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mln. zł. Byłby to stadion piłkarsko 
– lekkoatletyczny, który mógł być 
potem rozbudowywany. Dzięki 
temu piłkarze mogliby grać na 
Nowym Mieście, a na ul. Ratuszo-
wej - w miejscu satrego stadionu 
- mogłoby powstać dodatkowe 
boisko treningowe oraz odkryty 
basen, połączony z obecną krytą 
pływalnią. Udało przekonać się 
do tego pomysłu urzędników w 
Ministerstwie Sportu i Polskim 
Związku Lekkiej Atletyki, jednak 
nie udało mi się do tego przeko-
nać władz miasta. I to jest moja 
porażka, bo o ten obiekt walczy-
łem od początku pracy i - niestety 
- nie udało się tej inwestycji zreali-
zować. Szkoda bo miasto miało 
by przyzwoity obiekt piłkarsko-
-lekkoatletyczny i uporządkowa-
ną infrastrukturę na Nowym Mie-
ście – mówił Mariusz Gawlik.

I wszystko na to wskazuje, 
że drużyny piłkarskie – prę-
dzej czy później - będą mu-
siały przenieść się na stadion 
w dzielnicy Nowe Miasto, a 
Stadion 1000-lecia w dzielnicy 
Biały Kamień przestanie istnieć.

Przypomnijmy: 17.01.2020 
roku w Wałbrzychu została 
zawarta umowa partnerska 

pomiędzy Gminą Wałbrzych, 
Klubem Piłkarskim Górnik Wał-
brzych, Klubem Sportowym 
Górnik Nowe Miasto, Klubem 
Footballu Amerykańskiego Mi-
ners Wałbrzych i Wałbrzyskim 
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nym Aqua-Zdrój Spółka z o.o. 
Celem umowy jest realizacja 
„projektu” zmierzającego do 
pozyskania odpowiednich 
nakładów �nansowych, nie-
zbędnych do poprawy stanu 
bezpieczeństwa i możliwości 
lepszego wykorzystania płyty 
boiska obiektu sportowego, 
znajdującego się przy ulicy 
Chopina 1a w dzielnicy Nowe 
Miasto w Wałbrzychu. Ade-
kwatnie do wielkości pozyska-
nych środków �nansowych, 
zarówno za pomocą zbiórek, 
udzielonych dotacji jak i wkła-
dów własnych, partnerzy zobo-
wiązali się przeznaczyć zgro-
madzone środki m.in. na:
- poprawienie stanu na-

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

Będzie basen zamiast 
stadionu?

Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35b   www.szkolaclever.pl

W tym czasie rodzice 
będą mogli zapoznać się 

z ofertą szkoły 
i porozmawiać 

z nauczycielami.

DZIEŃ
OTWARTY
28 lutego, godz. 1630

Zapraszamy kandydatów 
do klasy I na warsztaty 

„Myślę logicznie, 
działam praktycznie”

R E K L AMA

- Za nami ważny krok w kie-
runku budowy w naszym mie-
ście letniego parku wodnego. 
Szczegółowe analizy przepro-
wadzone przez zewnętrzną 
�rmę pokazują, że najlepszą 
lokalizacją dla basenu otwar-
tego będzie Biały Kamień. 
Wedle wstępnych szacunków, 
koszt realizacji tej inwestycji 
wyniesie około 20 mln zł. Te-
raz czas na prace projektowe 
– mówi Roman Szełemej, pre-
zydent Wałbrzycha.

Od kilku lat nieczynny jest 
otwarty basen przy ul. Bystrzyc-

kiej, a w latach 90-tych XX wieku 
przestał istnieć obiekt kąpielo-
wy przy stadionie Nowe Miasto. 
Tym samym Wałbrzych został 
pozbawiony letniego obiektu 
kąpielowego. O planach budo-
wy nowego kąpieliska w dziel-
nicy Biały Kamień wspominał 
na łamach Tygodnika DB 2010 
w styczniu tego roku Mariusz 
Gawlik, wieloletni dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Wałbrzychu i prezes spółki Aqu-
a-Zdrój w Wałbrzychu.

- Moja koncepcja zakładała 
modernizację stadionu w dziel-

-  doprowadzenie energii 
elektrycznej do płyty głów-
nej boiska,

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

-  zakup i montaż urządzeń 
monitorujących obiekt,

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

wiązała się do wdrożenia sys-
temowych działań na rzecz 
reaktywacji stadionu oraz udzie-
lenia wsparcia merytorycznego 
i technicznego przy opracowy-
waniu projektów. Z kolei Klub 
Footballu Amerykańskiego 
Miners Wałbrzych zobowiązał 
się do zarejestrowania zbiór-
ki na portalu www.zrzutka.pl, 
mającej na celu umożliwienie 
pozyskiwania wszystkim part-
nerom środków �nansowych w 
postaci darowizn, cegiełek czy 
wpłat sponsorów na realizację 
„projektu” (https://zrzutka.pl/
etfpzn). Trzy kluby, które podpi-
sały porozumienie, zobowiązały 
się do podjęcia działań zmie-
rzających do zabezpieczenia 
środków na wkład własny w wy-
sokości nie mniejszej niż 40 000, 
odpowiadający kwocie 20% 
wartości „projektu”. Wysokość 
wkładu własnego może ulec 
zmianie i będzie uzależniona od 
warunków konkursu, w ramach 
którego zostanie złożony wnio-
sek na realizację „projektu”. Ter-
min wpłaty wkładu własnego 
partnerów ustalony został na 3 
dni przed podpisaniem umowy 
o do�nansowanie „projektu”. W 
przypadku, gdy po dokonaniu 
wpłaty wkładu własnego part-
nerów na rachunku bankowym, 
pozostaną środki �nansowe, zo-
staną one w całości przeznaczo-
ne na realizację „projektu”.

Z kolei 3 lutego 2020 roku 
prezydent Wałbrzycha ogłosił 
wybór lokalizacji letniego par-
ku wodnego w dzielnicy Biały 
Kamień – w kompleksie Aqua-
-Zdrój – oraz rozpoczęcie prac 
projektowych.

(RED)

nicy Nowe Miasto i powstanie 
obiektu lekkoatletycznego z 
funkcją piłkarską. Przygotowany 
projekt opiewał na 49 mln. zł., jed-
nak ówczesne władze Minister-
stwa Sportu przyznały nam wte-
dy ok. 12 mln. zł dotacji. Miasto 
miało dołożyć resztę z własnych 
środków. Ale to była zbyt duża 
kwota. W 2016 r. rozmawialiśmy 
w Ministerstwie Sportu o moż-
liwości przeprojektowania tego 
zadania i ograniczenia do war-
tości do ok. 25 mln. zł. Wówczas 
- jeżeli ministerstwo pozostawiło 
by w całości obiecane wcześniej 
12 mln. zł - to zaangażowanie 
miasta wyniosło by tylko 13-14 
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Przez jakiś czas starałem się 
trzymać z daleka od polityki i 
nie komentować tego, co wy-
prawiają ci, którzy rządzą z „woli 
narodu”, bo jak lubią ciągle przy-
pominać, zostali wybrani przez 
większość obywateli. Nie mogę 
jednak dalej udawać, że nie dzie-
je się nic takiego, co warte byłoby 
politycznego skomentowania, 
więc odpuszczam sobie i parę 
zdań na te tematy muszę z siebie 
wydusić. Zwłaszcza, że słuchając 
tego durnego „większościowe-
go” argumentu, który pada pra-
wie we wszystkich pyskówkach 
pomiędzy politykami, zawsze się 
zastanawiam, dlaczego ci, którzy 
reprezentują tak zwaną opozycję 
(czyli domniemaną mniejszość), 
nie odpowiedzą wprost, że są to 
zwykłe brednie, ponieważ rze-
czywistość jest zgoła odmienna. 
Słuchając od dłuższego czasu 
wielokrotnie wygłaszanych tych 
samych tyrad, rozognionych 
wzajemnym przekrzykiwaniem 
się polityków z PO i PSL, docho-
dzę do wniosku, że z jakiegoś 
istotnego powodu nie chcą oni 
nazwać rzeczy po imieniu i czynią 
tak prawdopodobnie dlatego, 
że sami rządząc postępowali po-
dobnie i mają zamiar tak postę-
pować, kiedy przyjdzie im rządzić 
ponownie. Argument, że robimy, 
co się nam podoba, bo zostaliśmy 
wybrani przez większość, jest jed-
nak głupi nie tylko dlatego, że jest 
nieprawdziwy, ale też dlatego, że 
jest sprzeczny z pojęciem demo-
kracji. Demokracja to system po-
noć najgłupszy ze wszystkich sys-
temów politycznych, ale problem 
w tym, że nikt inny nie wymyślił 
jeszcze czegoś lepszego. Podsta-
wowa jego wartość polega na 
tym, że zawsze rządząca więk-
szość szanuje prawa mniejszości, 
niezależnie od tego, czy się owa 
mniejszość jej podoba. Zdaję so-
bie sprawę, że to co napisałem, 
jest tak powszechnie znanym 
truizmem, że aż nie wypada go 
powtarzać, ale wyjścia nie mam, 
skoro moim zamiarem jest wyka-

Jest klawo
Janusz
Bartkiewicz

zanie, jak bardzo przedstawiciele 
rządzących są zakłamani.

Otóż ostatnie wybory par-
lamentarne dały wprawdzie 
władzę obozowi Zjednoczonej 
Prawicy (Jarosław Kaczyński, Zbi-
gniew Ziobro i Jarosław Gowin), 
ale koalicja ta zdobyła w sumie o 
2 163 842 głosów mniej niż partie 
tworzące jeszcze tak niedawno 
Koalicję Europejską (PO, SLD, 
PSL+Kukiz, .Nowoczesna i Zielo-
ni) oraz Konfederacja. To proste 
wyliczenie pozwala na zadanie 
konkretnego pytania: na jaką 
więc większość powołują się 
rządzący, skoro do tych, którzy 
na Zjednoczoną Prawicę swych 
głosów nie oddali, zaliczyć jesz-
cze trzeba tak zwaną milczącą 
mniejszość, czyli 11 647 571 tych, 
którzy do urn wyborczych nie 
poszli? Tak więc Zjednoczona 
Prawica zdobyła większość sej-
mową nie dzięki woli większości 
wszystkich Polaków, tylko dzięki 
sposobowi przeliczania tychże 
głosów na konkretne mandaty 
poselskie, o czym nijak, ani sa-
mozwańczy naczelnik państwa, 
ani jego wszyscy akolici pamię-
tać nie chcą i tylko różne bred-
nie o woli większości wyborców 
ludziom do głów wbijają. Kłamią 
tak bezustannie, wierni zasa-
dom głoszonym przez ministra 
propagandy niegdysiejszej III 
Rzeszy, że im większe kłamstwo, 
tym ludzie łatwiej w nie uwierzą, 
a kłamstwo powtórzone 1000 
raz staje się prawdą. Więc kła-
mią na potęgę w sposób coraz 
bardziej cyniczny i bezczelny, 
a częstotliwość tych różnych 
kłamliwych bzdur rośnie tym bar-
dziej gwałtownie, im bliżej jest 
do wyborów. W tym zaprzedaniu 
się kłamstwu rządzący stracili już 
wszelki umiar i nie liczą się z nikim 
i niczym. Nie ma dla nich żadnych 
autorytetów, bo uznali, że autory-
tetami dla nich są oni sami.

Ostatnio pokazali kilku ma-
gistrów, którzy uważają, że tacy 
wybitni znawcy prawa (a ogra-
niczę się tylko do kilku i tylko do 
tych z Polski) jak prof. Strzem-
bosz, prof. Łętowska, prof. 
Matczak, prof. Zoll, prof. Sa�an 
i dziesiątki innych wybitnych 
znawców prawa ze wszystkich 
jego dziedzin, zdecydowana 
większość sędziów sądów po-
wszechnych, część prokurato-

rów i adwokatów oraz radców 
prawnych, byli prezesi Trybu-
nały Konstytucyjnego i byli oraz 
aktualni prezesi Sądu Najwyż-
szego i Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, to przy nich zwy-
kłe prawnicze hetka pętelki, czyli 
ludzie, którzy z wiedzą prawni-
czą do ich pisowskich pięt nie 
dorastają. Tymi prawnymi mo-
carzami ogłosili się magistrowie 
prawa (Ziobro, Kaleta, Ozdoba, 
Bortniczuk), którzy u wymienio-
nych profesorów nawet proste-
go zaliczenia by nie uzyskali, bo 
ich wiedza prawnicza wprost 
poraża brakiem umiejętności 
pojmowania prawa i jego pod-
stawowych zasad, wzajemnej 
współzależności wszystkich 
prawniczych dziedzin i współ-
zależności prawa polskiego w 
prawem międzynarodowym, w 
tym z prawem Unii Europejskiej, 
której jesteśmy pełnoprawnym 
członkiem. Zresztą, co na pew-
no jest czymś o wiele gorszym, 
ludzie ci (zdaje się poza magi-
strem prawa, którego kiedyś L. 
Miller nazwał zerem), wiedzę 
taką i zdolności posiadają, ale cy-
nicznie zaprzedali się rządzącym 
mniemając, że ci rządzić będą 
wiecznie, a więc różne frukta na 
zawsze będą w zasięgu ich rąk. 
Myślę tak, ponieważ nie chce mi 
się wprost wierzyć, aby byli aż 
tak wielkimi głupcami, uważają-
cymi, że świat jest takim, jaki im 
się zdaje, a nie takim, jakim jest 
w rzeczywistości. Nie sądzę, aby 
mieli aż tak wielki odlot, chociaż 
z drugiej strony postępują, jakby 
jednak rzeczywiście odlecieli za 
wysoko.

