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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
- Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na posiedzeniu 18 lutego 2020 r. podjął decyzję
o wygospodarowaniu kwoty
1 700 000 zł i przedłożeniu
Radzie Powiatu Wałbrzyskiego uchwały wprowadzającej
do budżetu na 2020 r. nowe
zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszyca Etap 1.
W ramach zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj planuje się
wykonanie nowej nawierzchni
i poboczy, oczyszczenie rowów oraz wymianę wszystkich
przepustów na odcinku 2,6 km
pomiędzy Unisławiem Śląskim
a Rybnicą Leśną. Wykonanie
ścinki poboczy oraz oczyszczenie rowów wraz z wymianą
przepustów na odcinku Rybnica Leśna - Głuszyca. Mały
Powiat Wałbrzyski rozpoczyna
remont jednej z najgorszych
dróg (wojewódzkich była DW
380) i w przeciwieństwie do
Zarządu Województwa dba
o bezpieczeństwo i komfort
użytkowników – obwieścił
Krzysztof Kwiatkowski, starosta
wałbrzyski.

gnięcie własności do drogi nr
380 D. Jest to droga stanowiąca łącznik między Unisławiem
Śląskim a Głuszycą przez Rybnicę Leśną i Grzmiącą. Decyzją
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (uchwała Sejmiku
nr XVI/428/15 z 26.11.2015 r.)
droga została przekazana powiatowi wałbrzyskiemu. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
zaskarżył tę decyzję uzasadniając, że nie jest uregulowany
stan prawny działek, przez które przebiega droga, a ponadto
otrzymuje 9,48 km drogi, która
w przeważającej części nie nadaje się do użytku (odcinek
Unisław Śl. – Rybnica Leśna
został wyłączony z ruchu już
zimą 2019 r. i tak jest do dziś), a
koszty remontu drogi przekraczają możliwości budżetowe
powiatu. Uchwałę tę zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego także inne
powiaty z Dolnego Śląska, którym również w ten sam sposób
przekazano
dotychczasowe
drogi wojewódzkie.

Niechciana droga

Kolejna odsłona tego sporu
rozgrywa się od końca 2019
roku, a jego kulminacją było
całkowite zamknięcie drogi
na odcinku Rybnica Leśna –

Przypomnijmy: od końca
2015 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego toczył nieustanny
spór o ostateczne rozstrzy-

Powiat zamknął
przejazd
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Zrujnowana droga
będzie odnowiona
W 2020 roku ma rozpocząć się remont drogi łączącej Rybnicę Leśną z Głuszycą.
Władze Powiatu Wałbrzyskiego chcą przeznaczyć na ten cel 1,7 mln. zł z własnego budżetu,
choć Samorząd Województwa Dolnośląskiego oferował starostwu wsparcie finansowe
na wykonanie niezbędnych prac remontowych.
Grzmiąca od 8 do 13 stycznia
2020 r.
– Decyzją Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
była droga DW 380 Głuszyca - Unisław Śląski stała się
drogą powiatową. Pomimo
ustawowego obowiązku, wynikającego z par. 3 uchwały,
Zarząd Województwa nie wykonał obowiązku przekazania
dokumentacji drogowej, czym
zmusił Zarząd Powiatu do
wprowadzenia w trybie awaryjnym zakazu ruchu. Zakaz
ruchu może zostać zniesiony
tylko i wyłącznie po otrzymaniu i analizie dokumentacji
drogowej – grzmiał wówczas
Krzysztof Kwiatkowski, starosta wałbrzyski.
Nagłą decyzją zostali zaskoczeni kierowcy podróżujący tą
drogą, bo nie było po drodze
znaków informujących o zamknięciu przejazdu, a przede
wszystkim mieszakńcy ul. Turystycznej w Grzmiącej, którzy
nie kryli oburzenia na decyzję
powiatowych urzędników.

Powiat nie chce
pieniędzy?

- Zamknięcie odcinka drogi
powiatowej między Rybnicą
Leśną a Głuszycą jest wyłącznie decyzją Starosty Wałbrzyskiego, który takie działanie
podejmuje z własnej woli i
na własną odpowiedzialność.
Zwracamy uwagę, że zamknięcie drogi miało miejsce bez
zatwierdzenia zastępczej organizacji ruchu. Zamknięcie
drogi można uznać za niezasadne i niezrozumiałe. Jest
to działanie, które wyklucza

komunikacyjnie mieszkańców
okolicznych miejscowości –
komentował decyzję Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego Michał
Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.
13 stycznia 2020 r. droga
znów została otwarta dla ruchu, gdy do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dotarła
z Dolnośląskiej Służby Dróg i
Kolei dokumentacja zamkniętego odcinka.

– Zgodnie z prawem stanowionym przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego,
pod koniec listopada 2019
roku podjęta została uchwała pozbawiająca z dniem 1
stycznia 2020 roku dawnej
drogi wojewódzkiej nr 380
kategorii drogi wojewódzkiej.
Droga ta w granicach powiatu wałbrzyskiego, na odcinku
między Unisławiem Śląskim a
Głuszycą od 1 stycznia 2020
roku stała się drogą kategorii
powiatowej, a zarządcą drogi
odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Samorząd
Województwa oferował starostwu wsparcie finansowe
na wykonanie niezbędnych
prac remontowych dla tego
odcinka drogi, jednak Powiat
Wałbrzyski nie skorzystał z pomocy - podkreśla Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.
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Robert Radczak
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Wa³brzych, ul. Broniewskiego 2a,
tel. 605 824 211 • PROMOCJA NAGROBKÓW
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek I Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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Podwyżki i PIT-y
Co roku w marcu emeryci
czekają na większe wypłaty
z ZUS. 1 marca emerytury
i renty zostaną zwaloryzowane i wyższe świadczenia
otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów: ci, którzy
otrzymują do 1966,43 zł
brutto miesięcznie, dostaną o 70 zł więcej. Dopiero
powyżej kwoty 1966,43 zł
brutto będzie brany pod
uwagę wskaźnik waloryzacji
– 103,56 proc.
- Oficjalnie został już ogłoszony tegoroczny wskaźnik
waloryzacji emerytur i rent.
Wynosi 103,56 proc. Ze względu na wyższą inflację także
wskaźnik jest wyższy niż początkowo zakładano – mówi
Iwona Kowalska-Matis, Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. – Jeżeli chcemy sami
sprawdzić o ile wzrośnie nam
emerytura lub renta wystarczy
pomnożyć je przez wartość
wskaźnika.
Każdy emeryt i rencista
otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym
terminie wypłaty już w marcu.
Oprócz samej waloryzacji
zmienia się także minimalna
wysokość części świadczeń

wypłacanych przez ZUS. Od 1
marca minimalne emerytury,
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty
rodzinne wzrosną o 100 zł,
czyli do 1200 zł brutto. Najniższe renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy zostały
podniesione do 900 zł miesięcznie, a kwoty świadczenia
przedemerytalnego do kwoty 1210,99 zł miesięcznie. W
przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
i renty inwalidzkiej III grupy
kwota waloryzacji wyniesie nie
mniej niż 52,50 zł. Natomiast w
przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie
nie mniej niż 35 zł.
Podobnie jak w przypadku
waloryzacji należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie
do minimalnego świadczenia
emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu
pracy, który wynosi 20 lat dla
kobiet i 25 dla mężczyzn.

PIT z ZUS

Prawie 10 mln deklaracji podatkowych PIT rozesłał Zakład
Ubezpieczeń Społecznych do
swoich klientów. Listy trafią do
wszystkich, którzy w ubiegłym
roku dostali chociaż raz pienią-

dze z ZUS. Wysyłka rozpoczęła
się w drugiej połowie stycznia.
O rozliczenie z Urzędem Skarbowym nie muszą się martwić
te osoby, które poza rentą lub
emeryturą nie miały innych dochodów w ciągu roku. W takim
przypadku ZUS sam „rozliczy
podatki”.
Na Dolnym Śląsku listy zostały wysłane do 692147. We
wrocławskim oddziale wysłanych zostało 264 268 PIT-ów,
w wałbrzyskim 252 321, a legnickim 175558. W całym kraju
deklaracje trafią do 9,73 mln
osób, z których większość to
emeryci i renciści. Listy dostaną także osoby, które w ubiegłym roku pobierały np. zasiłki
chorobowe, macierzyńskie, czy
opiekuńcze.
- PIT-40A otrzymają także
ci emeryci i renciści, którzy w
grudniu dostali swoją pierwszą wypłatę z ZUS. Dotyczy
to także osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego czy renty
socjalnej - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jakie PIT-y rozsyła ZUS?

PIT- 40A otrzymują emeryci
i renciści, którzy przynajmniej

w grudniu pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują.
Na takiej samej zasadzie to
rozliczenie trafi także do osób,
które korzystały ze świadczenia przedemerytalnego lub
zasiłku
przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego czy renty
socjalnej.
- Dla osób, które nie miały
dodatkowych dochodów poza
świadczeniem wypłatą z ZUS,
PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce
skorzystać z ulg lub odliczeń
podatkowych, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym
do końca kwietnia – mówi
rzeczniczka ZUS.
Każdy emeryt i rencista
może również przekazać „1
procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie
trzeba składać dodatkowych
dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę „1 procenta”, powinien
dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.
PIT-11A to informacja dla
tych co pobierali świadczenia
z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy lub

macierzyński). Dostają je również osoby, które pobierały
długoterminowe świadczenie
(np. emeryturę lub rentę) i w
momencie rozliczania podatku
nie są już świadczeniobiorcami
ZUS lub przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek,
aby ZUS nie sporządzał dla nich
rocznego obliczenia podatku
na PIT-40A, złożyły oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów
z małżonkiem, dziećmi itp., a
przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia
o rezygnacji z tego zamiaru,
złożyły wniosek o obliczanie i
pobieranie zaliczki na podatek
według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia
zaliczki, pobierały świadczenia,
od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy
zgodnie z postanowieniami
umów międzynarodowych o
unikaniu podwójnego opodatkowania.
PIT-11 otrzymają tez osoby,
które pobrały w ubiegłym roku
świadczenie należne po osobie
zmarłej lub alimenty potrącone
ze świadczenia wypłacanego
przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku
sądu lub ugody, w kwocie prze-

kazanej nadwyżki powyżej 700
zł miesięcznie (o ile zasądzone
lub ustalone alimenty przewyższają 700 zł).
A co w sytuacji, gdy ktoś nie
dostanie PIT z ZUS lub potrzebuje go mieć wcześniej?
- Duplikat deklaracji można
otrzymać w każdej placówce
ZUS. A w szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń
Społecznych może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej,
przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową – zaznacza Iwona Kowalska - Matis.
(IKM)
REKLAMA

Dzieciństwo to nie wyścigi
W dniach 23-25 kwietnia
2020 r. w Szkole Podstawowej „CLEVER” na Starym Zdroju w Wałbrzychu
odbędzie się konferencja
dla nauczycieli i rodziców
Dzieciństwo to nie wyścigi.
– Konferencja jest adresowana do wszystkich, którzy
rozumieją potrzebę zmian w
edukacji na miarę XXI wieku.
Istotną rolę odgrywa tu przede
wszystkim duża świadomość samych wychowawców, czyli rodziców i nauczycieli, którzy rozumieją jak wspierać, motywować a

przede wszystkim nie zniechęcać
młodych ludzi do pracy nad sobą.
Pracy rozumianej jako poszukiwania własnych pasji i mocnych
stron – mówi Ewa Piątek, dyrektor
Szkoły Podstawowej „CLEVER” w
Wałbrzychu.
Gościem specjalnym konferencji będzie dr Marzena Żylińska,
która na co dzień zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej kultury edukacyjnej, opartej
na wnioskach płynących z neuronauk. W licznych publikacjach
i na seminariach promuje twórcze

DZIEŃ OTWARTY
28 lutego, godz. 1630

Zapraszamy kandydatów
do klasy I na warsztaty
„Myślę logicznie, działam praktycznie”
W tym czasie rodzice będą mogli zapoznać się
z ofertą szkoły i porozmawiać z nauczycielami.

Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35b

www.szkolaclever.pl

Szkoła na miarę XXI wieku • Pierwsza w regionie „Budząca się Szkoła”

wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Jest autorką
książek, m.in. „Neurodydaktyka.
Nauczanie i uczenie się przyjazne
mózgowi” oraz "Nurty edukacji
alternatywnej w świetle wiedzy o
procesach uczenia się".
- W pierwszym dniu konferencji - 23 kwietnia - dr Marzena
Żylińska zaprasza na spotkanie
rodziców, aby po krótkim wykładzie - zgodnym z tematem konferencji – porozmawiać o tym co
dzieje się, gdy stopnie stają się
celem edukacji; jak presja oceniania i porównywania wpływa
na samoocenę dziecka; jak samoocena dziecka przekłada się
na jego samodzielność, kreatywność i umiejętność pokonywania
trudności. W kolejnych dwóch
dniach – 24 i 25 kwietnia - planowane są wykłady, warsztaty i
dyskusje dla nauczycieli. Spotkania te odbędą się w ramach ruchu
''Budzących się szkół". Ruch ten
to inicjatywa oddolnych zmian
w edukacji. Szkoła Podstawowa
„CLEVER” jest prekursorem tych
zmian w naszym regionie. Tutejsi
nauczyciele na co dzień w swojej pracy wdrażają metody pracy

zgodne z tą ideologią – podkreśla
Ewa Piątek.
Uczestnicy spotkania, poza
wykładami na temat „Jak autonomia uczniów przekłada się na
efektywność procesów uczenia
się”, będą mogli wziąć udział
w zajęciach pokazowych, a po
nich w dyskusji na temat stosowanych metod pracy z uczniami.

Organizatorzy liczą na wymianę
doświadczeń m.in. na temat jak
wspierać kompetencje społeczne
i motywować tak aby nauka była
przyjemnością.
Szczegółowe informacje oraz
formularz zgłoszenia na konferencję są na stronie internetowej
szkoły: www.szkolaclever.pl.
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Pracujemy dla regionu
Rozmowa z Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów i posłem na Sejm ziemi wałbrzyskiej.
Drogi ekspresowe od wielu
lat były przedmiotem kolejnych obietnic wyborczych i
wiele osób uważa, że ubiegłoroczne deklaracje dotyczące budowy drogi S5 w
kierunku Wałbrzycha i S8
w kierunku Kłodzka to tzw.
kiełbasa wyborcza…
Michał Dworczyk: - Latem
2019 roku obszar byłego
województwa wałbrzyskiego był jednym z trzech na
73 istniejące w Polsce subregiony, w których - zgodnie z
planami - nie przewidziano
budowy ani jednego kilometra drogi ekspresowej
czy autostrady. Dopiero na
mój wniosek Rada Ministrów
przyjęła we wrześniu 2019
roku rozporządzenie dotyczące budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do
Kłodzka i drogi ekspresowej
S5 z Wrocławia przez Sobótkę, Świdnicę, Wałbrzych aż
do Bolkowa. Na przygotowanie tych inwestycji Rada
Ministrów zabezpieczyła 2
mld zł. Tym samym obietnice składane mieszkańcom
regionu i oczekiwane przez
20 lat inwestycje przestały
być mglistą wizją, a stały się
faktem.
Są już jakieś konkrety?
– 28 lutego 2020 r. odbędzie
się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), której eksperci
dokonają wyboru ostatniego
wariantu przebiegu drogi S8.
Choć przed nami najbardziej
skomplikowany etap procedury i uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych, to przekazanie
placu budowy i rozpoczęcie
robót powinno nastąpić już
w IV kwartale 2023 r. “Sudecki Ygrek” w strategiczny sposób zmieni sytuację komunikacyjną regionu, ułatwiając
połączenia nie tylko mieszkańcom, ale także turystom i

inwestorom. To także najlepszy dowód na to, że Prawo i
Sprawiedliwość wywiązuje
się z zobowiązań, które składa swoim wyborcom.
Widział pan list podpisany
przez Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, w
imieniu
samorządowców
zrzeszonych w Porozumieniu
Sudety 2030, kwestionujący
sensowność tej drogi w jej
aktualnej postaci?
- Widziałem ten dokument…
To przedziwna sprawa. Po
pierwsze dlatego, że na razie jesteśmy na etapie analiz
prowadzonych na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad i dopiero w połowie 2020 roku
będziemy znali propozycje
przebiegu drogi S5 na odcinku Wrocław - Bolków. Po
drugie: rozmawiałem z kilkorgiem samorządowców z
Porozumienia Sudety 2030
i żaden z nich nie znał treści
przedstawionego stanowiska, a tym bardziej nie wiedział o liście skierowanym do
wszystkich najważniejszych
organów zaangażowanych
w proces… Oczywiście, nie
zakładam niczyjej złej woli
w tej sprawie, co najwyżej
brak wiedzy. Dlatego zawsze
podkreślam, że jeżeli jakiś
samorządowiec ma pytania
w sprawie infrastruktury, to
jestem do dyspozycji. Natomiast wracając do meritum
- nikt nie powinien mieć
wątpliwości, że nowa droga ekspresowa S5 umożliwi
dogodne skomunikowanie
aglomeracji
wałbrzysko-świdnickiej ze stolicą województwa, a spójny układ
dróg A4, A8, S3, S5 i S8 pozwoli zintegrować region z
szerszą siecią dróg.
Budowa dróg szybkiego
ruchu nie rozwiąże jednak
wszystkich problemów ko-

munikacyjnych w naszym
regionie. Do łask wraca kolej, ale połączeń wciąż jest za
mało, a wiele miejscowości
pozostaje bez dostępu do
pociągów…
- Zdajemy sobie sprawę z
tego, że po latach zaniedbań
mamy w tym obszarze jeszcze wiele do zrobienia. Warto jednak przypomnieć, że
w niespełna rok od przekazania przez PKP Polskie Linie
Kolejowe i przejęcia przez
samorząd województwa linii
kolejowej między Bielawą
a Dzierżoniowem, została
ona gruntownie wyremontowana. W ciągu zaledwie
100 dni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zarządzany przez
koalicję PiS i Bezpartyjnych
Samorządowców, przeprowadził przetarg i wyłonił wykonawcę odpowiedzialnego
za rewitalizację połączenia.
Dzięki temu, po przeszło 40
latach, przywrócona została
obsługa ruchu pasażerskiego na tym ważnym odcinku.
Dziś trwają także intensywne
prace modernizacyjne linii
kolejowej nr 285, łączącej
Wrocław przez Świdnicę z
Jedliną-Zdrój, na którą łącznie pozyskaliśmy rekordowo
wysokie środki przekraczające kwotę 245 mln zł. Premier Mateusz Morawiecki,
goszcząc kilka dni temu w
Niemczy, zapowiedział przekazanie 20 mln zł wsparcia
finansowego na modernizację linii nr 310, łączącej
Kobierzyce przez Łagiewniki
i Niemczę z Piławą Górną.
To są fakty, które pozwalają
nam głośno mówić, że realnie otwieramy nasz region
na resztę województwa.
Na pana zaproszenie, Wójt
Gminy Czarny Bór Adam
Górecki, burmistrz Głuszycy
Roman Głód, burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński,

burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk oraz wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Invest
– Park Kamil Krzysztof Zieliński niedawno spotkali się w
Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Będą
kolejne zaproszenia dla samorządowców z Aglomeracji
Wałbrzyskiej?
- Wszystkie, małe i duże inwestycje planujemy z myślą
o mieszkańcach. Wsparcie w
ramach licznych programów
rządowych (m.in. Funduszu
Dróg Samorządowych) rozpatrujemy wyłącznie przez
pryzmat dobra mieszkańców
i regionu, a nie politycznych
preferencji poszczególnych
wójtów i burmistrzów. Wierzę, że taką postawę dzieli
z nami większość samorządowców. Regularnie podkreślam, że jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy otwarci
na dialog i współpracę ze
wszystkimi
samorządami
naszego regionu, czego najlepszym dowodem są ostat-

nie spotkania organizowane
z mojej inicjatywy. Jednak z
żalem przyznaję, że dostrzegam niekiedy skłonność do
przedkładania sporów politycznych nad merytoryczną
dyskusję o przyszłości regionu. A z tego rodzaju współpracą jest jak w znanym
cytacie z piosenki „do tanga
trzeba dwojga”. Na siłę nikogo nie da się uszczęśliwić.
Kilkanaście dni temu premier
Mateusz Morawiecki odwiedził Złoty Stok, Kamieniec
Ząbkowicki, Duszniki Zdrój i
Niemczę. Będą podobne wizyty w gminach Aglomeracji
Wałbrzyskiej?
- W każdej z wymienionych
miejscowości, poza rozmową z mieszkańcami i przedstawicielami
samorządu
lokalnego, premier złożył
konkretne deklaracje dotyczące strategicznych dla
gmin i ich okolic inwestycji.
Złoty Stok otrzyma obwodnicę wartą przeszło 120 mln
zł, w Niemczy po 15 latach

przywrócimy
połączenia
kolejowe, mieszkańcy Kamieńca Ząbkowickiego doczekają się nadania praw
miejskich, a Duszniki Arena
– czyli najnowocześniejszy
obiekt biathlonowy w Polsce, na którym rozgrywane
były mistrzostwa Europy
w tej dyscyplinie - uzyska
długoterminowe wsparcie
sponsoringowe. Przez wiele
lat centralne władze nie dostrzegały mniejszych ośrodków miejskich. Nasi poprzednicy, skupiając się
na dużych aglomeracjach,
pomijali potrzeby mieszkańców małych powiatów i
gmin. Ostatnia wizyta premiera Morawieckiego to dowód na to, że zmieniliśmy
podejście. Przypomnę, że
podczas ubiegłorocznej wizyty w Wałbrzychu, premier
odwiedził Szczawno – Zdrój
i zadeklarował pomoc finansową dla odbudowy tamtejszego Zakładu Przyrodoleczniczego.
(RED)
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Kasa Misiu, kasa!
Janusz
Bartkiewicz

