 12 zawodni-
ków znalazł się wychowanek Gór-
nika Wałbrzych Aleksander Balce-
rowski, ale zabrakło byłego gracza 
Górnika Adama Waczyńskiego.

Wygrali we Wrocławiu
• W II kolejce rozgrywek grupy 
walczącej o miejsca 1-8 w III lidze 
koszykarzy WKK II Wrocław uległ 
Górnik Trans.eu II Wałbrzych 77:85 
(21:19, 19:29, 15:22, 22:15). Punk-
ty dla Górnika zdobyli: Damian 
Durski 31, Bartłomiej Ratajczak 
15, Maciej Krzymiński 14, Mateusz 
Podejko 12, Marcin Jeziorowski 8, 
Jakub Niziński 3, Mateusz Stankie-
wicz 2, Juliusz Kalinowski, Maciej 
Szymański.

Szczawno gromi
• W II kolejce grupy walczącej o 
miejsca 9-15 w III lidze koszykarzy 
MKS Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój pokonał WSTK Wschowa 
79:55 (18:12, 18:18, 23:13, 20:12). 
Dla MKS Mazbud Basket punk-
towali: Adrian Stochmiałek 22, 
Adam Adranowicz 14, Michał 
Kaczuga 13, Mateusz Myślak 10, 
Aleksander Sulikowski 7, Paweł 
Piros 5, Alan Stochmiałek 5, Patryk 
Kowalski 2, Maksymilian Karwik 1. 
Kolejny mecz MKS Mazbud roze-
gra w sobotę - 8 lutego o godz. 
17.30. W hali przy ul. Słonecznej 1a 
w Szczawnie rywalem gospodarzy 
będzie Basket Legnica.

Kolejne zwycięstwo
• W XV kolejce II ligi siatkarek MKS 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
pokonał SMS PZPS II Szczyrk 3:1 
(22:25, 25:14, 25:14, 25:13). MKS 
Chełmiec Wodociągi zagrał w skła-
dzie: Druciak, Sobolewska, Olczyk, 
Judyta Rzeczycka, Gezella, Sławiń-
ska, Bojko (libero) oraz Łuszyńska, 
Małodobra, Gajczyk. Kolejne spo-
tkanie wałbrzyszanki rozegrają 15 
lutego w Kaliszu z Energa MKS II.

Derbowa wpadka
• W meczu XVII kolejki II ligi siat-
karzy Bielawianka-Bester Bielawa 
pokonała MKS Aqua-Zdrój Wał-

brzych 3:2 (25:21, 26:24, 16:25, 
20:25, 15:13). MKS Aqua-Zdrój 
zagrał w składzie: Kulik, Leński, 
Szczygielski, Nowak, Redyk, Ga-
wryś, Zieliński (libero) oraz Pizuń-
ski, Gontarewicz, Mikulski, Sroka, 
Laskowski. Następny mecz druży-
na z Wałbrzycha rozegra 15 lutego 
w Legnicy z Ikarem.

Mecze kontrolne
• Zespoły piłkarskie przygotowują 
się do rundy wiosennej. Oto wyni-
ki spotkań kontrolnych:
Górnik Wałbrzych - Victoria Świe-
bodzice 2:0 (1:0), bramki: 1:0 Adam 
Niedźwiedzki (35), 2:0 Patryk Rze-
szotko (50). Następny mecz Gór-
nik - Zdrój Jedlina-Zdrój: 8 lutego, 
godz. 14:00.
Podgórze Wałbrzych - Zdrój Jedli-
na-Zdrój 4:3 (2:3), bramki: Łukasz 
Piątek, Kamil Mocydlarz, Paweł 
Sajdak, Krystian Sosnowski dla 
Podgórza oraz zawodnik testowa-
ny, Łukasz Samiec i Dominik Tłu-
ścik dla KS Zdrój.
Zagłębie Wałbrzych – PUKS Victo-
ria Wałbrzych 1:10 (1:3), bramki: 
Marek Górecki dla Zagłębia oraz 
Klaudiusz Zych 4, Michał Broniek 
2, Kacper Płoszczyca, Mateusz Ra-
dzikowski, Oskar Siara, Michał Pa-
zik dla PUKS Victoria.
GKS Katowice – Chrobry Głogów 0:2.