Tak, jak zdaje się odleciał 
Andrzej Duda, czego ostatnim 
objawem było podpisanie tzw. 
ustawy kagańcowej, która już 
na wieki pozostanie przykładem 
maczugi, za pomocą której sa-
mozwańczy naczelnik państwa 
postanowił ostatecznie rozwią-
zać problem z obrońcami resz-
tek demokratycznego państwa. 
Andrzej Duda, który składając 
przysięgę wierności Konstytucji 
RP przywoływał Boga, swoim ca-
łym postępowaniem tego Boga 
obrażał i obraża, albowiem waż-
niejszym dla niego jest tenże sa-
mozwańczy naczelnik, któremu 
wiernie służy i bardziej niż Boga 
się boi. Widać też, że głoszonym 

przez różnych wyznawców te-
goż naczelnika kłamstwom bez-
przykładnie uwierzył, przez co 
np. ostatnio z wielkim zapałem 
oddał się poniżaniu polskich sę-
dziów, których za naczelnikiem 
zwykł zwać „nadzwyczajną ka-
stą”, za nic mając – tak jak pozo-
stali przedstawiciele rządzących 
i ich sługusy – wyroki i uchwały 
(wpisane do księgi zasad praw-
nych) Sądu Najwyższego oraz 
wyroki Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, nie wspominając 
już o obowiązujących wszyst-
kich członków Unii Europejskiej 
orzeczeń Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej. Widać, 
że zapomniał całkowicie, czego 
uczono go (szkoda, że nie na-
uczono) na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, a co 
ja zapamiętałem na całe życie 
(jako absolwent Wydziału Pra-
wa Uniwersytetu Wrocławskie-
go), że bez jednolitego systemu 
prawa, państwo nie istnieje. A 
system ten Andrzej Duda swoim 
podpisem ostatecznie zdemolo-
wał. I kiedy teraz, w okresie kam-
panii wyborczej, jest bezlitośnie 
publicznie wygwizdywany, robi 
minę strasznie skrzywdzonego 
dziecka, które nie rozumie dla-
czego nie jest lubiane. A tym 
wszystkim, którzy tak strasznie 
na te gwizdy się oburzają, przy-
pomnę tylko, że nie przeszka-
dzały im, kiedy ich wyznawcy 
gwizdali i wyli na cmentarzu po-
wązkowskim w czasie pogrzebu 
generała Wojciecha Jaruzelskie-
go, kiedy po chamsku publicz-
nie lżyli prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego, premiera Do-
nalda Tuska, czy prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego. Wtedy 
było klawo, a teraz już nie. Otóż 
jest klawo, bo widać wyraźnie, 
że wyborcy budzą się ze snu i 
zaczynają widzieć to, czego 13 
października 2019 roku niestety 
nie byli w stanie dostrzec. Oby 
tak dalej!

www.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.

11 573 wniosków o 
dodatek 500+ dla osób 
niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji zostało 
złożonych w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Wałbrzychu. W całej Polsce 
wpłynęło już prawie 500 
tysięcy wniosków, a na Dol-
nym Śląsku ponad 30 tys. 
wniosków. W skali kraju z 
tej formy wsparcia korzysta 
prawie 240 tys. osób.

W województwie dol-
nośląskim wniosek złożyło 
30 985 osób, w tym w Leg-
nicy 9 706, w Wałbrzychu 11 
573 i we Wrocławiu 9 706. Co 
miesiąc dodatek płynie już na 
konta 14 561 Dolnoślązaków. 
Zaledwie 2 207 wniosków 
na Dolnym Śląsku zostało 
rozpatrzonych odmownie, 
głównie ze względu na brak 
niezdolności do samodzielnej 
egzystencji (75 proc.), prze-
kroczenie kryterium dochodu, 
mieszkanie za granicą, prze-
bywanie w zakładzie karnym 
lub wiek poniżej 18 lat. W 
całym kraju 500+ zostało już 
przyznane 231 605 osobom. 
ZUS wydał też nieco ponad 34 
tys. decyzji odmownych.

- Z naszych statystyk wyn-
ika, że do tej pory najczęściej 
o dodatek wnioskowały oso-
by powyżej 75 lat i w wieku 
od 26-59 lat, przeważnie były 
to kobiety – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, Rzecznik Pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. - 
Większość z osób, którym 500+ 
przyznaliśmy, bo aż 62 proc. 
otrzymuje wypłatę w pełnej 
wysokości, czyli 500 zł – dodaje 
rzeczniczka.

Kwoty od 400 do 499 zł sta-
nowią 8 proc., wypłacanych 
przez ZUS dodatków a po 9 
proc. w przedziałach 300-399 
zł i 200-299 zł.  - Przypominam, 
że o dodatek mogą wystąpić 
osoby, które są niezdolne do 
samodzielnej egzystencji i 
których dochód miesięczny 
nie przekracza 1600 zł brutto. 
Obowiązuje zasada złotówka 
za złotówkę, więc, jeśli ktoś ma 
dochód brutto w wysokości 
1500 zł to dostanie 100 zł do-
datku a nie 500 – wyjaśnia Iwo-
na Kowalska-Matis.

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

(IKM)

Ważne wsparcie

Felgi wylicytowane pod-
czas 28. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
tra�ły do Muzeum Górnictwa 
i Sportów Motorowych w 
Wałbrzychu. Oprócz orygi-
nalnego kompletu, kustosz 
muzeum otrzymał także 
złotą felgę podpisaną przez 
Krzysztofa Hołowczyca.

Ekskluzywne felgi sygno-
wane nazwiskiem Krzysztofa 
Hołowczyca, wyprodukowane 
i podarowane przez Ronal Pol-
ska sp. z o.o, zostały wylicyto-
wane za 5500 zł przez Jerzego 
Mazura - właściciela niezwykłe-
go muzeum w Wałbrzychu. 

Muzeum Górnictwa i 
Sportów Motorowych mieści 

się na terenie dawnej kopalni 
węgla kamiennego “Teresa” 
w dzielnicy Rusinowa. Skła-
da się ono z dwóch części. 
W murowanej wieży wycią-
gowej z 1864 roku, znajduje 
się część poświęcona gór-
nictwu, a w części drugiej 
zbudowanej w okolicy szybu 
zgromadzone są eksponaty 
związane z szeroko pojęty-
mi sportami motorowymi. 
Felgi zasilą niemałą kolekcję 
zbiorów i pamiątek Jerzego 
Mazura, wśród których znaj-
dziemy m.in.: kombinezony 
kierowców rajdowych oraz 
ich osobiste przedmioty.

(JR, fot. WOK)

WOŚP-owe felgi 
w muzeum



Czwartek, 13 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

R E K L AMA



Czwartek, 13 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

R E K L AMA

R E K L AMA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 
wsparcie kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawcy
W dniach od 25 do 27 lutego 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Wał-
brzychu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego (KFS) na fi nansowanie kosztów kształce-
nia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów 
ustalonych na rok 2020.

Ocena złożonych przez pracodawców wniosków przeprowadzona zo-
stanie w formule konkursu.
Z zasadami konkursu oraz dokumentami niezbędnymi do sporządze-
nia wniosku można zapoznać się na  stronie urzędu 

www.walbrzych.praca.gov.pl  

Dodatkowo dla zainteresowanych wnioskodawców w dniach 17 i 19 
lutego 2020r. Urząd przewidział indywidualne spotkania warsztato-
we, na które można zgłaszać się po numerem telefonu 74/ 840 73 86 
lub 728 320 945.

Byli już w ludzkiej spo-
łeczności tacy, którzy bezre-
�eksyjnie wypełniali pole-
cenia swoich przełożonych. 
Historycy nie pozwalają nam 
o nich zapomnieć, wierząc, 
że człowiek uczy się na swo-
ich błędach. Czy leśnicy też 
się uczą?

Katastrofa klimatyczna sta-
ła się codziennością, do której 
przyzwyczajamy się jak żaba 
w podgrzewanej wodzie. Dla 
każdego myślącego człowie-
ka jednak jest oczywiste, że w 
momencie gdy woda zacznie 
wrzeć, zginiemy. Jeśli nie my, 
to zginą nasze dzieci i ich 
dzieci. Przygotowujemy im, 
w dosłownym znaczeniu, pie-
kło. Działamy wbrew instynk-
towi podtrzymania gatunku.

Wzrost temperatury w Pol-
sce na niektórych obszarach 
(w porównaniu do okresu 
przedprzemysłowego) wynosi 
nawet 3 stopnie (prof. Paulina 
Kramarz, Instytut Nauk o Śro-
dowisku, UJ).

Każde drzewo wpływa na 
obniżenie temperatury i pro-
dukuje tlen, jest domem wielu 
gatunków, codziennie uwalnia 
do 400 litrów wody w posta-
ci pary wodnej, jego korzenie 

wiążą związki metali ciężkich 
a liście działają jak �ltry, ogra-
niczając zapylenie powietrza 
nawet o 75% (Magdalena Bere-
zowska Niedźwiedź, Fundacja 
EkoRozwoju, Wrocław).

Czy leśnicy z Nadleśnictwa 
Wałbrzych są tego świadomi 
i zadają sobie pytanie: w jaki 
sposób skala prowadzonych 
przez nich wycinek zmniejsza 
szanse na przeżycie teraz i w 
przyszłości wielu osób, w tym 
tych najsłabszych i najbiedniej-
szych?

Zdaję sobie sprawę z tego, 
że pozyskiwanie drewna jest 
konieczne. Pytanie – na jaką 
skalę? Czy to nie leśnicy właśnie 
powinni ją ograniczać i niena-
syconym apetytom rynkowym 
mówić NIE? Na czym polega 
rola opiekuna ekosystemu? 
Czemu to ja troszczę się o eko-
system, a nie profesjonalista, 
który bierze za to pieniądze?

Mieszkam w Boguszowie 
Gorcach, małej miejscowości 
obok Wałbrzycha, od trzech lat. 
Z domu patrzę codziennie na 
masyw Chełmca, obszar chro-
niony w ramach Natura 2000 
(http://natura2000.eea.europa.
eu/Natura2000/SDF.aspx?si-
te=PLH020057).

Listy do redakcji:

Czy leśnicy, jak żołnierze, ślepo wykonują rozkazy?

Lasy, które mnie otaczają 
należą do Nadleśnictwa Wał-
brzych. Odkąd tu zamieszka-
łam, czyli od trzech lat, widzia-
łam stale prowadzone przez 
pilarzy wycinki.  Na moje pyta-
nia o skalę wycinek, leśniczy – 
telefonicznie – odpowiadał, że 
są to lasy gospodarcze, rosną 
aby je wykorzystywać… Niech 
się pani nie martwi, nasadzenia 
też będą… Niestety, nie poja-
wiały się.

Lato 2019 przyniosło drama-
tyczną zmianę. Zniknęli pilarze, 
pojawiły się ogromne maszyny, 
typu Harwestery i Forwardery. 

Zostawiały po sobie krajobraz 
księżycowy, leśniczy uspokajał 
– jeszcze tylko parę dni, niech 
się pani nie martwi…

Wycinki nasiliły się jesienią 
zeszłego roku. Trwają nadal i 
przybierają na sile. Odbywają 
się w masywie Chełmca, czyli 
obszarze – teoretycznie – chro-
nionym (Natura 2000).

 Wycinka oczywiście, jest w 
pełni legalna, odbywa się zgod-
nie z zatwierdzonym Planem 
Urządzenia Lasu. Nie zmienia 
to faktu, iż tempo niszczenia 
ekosystemu jest porażające, a 
jego wartość – najwyraźniej – 
pomijana.

Podobno istnieją plany po-
prowadzenia na szczyt Chełm-
ca kolejki od strony Szczawna 
Zdroju. Jeśli okaże się to praw-
dą, ruszy kolejna wycinka. 

NIE MOGĘ NIE ZAPROTE-
STOWAĆ. Próbuję aktywizo-
wać lokalną społeczność ale 
ogromnie potrzebuję wsparcia 
fachowców, którzy pomogą 
mnie/nam nagłośnić skalę tej 
dewastacji i zmusić leśników 
do jej zaprzestania.

 Rozmawiałam z leśni-
czym, potwierdził, że wycinka 
jest planowa i niezbędna aby 
MÓGŁ ROSNĄĆ NOWY LAS! Za-
pytał mnie czy używam drew-
na i czy jestem gotowa żyć w 
świecie z plastiku, szkła i stali. 
Potwierdził, że wycinka bę-
dzie kontynuowana, gdy tylko 
zwolni się miejsce na składo-
wanie kolejnych pni (czyli, jak 
rozumiem, gdy te, które widać 
na zrobionych przeze mnie 2 
lutego zdjęciach, zostaną wy-
wiezione). Na dalszą wymianę 
poglądów zaprosił mnie do 
Nadleśnictwa Wałbrzych z sie-
dzibą w Boguszowie Gorcach 
(ul. Miła 2), do swojego szefa…

Maryla Moszyńska

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
liście nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

Burza braw od widzów 
zebranych w Teatrze Drama-
tycznym w Wałbrzychu była 
nagrodą dla młodych akto-
rów z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wałbrzychu, którzy 
zaprezentowali sztukę „An-
tygony portret wielokrotny”.