Usłyszałem ostatnio, że z
uwagi na to, iż Polska odrzuciła
program neutralności klimatycznej do 2050, przyjęty podczas szczytu klimatycznego w
Madrycie, bardzo realnie grozi
nam, że z 2 miliardów euro
jakie mielibyśmy otrzymać z
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dostaniemy jedynie
połowę tego. Tak wynika z propozycji, jaką ogłosił szef Rady
Europejskiej Charles Michel, a
więc nie jest to jakiś fake news,
tylko poważne zagrożenie dla
naszych krajowych starań w zakresie walki o czyste powietrze,
które z roku na rok staje się coraz większym zagrożeniem dla
naszego zdrowia. Chociaż nie
tylko, bo - według szacunków
specjalistów - każdego roku
umiera ponad 40 tys. osób
zatrutych wszelkiego rodzaju
truciznami, które wraz z powietrzem wdychamy. Słuchałem
tej informacji bez zdziwienia,
bo każdy rozsądnie myślący

człowiek mógł się takiej reakcji
Unii Europejskiej spodziewać,
po tym jak Mateusz Morawiecki z triumfem ogłaszał swe znakomite zwycięstwo odniesione
podczas szczytu klimatycznego, na którym Polska - jako jedyne państwo Unii Europejskiej - przyjęty tam program
odrzuciła. Odrzuciła, ponieważ
zgodnie z obowiązującą w PiS
doktryną, nikt obcy nie będzie nam niczego narzucał, bo
Polska to dumny kraj i potrafi
iść własną drogą. No i właśnie
Unia zamierza dać Polsce możliwość realizacji tej drogi, ale za
własne, a nie unijne pieniądze.
Oczywiście nie do końca za
własne, ponieważ jednak 1 miliard zostaje, ale - było nie było
- dwa to więcej niż jeden.
W odpowiedzi na to kandydat na prezydenta Robert
Biedroń zakomunikował, że
podczas posiedzenia Rady Europy (20.02.2020 r.) wraz z pozostałymi europosłami polskiej
lewicy, będzie walczył o ten
miliard euro, bo to nie Polacy
są winni i nie ich należy karać
za bezmyślne decyzje rządzących. Lewicy chodzi o to, aby
tego miliarda nie zabierać,
tylko przekazać go polskim sa-

REKLAMA

morządom i organizacjom pozarządowym, aby mogły one
we własnym zakresie, bez oglądania się na rząd, realizować
własne programy klimatyczne. Przede wszystkim chodzi
o finansowanie samorządowych, lokalnych, programów
wymiany pieców-kopciuchów
na nowoczesne urządzenia
grzewcze i pozostałą infrastrukturę zapewniającą ochronę powietrza przed wszelkimi
zanieczyszczeniami. Jest to
rozsądna propozycja, bo jeżeli
Komisja Europejska wyrazi na
to zgodę, to na pewno pieniądze te nie zostaną zmarnowane lub przeznaczone na inne
cele. Na przykład na całkowicie
poronione plany wykorzystania wód ze źródeł geoterminalnych wokół Torunia, które - aby
mogły ogrzewać mieszkania
- trzeba najpierw… podgrzać
do odpowiedniej temperatury. Czym, zapyta ktoś naiwny?
Ano węglem. A węgla nam nie
brakuje, bo tylko na kopalnianych zwałach zalega go około
13 milionów ton. Ale dlaczego
zalega na zwałach, a nie jest
wykorzystywany zgodnie z
jego przeznaczeniem?- znów
zapyta ktoś naiwny. Ano dlaREKLAMA

tego, że do Polski każdego
dnia wjeżdżają pociągi wiozące tańszy, ale znacznie gorszy,
węgiel z Rosji. Jak wynika z
danych Ministerstwa Aktywów
Państwowych, za rządów PiS
(od 01.01.2016 r. do 30.11.2019
r.) do Polski wjechało 36 milionów ton z federacji Rosyjskiej,
a jego import ciągle rośnie.
Nie wspominam już o węglu
importowanym z Kanady, USA
czy Mozambiku. Górnicy, których nie tak dawno (Barbórka
2019) Andrzej Duda zachęcał,
aby się czynnie włączyli do
walki z oporną, wrogą rządowi
„nadzwyczajną kastą sędziowską”, zaczynają się budzić i coraz niebezpieczniej wydawać
bojowe odgłosy. Jednakże nie
w sprawie sądów i wspomnianej „kasty”, tylko w sprawie
niespełnionych obietnic PiS
(wybory 2019), jak i miraży
roztaczanych przed nimi przez
kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę z roku wyborczego 2010. Już zaczynają strajki
(na razie ostrzegawcze) i blokowanie torów kolejowych poprzez przyspawywanie pociągów do szyn. Przypomina mi to
identyczne działania górniczej
„Solidarności” z pierwszej połowy lat 80-tych, tylko że wówczas górnicy protestowali przeciw wysyłaniu (za pieniądze lub
rudy żelaza) węgla do ZSRR, a
teraz protestują przeciw jego
zakupom w Rosji. Chichot historii nader czytelny.
Ale nie tylko węgiel jest naszym narodowym bogactwem,
bo mamy też najbogatsze
złoża miedzi w świecie, co do
dnia dzisiejszego przynosiło
nam wszystkim spore korzyści.
Piszę o czasie przeszłym, bo
22 stycznia 2020 r. pisowska
większość sejmowa przyjęła
zaproponowaną przez grupę
posłów PiS (a więc znów bez
konsultacji społecznych) nowelizację ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, która bez
problemów pozwoli wygrać
kanadyjskiej firmie postępowanie na uzyskanie koncesji na
wydobycie w Polsce miedzi. A
chodzi o największe w Polsce,
nowo odkryte, jej złoża. Nowelizację starał się zablokować
Senat, ale 12 lutego 2020 r.,
podczas posiedzenia Komisji
Ochrony Środowiska, pisowska
większość zagłosowała przeciwko zaakceptowaniu decyzji

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

Senatu, więc mogę już śmiało
powiedzieć, że KGHM Polska
Miedź SA ma przechlapane, a
kanadyjska firma wielkie finansowe frukta do swej ojczyzny
przez lata będzie wywozić.
Ciekawe, co na to górnicy i
hutnicy z KGHM i wszyscy inni
pracownicy, którzy z polskiej
miedzi dotychczas żyli? Wybory prezydenckie pokażą, jak
polskim górnikom węglowym i
miedziowym na polskich interesach zależy.
Za to nie musi martwić się
Jacek Kurski, ponieważ hojny
Sejm (czytaj Jarosław, Jarosław)
przegłosował 2 miliardy zł na
kontynuację politycznego hejtu w wykonaniu narodowych
środków masowej propagandy,
czyli Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, odrzucając propozycję Senatu, aby pieniądze te
przekazać na leczenie chorób
nowotworowych, w czym Polska zajmuje ostatnie miejsce w
Europie. Triumfalnym, ale niesamowicie wulgarnym gestem
poprawiania włosów (lub w
innej wersji, drapania się pod
okiem), posłanka Zjednoczonej
Prawicy - niejaka Lichocka - pokazała opozycji, co myśli o ich
propozycji dotyczącej przeznaczeniu tych dwóch miliardów
złotówek. Gest ten ponoć się
nie spodobał samemu nieetatowemu naczelnikowi państwa,
ale kto go tam wie, co naprawdę pomyślał. Nie podobało się
też Zjednoczonej Prawicy, co
w Pucku pokazali Andrzejowi Dudzie, zniesmaczeni jego
służalczością obywatele III RP.
Lament wielki się podniósł, że

to straszne niby chamstwo i
znieważanie ponoć głowy państwa, przez co usłużna policja i
prokuratura już wyłapuje tych
wszystkich, którzy swe niezadowolenie ekspresyjnie wyrażali.
Szkoda, że tak sprawnie jakoś
nie działali, kiedy chodziło o
palenie kukły Żyda, czy wieszanie portretów europosłów, że
innych przykładów już nie będę
przywoływał, bo w Tygodniku
DB 2010 zabrakłoby miejsca na
inne publikacje. Bo buczeć na
Andrzeja Dudę nie wolno, chociażby z tego powodu, iż są do
tego inne przyjazne miejsca.
Pokazali je wielokrotnie zwolennicy Jarosława, podczas uroczystości pogrzebowych byłego prezydenta Polski Wojciecha
Jaruzelskiego, gdzie powagę tej
ceremonii zakłócali gwizdami
i wulgarnymi okrzykami oraz
hasłami. Pokazywali je lżąc publicznie prezydenta Bronisława
Komorowskiego podczas jego
kampanii wyborczej, albo Władysława Bartoszewskiego na
tych samych Powązkach podczas uroczystości związanej z
obchodami Powstania Warszawskiego.
No cóż, wybory za pasem, a
nam przyjdzie wybierać, jakiej
Polski chcemy. Ja wiem.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Zostań ratownikiem GOPR
W dniach 21-22 marca w
ośrodku narciarskim Czarna
Góra oraz w Masywie Śnieżnika odbędzie się egzamin
wstępny do Grupy Sudeckiej
Górskiego
Ochotniczego
Pogotowia
Ratunkowego
(dawniej: Grupa WałbrzyskoKłodzka GOPR).
Wymagania stawiane kandydatom to: bardzo dobra znajomość terenu działania grupy
(Sudety Środkowe i Wschodnie), wysoka umiejętność jazdy
na nartach, doświadczenie w
turystyce górskiej oraz bardzo
dobry stan zdrowia. Aby zostać
kandydatem trzeba mieć ukończone 18 lat i wykształcenie
minimum średnie. Wskazane
jest zamieszkiwanie na terenie
działania grupy.
- Od kandydatów oczekujemy dużej samodzielności,
wytrwałości i zaangażowania.
W całym cyklu szkolenia ratowników górskich stawiamy na
jakość, zatem egzamin również
jest wymagający. Spodziewamy

się na nim „ludzi gór”, cechujących się bardzo dobrą kondycją
i empatią - podkreśla Mariusz
Grudzień, szef szkolenia Grupy
Sudeckiej GOPR.
Po zdanym egzaminie
wstępnym przyszli ratownicy
przyjmowani są na okres kandydacki, który trwa od 2 do 5
lat. Podczas stażu pełnią dyżury w stacjach ratunkowych
i odbywają cykl szkoleń. W ich
trakcie zdobywają umiejętności m.in. z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
poszukiwań osób zaginionych,
ratownictwa ścianowego, jaskiniowego, ewakuacji z drzew,
konstrukcji i kolei linowych, a
także wspinaczki i technik linowych. Uczą się również jazdy
pojazdami terenowymi, skuterami śnieżnymi i współpracy z
załogami śmigłowców.
- Ochotnicza służba w GOPR
to wymagający wolontariat,
któremu nie wszyscy są w stanie podołać. Angażując się w
ratownictwo górskie musimy