(RED)

Sportowy raport
Po trzech kolejnych porażkach z ze-

społem Księżaka Łowicz w końcu ko-
szykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych 
pokonali tego rywala. Po zaciętym i 
emocjonującym spotkaniu pokonali ło-
wiczan hali Aqua-Zdrój 84:78.

68:72, 88:90 i 84:89 – to wyniki trzech 
poprzednich ligowych potyczek Gór-
nika z KS Księżak Łowicz. A niedzielny 
mecz pokazał, że z łowiczanami gra się 
biało – niebieskim wyjątkowo trudno. 
Ale determinacja i walka do samego 
końca, przy wsparciu z trybun dały pod-
opiecznym trenera Łukasza Grudniew-

skiego zwycięstwo i powrót na fotel 
wicelidera I ligi. 

Górnik Trans.eu Wałbrzych - KS Księżak Łowicz 84:78 
(28:26, 17:17, 15:19, 24:16)
Górnik Trans.eu: Damian Pieloch 18 (4x3), Grzegorz 
Kulka 15 (2), Maciej Koperski 13 (1), Kamil Zywert 
10, Krzysztof Jakóbczyk 9 (1), Damian Cechniak 8, 
Bartłomiej Ratajczak 4, Karol Kamiński 3, Marcin Wróbel 
2, Damian Durski 2, Rafał Glapiński. Trener: Łukasz 
Grudniewski

Następny mecz wałbrzyszanie rozegrają 
w sobotę - 8 lutego o godz. 18.00 - z Kotwi-
cą w Kołobrzegu.

(RED, fot. D.Wójcikowski)

Koniec łowickiego koszmaru



Czwartek, 6 lutego 2020 r.

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

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

SKUP 
MIESZKAŃ 
 ZA GOTÓWKĘ

531 769 018

609 456 967

usługowych, dwóch przedpokoi i 
WC. Cena 60 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

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 dom o przeznaczeniu 
usługowo- mieszkalnym w Wali-
miu. 220 m2, działka 800 m2. Cena 
370 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

(8) Hydraulik, instalacje co, 
wodno – kanalizacyjne, ga-
zowe, montaż kominów. Tel. 
506 206 102

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

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

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

(4) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - 
w najlepszej cenie i w najkrót-
szym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę rolną przy 
głównej drodze Glinno - Walim 1 
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(13) 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 
dobry 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 – GRZĘDY - DOM, 6 pokoi, 
kuchnia, 168m2, bardzo dobry stan, 
działka 1614m2 cena 450.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Wolności, 39,5m2, 2 piętro, bardzo 
dobry stan, ogrzewanie gazowe, 
cena 139.000zł, 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 – 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( 
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,  
kompleks produkcyjno - biuro-
wo- administracyjny usytuowany 
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 – na sprzedaż dom wolno-
stojący o powierzchni 700 m2 w 

Starych Bogaczowicach . Cena 500 
000 zł (nr.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, na sprzedaż 
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9 
piętro, jasna kuchnia w zabudo-
wie, 
2 pokoje, ogrzewanie miejskie,  
cena: 185 000 zł  (nr:2583) - (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, na sprzedaż 
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
BON – PODGÓRZE, na sprzedaż 
mieszkanie  pow. 63 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,  łazienka z WC, 
ogrzewanie gazowe. CENA: 135 
000 zł (nr: 2609)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na wynajem  
kawalerka 37,5m2, 1 pokój, kuch-
nia w zabudowie z wyposażeniem, 
łazienka z wc , ogrzewanie gazo-
we, cena: 1 100 zł  (nr:2610) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC,  , Działka 751 m 2.  
Cena: 630 000  zł,   ( nr: 2612)- (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 dwie przyległe do siebie 
działki budowlano- rekreacyjne w 
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej 
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja! 
Cena 100 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- 

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 
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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