- Mój naród myśli moją gło-
wą, bo musi nią myśleć, inne 
sposoby myślenia zostały za-
kazane – te słowa Miro Gavra-
na w wykonaniu uczniów I 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu zabrzmiały wy-
jątkowo w obliczu dzisiejszych 
wydarzeń… – napisała na swo-
im pro�lu w portalu społeczno-
ściowym zastępca prezydenta 
Wałbrzycha Sylwia Bielawska 
tuż po spektaklu w Teatrze Dra-
matycznym. - Przygotowany 
przez młodzież spektakl „An-
tygony portret wielokrotny” to 
istny majstersztyk totalitarnej 
psychodramy. Brawo za od-
wagę, sposób przedstawienia 
oraz wspaniałe wykonanie. To 
przedstawienie powinien obej-
rzeć każdy polityk.

- Serdecznie dziękujemy 
Pani Wiceprezydent Sylwii 

Bielawskiej za tak miłe słowa 
i za Jej zgodą publikujemy 
udostępniony post, gdyż jest 
on dla naszych Twórców nie 
tylko wyrazem najwyższego 
uznania za kunszt artystyczny 
a także dopracowania spek-
taklu w każdym detalu, ale 
nade wszystko podziwu dla 
odwagi podejmowania świa-
domych wyborów i krytycz-
nego myślenia. Raz jeszcze 
gratulujemy i serdecznie dzię-
kujemy Twórcom „Antygony 
portret wielokrotny”: scena-
riusz i reżyseria: Magdalena 
Ilnicka-Janczak; muzyka: Anna 
Walendzik i Marcin Olkowski; 
ruch sceniczny: Adriana Gaw-
lik; oprawa multimedialna: 
Rafał Wójcik, Iwona Rudnicka; 
scenogra�a: Sylwia Sobieraj-
-Borowiec; aktorzy: Dominika 
Malicka, Wiktoria Janicka, Julia 
Połeć, Victoria Ronzat, Jakub 
Hayatli, Jakub Nowak, Szymon 
Sławik oraz Zespół Muzyczny 
I LO, Chór I LO, tancerze i eki-
pa techniczna – dodaje Beata 
Urbaniak, wicedyrektor I LO w 
Wałbrzychu.

(RED, fot. I LO)

Licealiści zachwycili
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Wciąż trwa zbiórka pie-
niędzy na leczenie wałbrzy-
skiego policjanta Adama 
Markowskiego. Dotychczas 
wpłat dokonało ponad 570 
osób.

- Z serca dziękuję wszystkim 
za pomoc w zbiórce, za wpłaty 
i moc pozytywnej energii. Moi 
drodzy, do celu zostało dużo i 
niedużo... tylko albo aż 4000 
zł. Parę kliknięć, udostępnień 
i będzie dobrze. Będę miał na 
około pół roku... możne ponad 
pół roku - oby jak najdłużej - 
spokój i komfort psychiczny. 
Więc działamy, ostatnia prosta, 
a potem pijemy: Wy szampana, 
a ja razem z Wami z tą różnicą, 
że sok np. z jarmużu – dodaje 
ze śmiechem Adam Markowski.

Przypomnijmy: tym razem, 
w akcję ratowania 39-letnie-
go wałbrzyszanina włączyli się 
jego przyjaciele i znajomi.

- Adam Markowski ma 39 lat, 
jest cudownym mężem i ojcem 
6-letniej Zuzi. Jest naszym kole-
gą i przyjacielem. To wspaniały 
policjant, mający na koncie naj-
więcej upomnień, a nie manda-
tów. Zawsze chętny do pomo-
cy, wrażliwy i konsekwentny w 
podejmowaniu działań. Adam 
ma mnóstwo planów i celów 
do zrealizowania, ale - niestety 
- choroba postępuje i go wy-
niszcza. My, przyjaciele Adama, 
zdecydowaliśmy się zwrócić do 
Was z prośbą o wsparcie, głów-
nie �nansowe. Jesteśmy blisko 
jego słabości i - ze względu na 
Adama skromność – to właśnie 
my prosimy o Waszą pomoc! 
Adam zmuszony był sprzedać 
już praktycznie wszystko co 
posiadał, by móc walczyć. Na 
dalszą walkę potrzebujemy 

Trwa zbiórka dla Adama

Waszej pomocy – mówią orga-
nizatorzy zbiórki pieniędzy dla 
Adama Markowskiego.

Adam choruje od wielu lat. 
Złe diagnozy doprowadziły do 
opóźnienia w wykryciu nowo-
tworu jelita grubego i choro-
bę wykryto we wrześniu 2019 
roku.

- Na tę chwilę sytuacja jest 
bardzo poważna, ponieważ rak 
rozprzestrzenia się po organi-
zmie. Są przerzuty na węzły 
chłonne, wątrobę (guz 15cm i 
wiele mniejszych) oraz na tale-
rze kości biodrowych, co unie-
możliwia Adamowi poruszanie 
się. W ostatnim czasie prze-
szedł operację, podczas której, 
w związku z brakiem wypróż-
nień, wyłoniono stomię jelito-
wą, co jest kolejnym obciąże-
niem dla naszego przyjaciela. 
Teraz Adam przyjmuje chemię, 
ale ze względu na słaby stan 
zdrowia, nie można podjąć 
dalszych działań. Jeżeli nowo-
twór nie będzie się rozrastał i 
siał przerzutów, będzie można 

myśleć o innych, dodatkowych 
formach leczenia. Nasz ser-
deczny przyjaciel jest pacjen-
tem Hospicjum im. Jana Pawła 
II w Wałbrzychu. Przyjmuje 
tabletki, plastry z mor�ną, che-
mię i wszystko co lekarze każą 
- jest posłusznym i zdyscyplino-
wanym pacjentem – wyjaśniają 
przyjaciele wałbrzyszanina.

Na co zostaną przeznaczone 
uzbierane fundusze?

- Przede wszystkim na leki, 
środki higieniczne, środki czy-
stości, w związku ze stomią 
wymagane są worki na wymia-
nę, antyklej aby worek odkleić 
i drugą skórę żeby przykleić, 
by to powodowało mniejsze 
podrażnienia skóry. Ponad-
to: rehabilitacja, transport do 
szpitala, opiekę, utrzymywanie 
specjalistycznej diety. Żona 
Adama musi pracować, żeby 
utrzymać rodzinę, obecnie na 
jej głowie zostaje opieka nad 
6-letnią Zuzią, a każdą wolną 
chwilę spędza oczywiści z mę-
żem i poświęca się w 100 pro-
centach, zapewniając wsparcie 
i opiekę. Niestety, bywa tak, że 
Adam pozostaje sam w domu, 
a wtedy wymaga opieki osoby 
trzeciej, za którą należy zapła-
cić. Wydatków jest mnóstwo, 
a opisane tu to tylko maleńka 
część, ale ta najważniejsza. 
Pomożecie Adamowi wygrać 
walkę o życie? – dodają organi-
zatorzy zbiórki, która jest pro-
wadzona za pośrednictwem 
serwisu pomagamy.pl:

h t t p s : / / p o m a g a m . p l /
pomoc_adamowi?fbclid=I-
w A R 0 p 8 6 v j 2 B 6 c d 4 z W -
Th1a_2E2zvSN8gi9a0rchc-
gotCTDooWNnBzdPxw9jaQ

(RED)

Ponad 2 tysiące osób 
złożyło wstępną deklarację 
udziału w projekcie moderni-
zacji systemów grzewczych 
na terenie Aglomeracji Wał-
brzyskiej, który realizowany 
jest m.in. w gminach: Bogu-
szów-Gorce, Głuszyca, Mie-
roszów, Świebodzice, Walim 
i Wałbrzych. Przygotowywa-
ne są procedury zarządzania 
największym projektem do-
tyczącym walki z tzw. niską 
emisją, którego liderem jest 
miasto Świdnica. Zadanie pn. 
„Wymiana wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła w budyn-
kach i lokalach mieszkalnych 
na terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
realizowane będzie w 15 
gminach naszego regionu. 
Rekomendowana kwota do-
�nansowania wynosi 16 840 
999 zł, natomiast całkowita 
wartość zadania to 24 212 
601 zł.

W ramach przedsięwzięcia 
możliwe będzie podłączenie 
do sieci ciepłowniczej, mon-
taż instalacji wykorzystującej 
odnawialne źródła ciepła, a 
także montaż kotłów spalają-
cych biomasę lub ewentualnie 
paliwa gazowe, ogrzewanie 
elektryczne (pod warunkiem 
montażu OZE) w budynkach 
jednorodzinnych oraz w loka-
lach mieszkalnych własnościo-
wych w budynkach wieloro-
dzinnych. Przewiduje się, że na 
ten cel mieszkańcy będą mogli 
otrzymać grant w wysokości 
70% kosztów kwali�kowanych 
na zmianę źródeł ogrzewania, 

w maksymalnej wysokości 25 
tys. zł dla budynku jednoro-
dzinnego i 10 tys. zł dla miesz-
kania w budynku wielorodzin-
nym.

Przygotowania do projek-
tu trwały dwa lata, trzeba było 
bowiem przeprowadzić ankie-
ty i znaleźć chętnych, którzy w 
oparciu o merytoryczne wspar-
cie swoich gmin i �nansowe z 
Unii Europejskiej, zdecydują się 
na zmianę systemu ogrzewania. 
Gminy biorące udział w projek-
cie to: Boguszów-Gorce, Dobro-
mierz, Głuszyca, Jaworzyna Ślą-
ska, Marcinowice, Mieroszów, 
Nowa Ruda, Miejska Nowa 
Ruda, Strzegom, Świebodzice,  
Gmina Świdnica, Walim, Miasto 
Wałbrzych i Żarów.

- Na początku drugiego 
kwartału tego roku w każdym 
z miast biorącym udział w 
przedsięwzięciu uruchomio-
ne zostaną punkty konsulta-
cyjne dla tych mieszkańców, 
którzy wcześniej wyrazili chęć 
uczestnictwa w programie 
oraz pozostałych osób, które 
będą chciały złożyć wniosek 
o do�nansowanie. Szczegóło-
we informacje dostępne będą 
także na stronie internetowej 
dotyczącej projektu – wyjaśnia 
Magdalena Dzwonkowska, 
Rzecznik Prasowy Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy.

W związku z realizacją pro-
jektu grantowego pn.  „Wymia-
na wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie wy-
branych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”, poszukiwani są 

audytorzy, którym zostanie 
zlecone wykonanie audytów 
energetycznych na terenie 15 
gmin, według metodologii na-
rzuconej przez Instytucję Po-
średniczącą Aglomeracji Wał-
brzyskiej.

Mieszkańcy, którzy zdecy-
dują się na wymianę wysoko-
emisyjnego źródła ciepła na 
bardziej ekologiczne w ramach 
ww. projektu, będą zobligowa-
ni do złożenia wypełnionego 
formularza wniosku wraz z za-
łączonym do niego audytem 
energetycznym, wykonanym 
według ściśle określonego 
wzoru. Audyty powinny być 
sporządzane przez osoby z 
wykształceniem wyższym 
technicznym w zakresie ener-
getyki, inżynierii środowiska, 
budownictwa lub pokrewnych. 
Powinny być one wykonane na 
terenie nieruchomości i w ter-
minie nie dłuższym niż 14 dni 
od dnia zgłoszenia/zlecenia 
wykonania audytu.

- Wszystkie osoby zainte-
resowane wykonywaniem 
audytów w ramach projektu 
grantowego, zapraszamy na 
spotkanie, które odbędzie się 
26 lutego 2020 roku o godzinie 
13 w Sali Narad Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Świdnicy. Po 
spotkaniu, spośród osób zain-
teresowanych lider projektu 
wyłoni audytorów, którzy będą 
zobowiązani do wykonywa-
nie audytów energetycznych 
mieszkańcom biorącym udział 
w projekcie – dodaje Magdale-
na Dzwonkowska.

(RED)

Przyjmują wnioski 
i szukają audytorów
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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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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

R E K L AMAR E K L AMA

Nim Marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek ogłosiła datę 
wyborów prezydenckich, 
to wszystkie liczące się siły 
polityczne wskazały swoich 
kandydatów. Trudno nie za-
uważyć, że głównym celem tej 
kampanii wyborczej jest za-
blokowanie drogi do reelekcji 
obecnego Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Nie ma tu znacze-
nia co i kogo reprezentują po-
szczególni kandydaci. Ważne, 
że chórem krzyczą o zdradzie 
stawiając zarzut, że Prezydent 
Andrzej Duda nie jest prezy-
dentem wszystkich Polaków. 
Kiedy Andrzej Duda, przed 
pięciu laty, wygrał wyścig do 
najważniejszego urzędu w 
państwie, pisałem wówczas, 
że chcę Prezydenta Polski – nie 
chcę Prezydenta wszystkich 
Polaków. Ze względu na to, że 
tekst ten obrazuje klimat w ja-
kim Andrzej Duda obejmował 
urząd Prezydenta RP, posta-
nowiłem opublikować go nie-
mal w całości:

Ludzie marzą o takiej wspól-
nocie, jaka powstała wśród Po-
laków w latach 80-tych – powie-
dział Prezydent Andrzej Duda 
podczas swojego orędzia. – Pro-
szę o wzajemny szacunek (...). 
To szacunek musi być podsta-
wą wspólnoty – dodał. Potrze-
bę budowania wspólnoty nie 
należy mylić z oczekiwaniem, 
że Prezydent Andrzej Duda bę-
dzie Prezydentem wszystkich 
Polaków. Tylko Bóg jest Bo-
giem wszystkich, czyli swoich 
wyznawców oraz tych, co Go 
poszukują, ale i tych co Jego Bo-
skości nie uznają.