Rekord WOŚP

liczyć się z tym, że pochłonie
nam to sporo czasu. Jednak
satysfakcja płynąca z faktu uratowania ludzkiego życia lub
zdrowia jest w stanie z nawiązką wynagrodzić trudy szkoleń i
poświęcony czas - dodaje Mariusz Grudzień.
Grupa Sudecka GOPR to jedna z 7 Grup Regionalnych GOPR
niosących pomoc na terenie
gór polskich (z wyłączeniem
Tatr). Swą działalność opiera na
pracy 137 ratowników ochotników (w tym 14 ratowników
zawodowych),
pełniących
dyżury na terenie Sudetów
Środkowych i Wschodnich w
stacjach ratunkowych w Wałbrzychu, Zieleńcu i Międzygórzu oraz dyżurkach w Sokolcu
i Karłowie. Spotkać ich można
także na stokach narciarskich
Czarnej Góry, Zieleńca, Rzeczki
i Dzikowca.
Więcej informacji: http://
walbrzyska.gopr.pl/jak-zostac-ratownikiem/
(PS, fot GOPR)

- Jeszcze nie opadły emocje
po styczniowym 28. Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, a tu znowu powód
do wielkiej radości. Wałbrzyski
sztab WOŚP właśnie dostał rozliczenie! Wspólnymi siłami zebraliśmy 190 413,83 zł! To absolutny
rekord Wałbrzycha! Wielkie dzięki za wsparcie. Cel na przyszły rok
to 2 z przodu. Razem damy radę!
– podkreśla Justyna Ryncewicz z
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Przypomnijmy, że pozostałe
sztaby WOŚP w Aglomeracji
Wałbrzyskiej w tym roku również uzbierały rekordowe kwoty,
które zostaną przeznaczone na
zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej.
(RED)

Doświetlą
przejścia
- Lada chwila rozpoczniemy
kolejną inwestycję współfinansowaną z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego – zapowiada Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. - Zbudujemy
dwanaście doświetlaczy przejść
dla pieszych w obszarach objętych programem rewitalizacji.
Bezpieczne oświetlenie zyskają
przejścia zlokalizowane na ulicach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa, ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa 21, ul. Armii
Krajowej 72, ul. A. Krajowej – ul.
Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja
– sklep Biedronka, ul. 1 Maja 75,
ul. Niepodległości 162.
(RED)

Mieszkańcy dziękują
Porywiste wiatry, które
nawiedziły ostatnio nasz region, mocno dają się we znaki
i ludziom, i drzewom. Wiele
drzew, pod naporem silnych
podmuchów, ulegało złamaniu, niszcząc przy tym dobytek oraz zagrażając zdrowiu
i życiu ludzi. Z pomocą przychodzili im strażacy.
W ubiegłym tygodniu wichury powtarzały się kilka razy. W niedzielny wieczór silny podmuch
wyrwał świerk na ul. Środkowej
w dzielnicy Piaskowa Góra w
Wałbrzychu. - Mieliśmy dużo
szczęścia, bo niewiele brakowało,

by drzewo zniszczyło dom i zaparkowany przed nim samochód
oraz zagroziło przechodniom. Na
szczęście za pomocą lin wraz z sąsiadami udało się nam utrzymać
walący się pień i w porę zjawiła
się ekipa Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Strażacy
sprawnie uporali się z wyrwanym
świerkiem. Serdecznie dziękujemy im za szybką interwencję,
choć w ten wieczór mieli wiele
zgłoszeń, a także sąsiadom za
bezinteresowną pomoc – podkreślają mieszkańcy ul. Środkowej w Wałbrzychu.
(RED)

Uważaj na sms!
Dostałeś sms-a z informacją, że masz zaległości na rachunku telefonicznym lub za
prąd? A może kurier przysłał
informację, że otrzymasz paczkę jak uregulujesz niedopłatę.
Któż z nas po otrzymaniu takiej wiadomości, dla świętego
spokoju nie zapłaci drobnej
kwoty wskazanej w sms-ie.
Zwłaszcza, że do wiadomości
załączony jest link ułatwiający płatność. Uważaj, bo w ten
sposób działają oszuści.
- 13 lutego do Komisariatu
Policji I w Wałbrzychu zgłosił
się 32-letni mężczyzna, który
poinformowała policjantów,
że został oszukany. Jak ustalili policjanci, mieszkaniec
Wałbrzycha otrzymał sms-a z
informacją, iż jego przesyłka
została wstrzymana i aby ja
otrzymać, wymagana jest do-

płata w kwocie 1,20. Do wiadomości był dołączony link w celu
szybszego dokonania dopłaty.
Po kliknięciu na niego mężczyzna został przekierowany
na stronę internetową z możliwością wyboru banku. W ten
sposób po zalogowaniu się do
swojego banku dał oszustom
dotep do swojego konta. Dopiero później zorientował się,
że padł ofiarą oszustwa - z jego
konta „zniknęło” 5 tys. zł. Policjanci wyjaśniają sprawę i apelują o zachowanie szczególnej
ostrożności w przypadku otrzymania tego typu wiadomości,
a przede wszystkim o niekorzystanie z linków do dokonania płatności nawet drobnych
kwot –mówi asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek z Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
(RED)
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Bończyk zaśpiewa Młynarskiego
23 lutego o godz. 19.00
w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie – Zdroju wystąpi
Jacek Bończyk. Pochodzący
z Wałbrzycha aktor wystąpi
z programem „Absolutnie,
czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego“.
- Jacek Bończyk, aktor, autor tekstów i reżyser spektakli
muzycznych, wielokrotnie nagradzany i doceniany za swoje niezwykłe wykonania dzieł
wybitnych twórców piosenki
– ma zaszczyt i przyjemność
zaprezentować program, na
który składają się mistrzowskie
utwory geniusza polskiej piosenki, Wojciecha Młynarskiego.
Sam Mistrz tak pisał o Jacku:
„Jacek Bończyk posiada wyjątkowe predyspozycje do zajmowania się piosenką aktorską. Po
pierwsze jest utalentowany. Po
drugie ma gruntowne przygotowanie zawodowe, jest dobrym aktorem dramatycznym.
Po trzecie jest muzykalny i po
czwarte wreszcie - posiadł w
znacznej mierze umiejętność
najtrudniejszą połączenia tego
wszystkiego w sceniczny skrót.
Bo piosenka aktorska bazuje
na owym skrócie, jest tym rodzajem teatru, gdzie wszystko
dzieje się szybko, na zagranie
całej roli przypada nie więcej

REKLAMA

zrealizowali obaj zaprzyjaźnieni ze sobą panowie. W kwietniu
2017, Jacek Bończyk odebrał
Dyplom Mistrzowski przyznany
mu przez Kapitułę Nagrody im.
Aleksandra Bardiniego podczas XXXVIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W
programie
szczawieńskiego
wieczoru - piosenki Mistrza,
znane i lubiane przez kilka pokoleń Polaków m.in. „Absolutnie“, „Bynajmniej“, „Nie ma jak
u Mamy“, „Ogrzej mnie“, „Jeszcze w zielone gramy“ czy „Jesteśmy na wczasach“. Jackowi
Bończykowi (vocal) towarzyszy
Konrad Wantrych (piano) oraz
Wojciech „Gumiś“ Gumiński
(kontrabas) – mówią organizatorzy koncertu Jacka Bończyka w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie – Zdroju.
(RED)

niż trzy minuty”. Jacek Bończyk
wielokrotnie współpracował z
Wojciechem Młynarskim przy
rozmaitych koncertach i spektaklach, był także dyrektorem
artystycznym Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskie-

go, który ma za sobą 3 bardzo
udane edycje. Niezwykły spektakl „Młynarski obowiązkowo“
czyli autoportret na aktorów i
orkiestrę, w Teatrze 6 piętro w
Warszawie, był ostatnim wspólnym przedsięwzięciem, które
REKLAMA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy –
wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy
W dniach od 25 do 27 lutego 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na ﬁnansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów
ustalonych na rok 2020.
Ocena złożonych przez pracodawców wniosków przeprowadzona zostanie w formule konkursu.
Z zasadami konkursu oraz dokumentami niezbędnymi do sporządzenia 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 warsztatowe, na które można zgłaszać się po numerem telefonu 74/ 840 73 86
lub 728 320 945.