Historia świata nie zna przy-
padku uznania, aktualnie pa-

nującego w danym kraju lub 
innej wspólnocie narodowej, 
za niekwestionowanego przy-
wódcę wszystkich mieszkańców 
tego kraju lub członków danej 
wspólnoty. Żadnemu prezy-
dentowi Polski, wybranemu w 
wyborach powszechnych po 
1989 roku, też nie udało się zo-
stać prezydentem wszystkich 
Polaków. Próbę taką podej-
mował Lech Wałęsa, opusz-
czając swój elektorat, któremu 
zawdzięczał sukces wyborczy, 
na rzecz „wzmocnienia lewej 
nogi”. Jego następca (A. Kwa-
śniewski), mimo, że stał się 
najbardziej rozpoznawalnym 
niewierzącym- praktykującym, 
też nie może powiedzieć: by-
łem prezydentem wszystkich 
Polaków. Andrzej Duda został 
prezydentem dlatego, że więk-
szość głosujących Polaków (przy 
frekwencji 55 % uprawnionych) 
poparło Jego program i Jego 
stosunek do wyznawanych 
wartości. Prośba Prezydenta o 
wzajemny szacunek jest jak naj-
bardziej zasadna, podobnie jak 
potrzeba budowania wspólnoty. 
Nie mniej trzeba z góry założyć, 
że wspólnota uznająca wyniki 
ostatnich wyborów prezydenc-
kich za szansę dla Polski, może 
się powiększyć i to znacznie, ale 
nigdy nie przyciągnie do siebie 
ludzi wyznających inne war-
tości, czy też grupy interesów, 
często nieczystych. Chyba nikt 
nie wierzy, że St. Niesiołowski 
(uwaga! jedynka na liście PO w 
czekających nas wyborach parla-
mentarnych) podda się leczeniu 
i będzie z szacunkiem odnosił się 
do ludzi negatywnie oceniają-
cych formację, której jest twarzą. 
Przypomnę jego stosunek do A. 

Listy do redakcji:

Kto kogo zdradził
Dudy, cyt. przed wyborami: „Jest 
chyba niemożliwe, żeby Komo-
rowski przegrał wybory z Dudą. 
Duda to miernota” lub „Pokła-
dy chamstwa, które wypływają 
z jego szpary oralnej powodują, 
że nie zasługuje na to, żeby się 
z nim spotykać”. Kiedy opadały 
emocje po kampanii wyborczej, 
oceniał on wyniki głosowania: 
„Bronisław Komorowski prze-
grał wybory prezydenckie przez 
falę nienawiści i kłamstw, jaka na 
niego spadła w czasie wyborów 
prezydenckich. (…). Za wszyst-
kim stoi pisowska szczujnia”. 
Można przytoczyć cytaty in-
nych liderów PO obrazujących 
ich stosunek do nowego Prezy-
denta RP. Grupowo wyrazili to 
podczas uroczystości zaprzysię-
żenia Prezydenta. Gdy w swoim 
orędziu Andrzej Duda wspo-
mniał o problemie głodnych 
dzieci w Polsce, posłowie PO za-
reagowali buczeniem. Pewnie 
nie wiedzieli, że nie wymyślili 
tego posłowie PiS, a są to dane 
GUS; 500 tys. dzieci nie je obia-
dów, 800 tys. żyje w skrajnej 
nędzy, a 1,4 mln. żyje w biedzie. 
Nie pozostawia też złudzeń, zła 
jak osa Mucha: „Wszyscy Polacy, 
którzy nie głosowali na Andrze-
ja Dudę, powinni przyklęknąć 
na jedno kolano, bo to gdzieś 
w tym kierunku idzie”. PO nie 
jest jedynym środowiskiem 
politycznym, w którym nie bra-
kuje ludzi z założenia wrogo 
nastawionych do środowiska 
z którego wyszedł Prezydent 
Polski. Właśnie z tych środowisk 
najczęściej stawiane pytania; 
czy Andrzej Duda będzie Pre-
zydentem wszystkich Polaków 
? Czy będzie Prezydentem nie-
zależnym ? Stawiane są zarzuty 
o Jego udział w wydarzeniach 
religijnych, o kwiaty na Wawe-
lu i Świątyni Opatrzności Bożej, 
itp. A ja tak sobie myślę: dobrze 
się stanie, jeżeli Andrzej Duda 
będzie, w co wierzę, realizował 

swoje obietnice wpisane w jego 
hasła wyborcze; „Przyszłość ma 
na imię Polska” i „Godne życie 
w bezpiecznej Polsce” oraz w 
umowę z wyborcami z czterema 
�larami: „Rodzina, Praca, Bezpie-
czeństwo, Dialog”. Chcę, aby An-
drzej Duda był Prezydentem tej 
Polski, dumnej ze swojej historii, 
tradycji zapisanych w haśle Bóg, 
Honor i Ojczyzna. Polski dumnej 
z faktu, że Św. Jan Paweł II był na-
szym przewodnikiem w drodze 
do niepodległości. To oznacza, 
że nie chcę, aby był Prezyden-
tem wszystkich Polaków. Nie 
chcę, aby był Prezydentem tych 
środowisk, które uderzają w 
tradycyjne rodziny, instytucję 
małżeństwa rozumianego jako 
związek kobiety i mężczyzny. 
Które traktują dewiacje za nor-
mę i próbują zarazić nimi pol-
ską młodzież. Nie chcę, aby był 
Prezydentem tych, którzy ludzi 
wyznających chrześcijańskie 
wartości uważają za ciemno-
gród i średniowiecze, ludzi pro-
fanujących symbole narodowe i 
religijne. (…)

Od tamtego czasu nie wiele 
się zmieniło. Pozostaje więc py-
tanie: kogo Prezydent Andrzej 
Duda zdradził? Czy realizacja 
własnego programu wyborcze-
go, wywiązywanie się z umowy 
społecznej podpisanej z NSZZ 
„Solidarność” i wspieranie re-
form będących realizacją pro-
gramu obozu z którego Prezy-
dent się wywodzi, to zdrada? 
Na to pytanie otrzymamy odpo-
wiedź 10 maja 2020 roku. To już 
niedługo.

Jerzy Langer

***
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 opi-
nii redakcji.

Wałbrzyska policja ostrze-
ga przed oszustwami na tzw. 
„wnuczka”. - 8 lutego 2020 
r. do 89-letniej mieszkanki 
Wałbrzycha zadzwonił męż-
czyzna podający się za jej 
wnuczka. Wmówił seniorce, 
że potrącił pieszego na pa-
sach, jest zatrzymany i musi 
wpłacić kaucję aby wyjść z 
aresztu. Niestety, starsza 
pani uwierzyła dzwoniącemu 
i oddała oszustom wszystkie 
oszczędności jakie posiadała 
w domu – przestrzega nad-
komisarz Magdalena Koro-
ścik z Zespołu Komunikacji 
Społecznej Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu.

- Aby nie stać się o�arą 
oszustów, przede wszystkim 
należy zachować ostrożność 
– jeżeli dzwoni do nas ktoś, 
kto podszywa się pod członka 
naszej rodziny i prosi o pienią-
dze, nie podejmujmy żadnych 
pochopnych działań – wyja-
śnia nadkomisarz Magdalena 
Korościk. - Pamiętajmy, aby 
nie informować nikogo tele-
fonicznie o ilości pieniędzy, 
które mamy w domu lub na 
koncie. Nie wypłacajmy z ban-
ku wszystkich oszczędności. 
Tym bardziej nie zaciągajmy 
jakichkolwiek kredytów.  Za-
dzwońmy do kogoś z rodzi-
ny, zapytajmy o to czy osoba, 
która prosiła nas o pomoc, 
rzeczywiście jej potrzebuje. 
Nikt nie będzie nam miał za 
złe tego, że zachowujemy się 
rozsądnie. Nie ulegajmy presji 
czasu wywieranej przez oszu-
stów. Pamiętajmy również, że 
policjanci prowadząc swoje 
działania nie proszą i to tele-
fonicznie o pomoc w ujęciu 
„nieuczciwych” pracowników 
banku. Tym bardziej nie będą 

kontaktować się w żadnej 
ważnej sprawie telefonicznie. 
Policjanci nigdy nie proszą o 
przekazanie im pieniędzy, któ-
re mamy w domu.

Wałbrzyska policja zwra-
ca się z apelem, zwłaszcza do 
osób młodych: informujmy 
naszych rodziców i dziadków 
o tym, że są osoby, które dzwo-
niąc i przedstawiając rożne tra-
giczne w skutkach opowieści, 
tak naprawdę chcą ich oszukać 
i wyłudzić od nich oszczędno-
ści całego życia. 

- Przypominamy, że w przy-
padku odebrania telefonu z 
prośbą o udzielenie pożyczki 
należy zawsze:
-  Zachować spokój i rozsą-

dek. Pamiętać o zasadzie 
ograniczonego zaufania.

- Potwierdzić informację u in-
nych członków rodziny.

- Poprosić o osobisty kontakt 
osoby podające się za na-
szego krewnego.

- Nie działać w pośpiechu i 
odłożyć termin udzielenia 
pożyczki (najlepiej o kilka 
dni).

- Nie ulegać presji czasu, któ-
rą wytwarzają oszuści, aby 
osiągnąć swój cel.

- Poinformować o takiej sytu-
acji policję, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 997 lub 
112, jak i przekazać swoje 
uwagi i spostrzeżenia swo-
jemu dzielnicowemu.

Należy pamiętać, by pod 
żadnym pozorem nie przeka-
zywać pieniędzy osobom, któ-
rych nie znamy osobiście, jak i 
nie wpuszczać ich do mieszka-
nia! – dodaje Magdalena Koro-
ścik.

(RED)

Kolejna o�ara
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I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe
2. posiada udokumentowany 5 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
3. nie była karana karą dyscyplinarną 
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej 

postępowanie karne
5. nie była karana za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych
6. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na  stanowisku 

kierowniczym
7. posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i ich rozliczaniu.
8. przedstawi program działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów 

jego realizacji i źródeł fi nansowania.
II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. zarządzanie CKiT i reprezentowanie go na zewnątrz
2. inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalno -turystycznej na terenie 

Gminy
3. tworzenie rocznych planów fi nansowych CKiT
4. czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami 

fi nansowymi i materialnymi
5. pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w CKiT 

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem działania samorządowej instytucji 

kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł fi nansowania
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 

wymaganego stażu pracy
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 

kierowniczym
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie 

toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych

Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.
Kandydat na stanowisko dyrektora przed przystąpieniem do konkursu ma prawo zapoznać się 
z funkcjonowaniem instytucji.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Konkurs na dyrektora SIK pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" w terminie 14 dni od 

dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel. 
074/8494340 (tj. do 20.02.2020r do godz.12.00).
Oferty , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 2008r Nr 223, poz. 1458). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
Walim. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.
Klauzula o ochronie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez 

Wójta Gminy.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko 

pracy.
4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest    Kodeks Pracy i ustawa 

o pracownikach samorządowych.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata 

do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.
7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.
8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.
10) Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych 

może być podstawą do odrzucenia oferty.
11) Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku 

z naborem, lub zatrudnieniu.
Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

WÓJT GMINY WALIM
ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA 

Samorządowej Instytucji Kultury pn. „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”

Walim 05.02.2020 r.

R E K L AMA

Karnawał (zapusty) to 
okres zimowych balów, ma-
skarad, pochodów i zabaw.
To czas zabawy, relaksu, ale 
także budowania wspania-
łych wspomnień.

- Wiedzą o tym mali miesz-
kańcy Gminy Walim: ucznio-
wie klas I – III Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Walimiu, pod 
czujną opieką swoich wycho-
wawców, wzięli udział w balu 
karnawałowym, który odbył się 
w Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu. Dzieci przybyły 
pięknie przebrane, w strojach 
księżniczek, czarownic, cy-
ganek, korsarzy i żołnierzy. 

Wszyscy bawili się wspaniale. 
Jak zwykle na takim balu, były 
tańce, konkursy, quizy oraz 
oczywiście słodki poczęstunek, 
który ufundował Komitet Ro-
dzicielski PSP w Walimiu. Nie-
spodziankę zafundowali dzie-
ciom pracownicy CKiT - była to 
fotobudka. Dzieci mogły zrobić 
sobie fotogra�ę z koleżankami 
i kolegami z różnymi zabawny-
mi gadżetami. Fotobudka była 
oblegana przez całą zabawę. 
Bal był wyjątkowo udany, był 
to czas miłej, wesołej zabawy 
– relacjonują organizatorzy za-
bawy.

(AM)

Balowali przed feriami
W niecodziennej atmosfe-

rze średniowiecznego zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
spotkała się grupa do spraw 
rozwoju przedsiębiorczości, 
w tym turystyki, działająca 
w ramach porozumienia sa-
morządów subregionów wał-
brzyskiego i jeleniogórskie-
go, których przedstawiciele 
podpisali Deklarację Sudety 
2030.

W ramach porozumienia 
Sudety 2030 zostało powoła-
nych kilka grup roboczych. Do 
zadań grup roboczych należy 
między innymi merytoryczna i 
koncepcyjna praca w zakresie te-
matów, stanowiących przedmiot 
działania grupy. Grupy mają być 
wsparciem dla samorządów oraz 
stanowić możliwość do wymiany 
dobrych praktyk.

Do zamku Grodno grupę do 
spraw rozwoju przedsiębior-
czości zaprosiła jej przewodni-
cząca - sekretarz Gminy Walim 
Aleksandra Ignaszak. Poza naj-
ważniejszym punktem spotka-
nia, czyli określeniem planu 
pracy grupy, uczestnicy spo-
tkania mieli okazję wysłuchać 
bardzo ciekawych wystąpień 
zaproszonych gości.

Profesor Mirosław Miller z 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu - koordynator 

ds. programów B+R, specja-
lizujący się między innymi w 
innowacji i współpracy z go-
spodarką - przedstawił przy-
szłościowe obszary specjali-
zacji rozwojowych. Przytoczył 
kilka pomysłów i projektów 
realizowanych w Sudetach 
w formule horyzontalnej, do 
których należą: Zielone Sudety 
(w ramach koncepcji Zielo-
nej Doliny), Klaster Wołowina 
Sudecka, produkcja wyrobów 
z biopolimerów, Klaster Polski 
Bazalt, Pstrąg Sudecki oraz Dol-
nośląskie Folwarki. 

Krzysztof Pokorny - prezes 
zarządu wrocławskiej spółki Eu-
roimpex, specjalizującej się w 
nowoczesnych rozwiązaniach 
informatycznych dla �rm, edu-
kacji i administracji - przedsta-
wił działania z zastosowaniem 
technologii przekazywania 
informacji. Członkowie grupy 
poznali chmurowe oprogramo-
wanie edukacyjne Documaster 
Campus, które umożliwia bez-
pieczne zarządzanie i dziele-
nie się wiedzą online, a także 
integruje urządzenia, takie jak 
między innym urządzenia wie-
lofunkcyjne, monitory interak-
tywne, laptopy, tablety.

Krzysztof Brzozowski, pre-
zes Stowarzyszenia Wolna 
Przedsiębiorczość z siedzibą 

Obradowali w zamku

w Świdnicy, zainicjował grupę 
do propagowania stosowania 
technologii energooszczęd-
nych w gminach. Stowarzy-
szenie specjalizujące się w 
innowacyjnych i nowych 
technologiach, energii odna-
wialnej, budownictwie ener-
gooszczędnym, służy w swojej 
działalności turystyce i rozwo-
jowi lokalnemu. Członkowie 
grupy zapoznali się z wieloma 
przedsięwzięciami z zakresu 
działalności stowarzyszenia, re-
alizowanymi z powodzeniem 
w wielu gminach.

Tomasz Pająk – specjalista 
ds. inicjatyw gospodarczych w 
Dolnośląskiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego S.A, członek 
Zespołu Projektów Innowa-
cyjnych w Dolnośląskim Parku 
Technologicznym T-Park z Wał-

brzycha, przybliżył zebranym 
charakter działalności agencji.

- Członkowie grupy, po wy-
stąpieniach zaproszonych go-
ści, postanowili w dalszej ko-
lejności spotkań wymieniać się 
dobrymi praktykami samorzą-
dów a także identy�kować ich 
problemy, dzielić się doświad-
czeniami, sprawdzonymi roz-
wiązaniami. Relacje pomiędzy 
członkami grupy, zbudowane 
dzięki inicjatywie powołania 
grupy ds. rozwoju przedsię-
biorczości, w tym turystyki, z 
pewnością pozwolą na mery-
toryczną i koncepcyjną pracę 
w zakresie tematów, stanowią-
cych przedmiot działania gru-
py. Następne spotkanie naszej 
grupy odbędzie się w Świdnicy 
– dodaje Aleksandra Ignaszak.

(AM)
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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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

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

R E K L AMA

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, plac Wolności - 1, został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność 
Gminy Lubawka. Wykaz nr 2/2020 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski 
do dnia 26 marca 2020 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu.

Ponieważ jestem ojcem 
dwojga dorosłych dzieci, któ-
re ukończyły studia wyższe 
już w III RP, mój kolega uznał 
mnie za osobę, do której moż-
na się zwrócić się o poradę w 
sprawie wyboru kierunku stu-
diów dla wnuka, który zdaje w 
tym roku maturę i nie może się 
zdecydować na wybór uczelni. 
Doszliśmy wspólnie do wniosku, 
że wybór studiów nie jest tyl-
ko zaspokojeniem chwilowych 
trendów i mody. Kwali�kacje, 
które zdobywa się w czasie stu-
diów, powinny gwarantować 
źródło utrzymania na długie lata. 
Najlepiej aby kierunek studiów 
pokrywał się z zainteresowania-
mi i zdolnościami przyszłego 
studenta oraz dawał kwali�kacje 
aktualnie poszukiwane na rynku 
pracy. Znalazłem się w trudnej 
sytuacji, gdyż wspomniane już 
i pracujące moje dzieci ukoń-
czyły studia politechniczne, a 
wnuk kolegi ma raczej zdolności 
humanistyczne z dużym zainte-
resowaniem historią. Rozmawia-
liśmy o kierunku historia lub pra-
wo na uniwersytecie. Ponieważ 
obydwaj z kolegą interesujemy 
się sytuacją polityczną w Polsce, 
doszliśmy do wniosku, że wybór 
kierunku studiów jest w chwili 
obecnej dość ryzykowny. Szcze-
gólnie jeżeli chodzi o prawo.

Z przerażeniem obserwu-
jemy awantury posłów, które 
mają miejsce przy procedowa-
niu ustaw dotyczących sądow-
nictwa. Oto niejednokrotnie byli 
absolwenci uczelni prawniczych, 
posiadający podstawowe tytuły 
naukowe magistra, bez żadnego 
dorobku naukowego i doświad-
czenia zawodowego, występują 
publicznie przeciwko opiniom 

swoich profesorów, którym jesz-
cze niedawno podawali drżący-
mi z niepewności rękami indeksy 
studenckie do wpisania ocen 
i nic nie znaczą dla nich nawet 
słowa dezaprobaty niedawnych 
mentorów. Moja mama nazy-
wała takie zachowanie „jajko 
mądrzejsze od kury”. Ci praw-
nicy nie uznają opinii gremiów 
profesorskich innych uniwersy-
tetów światowych oraz umów 
międzynarodowych, których 
rząd Polski zobowiązał się prze-
strzegać, podejmując stosowne 
ustawy. Część sędziów, proku-
ratorów i adwokatów, których 
kariera zawodowa nie wiązała 
się dotychczas z „dobrą zmianą” 
wprowadzaną przez PiS, próbuje 
stosować się do obowiązujących 
dotychczas przepisów konstytu-
cji i umów międzynarodowych, 
przez co spotykają ich represje 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego, której legalność kwe-
stionuje Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej. Komu tu 
wierzyć? Z pomocą może przyjść 
doświadczenie własne.

Historia mojej rodziny za-
wiera podobny epizod związa-
ny z sądownictwem. W 1946 
roku mój teść mgr. Antoniusz 
Kwiatkowski, przedwojenny sę-
dzia pracujący przed wojną i w 
czasie okupacji niemieckiej w 
Sądzie Polskim w Warszawie, zo-
stał skierowany do Wałbrzycha, 
gdzie był jednym z organizato-
rów sądu grodzkiego. W trakcie 
pełnienia urzędu sędziego tra�ła 
mu się sprawa o przestępstwo 
pospolite, którego dopuścił się 
obywatel „cenny” dla nowej 
władzy. Ponieważ nic nie dały 
pertraktacje władzy ludowej 
z sędzią na temat odstąpienia 

od orzeczenia o ukaraniu pod-
sądnego, teść został wezwany 
przed oblicze kolegium oraz 
prezesa sądu i odwołany ze sta-
nowiska sędziego. Podstawo-
wym zarzutem uzasadniającym 
odwołanie był jednak wpis w 
życiorysie, obowiązkowo składa-
ny przy zatrudnianiu na wszelkie 
stanowiska - nawet robotnicze 
- w PRL. W życiorysie i ankiecie 
personalnej teść wpisał w rubry-
ce pochodzenie „szlacheckie”. 
Komentarz prezesa był taki: ”z 
takim pochodzeniem nic dziw-
nego, że nie rozumiecie spra-
wiedliwości ludowej”. Do końca 
swojej kariery zawodowej w PRL 
nie wrócił do zawodu sędziego, 
pełniąc inne funkcje w zakresie 
zagadnień prawnych. Szczegól-
nym faktem jest to, że nawet 
okupant niemiecki utrzymał w 
czasie okupacji w Generalnej Gu-
berni polskie sądownictwo po-
wszechne, wykonywane przez 
sędziów - absolwentów polskich 
uczelni, z jedynym zastrzeże-
niem wydawania wyroków w 
imieniu prawa, a nie w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej, bez 
godła na sali sądowej i łańcucha 
sędziowskiego. Symbolem sądu 
były jedynie toga i krucy�ks na 
stole sędziowskim. Oczywiście, 
wszystkie wyroki mogły być 
anulowane przez niemieckie 
sadownictwo okupanta, jeżeli 
były sprzeczne z prawem nie-
mieckim. Myślę że gdyby sprawa 
dotyczyła Niemca, Austriaka lub 
folksdojcza, to sędzia też był by 
odwołany ze stanowiska.

Biorąc zaś pod uwagę kieru-
nek studiów - historia, dostrze-
gliśmy zagrożenie rozejścia się 
polityki historycznej państwa, 
kształtowanej przez sprawującą 

Listy do redakcji:

Jajko mądrzejsze od kury
władzę ekipę, z autorytetem i 
doświadczeniem życiowym ro-
dziców, którzy byli uczestnikami 
wydarzeń ostatnich kilkudziesię-
ciu lat. Mamy wszyscy w pamięci 
jak legły w gruzach teorie o nie-
omylności wybranej drogi i ge-
niuszu przywódczym koryfeuszy 
nauki. Ze zdziwieniem obserwu-
jemy wypaczanie opisu zdarzeń, 
których byliśmy świadkami, a 
niejednokrotnie uczestnikami 
oraz nieuzasadnione przypisy-
wanie zasług jednym osobom, 
pomijając udział w nich niewy-
godnych dla dzisiejszej władzy 
niegdysiejszych bohaterów.

Doszliśmy z kolegą do wnio-
sku, żeby zarekomendować 
wnukowi studia politechniczne 
jako bezpieczniejsze politycznie, 
bo nie wymagające wyrzeczenia 
się zasad moralnych i zaprzeda-
nia duszy konkretnej ideologii. 
Nikt nie słyszał przecież, żeby 
jakiś magister �zyki czy inżynier 
budownictwa zakwestionował 
prawo Newtona. Mój syn - obec-
nie profesor jednego z uniwer-
sytetów w USA, z wykształcenia 
chemik - zapewnił mnie również, 
że nikt z naukowców, z którymi 
ma kontakt, ani polityków ame-
rykańskich, nie planuje unieważ-
nienia tablic Mendelejewa, choć 
posługiwał się obcym językiem i 
nadał rosyjskie nazwy pierwiast-
kom.

Jan Kołodziejczyk

***
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.

Bezpłatne szkolenia
• Zapraszamy na bezpłat-
ne szkolenia z podnoszenia 
umiejętności cyfrowych, tak 
potrzebnych w dzisiejszych 
czasach. Gmina Mieroszów 
jest partnerem projektu 
„E-aktywni mieszkańcy Gmi-
ny Mieroszów” ,dzięki któ-
remu można poznać funk-
cjonalność najnowszych 
technologii przydatnych w 
codziennym życiu, takich jak: 
moje finanse i transakcje w 
sieci, biznes w sieci czy rodzic 
w Internecie. Osoby zaintere-
sowane w wieku powyżej 25 
lat zapraszamy do kontaktu 
z głównym specjalistą w Re-
feracie Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie To-
maszem Szulakowskim pod 
numerem telefonu 74 303 00 

06 – zachęcają organizatorzy 
szkoleń.

III Dyktando Gminne
• Zapraszamy 25 lutego o 
godz. 16.00 do budynku Mie-
roszowskiego Centrum Kultu-
ry przy ul. Żeromskiego 28 na 
III Dyktando Gminne. - Dyk-
tando Gminne jest już słynne! 
Ortogra�a nas frapuje, zamęt 
w głowie powoduje. Lecz 
śmiałków w gminie nie braku-
je, których talent ortogra�cz-
ny cechuje. Tak więc chętnie 
się zgłaszajcie i w szranki z „ó”, 
„rz” mężnie stawajcie !  -zachę-
ca Ilona Henko z Mieroszow-
skiego Centrum Kultury.  Re-
gulamin i zgłoszenie udziału 
są do pobrania ze strony mck.
pl.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

Burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński odebrał z 
rąk Minister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej Marleny 
Maląg, promesę w wysoko-
ści 624 000 zł na utworzenie 
Klubu Malucha w Mieroszo-
wie. Promesę odebrał także 
Zastępca Burmistrza Bogu-
szowa – Gorc Sebastian Dra-
pała.

10 lutego 2020 roku, w Sali 
Kolumnowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, odbyła się kon-
ferencja regionalna z udzia-
łem Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Marleny 
Maląg oraz Wojewody Dolno-
śląskiego Jarosława Obrem-
skiego. Podczas konferencji 
gminom, które w tegorocznej 
edycji programu „Maluch+” 
utworzą nowe miejsca opieki 
nad dziećmi do lat 3, zostały 
wręczone promesy na dofi-
nansowanie. Podczas brie-
fingu prasowego poruszony 
został również, realizowany 
przez rząd, program polityki 
społecznej na rzecz rodzin, 
seniorów i osób z niepełno-
sprawnościami.