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

Tel. 606 478 000

Czyste powietrze
w Szczawnie-Zdroju
W czwartek - 20 lutego
2020 r. o godz. 10.00 - w
Teatrze Zdrojowym im.
Henryka Wieniawskiego w
Szczawnie-Zdroju odbędzie
się spotkanie konsultacyjne
dotyczące programu „Czyste
Powietrze”, którego gospodarzem jest Uzdrowiskowa
Gmina Miejska Szczawno –
Zdrój.
- Trwają prace nad kompleksowymi zmianami postanowień Programu „Czyste Powie-

trze”, których celem jest przede
wszystkim usprawnienie procesu wsparcia finansowego
na realizację przedsięwzięć
zmierzających do poprawy
efektywności energetycznej
oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Na zaproszenie
wiceministra klimatu Ireneusza
Zyski, do Teatru Zdrojowego
przybędą samorządowcy z

pięćdziesięciu gmin. Stanowisko Przedstawicieli Samorządu
Terytorialnego w konsultowanej sprawie ma kluczowe znaczenie dla skuteczności wdrażania programu. Czwartkowe
spotkanie, to okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji
na temat wspólnych starań o
czyste powietrze administracji rządowej i samorządowej
– mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna - Zdroju.
(KT)

Nagrody za iluminacje
Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk spotkał
się z mieszkańcami, którzy
zgłosili się do konkursu na
„Najpiękniejszą iluminację
świąteczną”.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia:
• kategoria – balkon w budownictwie wielorodzinnym – wyróżnienie dla ul. Kościuszki 14/5;
• kategoria – posesja prywatna – trzy pierwsze miejsca ex
aequo dla: ul. Ułanów Nadwiślańskich 56, ul. Ułanów Nadwiślańskich 58 A, ul. Jaśminowej
8; w tej kategorii zostały przyznane także trzy równorzędne
wyróżnienia dla: ul. Sienkiewicza 38, ul. Granicznej 40 i ul.
Kościuszki 10/4;
• kategoria – siedziba firmy
– pierwsze miejsce dla ul. Słowackiego 3.
- Dziękujemy za państwa
zaangażowanie, za dzisiejsze

spotkanie, rozmowy. Cieszymy się, że tegoroczne miejskie dekoracje świąteczne
Wam się podobały i dorzuciliście do nich swoje, które dodały jeszcze większego uroku

naszemu miastu. Za pomysł
organizacji konkursu dziękujemy radnemu Józefowi Kaczanowskiemu – podkreślił
burmistrz miasta.
(KT)
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Ferie pełne wrażeń

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
Zajęcia w Świetlicy Wiejskiej
w Strudze

• Lokalny Ośrodek Integracji Społecznej
zaprasza dzieci ze Strugi na miłe spędzenie czasu w świetlicy wiejskiej. Czekają
tam na nie: gry i zabawy w każdy poniedziałek, środę i czwartek. Zajęcia rozpoczynają się o godziny 16.00 i trwają do
godziny 19.00.

Zdobądź pióro

• Trwają zapisy mieszkańców powiatu
wałbrzyskiego do udziału w IX Dyktandzie Gminnym o Pióro Wójta Gminy
Stare Bogaczowice, które odbędzie się
21 lutego 2020 r. w Gminnym Centrum
Biblioteczno - Kulturalnym o godzinie
17:00. Zgłoszenia przyjmowane są w
GCBK: osobiście, mailowo na adres centrumstbog@op.pl lub telefonicznie 75
844 35 03, do dnia 21.02.2020 r. Liczba
miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin IX Dyktanda

Gminnego o Pióro Wójta Gminy Stare
Bogaczowice jest dostępny na stronie
internetowej Gminy Stare Bogaczowice.

Fotograficzne spotkanie
z przyrodą

• Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach zaprasza
na spotkanie z Krzysztofem Żarkowskim.
Spotkanie z fotografem przyrody, przyrodnikiem, obserwatorem i znawcą ptaków rozpocznie się 28 lutego 2020 roku
o godzinie 17.00.

Dofinansowanie
do oczyszczalni ścieków i szamb

• Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i
wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d
lub szczelnych zbiorników bezodpły-

wowych na ścieki bytowe (szamb).
- Celem dotacji jest uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej, poprzez
stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej
kanalizacji sanitarnej jest technicznie i
ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioski
wraz z załącznikami należy składać do
sekretariatu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice od 24 lutego do 6 marca br.
Regulamin udzielenia dotacji na ten cel
oraz niezbędne formularze wniosków
dostępne są na stronie internetowej
gminy lub na stronie http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/1135
oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice - pokój nr 225. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami: 74 845 27 18 lub
74 845 21 65 – wyjaśnia Mirosław Lech,
wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

Wycieczki, wyjazdy do kina,
warsztaty kulinarne oraz zabawy z animatorkami to tylko niektóre z atrakcji, które czekały
na najmłodszych mieszkańców
Gminy Czarny Bór podczas tegorocznych ferii zimowych.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku zarówno
w Bibliotece +Centrum Kultury
jak również we
wszystkich świetlicach wiejskich.
Pod
czujnym
okiem instruktorek, młodzi amatorzy doskonałej
zabawy mieli czas
zarówno na beztroskie harce, jak
również na rozwijanie pasji: plastycznych, rucho-

wych czy kulinarnych. Tradycyjnie
już olbrzymim zainteresowaniem
cieszyły się wspólne wyjazdy do
kina. Chętnych nie brakowało też
do udziału w wycieczce do parku
rozrywki we Wrocławiu oraz w
warsztatach kulinarnych, podczas
których okazało się, że w każdym
drzemie kulinarny talent.
(KB)

REKLAMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki
nr 71/14 o powierzchni 0,07 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem
PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga
wieczysta nr SW1W/00089246/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł.
Wadium: 3.500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki
nr 134/2 o powierzchni 0,1617 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona
jest symbolem S-PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077921/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.
Wadium: 1.500,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki
nr 71/2 o powierzchni 0,20 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem
RIVb, RV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
księga wieczysta nr SW1W/00077930/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł.
Wadium: 7.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
4. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki
nr 390/4 o powierzchni 0,1917 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona
jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00019167/3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł.
Wadium: 4.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej
wielofunkcyjnej.
5. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 85
o powierzchni 0,30 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa,
Ł. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga
wieczysta nr SW1W/00077924/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł.
Wadium: 1.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
wyłączone z zabudowy.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu
Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu
10.01.2020 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu
Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.
Do dnia 19.03.2020 r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach
w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń w Jabłowie,
Cieszowie, Gostkowie i Strudze, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/).
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Audytorzy poszukiwani
W związku z realizacją
projektu grantowego „Wymiana
wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na
terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
poszukiwani są audytorzy,
którym zostanie zlecone
wykonanie audytów energetycznych na terenie 15
gmin, według metodologii

narzuconej przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
Gminy biorące udział w
projekcie to: Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca,
Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Miejska Nowa
Ruda, Nowa Ruda, Strzegom,
Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Walim, Miasto Wałbrzych oraz Żarów.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na
bardziej ekologiczne w ramach
tego projektu, będą zobligowani do złożenia wypełnionego formularza wniosku wraz z
załączonym do niego audytem
energetycznym, wykonanym
według ściśle określonego
wzoru. Audyty powinny być
sporządzane przez osoby z
wykształceniem
wyższym
technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska,
budownictwa lub pokrewnych.

Powinny być one wykonane na
terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia zgłoszenia/zlecenia
wykonania audytu.
- Wszystkie osoby zainteresowane
wykonywaniem
audytów w ramach projektu
grantowego, zapraszamy na
spotkanie, które odbędzie się
26 lutego 2020 roku o godzinie 13 w Sali Narad Urzędu
Stanu Cywilnego w Świdnicy. Po spotkaniu, spośród
osób zainteresowanych lider
projektu wyłoni audytorów,
REKLAMA

którzy będą zobowiązani do
wykonywanie audytów energetycznych
mieszkańcom
biorącym udział w projekcie

– wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy prezydenta Świdnicy.
(MD)

O drogach
i bezpieczeństwie
Rada Gminy Walim na
najbliższej sesji zajmie się
między innymi stanem dróg
i bezpieczeństwa.
- 25 lutego 2020 roku o godz.
14,00 w Centrum Kultury i Turystyki przy ul. Kościuszki 2 w
Walimiu odbędzie się XV Sesja
Rady Gminy Walim. W porządku
znalazły się między innymi: informacja dotycząca stanu dróg
gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz planowanych remontach wyżej wymienionych
dróg na terenie Gminy Walim, a

także informacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy
Walim. W planie jest podjęcie
siedmiu uchwał Rady Gminy
Walim, a obrady zakończą interpelacje i zapytania radnych
oraz wolne wnioski i zapytania
radnych, zaproszonych gości,
organu wykonawczego i jego
przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych
– wyjaśnia Zuzanna Bodurka,
Przewodnicząca Rady Gminy
Walim.
(RED)

Aktywny wypoczynek

- Podczas kończących się ferii zimowych, Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu zadbało o moc atrakcji dla milusińskich. Dzieci z Gminy Walim,
w ramach programu Ferie 2020, odwiedziły Jaskinię Niedźwiedzią
w Kletnie, aktywnie spędziły czas na lodowisku i basenie, a Palmiarnia
w Wałbrzychu z prawdziwymi lemurami była nie lada gratką –
relacjonują pracownicy Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

(CK)
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Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza
Do naszej kręgielni można przyjść
całą rodziną i świetnie bawić się
nawet z małymi dziećmi

Kupiê zegarki

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

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

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

Koncert walentynkowy
Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach zaprasza na
koncert walentynkowy w wykonaniu Książęcej Orkiestry
Salonowej pod batutą Jerzego Koska.
To niezwykłe wydarzenie
muzyczne odbędzie się w najbliższy czwartek, 20 lutego,
o godzinie 18.00 w siedzibie
Miejskiego Domu Kultury przy

ul. Wolności 13 w Świebodzicach. W programie koncertu
znalazły się m.in. W. A. Mozart
Divertimento F-dur, J. Massenet Medytacja - Dorota Graca
solo, V. Monti Czardasz - Dorota Graca solo, G. Holst Suita Św
Pawła.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
(RED)

Monitorują stan
powietrza
W Szkole Podstawowej nr 3 im.
Władysława Broniewskiego przy ul.
Świdnickiej 13 w
Świebodzicach został zamontowany
monitor, który prezentuje aktualne
odczyty z czujnika
zamontowanego
na budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana Żeromskiego 27.
- Dzięki nowoczesnej technologii wyniki dotyczące stężenia pyłów PM 2.5, PM 10,
temperatury, ciśnienia oraz wilgotności pokazywane są w czasie rzeczywistym, aby informacja, która będzie odczytywana
przez uczniów zawsze była
zgodna ze stanem faktycznym.
Ponadto na monitorze będą
prezentowane inne informacje o treściach ekologicznych
dotyczące dbania o jakość powietrza. Zakup oraz montaż
monitora był możliwy dzięki

polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
Wyprawa
na Kazbek
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy zaprasza na wykład pod tytułem
„Moja wyprawa na Kazbek”,
który poprowadzi Burmistrz
Głuszycy Roman Głód. Wykład
odbędzie się 28 lutego o godz.
14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP w Głuszycy.
(MC)

Sprawdź się

wparciu firmy DZT Service Sp.
z o.o. w Świebodzicach i niewątpliwie wpłynie na wzrost
edukacji ekologicznej wśród
najmłodszych świebodziczan.
Planujemy kolejne działania
dotyczące wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców
Świebodzic w zakresie poprawy jakości tego, czym oddychamy – mówi Paweł Ozga,
burmistrz Świebodzic.
Jakość powietrza na terenie
Świebodzic można sprawdzić
pod adresem: https://panel.
syngeos.pl/sensor/pm10?device=1516.
(WPK)

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje VIII Dyktando
Miejskie. Wydarzenie odbędzie się 29 lutego o godz. 10.00
pod patronatem honorowym
Starosty Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
Burmistrza Głuszycy Romana
Głoda. - Do sprawdzenia swoich umiejętności ortograficzno-interpunkcyjnych zapraszamy
mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, 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. Grunwaldzkiej 26 oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej: biblioteka@ckmbp.gluszyca.pl. Ilość
miejsc ograniczona. O uczestnictwie w dyktandzie decyduje
kolejność zgłoszeń. Regulamin
dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury-MBP.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 512 041 027
oraz 74 84 56 334 w. 12 – mówi
Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.
(MC)

Maraton Pieszy
Sudecka Żyleta
Już 22 lutego 2020 r. odbędzie się ósma edycja jednego
z najtrudniejszych górskich maratonów pieszych w Polsce
– „Sudeckiej Żylety”. Piechurzy z całej Polski (i nie tylko!)
pojawią się na starcie maratonu o godz. 8:00 przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Głuszycy, gdzie mieścić się będzie także
baza wydarzenia i meta maratonu. Zawodnicy znów będą
musieli się zmierzyć z wymagającą trasą o długości ponad
50 kilometrów oraz z prawie 3 000 metrami przewyższeń.
Warto zaznaczyć, że organizatorzy Sudeckiej Żylety,
oprócz oferowania uczestnikom wielu niezapomnianych
wrażeń i wspaniałych widoków
na trasie, starają się zwrócić
szczególną uwagę na problem
ochrony środowiska. Od kilku
edycji podejmowane są działania mające na celu dbałość
o naszą planetę poprzez m.in.
wprowadzenie ograniczeń w
używaniu plastiku, znakowanie
trasy materiałami wielokrotnego użytku, zachęcanie piechurów do wspólnego organizowania przyjazdu do Głuszycy,
a także rozdawanie na trasie
napojów w puszkach poddawanych recyclingowi. Działania
proekologiczne organizatorów
wydarzenia wspiera Fundacja
na rzecz Odzysku Opakowań
Aluminiowych Recal.
Partnerami zimowej edycji Sudeckiej Żylety 2020 są:
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Szkoła Podstawowa nr 2
w Głuszycy, Fundacja Recal,
Decathlon Polska, Agencja
Reklamowa FioDesign, Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-

Zmiana godzin
Kryta pływalnia Delfinek przy
Szkole Podstawowej nr 3 w
Głuszycy w piątek - 21.02.2020
r. - będzie czynna w zmienionych godzinach. Z obiektu będzie można korzystać od godz.
12.00 do godz. 14.15 i od godz.
16.00 do godz. 18.20.
(MC)

Strategia rozwoju
elektromobilności
- W związku z pracami nad
„Strategią Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Głuszyca
do 2035 roku”, zapraszamy do
wypełnienia ankiety internetowej. Zebranie opinii i potrzeb
mieszkańców pozwoli nam na
przeanalizowanie potrzeb mieszkańców w zakresie elektromobilności. Ankieta będzie do wypełnienia do 2 marca 2020 r. – mówi
Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
(MC)

Romeo i Julia
nomiczna Invest-Park, Zamek
Książ sp. z o.o. w Wałbrzychu,
Hostel i Browar Jedlinka, portal Górskie Wyrypy, Fotograf i
Ja, Podziemne Miasto Osówka, L’biotica Biovax, Nuss-pol,
Agroturystyka Pograniczna,
Agroturystyka Arkadia, ZNiD
G.P. Walczak oraz KFC. Organizatorem 8. Maratonu Pieszego
„Sudecka Żyleta” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy,
a partnerem wiodącym - Gmina Głuszyca. Maraton Pieszy
„Sudecka Żyleta” to też niezastąpiona grupa przyjaciół -wolontariuszy, którzy z oddaniem
wspierają za każdym razem
organizację wydarzenia.
(MC)

W walentynkowy wieczór na
scenie Centrum Kultury w Głuszycy aktorzy Teatru Marlow
wcielili się w role bohaterów
sztuki „Romeo i Julia. Historia
starsza od Szekspira”. W spektaklu na podstawie noweli Luigi da
Porto wystąpili: Agata Kaczmarek, Paula Musiał, Szymon Sławik
oraz Robert Delegiewicz, który
jednocześnie jest autorem scenariusza, scenografii i reżyseruje
spektakl. Teatr Marlow składający się w większości z zawodowych aktorów ma w swoich szeregach zdolnego głuszyczanina
- Szymona Sławika, który swoje
pierwsze kroki na scenie stawiał
razem z Głuszycką Grupa Teatralną „Po godzinach”.
(MC)
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Dopłacą do wymiany źródeł ciepła
- Uchwałą Rady Miejskiej
Mieroszowa z 30.01.2020 r.,
wprowadziliśmy dotację, która ma zachęcić mieszkańców
Gminy Mieroszów do wymiany źródeł ciepła i zmiany
sposobu ogrzewania Nieruchomości – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

- Celem utworzenia dotacji
jest obniżenie zanieczyszczeń
powietrza w Gminie Mieroszów.
Głównym źródłem emisji szkodliwych substancji jest niepełny
proces spalania złej jakości paliw
oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy. Niezbędnym
elementem w zwalczaniu szko-

dliwego zjawiska smogu jest
wymiana źródeł ciepła z paliwa
stałego na ekologiczne. Chcąc
zachęcić mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania, Gmina Mieroszów będzie udzielać
dofinansowania wspólnotom
mieszkaniowym oraz osobom
fizycznym realizującym inwesty-

cje obejmujące trwałą zmianę
systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym na: ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, podłączenie nieruchomości do sieci gazowej – wylicza
Andrzej Lipiński.
Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie tak zwanych kosztów
koniecznych inwestycji, obejmujących: zakup i montaż
nowego źródła ogrzewania;
REKLAMA

zakup, montaż i wymianę lub
modernizację instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania; pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej w zakresie
wykonania przyłącza gazowego
do budynku. Wysokość dotacji
wynosi do 50 procent poniesionych kosztów, nie więcej
niż: 4000 zł brutto w przypadku
zmiany systemu ogrzewania
z węglowego na gazowe lub
elektryczne; 2000 zł brutto w

przypadku podłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
Podstawą udzielenia dotacji będzie złożenie pisemnego wniosku według obowiązującego
wzoru. Nabór wniosków będzie
odbywał się od 1 sierpnia do 15
września danego roku.
Więcej informacji udziela
Referat Nieruchomości Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie - tel.
74 303 00 20.
(RED)

Ze starostami
o komunikacji
W Urzędzie Miejskim w
Mieroszowie odbyło się spotkanie władz Gminy Mieroszów ze starostami Mezimesti, Adrspachu i Teplic w
sprawie rozwiązania problemów komunikacji przygranicznej.
- Strona czeska zaproponowała ustawienie tablic informacyjnych dotyczących zapełnienia parkingów w Adrspachu

przed wjazdem do Mieroszowa, co ograniczyłoby ruch komunikacyjny na ul. Kwiatowej
w Mieroszowie. Rozmowy
będą prowadzone z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jesteśmy zainteresowani uruchomieniem pociągu
na trasie Wałbrzych – Mezimesti – relacjonuje burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.
(RED)

Nowy zarząd
OSP Sokołowsko
15 lutego2020 r. wybrany
został nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku.
Uczestnicy zebrania wybrali nowe OSP Sokołowsko
w składzie: Łukasz Marchewa – prezes, Michał Mielczarek – wiceprezes, Beata Marchewa – skarbnik, Dawid
Siennicki – sekretarz, Paweł

Zimnowodzki – naczelnik. Serdeczne gratulacje i liczę na
współpracę. Pragnę bardzo
podziękować byłemu prezesowi, druhowi Grzegorzowi
Lektarskiemu za współpracę
na rzecz mieszkańców naszej
gminy – powiedział po wyborach burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński.
(RED)
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Jedliński Maluch już działa
W Jedlinie-Zdroju odbyła się uroczysta prezentacja i oficjalne otwarcie
pierwszego w mieście żłobka miejskiego.

W uroczystości otwarcia
żłobka udział wzięli między
innymi: Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, Roman
Szełemej - Prezydent Wałbrzycha, Mariola Kruszyńska - prezes Fundacji Edukacji Europejskiej, w partnerstwie z którą
Gmina Jedlina-Zdrój pozyskała
środki na tę inwestycję, przedstawiciele gmin należących do

Aglomeracji Wałbrzyskiej, a
także pracownicy Urzędu Miasta Jedliny-Zdroju, Ośrodka
Pomocy Społecznej i jedlińskiej
szkoły. Nie zabrakło wielu słów
uznania dla Burmistrza Leszka
Orpla, gratulacji i podziękowań
za sfinalizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji. Nie
zabrakło też prezentów i zabawek dla podopiecznych je-

dlińskiego Żłobka Miejskiego,
poświęcenia obiektu, a po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wspaniałego tortu. O
tym jak ważna jest to inwestycja i jak wiele znaczy zarówno
dla samej Jedliny-Zdroju jak
i dla jej mieszkańców mówił
Leszek Orpel - Burmistrz Jedliny-Zdroju. Burmistrz dziękował
projektantom, wykonawcom i

wszystkim osobom, dzięki którym było możliwe uruchomienie Żłobka Miejskiego.
Żłobek w Jedlinie-Zdroju
powstał w specjalnie do tego
celu zaadaptowanych, wydzielonych i zmodernizowanych
pomieszczeniach znajdujących
się w budynku dawnego gimnazjum przy ulicy Słowackiego
5. W jedlińskim Żłobku Miejskim miejsce znalazło 24 dzieci
w wieku od roku do trzech lat.
- Stworzenie w naszym mieście Żłobka Miejskiego było możliwe dzięki programowi rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi do
3 lat „Maluch+” 2019, do którego to programu Gmina Jedlina-Zdrój zakwalifikowała się jako
jedna z 22 gmin. Program prowadzony jest przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Koszt tej inwestycji wyniósł
1 146 000 złotych, a dofinansowanie 528 000 złotych. Warto
zaznaczyć, że jedliński „Maluch”
jest bardzo dobrze wyposażony
we wszelki sprzęt niezbędny do
świadczenia opieki żłobkowej na
najwyższym poziomie. Przy „Maluchu” powstał też nowoczesny i
bezpieczny plac zabaw – dodaje
Leszek Orpel.
(KS)
REKLAMA
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KONFERANSJER