(RED, fot. UW)

Dostali promesy
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Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Głuszycy wspólnie 
z Caritas Diecezji Świdnickiej 
oraz Para�ą pw. NMP Kró-
lowej Polski w Głuszycy re-
alizuje Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, współ�nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym – Podpro-
gram 2019.

Pomoc w ramach programu 
udzielana jest osobom, które z 
powodu trudnej sytuacji i ni-
skich dochodów nie mogą za-
pewnić sobie odpowiedniego 

wyżywienia, których dochód 
nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego uprawniające-
go do korzystania z pomocy 
społecznej tj: 1402 zł dla oso-
by samotnie gospodarującej, 
1056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żyw-
nościową należy: zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Głuszycy w celu zakwali�ko-
wania do odbioru żywności; 
jeśli spełnione są wskazane 
kryteria, osoba otrzyma skiero-
wanie, które umożliwia odbiór 
żywności we wskazanym na 
skierowaniu miejscu.

(MC)

Pomoc żywnościowa

Gmina Głuszyca realizuje 
Program Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecz-
nej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 
2019 - 2020.

- W związku z powyższym 
zwracamy się z prośbą do osób 
zainteresowanych objęciem 
wsparcia w postaci usługi asy-
stenta osobistego o kontakt z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Głuszycy osobiście w Dziale 
Pracy Socjalnej, Świadczeń z 
Pomocy Społecznej i Wspiera-
nia Rodzin lub pod numerami 
telefonów 74 88 08 295 oraz 74 
84 56 343 – zachęcają pracow-
nicy OPS w Głuszycy.

Celem programu jest wpro-
wadzenie usługi asystenta 

osobistego jako formy ogólno-
dostępnego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki 
niemu osoby niepełnospraw-
ne będą miały możliwość sko-
rzystania z pomocy asystenta 
osobistego m.in. przy wykony-
waniu codziennych czynności 
czy podejmowaniu aktywno-
ści społecznej. Program ma na 
celu również przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełno-
sprawnych. Program jest skie-
rowany do osób posiadających 
orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, albo orze-
czenie równoważne, które wy-
magają usługi asystenta.

(MC)

Szukają asystentów

Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczyste-
go, Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy organizuje 29 lutego 
o godz. 10.00 VIII Dyktando 
Miejskie.

Wydarzenie objęli patrona-
tem honorowym Starosta Wał-
brzyski Krzysztof Kwiatkowski 
oraz Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód. Do sprawdzenia swoich 
umiejętności ortogra�czno-in-
terpunkcyjnych zapraszamy 
mieszkańców Powiatu Wał-
brzyskiego, którzy ukończyli 13 
rok życia.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 26 lutego 2020 r. do godz. 
17.00 w siedzibie CK-MBP w 
Głuszycy przy ul. Grunwaldz-
kiej 26 oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: biblio-
teka@ckmbp.gluszyca.pl. Ilość 
miejsc ograniczona.

O uczestnictwie w dyktan-
dzie decyduje kolejność zgło-
szeń. Regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej Cen-
trum Kultury-MBP. Szczegó-
łowe informacje udzielane są 
pod nr tel. 512 041 027 oraz 74 
84 56 334 w. 12.

(SJ)

VIII Dyktando Miejskie

Rozpoczął się nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji na 
realizację zadań inwestycyj-
nych związanych z porząd-
kowaniem gospodarki ście-
kowej w Gminie Głuszyca, 
obejmujących budowę przy-
łączy kanalizacyjnych do 

istniejących sieci kanalizacji 
sanitarnej.

Wniosek może złożyć 
podmiot, który posiada tytuł 
prawny do obiektu wynikają-
cy z prawa własności, użytko-
wania wieczystego, trwałego 
zarządu, ograniczonego pra-
wa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego. Dotacje 
mogą być udzielane na prace, 
które zostaną przeprowadzo-
ne w roku 2020. Szczegółowe 
warunki udzielenia dotacji 
określa uchwała Rady Miej-
skiej Głuszycy.

Termin składania wnio-
sków upływa 30 kwietnia 2020 

r. Wnioski, sporządzone na 
obowiązującym wzorze, nale-
ży składać osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Głuszycy lub drogą 
pocztową na adres Urząd Miej-
ski ul. Grunwaldzka 55, 58-340 
Głuszyca. Złożenie wniosku 
nie jest równoznaczne z przy-

Dotacje na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej
znaniem dotacji. Wnioski nie-
kompletne lub nieprawidłowo 
wypełnione albo złożone po 
terminie, nie będą rozpatry-
wane. Wnioski rozpatrywane 
będą według terminu złożenia 

wniosku i poprawności złoże-
nia wniosku.

Formularz wniosku jest do-
stępny na stronie internetowej 
gluszyca.pl.

(MC)
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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

Porady dla mieszkańców

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 siedzibie 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju przy ulicy Piastowskiej 
13 (pok. nr 16).

Darmowe szkolenia

Gmina Jedlina-Zdrój, w part-
nerstwie z Fundacją Wspiera-
nia Zrównoważonego Rozwoju 
realizuje projekt „E-aktywni 
Mieszkańcy Gminy Jedlina-
-Zdrój”, który jest skierowany 
do mieszkańców Gminy Jedlina-
-Zdrój w wieku powyżej 25 lat. 
W ramach projektu przewiduje 
się przeszkolenie 150 osób, które 
zostaną podzielone na 12-oso-
bowe grupy. Szkolenia będą 
prowadzone przez specjalistów. 
Wniosek zakłada, że jedna oso-
ba może wziąć udział tylko w 
jednym module tematycznym. 
Zgłoszenia można dokonać za 
pomocą wypełnionego formula-
rza drogą elektroniczną na adres: 
imprezy@jedlinazdroj.eu lub w 
formie papierowej w instytu-
cjach: urzędzie miasta, ośrodku 
pomocy społecznej, szkole, cen-
trum kultury, a także w punkcie 
informacji turystycznej.

(RED)

Przypomnijmy: jesienią 
2019 r. Burmistrz Jedliny – 
Zdroju Leszek Orpel odebrał 
promesę na realizację projek-
tu ”Nowe żłobki w Strzegomiu 
i Jedlinie-Zdroju”, który jest 
realizowany we współpracy z 
Fundacją Edukacji Europejskiej. 
Projekt zakłada zorganizowa-
nie i utworzenie nowych miejsc 
żłobkowych w obu gminach. W 
Jedlinie-Zdroju zaplanowano 
24 miejsca dla dzieci od 1 roku 
życia do lat 3, a rozpoczęcie od 
lutego 2020 roku.

Jest to projekt, który otrzy-
mał do�nansowanie w ra-
mach konkursu ogłoszonego 
przez Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w ramach RPO 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata  2014-2020 - 8.4. Go-
dzenie życia zawodowego i 
prywatnego. Na zgłoszonych 
80 wniosków - 22 otrzymało 
do�nansowanie. Fundusze, w 
ramach unijnej dotacji, prze-
znaczone są na tworzenie oraz 
wyposażenie nowych żłobków 

Otwarcie żłobka

Turniejem warcabów zor-
ganizowanym w Centrum 
Kultury rozpoczęły się Ferie 
Zimowe 2020 w Jedlinie-
-Zdroju.

- Rozgrywki odbyły się 
w Centrum Kultury, nad ich 
przebiegiem czuwał sędzia 
główny turnieju. Największą 
sumę punktów zdobyła Zuzia, 
na drugim miejscu uplaso-
wała się Karolina, natomiast 
trzecie miejsce przypadło 

Jakubowi. Już dzisiaj zapra-
szamy do udziału w kolejnym 
poniedziałkowym  turnieju w 
Centrum Kultury. A kolejne 
dni Ferii Zimowych wypełnio-
ne będą zajęciami w ramach 
akademii piłkarskiej, będą też 
wycieczki, przedstawienia, 
turniej szachowy i zajęcia mu-
zyczne (plan ferii poniżej) – za-
chęcają organizatorzy zajęć w 
Jedlinie-Zdroju.

(LS)

Ferie rozpoczęte

Uroczysta prezentacja Żłobka Miejskiego przy ul. Słowackiego 5 
w Jedlinie – Zdroju, połączona z otwarciem tej placówki, 

odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz. 12.00.

i klubów malucha oraz urucho-
mienie dodatkowych miejsc w 
już istniejących placówkach, a 
także na s�nansowanie opie-
ki świadczonej przez nianie. 
Pozyskana w partnerstwie z 
Fundacją Edukacji Europejskiej 
dotacja zostanie przeznaczona 
na zakup wyposażenia: mebli, 
zaplecza kuchennego, nie-
zbędnego sprzętu do świad-
czenia opieki żłobkowej (w tym 
pomocy dydaktycznych, zaba-
wek), ale także �nansowane 
będą bieżące koszty opieki nad 

dziećmi w żłobku i dodatkowe 
zajęcia specjalistyczne m. in. z 
logopedą.

- Projekt ten uzupełnia 
inwestycję, która w ramach 
programu „Maluch plus” jest 
obecnie prowadzona w Gmi-
nie Jedlina-Zdrój, gdzie trwa 
przystosowanie pomieszczeń 
w budynku szkolnym przy ul. 
Słowackiego 5 (po byłym gim-
nazjum) dla tych potrzeb – wy-
jaśnia Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

(RED)



Czwartek, 13 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

R E K L AMA

Ferie w gminie 
• Jak co roku Gminne Cen-
trum Biblioteczno - Kultural-
ne zaprasza na aktywne spę-
dzenie ferii, czekają ciekawe 
warsztaty i wycieczki. Zapisy 
i płatności w Gminnym Cen-
trum Biblioteczno – Kultu-
ralnym, ale liczba miejsc jest 
ograniczona. Informacje pod 
numerem telefonu 74 844 35 
03.

Dyktando gminne
•  Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców po-
wiatu wałbrzyskiego na IX Dyk-
tando Gminne o Pióro Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice, któ-
re odbędzie się 21 lutego 2020 
r. w Gminnym Centrum Biblio-
teczno - Kulturalnym o godzi-
nie 17:00. Zgłoszenia przyjmo-
wane są w GCBK: osobiście, 
mailowo na adres centrumst-

bog@op.pl lub telefonicznie 75 
844 35 03, do dnia 21.02.2020 
r. Liczba miejsc ograniczona i 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Regulamin IX Dyktanda Gmin-
nego o Pióro Wójta Gminy Sta-
re Bogaczowice jest dostępny 
na stronie internetowej Gminy 
Stare Bogaczowice – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
Skorzystaj z pomocy
• Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czarnym Borze przypomina 
o możliwości ubiegania się o 
pomoc w formie produktów 
żywnościowych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Pod-
program 2019. O pomoc mogą 
ubiegać się osoby/rodziny, 
których dochód nie przekracza 
1056,00 zł na jednego członka 

Raport z Gminy Czarny Bór
rodziny, a dla osoby samotnie 
gospodarującej 1402,00 zł. 
Osoby zainteresowane prosi-
my o kontakt telefoniczny pod 
numerem 74 845 03 67 lub 
osobisty w siedzibie ośrodka w 
terminie do 17.02.2020 r.

Wypełnij ankietę
• W Gminie Czarny Bór do 21 
lutego 2020 r. trwają badania 
ankietowe dotyczące groma-
dzenia danych niezbędnych 
do sporządzenia Strategii Roz-
woju Gminy na lata 2021-2027. 
Ankieterzy dysponują stosow-
nymi zaświadczeniami oraz 
identy�katorami. Ankietę moż-
na wypełnić również w formie 
elektronicznej - link dostępny 
jest na stronie internetowej 
Gminy Czarny Bór.

Seniorzy podsumowali 
projekt
• Stowarzyszenie Atrakcyjni 
podsumowało projekt realizo-
wany na przestrzeni ostatnich 
miesięcy, dotyczący stworze-
nia produktu promocyjnego 
Gminy Czarny Bór, jakim stały 
się maskotki - Nartek i Nartu-
sia.
Czarnoborscy seniorzy wy-
kazali się nie lada inicjatywą i 
wykonali własnoręcznie 200 
maskotek, które nawiązują do 

inwestycji sportowej w Gminie 
Czarny Bór - nartorolkostrady. 
Podczas spotkania symbolicz-
ne pluszaki tra�ły do przed-
stawicieli instytucji oraz osób 
zaangażowanych w prace na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Pozostałe zasilą zasoby pro-
mocyjne Gminy Czarny Bór. 
Nartek i Nartusia podbiły ser-
ca uczestników Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a wylicytowane za nie środki 
wsparły rekordową kwotę 40 
000 zł, jaką udało się uzbierać 
podczas tej wielkiej imprezy 
charytatywnej.
Projekt realizowany przez Sto-
warzyszenie Atrakcyjni był 
współ�nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 dla operacji realizowa-
nych w ramach projektu gran-
towego. „Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 
2014–2020 - Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

(JJ)
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• Ogłoszenia okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, 
w portalu db2010.pl, 

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
 Tel. 790 709 590



Czwartek, 13 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

R E K L AMA 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

KONFERANSJER 

- profesjonalne prowadzenie 

eventów oraz imprez 

okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 

imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” dołącza do 
grona sponsorów koszykar-
skiego Górnika Trans.eu Wał-
brzych. WSSE wpierać będzie 
w obecnym sezonie zespół, 
który jest sportową wizytów-
ką miasta.

Górnik Wałbrzych to jedna z 
bardziej znanych marek na ko-
szykarskiej arenie Polski. Biało-
-niebiescy dwukrotnie zdobyli 
mistrzostwo Polski i trzykrotnie 
wywalczyli tytuł wicemistrza 
kraju. Ostatni raz w ekstraklasie 
występowali w 209 roku, ale od 
dwóch sezonów pną się w roz-
grywkach i aspirują do powro-
tu do krajowej elity, mając tym 
samym nadzieję na włączenie 
się w przyszłości do walki o 
trzeci tytuł mistrza Polski.