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

- profesjonalne prowadzenie
eventów oraz imprez
okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi,
imprezy okolicznościowe
Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158

NIP: 886 273 72 92

KRS: 0000165867

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

Złoto kadetów
Niezwykłe emocje towarzyszyły rewanżowemu pojedynkowi w finale Dolnośląskiej Ligi Kadetów pomiędzy
Chełmcem oraz Gwardią
Wrocław. Po sobotniej porażce w Ciepłowodach 1:3, w
niedzielnym meczu siatkarze
z Wałbrzycha musieli nie tylko wygrać za 3 punkty, ale
dodatkowo w tak zwanym
„złotym secie” również udowodnić swą wyższość nad
rywalem.
- Pierwsza partia toczyła się
pod dyktando wałbrzyszan. W
drugim, przy prowadzeniu gospodarzy 11:6, coś się zacięło,
co wykorzystali wrocławianie,
którzy zwyciężyli 25:21. Nie da
się ukryć, że wygrana przyjezdnych postawiła chłopców Dariusza Ratajczaka oraz Mariusza
Jerzyka pod ścianą – w trzecim
secie nasi przegrywali już 18:22
(!) i wydawało się, że marzenia
o złocie trzeba będzie odłożyć
do kolejnego sezonu. Wtedy
jednak ciężar gry na swoje barki
wziął Dominik Płużka, późniejszy MVP całych rozgrywek, który przechylił szalę zwycięstwa

Ćwierćfinał
w Wałbrzychu
Siatkarze Chełmca Wałbrzych, którzy zostali mistrzami Dolnego Śląska juniorów, będą gospodarzami
turnieju ćwierćfinałowego
mistrzostw Polski z udziałem: MMKS Kędzierzyn-Koźle, STS Olimpia Sulęcin, UKS
„Serbinów” Biała Podlaska i
KS Błękitni Ropczyce.
- Faza centralna siatkarskich
mistrzostw Polski juniorów
powraca do Wałbrzycha po 7
latach. Cztery dni z siatkówką,
siedem meczów i tylko dwa
miejsca premiowane awansem

na stronę Chełmca, następnie
poprowadził swój zespół do
wygranej w czwartej odsłonie, a
dodatkowo „złotym” secie. Wałbrzyszanie zasłużenie sięgnęli
po złoty medal mistrzostw Dolnego Śląska, ale wierzymy, że
to dopiero początek sukcesów
drużyny, która na przełomie
lutego oraz marca wystąpi w
ćwierćfinale mistrzostw Polski
kadetów. W dniach 27 lutego-1

marca odbędą się ćwierćfinały MP, którymi gospodarzami
właśnie będzie nasz klub. Mecze odbędą się w Hali Wałbrzyskich Mistrzów a szczegółowy
harmonogram podamy po losowaniu PZPS – mówi Fabian
Kurzawiński.
(RED, fot. Chełmiec)
Gwardia Wrocław – Chełmiec Wałbrzych
3:1 (25:20, 25:22, 30:32, 25:18)

Chełmiec Wałbrzych – KS Gwardia Wrocław 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:16),
złoty set 15:10
Chełmiec: Dominik Płużka, Oskar
Suchowolak, Michał Jerzyk, Hubert
Laszkiewicz, Wiktor Mordarski, Dawid
Szymków, Dawid Witek, Szymon Mikołajczyk, Maciej Galara, Miosz Baran,
Oliwie Mroziński, Szymon Ziemniak,
Jakub Szwed, Filip Natkaniec, Damian
Pietrzykowski, Michał Heral. Trenerzy:
Dariusz Ratajczak oraz Mariusz Jerzyk.

Czas na play off
W ostatniej kolejce spotkań sezonu zasadniczego
II ligi siatkarzy Ikar Legnica
uległ MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 2:3 (17:25, 25:22,
20:25, 25:22, 12:15). Wałbrzyszanie zakończyli ten
etap rozgrywek na drugim
miejscu i 29 lutego rozpoczną zmagania w fazie play off.
Na zakończenie sezonu
regularnego ekipa trenerów

REKLAMA

Janusza Ignaczaka i Fabiana
Kurzawińskiego zagrała w składzie: Nowak, Sroka, Gawryś,
Kulik, Leński, Dereń, Zieliński
(libero) oraz Mikulski, Szczygielski, Gontarewicz, Zimowicz,
Dzikowicz, Redyk, Pizuński (libero).
W pozostałych meczach 16
kolejki 4 grupy II ligi: Astra Nowa
Sól - Olavia Oława 3:0, Rosiek Syców - AZS UZ Zielona Góra 1:3,

Sobieski Arena Żagań - Ziemia
Milicka Milicz 3:1, Bielawianka-Bester Bielawa – pauzowała.
- Przed nami 2 tygodnie
przerwy w rozgrywkach, po
której czeka nas faza play-off.
W półfinale zmierzymy się z
Sobieskim Żagań. Pierwsze
mecze zostaną rozegrane 29
lutego i 1 marca w Wałbrzychu
– mówi Fabian Kurzawiński.
(RED)

Tabela końcowa grupy 4:
1. Astra Nowa Sól
16
2. MKS Aqua-Zdrój Wałb. 16
3. Sobieski Żagań
16
4. Bielawianka Bielawa 16
5. AZS UZ Z. Góra
16
6. Olavia Oława
16
7. Ziemia M. Milicz
15
8. Ikar Legnica
16
9. Rosiek Syców
16

do półfinałów. Ekipa trenera
Janusza Ignaczaka wystąpi
przed fantastyczną wałbrzyską
publicznością, która nie raz
pokazywała, że jest siódmym
zawodnikiem. Razem pomóżmy naszym juniorom odnieść
sukces. Wstęp na mecze jest
bezpłatny – zachęcają działacze KPS Chełmiec Wałbrzych.
(RED)
Harmonogram meczów
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów:
czwartek 20.02
17:00 grupa A Chełmiec Wałbrzych –
MMKS Kędzierzyn-Koźle
piątek 21.02
12:00 grupa A MMKS Kędzierzyn-Koźle
– Błękitni Ropczyce
15:00 grupa B Olimpia Sulęcin – Serbinów Biała Podlaska
18:00 grupa A Chełmiec Wałbrzych –
Błękitni Ropczyce
sobota 22.02
15:00 1 m. z gr. A z 2 m. z gr. B,
18:00 2 m. z gr. A z 1 m. z gr. B
niedziela 23.02
10:00 2 m. z gr. A z 2 m. z gr. B,
12:00 1 m. z gr. A z 1 m. z gr. B

Wygrały tie-break
40
35
32
31
30
1
13
12
6

44:17
39:22
40:27
36:25
35:21
25:37
19:36
21:40
13:45

W 16 kolejce rozgrywek w
3 grupie II ligi siatkarek MKS
II Kalisz przegrał z MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
2:3 (16:25, 21:25, 27:25,
25:21, 12:15).
Pozostałe wyniki: Jedynka
Siewierz - Sobieski Oława 3:0,
Olimpia Jawor - Sokół Radzionków 2:3, SMS PZPS II Szczyrk

- Polonia Świdnica 20 lutego,
Silesia Volley Mysłowice pauzowała.
Kolejny mecz wałbrzyszanki
rozegrają 29.02. W Hali Wałbrzyskich Mistrzów podopieczne trenera Marka Olczyka będą
podejmowały prowadzącą w
rozgrywkach Olimpię Jawor.
(RED)
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

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

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

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

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

SKUP AUT

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

ZA GOTÓWKĘ

na rynku od 1998 roku.

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

MALOWANIE,

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

Klęska w Krośnie
Bez Damiana Cechniaka i Rafała Glapińskiego, koszykarze Górnika Trans.eu
Wałbrzych przegrali w Krośnie z Miastem Szkła 78:94. Wcześniej,
we własnej hali, wałbrzyszanie pokonali Pogoń Prudnik 82:71.
Damian Cechniak 6, Maciej Koperski 5,
Bartłomiej Ratajczak 4, Rafał Glapiński
3, Kamil Zywert 3, Mateusz Podejko 2,
Damian Durski 0.

Górnicy, podrażnieni zaskakującą porażką w Kołobrzegu, środowy mecz z Pogonią
rozpoczęli od prowadzenia
6:0, a po 5 min. gry było już
16:5. Przez kolejne 3 min. oba
zespoły miały problemy ze
zdobywaniem punktów, lecz
szybciej impas strzelecki przełamali gospodarze, którzy I
kwartę wygrali 25:10. Prudniczanie, wśród których jest
trzech reprezentantów Polski
w koszykówce 3x3, nie byli
w stanie nawiązać walki także po przerwie, co pozwoliło
Górnikowi budować przewagę. Dość powiedzieć, że już w
17 min. spotkania miejscowi
wygrywali 47:20, ale w końcówce tej ćwiartki zabrakło im

koncentracji, co pozwoliło rywalom odrobić część strat. Na
drugą połowę Górnik wyszedł
prowadząc 50:28 i tym razem
obyło się bez „syndromu trzeciej kwarty”, bo podopieczni
trenera Łukasza Grudniewskiego kontrolowali grę i wynik.
Do połowy ostatniej odsłony
przewaga wałbrzyszan oscylowała w okolicach 20 oczek, ale
po serii rzutów P. Garwola Pogoń zmniejszyła straty, lecz nie
była w stanie odwrócić losów
meczu.
Górnik Trans.eu Wałbrzych - Pogoń
Prudnik 82:71 (25:10, 25: 18, 19:21,
13:22)
Górnik: Damian Pieloch 18, Marcin
Wróbel 13, Karol Kamiński 10, Krzysztof
Jakóbczyk 9, Grzegorz Kulka 9,

Niedzielny mecz w Krośnie
rozpoczął się od prowadzenia
gospodarzy 5:0, potem - po
rzutach Damiana Pielocha –
było 9:7, ale wałbrzyszanie nie
byli w stanie przełamać rywali.
Ekipa trenera Marcina Radomskiego wygrała I kwartę 18:12,
ale już na początku drugiej
ćwiartki przewaga wzrosła do
10 pkt. Potem gra toczyła się
zrywami: Górnik zmniejszał
różnicę do 5 oczek, a po chwili
krośnianie znów odskakiwali
na 10 pkt. Po syrenie kończącej I połowę dystans wzrósł do
12 pkt. (46:34), a po zmianie
stron biało – niebiescy przestali
trafiać, co miejscowi skrzętnie
wykorzystali i po pół godzinie
gry Miasto Szkła prowadziło
już 66:44. W ostatniej kwarcie
Górnik rzucił się do odrabiania
1. Czarni Słupsk
2. WKK Wrocław
3. Górnik Trans.eu Wałbrzych
4. Sokół Łańcut
5. Księżak Łowicz
6. Miasto Szkła Krosno
7. Pogoń Prudnik
8. Polonia Leszno
9. GKS Tychy
10. Znicz Pruszków
11. Basket Poznań
12. AZS Politechnika Opolska
13. Zetkama Doral Nysa Kłodzko
14. Kotwica Kołobrzeg