- Naszym zadaniem nie są 
jedynie działania związane z 
gospodarką, ale również udział 
w życiu społecznym naszego 
regionu – podkreśla dr Piotr 
Sosiński, prezes wałbrzyskiej 
strefy. - Jesteśmy dumni z 
wysokich osiągnięć Górnika 
Wałbrzych. Mamy nadzieję, że 
wsparcie pomoże zrealizować 
cele klubu – dodaje. 

WSSE od kilkunastu lat jest 
organizatorem, partnerem lub 
sponsorem lokalnych wyda-
rzeń. Tylko w 2019 roku wspar-
ciem strefy zostało objętych 
ponad 100 inicjatyw sporto-
wych, edukacyjnych, kultural-
nych oraz społecznych.

- Cieszymy się, że wałbrzy-
ska strefa dołącza do grona 
wspierających nas instytucji. 
Mamy nadzieję, że zostaniemy 
dostrzeżeni przez całe, lokalne 
środowisko biznesowe. Wśród 
naszych stałych sponsorów 
obecne są przecież �rmy dzia-
łające w WSSE – Toyota oraz 
Ronal – podkreśla Jarosław 
Krzymiński, członek zarządu 
Stowarzyszenia Górnik Wał-
brzych 2010. 

- Tak jak obiecywałem: wał-
brzyska strefa staje się mece-
nasem wałbrzyskiego sportu. 
Koszykarski Górnik buduje 
tożsamość mieszkańców, jed-
noczy kibiców i sympatyków 
koszykówki oraz promuje mia-
sto w całej Polsce. Nie mogło 
zabraknąć nas zatem wśród 
sponsorów biało-niebieskich – 
podkreśla Kamil Zieliński, wice-
prezes WSSE.

(JS)

Invest-Park sponsorem 
koszykarzy Górnika

Porady psychologa
W ramach prowadzenia spe-
cjalistycznego poradnictwa 
dla osób z problemami życio-
wymi oraz tych, które wyka-
zują potrzebę wsparcia w ra-
dzeniu sobie z trudnościami, 
Uzdrowiskowa Gmina Szczaw-
no-Zdrój zaprasza do kontaktu 
z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Szczawnie-Zdroju w celu 
umówienia bezpłatnej wizyty z 
psychologiem. W poniedziałki w 
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-
-Zdroju (pok. 8) od godz. 16:00 
do 18:00 przyjmuje Monika Fran-
kowska, w piątki w tych samych 
godzinach Joanna Zarzycka-Żyła.

(KT)

Wery�kują wnioski
Z programu KAWKA, mające-
go na celu likwidację niskiej 
emisji, w latach 2015-2018 
skorzystało 228 mieszkań-
ców Szczawna-Zdroju. W tym 
samym czasie istniała  i wciąż 
istnieje możliwość dotacji do 
wymiany ogrzewania z tradycyj-
nego na ekologiczne. Co więcej, 
jej kwota zwiększyła się z 2 na 5 
tys. złotych! Mówi o tym uchwa-
ła nr XIV/49/19 Rady Miejskiej w 
Szczawnie-Zdroju z 18 paździer-
nika 2019 r. W tamtym roku sko-
rzystała z tej możliwości 1 osoba, 
wsparta kwotą z budżetu gminy 
w wysokości 2 tys. złotych. W 
tym roku wpłynęło 27 wniosków, 
trwa ich wery�kacja, a pierw-
szych wypłat środków mieszkań-
cy mogą się spodziewać do koń-
ca lutego 2020 r. Przewidywana 
kwota dotacji na ten moment 
to 75 tys. złotych. Zabezpieczo-
ne środki na ten rok to 100 tys. 
złotych, niemniej, zgodnie z de-
klaracjami burmistrza Szczawna-
-Zdroju Marka Fedoruka, kwota 
ta ulegnie zwiększeniu do takiej 
wysokości, aby każdy wniosko-
dawca mógł z niej skorzystać.

(KT)

Ulice H. Sienkiewicza i F. 
Chopina w Szczawnie – Zdro-
ju wzbudzają ostatnimi tygo-
dniami sporo kontrowersji. 
Wokół zakazu przejazdu tą 
drogą narosło sporo mitów.

 - Dla nowo wyremontowa-
nego odcinka drogi Starosta 
Wałbrzyski zatwierdził organi-
zację ruchu drogowego, która 
zawiera dwa warianty wpro-
wadzenia organizacji ruchu 
– wyjaśnia Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna-Zdroju. 
- Pierwszy przy utrzymaniu 
zakazu ruchu, drugi z pełnym 
otwarciem ruchu. By drugi 
wariant mógł wejść w życie 
konieczne są opinie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad jako dysponenta terenu 
i przyszłego zarządcy, Zarządu 
Dróg, Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu jako 
inwestora budowy obwodnicy 
oraz policji odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym, czy jest on dla wszyst-
kich bezpieczny. Dotychczas 
nie wpłynęły wyżej wymienio-
ne opinie, dlatego 5 lutego 
2020 r. ponownie zwróciliśmy 
się z prośbą o ich wydanie i o 
odpowiedź, czy istnieją prze-
słanki do przywrócenia otwar-
tego ruchu drogowego na ul. 
Sienkiewicza i ul. Chopina (na 
odcinku od ul. Łączyńskiego 
do ul. Mickiewicza) do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Zarządu Dróg, Ko-
munikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu oraz Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
i Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu. Wszystkim 
nam, włącznie z wymienionymi 

Co dalej z ulicami Sienkiewicza 
i Chopina w Szczawnie?

instytucjami, a także wykonaw-
cy realizującemu zamówienie 
„Budowa obwodnicy Wałbrzy-
cha w ciągu drogi krajowej nr 
35”, zależy na bezpieczeństwie. 
Czasowe wyłączenie w celu 
wyeliminowania z ruchu po-
jazdów przejeżdżających tran-
zytem przez plac budowy ma 
temu właśnie służyć – bezpie-
czeństwu mieszkańców Wał-
brzycha, Szczawna-Zdroju, jak i 
wykonawcy, który także odnosi 
się do tego w sposób pozytyw-
ny – dodaje burmistrz.

-  (…) Niemniej jego obecne 
ograniczenie w sposób znaczą-
cy wpłynie na usprawnienie i 
czas realizacji poszczególnych 
etapów robót, nie tylko w za-
kresie przebudowy samej ul. 
Łączyńskiego, ale również w 
zakresie budowy trasy głównej 
obwodnicy, znajdującej się w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie 
– czytamy w piśmie skierowa-

nym do burmistrza Szczawna-
-Zdroju Marka Fedoruka przez 
zastępcę dyrektora kontraktu 
z �rmy Budimex Rafała Zimno-
cha.

- W odpowiedzi Starosty 
Wałbrzyskiego, którą również 
przytaczamy w odpowiedzi do 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej czytamy, że „wydając upo-
ważnienia zarządca drogi musi 
kierować się przede wszystkim 
zasadami bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, potrzebą do-
jazdu docelowego do miejsca 
zamieszkania”, a także, że „nie-
dopuszczalne jest wydawanie 
upoważnienia na wjazd tylko 
wybranym, uprzywilejowanym 
szerokorozumianym mieszkań-
com miasta Szczawna-Zdroju”. 
Mam nadzieję na zrozumienie 
zagadnienia i niepowielanie 
nieprawdziwych informacji – 
dodaje Marek Fedoruk.

(KT, RED)
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R E K L AMA

Zespoły piłkarskie przy-
gotowują się do rundy wio-
sennej. Oto wyniki spotkań 
kontrolnych:

GKS Katowice - AZS 
PWSZ Wałbrzych 9:0
AZS PWSZ: Sapor - Bosak, Kędzierska, 
Szewczuk, Turkiewicz, Materek, 
Ostrowska, Głąb, Rapacka, zawodniczka 
testowana, Fabova oraz Migacz.
Następny mecz: AZS AWF Wrocław - AZS 
PWSZ Wałbrzych, 15 lutego, godz. 13.00.

Górnik Wałbrzych - 
Zdrój Jedlina-Zdrój 3:1
Bramki: Mateusz Sobiesierski 2, Radosław 
Marciniak oraz Rafał Lipiński.
Górnik: Bińkowski - Sobiesierski, Rosicki, 
Rękawek, G. Michalak (46 Marciniak), 
Rzeszotko, Grudziński (46 zawodnik 
testowany), Biskup, Niedźwiedzki, 
Krawczyk, Frączek.
Zdrój: zawodnik testowany - Fołtynowicz, 
Dudek, Samiec, Chołuj, Dos Santos Pe-
reira, Lipiński, Trojak, Piątek, zawodnik 
testowany, Tłuścik oraz Zasada, Bednarz.
Następne spotkania: Górnik Wałbrzych 
- LKS Piotrowice Świdnickie, 15 lutego, 
godz. 15.00 (boisko na ul. Ratuszowej); 
Zdrój Jedlina-Zdrój - Olimpia Kamienna 
Góra - 16 lutego, godz. 16.00 (boisko przy 
ul. Ratuszowej);

Podgórze Wałbrzych - 
Górnik Boguszów
-Gorce 6:5
Bramki dla Podgórza: Kamil Mocy-
dlarz, Krystian Sosnowski 2, bramka 
samobójcza, Paweł Wroczyński, Grzegorz 
Mikołajski.
Podgórze: R. Koszyka - Wroczyński, J. 
Hertmanowicz, Dudiak, Jaśkiewicz, 
Dębski, Sajdak, Kobylański, Sysiak, M. 
Hertmanowicz, Piątek oraz Mocydlarz, 
Sosnowski, Mikołajski.
Następne spotkanie: Podgórze Wał-
brzych - KS Walim, 16 lutego (boisko w 
Świebodzicach).

Zagłębie Wałbrzych - 
Bóbr Marciszów 6:4
Bramki dla Zagłębia: Maciej Maciejczyk, 
Przemysław Dobiega, Marcel Dobiega, Se-
bastian Sabiniarz, zawodnik testowany, 
zawodnik testowany.
Następne spotkanie: Zagłębie Wałbrzych 
- Koliber Uciechów, 16 lutego, godz. 11.00 
(boisko przy ul. Ratuszowej);

Górnik Boguszów – 
Gorce – Włókniarz 
Głuszyca 4:1
Bramki dla Górnika: Jakub Ciągło 3, Rafal 
Krawczyński.

(RED)

Gry kontrolne

Ze zmiennym szczęściem 
radzą sobie w rozgrywkach 
III ligi koszykarskie zespoły 
z Wałbrzycha i Szczawna – 
Zdroju. W grupie walczącej o 
miejsca 1-8 rezerwy Górnika 
Wałbrzych pokonały rezer-
wy Zastalu Zielona Góra, a 
w grupie walczącej o miejsca 
9-15 MKS Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój przegrał z 
Basketem Legnica.

- Przegrywamy w III lidze ko-
szykówki z KS Basket Legnica 
77:80. Zwycięstwo oddajemy w 
samej końcówce meczu przez 
własne błędy. Szkoda... Ale już 
w piątek szansa na rehabilitację 
- zagramy na ostatnie spotkanie 
sezonu 2019/2020 w Szczaw-
nie-Zdroju. Tym razem naszym 
rywalem będzie ZZKK Orzeł Zię-
bice. Zapraszamy do hali przy 
ul. Słonecznej na godz. 20.00 – 
zachęcają przedstawiciele MKS 
Mazbud Basket Szczawno Zdrój.

MKS Mazbud Basket 
Szczawno Zdrój przegrał z Ba-

sketem Legnica 77:80 (22:19, 
15:28, 26:9, 14:24).

MKS Basket Szczawno: 
Michał Kaczuga 23, Mateusz 
Myślak 16, Bartłomiej Józefo-
wicz 14, Alan Stochmiałek 11, 
Paweł Piros 8, Patryk Kowalski 
3, Oskar Pawlikowski 2, Mak-
symilian Karwik 0, Aleksander 
Sulikowski 0.

A w rozegranym awansem 
spotkaniu III kolejki Górnik 
Trans.eu Wałbrzych poko-
na Zastal Zielona Góra 99:88 
(23:24, 23:24, 26:15, 27:25). W 
tym meczu dla Górnika punk-
towali: Damian Durski 37, Bar-
tłomiej Ratajczak 30, Mateusz 
Podejko 12, Maciej Szymański 
8, Mateusz Stankiewicz 6, Mar-
cin Jeziorowski 4, Maciej Krzy-
miński 2.

W następnej kolejce – 
16.02.2020 o godz. 18.00 
- wałbrzyszanie rozegrają 
wyjazdowe spotkanie z KK 
Oleśnica.

(RED)

Przegrali końcówkę

W spotkaniu XXII kolejki I 
ligi koszykarzy Kotwica Ko-
łobrzeg pokonała Górnika 
Trans.eu Wałbrzych 77:72 
(19:18, 16:13, 27:16, 15:25). 
To czwarty mecz przegrany 
w tym sezonie przez pod-
opiecznych trenera Łukasza 
Grudniewskiego. Swój mecz 

z AZS-em w Opolu przegrali 
także po dogrywce Czarni 
Słupsk.