37
36
35
34
33
31
30
30
30
29
28
28
27
27

KREDYTY

DOMOFONY
MONITORING

Tel. 663 712 904
ul. Kopernika 13,
Świebodzice

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

Gotówkowe, dla firm,
na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.
bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Derby w Świdnicy
strat, ale gospodarze kontrolowali wydarzenia na parkiecie
i zasłużenie wygrali 94:78, prezentując wysoką skuteczność
rzutów za 2 pkt. (31 celnych
na 39 prób), dominując na tablicach (zbiórki 38:22) i w asystach (22:12).
W następnej kolejce Górnik Trans.eu Wałbrzych będzie
podejmował Weegree AZS Politechnika Opolska. Spotkanie
zostanie rozegrane 22 lutego o
godz. 17.00 w hali Aqua-Zdrój.
Miasto Szkła Krosno - Górnik Trans.eu
Wałbrzych 94:78 (18:12, 28:22, 20:10,
28:34)
Miasto Szkła: Czujkowski 22, Ciesielski
15, Śpica 14, Dymała 13, Jasiński 10,
Oczkowicz 9, Spała 7, Żmudzki 4.
Górnik: Kamiński 22, Kulka 17, Pieloch
15, Jakóbczyk 11, Durski 7, Podejko 4,
Ratajczak 2, Zywert, Wróbel, Koperski.
Pozostałe wyniki 24 kolejki: Energa Kotwica Kołobrzeg - Zetkama Doral Nysa
Kłodzko 72:67, Rawlplug Sokół Łańcut
- STK Czarni Słupsk 73:79, Weegree AZS
Politechnika Opolska - Timeout Polonia
1912 Leszno 74:92, KS Księżak Łowicz
- Biofarm Basket Poznań 71:85, WKK
Wrocław - Elektrobud-Investment ZB
Pruszków 19 lutego.
(RED, fot. Dawid Wójcikowski)
22
20
20
21
21
21
21
21
21
20
20
21
20
21

1851:1736
1776:1633
1638:1526
1829:1731
1860:1858
1674:1654
1742:1759
1747:1780
1734:1769
1545:1609
1586:1616
1776:1877
1559:1663
1700:1806

Ze zmiennym szczęściem
rywalizowały nasze zespoły
w III lidze koszykarzy. Tym
razem w roli zwycięzców z
parkietu schodzili zawodnicy
MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój, a w roli pokonanych zawodnicy rezerw Górnika Trans.eu Wałbrzych.
W IV kolejce spotkań w grupie walczącej o miejsca 9-15
III ligi koszykarzy MKS Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój pokonał Orła Ziębice 102:78 (35:17,
18:23, 31:18, 18:20). Punkty
dla MKS Mazbud Basket zdob
ywali: Mateusz Myślak 25, Bartłomiej Józefowicz 25, Paweł
Piros 18, Michał Kaczuga 12,
Przemysław Olszewski 12, Patryk Kowalski 6, Aleksander

Sulikowski 2, Maksymilian Karwik 2. Następny mecz drużyna
z uzdrowiska rozegra 23 lutego o godz. 17.00 w Świdnicy z
IgnerHome Polonia.
W spotkaniu IV kolejki w
grupie walczącej o miejsca 1-8
III ligi koszykarzy Team-Plast KK
Oleśnica wygrał z Górnikiem
Trans.Eu II Wałbrzych 87:85
(24:24, 12:18, 29:23, 22:20).
Punkty dla Górnika zdobywali:
Mateusz Stankiewicz 30, Kuba
Niziński 18, Kacper Rejek 15,
Marcin Jeziorowski 10, Kamil
Matusik 7, Maciej Szymański 5,
Jakub Bedla. Kolejne spotkanie rezerwy Górnika rozegrają
22.02. o godz. 12.00 we Wrocławiu z rezerwami Śląska.
(RED)

Zagrają o medale
W Poznaniu, w dniach 20-23 lutego 2020 r.,
rozgrywane będą finały Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu. Piłkarki nożne
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Wałbrzychu,
które na co dzień rywalizują w ekstralidze piłki nożnej
kobiet, zagrają w grupie C,
a ich rywalkami będą dziewczęta reprezentujące: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Olsztyn oraz Politechnikę
Poznańską.
Wcześniej
wałbrzyszanki, które przygotowują się do
rundy wiosennej ekstraligi,
rozegrały mecz kontrolny we
Wrocławiu, pokonując tamtejsze akademiczki 5:2.
AZS Wrocław
- AZS PWSZ Wałbrzych 2:5 (1:2)

Bramki dla AZS PWSZ: Ewa Cieśla 2,
Alicja Materek, Klaudia Fabova, Monika
Kędzierska.
AZS PWSZ: Sapor - Kędzierska, Bosak,
Zawadzka, Szewczuk, Cieśla, Ostrowska, Rapacka, Podkowa, Materek, Fabova oraz Głąb, Turkiewicz, zawodniczka
testowana, Migacz.
Mecze kontrolne rozgrywają także
zespoły męskie:
Zdrój Jedlina-Zdrój - Olimpia Kamienna
Góra 4:2 (3:2)
Bramki dla Zdroju: Rafał Lipiński 2,
Jonatanas Dos Santos Pereira, Maksymilian Kacprzyk
Podgórze Wałbrzych – KS Walim 2:9
Bramki dla Podgórza: Wroczyński,
Piątek.
Czarni Wałbrzych - Wierzbianka
Wierzbna 1:4 (0:3)
Bramka dla Czarnych: Kamil Szarek.
Iskra Witków Śląski – Górnik Boguszów
– Gorce 2:5
(RED)
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USŁUGI
(6) Hydraulik, instalacje co,
wodno – kanalizacyjne, gazowe, montaż kominów. Tel.
506 206 102
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(9) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(2) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
(4) Zamienię mieszkanie w
Kamiennej Górze: 4 piętro, 31
m kw., 2 małe pokoje, kuchnia,
łazienka, niski czynsz, ciepłe, bez
zadłużenia, przy bloku działka - na
mieszkanie w Wałbrzychu. Tel. 723
342 747
Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno - Walim 1
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.
(2) Super okazja! Uzbrojone działki budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

standard ! cena249tys Tel do kontaktu 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 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama. net. pl pod nr PAN- MS1060
BIAŁY KAMIEŃ 2 pokoje parter
cena 65tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna na
www. panorama. net. pl pod nr
PAN- MS- 549
PODGÓRZE 2pokoje, 77m2 2pietro
cena 108tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna na
www. panorama. net. pl pod nr
PAN- MS- 1076
BIAŁY KAMIEŃ 2 pokoje, 41, 60m2,
parter, cena 79tys zł tel do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna na
www. panorama. net. pl pod nr
PAN- MS- 1074
SOBIĘCIN 2 pokoje, 29, 71m2,
parter, cena 69tys zł tel do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna na
www. panorama. net. pl pod nr
PAN- MS- 1094
BIAŁY KAMIEŃ 1 pokój, 32, 74m2,
3 piętro, gotowe do zamieszkania,
cena 118tys zł
tel do kontaktu 792-549-757, oferta
dostępna na www. panorama. net.
pl pod nr PAN- MS- 979
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 4 pokoje, 72,
25m2, 2 piętro, kamienica, cena
189tys zł tel do kontaktu 792-549757, oferta dostępna na www.
panorama. net. pl pod nr PANMS-1089

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

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

KUPIĘ
(11) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki 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 RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki

MS – 3979 – Szczawno – Zdrój,
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2,
do wprowadzenia, cena 272 tys.
Tel. 883 334 481
MS- 4062- Piaskowa Góra, 2 pok. po
kapitalnym remoncie, 41 m2, parter, cena 175 tys. Tel. 883 334 481.
MS – 4075 – Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, do wprowadzenia, 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 KLIENTÓW
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY
MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ GÓRZE,
LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ
SPŁATY ZADŁUŻENIA

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

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1. 100. 000 zł. TEL.
606 97 66 30
DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul. Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
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

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. Basztowa, 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.
gazowe, 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. Kościuszki,
83m2, parter z wejściem od ulicy, C.
O. gazowe, cena 2. 800zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1100zł z wszystkimi
opłatami, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd
do Wałbrzycha, Świebodzic, cena
199. 000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE WILLOWE z tarasem i zadbanym ogrodem (parter) na wynajem
wyposażone, 3 pokoje, aneks
kuchenny, 60m2, piękna okolica
Cena: 1 990 zł, ( nr: 2551)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 62 m2, 2 pokoje, 3 piętro.
Cena:129 000 zł (nr: 2552), (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy,
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc,
poczekalnia, ogrzewanie elektryczne. Cena: 169 000zł. Wynajem-1600
zł (nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena: 259 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro, jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, cena: 187 000 zł (nr:2143)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow. 120m2,
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż:
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni
118 m2, witryna, zaplecze, dobrze
utrzymany. Cena wynajmu: 2500 zł
(nr: 2545) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – 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, łazienka 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 - biurowo- administracyjny usytuowany na działce
o pow. 13 324 m2. Powierzchnia
łączna zabudowań 7 277 m2. Cena:
750 000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66
06, (74) 843 33 33.
BON – na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 700 m2 w
Starych Bogaczowicach. Cena 500
000 zł (nr. 2229), (74) 666 66 06, (74)
843 33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC, 62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 50m2, 9
piętro, jasna kuchnia w zabudowie,
2 pokoje, ogrzewanie miejskie,
cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO: mieszkanie
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, kuchnia w zabudowie z wyposażeniem,
łazienka z wc, ogrzewanie gazowe,
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 bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
Cena 100 tys. zł.
Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, dwa pokoje, kuchnia, 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 Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, 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 zabudowaną 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

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

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Pilnie poszukuje mieszkania w
Głuszycy, minimum dwa pokoje,
łazienka, standard do zamieszkania. Cena do 70 tys. zł.
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys. zł
Sprzedam dom o przeznaczeniu
usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2, działka 800 m2. Cena
370 tys. zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www. zolnieruk.pl.
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