Mecz rozpoczął się od 
prowadzenia Górnika 18:10, 
ale w końcówce I kwarty Ko-
twica zdołała odwrócić wy-
nik. Wyrównana gra toczyła 
się do długiej przerwy, na 

którą „Czarodzieje z Wydm” 
schodzili prowadząc 35:31, 
ale po zmianie stron okaza-
ło się, że wałbrzyszanie mają 
problemy z koncentracją, co 
gospodarze skrzętnie wyko-
rzystali budując przewagę. 
Po pół godzinie gry Kotwica 
prowadziła różnicą 15 pkt. 

(62:47), ale Górnik rzucił się 
do odrabiania strat. Na pół-
torej minuty przed syreną 
kończącą zawody kołobrze-
żanie prowadzili już tylko 
76:72, lecz nie dali sobie wy-
rwać zwycięstwa.

Górnik Trans.eu: Damian 
Cechniak 15, Krzysztof Jakób-

Wpadki faworytów
czyk 12, Karol Kamiński 12, 
Maciej Koperski 11, Grzegorz 
Kulka 11, Damian Pieloch 9, 
Kamil Zywert 2, Damian Durski, 
Marcin Wróbel, Rafał Glapiński, 
Bartłomiej Ratajczak. Trener: 
Łukasz Grudniewski

Następny mecz Górnik 
Trans.eu rozegra już w środę, 
12 lutego w hali Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu. Od godz. 18.00 
wałbrzyszanie będą podejmo-
wali Pogoń Prudnik.

(RED)
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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 

Wynajmę
pomieszczenia biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13, 

Świebodzice

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia 
okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

 Tel. 790 709 590

Koszykarski światek w Pol-
sce żyje kon�iktem kapitana 
reprezentacji Polski Adama 
Waczyńskiego z prezesem 
Polskiego Związku Koszy-
kówki Radosławem Piesie-
wiczem. Jak Pan, były prezes 
koszykarskiej centrali, od-
biera ten spór?

Roman Ludwiczuk: - Przede 
wszystkim trzeba cofnąć się 
do roku 2007, gdy po dłu-
gich rozmowach z ojcem 
Adama, przekonałem go do 
gry w Górniku Wałbrzych, 
który wtedy awansował do 
ekstraklasy. W mojej pracy 
na rzecz polskiej koszyków-
ki zawsze przyświecał mi cel 
promowani młodych pol-
skich zawodników i zawod-
niczek. I udało mi się także 
przekonać ówczesnego 
trenera Górnika Radosława 
Czerniaka do pomysłu gry 
Adama w Wałbrzychu. Dzię-
ki temu dostał on szansę nie 
tylko bycia w kadrze zespo-
łu z ekstraklasy, ale przede 
wszystkim określą liczbę 
minut na parkiecie. Przypo-
mnę, że tra�ł do Górnika z 
Prokomu Tre�a Sopot, któ-
ry wówczas dominował na 
polskich parkietach. Mimo 
młodego wieku, Adam oka-
zał się człowiekiem odpo-
wiedzialnym, spokojnym i 
zaangażowanym nie tylko 
w ciągłe podnoszenie swo-
ich umiejętności, w czym 
wtórował Rafałowi Glapiń-
skiemu – tak na margine-
sie: to była świetna dwójka 
młodych ludzi. Potem wie-

lokrotnie spotykałem się 
z Adamem w różnych re-
prezentacjach i zawsze był 
uśmiechnięty, zawsze jed-
nym z pierwszych na zgru-
powaniach i na treningach. 
W jego przypadku nigdy nie 
obowiązywała zasada „pa-
luszek i główka, czyli szkol-
na wymówka”. Spotykali-
śmy się również przy okazji 
różnych meczów i zawsze 
znalazł czas na rozmowę. 
Opowiadał z wielkim zaan-
gażowaniem i dumą o swo-
jej grze w reprezentacji oraz 
o czasach w Górniku, które 
- choć do łatwych nie nale-
żały - to jednak pozostawiły 
dobre wspomnienia. Zatem 
gdy dziś słyszę i czytam o 
Adamie, że jest osobą kon-
�iktową, to w to nie wierzę.

Ludzie czasami się zmienia-
ją…

- To, że ludzie mają swoje 
zdanie i angażują się całym 
sercem, nie tylko we wła-
snych sprawach, nie świad-
czy o tym, że są kon�iktowi 
i że zmienili swoją postawę. 
Funkcja kapitana reprezen-
tacji Polski zobowiązuje. To 
samo dotyczy prezesa związ-
ku. Pamiętam swoje spotka-
nia i twarde rozmowy z kapi-
tanami reprezentacji kobiet 
i mężczyzn. Zawsze docho-
dziliśmy do porozumienia, 
na koniec „przybijaliśmy 
piątkę” i robiliśmy swoje. 
Uważam, że koszykarze nie 
są dla związku, tylko związek 
dla koszykarzy.

Czy Pan, jako prezes PZKosz, 
wpływał na skład reprezen-
tacji Polski?

- Nigdy bym się nie odważył 
na to, by trenerom reprezen-
tacji, bez względu na grupę 
wiekową, dyktować kto ma 
być powołany i kto ma grać.

Nie było konsultacji?
- Trenerzy, wraz z wydzia-
łem szkolenia, przedstawiali 
swoją wizję, w tym składów 
poszczególnych reprezenta-
cji. I podczas obrad zarządu 
związku toczyła się na ten 
temat dyskusja z udziałem 
trenerów. Dlatego zastana-
wiam się jak to możliwe, że 
taki zawodnik jak Adam Wa-
czyński nie dostaje powo-
łania na tak ważne mecze. 
Uzasadnienie tej kuriozalnej 
decyzji przez trenera i wła-
dze związku trudno nawet 
skomentować…

Podczas kierowania przez 
pana związkiem na pewno 
też bywały problemy z po-
wołaniami…

- Zawodnicy stanowiący 
trzon naszej reprezentacji na 
co dzień występowali w klu-
bach zagranicznych. Pojawia-
ły się problemy z ubezpiecze-
niami ich kontraktów, albo 
sugestie ze strony działaczy 
(także tych do dziś zasiada-
jących we władzach polskiej 
koszykówki), że ten musi od-
począć, ten nie ma wolnych 
terminów, a ci dwaj nie mogą 
ze sobą grać… I w takich sy-
tuacjach nie rozmawialiśmy z 

Murem za Wacą
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, 

byłym prezesem Polskiego Związku Koszykówki.

sobą za pośrednictwem środ-
ków masowego przekazu, 
tylko wsiadałem w samolot i 
leciałem do Moskwy, Orlan-
do czy Krakowa, by wyjaśnić 
kwestie sporne. Potra�liśmy 
znaleźć wspólny język, przy-
bijaliśmy piątkę i robiliśmy 
dalej to co do nas należało. 
Powtarzam: to my, działacze 
jesteśmy dla nich, a nie oni 
dla nas. Dlatego nie jestem 
w stanie zrozumieć działań 
władz PZKosz z prezesem na 
czele.

A może ta sprawa ma jakieś 
drugie dno?

- Znam tych chłopaków, 
przecież większość z nich 
– za mojej kadencji - zdoby-
ła w 2010 roku pod wodzą 
trenera Jerzego Szambelana 
wicemistrzostwo świata do 
lat 17. I nie przypuszczam, 
by dziś - jako dojrzali męż-
czyźni – przy swojej miłości 
do koszykówki i oddaniu 
reprezentacji Polski, działali 
na jej szkodę oraz na szkodę 
kibiców.

A może rzecz w tym, że obec-
ny prezes PZKosz nie ma do-
świadczenia?
- Być może coś w tym jest. 
Nie pamiętam pana Radosła-
wa Piesiewicza z działalności 
w jakimkolwiek klubie ko-
szykarskim, czy w którymś ze 
związków okręgowych. Przez 
chwilę związany był z Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej i 
nagle nastąpił jego transfer do 
PZKosz…

W ostatnich latach w eks-
traklasie zmniejszano limity 
Polaków i Polek na parkiecie, 
a obecnie nie ma obowiązku 
gry Polaka. Podoba się panu 
mecz polskiej ligi, w którym 
na parkiecie rywalizuje tylko 
10 obcokrajowców?

- Zawsze dążyłem do tego, 
by polskie koszykarki i polscy 
koszykarze mieli w ekstrakla-
sie możliwość przebywania 
na parkiecie przez cały mecz. 
Promowałem także naszą 
uzdolnioną młodzież, która 
musiała grać w drużynach 
ekstraklasy. W związku z tym 

nie podoba mi się obecna 
sytuacja w naszych najlep-
szych ligach. Już nawet w 
piłce ręcznej wprowadza-
ne są zapisy gwarantujące 
polskim zawodnikom grę w 
meczach ekstraklasy. Wnio-
sek nasuwa się sam, a skut-
ki działań obecnych władz 
związku najlepiej było widać 
podczas rozegranego w Wał-
brzychu ubiegłorocznego 
meczu reprezentacji Polski 
koszykarek w kwali�kacjach 
do mistrzostw Europy.

Jak pan rozwiązałby kon�ikt 
na linii Waczyński – prezes 
PZKosz?

- Trzeba rozmawiać. Do 
Malagi kursują samoloty ta-
nich linii lotniczych… A jak 
trzeba, to dla dobra polskiej 
koszykówki, rękę trzeba wy-
ciągać do zgody nie raz czy 
dwa, ale do skutku. Od tego 
jest właśnie prezes PZkosz. I 
trener, który osiągnięte wy-
niki zawdzięcza między inny-
mi Adamowi Waczyńskiemu.

Rozmawiał Robert Radczak
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Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, dwa pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica. Mieszkanie bezczynszowe 
opłata za zarząd 73 zł/mies. Cena 
70 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

(3) 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.

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(12) 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. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro 
w 4, dobry stan, cena 138.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48,5m2, 3 piętro w 
4, po remoncie, cena 179.500zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
okolice rozlewni wód mineralnych, 
2 pokoje, 38m2, 2 piętro, c.o. gazo-
we, cena 115.000zł, 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 – STARE BOGACZOWICE 
– DZIAŁKA ROLNA, 12,7ha, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA – PODZAMCZE DO 
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-
wego przy biurze nieruchomości, 
wysoki standard, cena 1100zł z 
wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH 
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2, 
atrakcyjna lokalizacja, dobry do-
jazd 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 

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

Tygodnik DB 2010

Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych

tel. 790 709 590

e-mail: redakcja@db2010.pl

reklama@db2010.pl, 

www.db2010.pl

Wydawca: PPHU Media-Plan

Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 

treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 

nie zwracamy.

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. 
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WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT nawet do 50%

LODÓWKA I ZMYWARKA 

GRATIS!
przy zakupie mebli w cenie min. 9 tys. z³

ZAPRASZAMY

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

Kuchnia jest wizytów-
ką każdego mieszkania i 
domu. Zbliżająca się wio-
sna to doskonały moment 
na zmiany w miejscu, które 
jest sercem domu. Tym bar-
dziej, że w Komfort Studio 
Kuchenne przy ul. Długiej 
39 w Wałbrzychu trwa wy-
przedaż mebli kuchennych 
z ekspozycji z rabatem w 
wysokości 50 procent!

- Każdy może mieć dziś 
meble kuchenne odpowiada-
jące nie tylko wymarzonemu 
komfortowi użytkowania, ale 
także gustowi. Dostępność 
najnowszych materiałów 
oraz elementów najwyższej 
jakości sprawia, że jedynym 
ograniczeniem jest nasza wy-
obraźnia. Ale i tu z pomocą 
przychodzą nam producenci, 
którzy w najnowszych kata-
logach prezentują konkretne 
rozwiązania oraz inspiracje – 
mówi Adam Krzywda, właści-
ciel Komfort Studio Kuchenne 
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzy-
chu, które od wielu lat współ-
pracuje z najlepszymi �rmami 
meblarskimi w Europie, mię-
dzy innymi z Wolsztyńską Fa-

Luksus na który cię stać

bryką Mebli oraz niemieckimi: 
Nobilia i Sachsen Kuchen.

Realizację marzeń o nowej 
kuchni trzeba zacząć od wizy-
ty w Komfort Studio Kuchen-
ne przy ul. Długiej 39 w Wał-
brzychu (naprzeciwko stacji 
paliw). Procedura tworzenia 
projektu mebli rozpoczyna 

się od pomiarów w domu 
czy mieszkaniu klienta. Po-
tem jest etap projektowania 
przy użyciu profesjonalnego 
programu CAD-kuchnie w 
którym zamawiający meble 
może czynnie uczestniczyć. 
Po akceptacji projektu przy-
chodzi czas na wykonanie 

mebli oraz ich montaż u klien-
ta – wraz z oferowanym przez 
�rmę sprzętem AGD najwyż-
szej jakości, a potem pozosta-
ją już tylko usługi serwisowe, 
bo �rma oferuje aż 5 lat gwa-
rancji na cały asortyment.

A co w sytuacji, gdy klient 
nie chce czekać?

- Może skorzystać z oferty 
wyprzedaży mebli kuchen-
nych z naszej ekspozycji. W 
naszym salonie przy ul. Dłu-
giej 39 w Wałbrzychu pre-
zentujemy różne zestawy, 
które można kupić od ręki, a 
przy tym skorzystać z rabatu 
w wysokości aż 50 procent. 
Wszystkich, którzy cenią sobie 

najwyższą jakość oferowa-
nych produktów i najwyższe 
standardy obsługi klientów, 
zapraszam do profesjonalne-
go Komfort Studio Kuchenne 
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzy-
chu vis a vis stacji paliw oraz 
do kontaktu telefonicznego 
pod numerem 601 77 13 57 – 
dodaje właściciel �rmy.


