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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
- Marszałek Województwa
nie realizując ustawowego
obowiązku doprowadził DW
380 do stanu, który zagrażał
użytkownikom.
Zlekceważył zalecenia wynikające z 5
letniego przeglądu i nakazu
Wojewódzkiego
Inspektora
Nadzoru Budowlanego we
Wrocławiu. Wykorzystując prawo do kaskadowego przekazywania dróg pozbył się problemu przerzucając go na Powiat
Wałbrzyski. Według dokumentów wytworzonych przez DSDiK we Wrocławiu oszacowane
koszta doprowadzenia przedmiotowego odcinka drogowego do stanu DOSTATECZNEGO
zostały określone na kwotę
około 3 mln. zł – argumentuje
starosta Krzysztof Kwiatkowski
(pisownia oryginalna).
Tymczasem władze województwa dolnośląskiego podtrzymują deklarację dofinansowania remontu zrujnowanej
drogi z Unisławia Śląskiego do
Głuszycy.
- Proponowane wsparcie dla
starostwa wynosiło w granicach
2 mln. zł. Koszty prac remontowych na drodze powiatowej są
niższe niż dla prac na drodze o
parametrze trasy wojewódzkiej.
Środki te byłyby wystarczające na wykonanie niezbędnych
prac remontowych na omawia-

nym odcinku dawnej DW 380.
Proponowaliśmy współpracę
poprzez dialog i porozumienie.
Tak jak poprzednio napisałem,
jeśli Pan Starosta wybiera wejście na drogę sporu sądowego,
organy wymiaru sprawiedliwości z pewnością wyjaśnią powyższą sprawę – mówi Michał
Nowakowski, Rzecznik Prasowy
Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Powiat sfinansuje
remont

W ubiegłym tygodniu starosta Krzysztof Kwiatkowski
ogłosił, że „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
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Powiat idzie na wojnę
z marszałkiem
- Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął decyzję o skierowaniu powództwa cywilnego przeciwko Marszałkowi
Województwa Dolnośląskiego. Sprawa dotyczy przekazanej w katastrofalnym stanie technicznym drogi DW
380 Unisław Śląski - Głuszyca i roszczenia na kwotę 3 000 000 zł – informuje starosta wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski. - Samorząd Województwa zawsze postępuje zgodnie z prawem oraz otwarty jest na dialog,
współpracę i porozumienie ze wszystkimi samorządami lokalnymi. Jeśli Pan Starosta wybiera wejście
na drogę sporu sądowego, organy wymiaru sprawiedliwości z pewnością wyjaśnią powyższą sprawę –
odpowiada Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
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 – argumentował Krzysztof Kwiatkowski.

Wszyscy kłamią?

Po publikacji artykułu „Odnowią zrujnowaną drogę” w
portalu db2010.pl i na Facebooku, starosta wałbrzyski poinformował nas o wystąpieniu
na drogę sądową przeciwko
marszałkowi województwa o 3
mln. zł. Zapytaliśmy czy nie lepiej usiąść do rozmów? Wszak
rzecznik marszałka mówi o
tym, że urząd marszałkowski
chciał przekazać pieniądze na
remont tej drogi.
Krzysztof Kwiatkowski: - Marszałek daje 1 milion potrzeba

wynikająca z ich dokumentów
to 3 miliony na doprowadzenie
do stanu DOSTATECZNEGO a
przebudowa to koszt 8 milionów (pisownia oryginalna – red).
Rzecznik marszałka mówi o
dwóch milionach. Może - zamiast wydawać publiczne pieniądze na sądy - wynegocjować kolejne pieniądze. Mamy
przecież wicemarszałka, mamy
radnych z koalicji rządzącej
województwem.
Krzysztof Kwiatkowski: Rzecznik to KŁAMCA nigdy nikt
nie zaproponował powiatowi
dwóch milionów tylko w 2019
1 milion. Mamy radnych którzy głosowali ZA NISZCZENIEM
POWIATU
WAŁBRZYSKIEGO
(pisownia oryginalna – red).
Radny Mirosław Lubiński też
mówił o dodatkowym 1 mln zł...
Krzysztof Kwiatkowski: - To
niech pokaże jeden z drugim
dokument. Skoro Pan taki dociekliwy to czemu nie żąda Pan

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego od 8 do 13 stycznia 2020 r. całkowicie
zamknął drogę na odcinku Rybnica Leśna – Grzmiąca.
dokumentów tylko pisze BAJKI??? Gdzie jest OBIECANY przez
DSDiK remont w 2019??? Radny
który głosuje przeciwko swoim
wyborcom jest jak piosenka
Lady Pank „mniej niż...” (pisownia oryginalna – red).
Sprawdzam stan rozmawiając z wicemarszałkiem, radnymi i rzecznikiem. Wszyscy chcą

rozmów i mówią o konkretnych kwotach. Może zatem lepiej rozmawiać o konkretach,
zamiast wydawać przez lata
pieniądze na sądy, a na drogę
z budżetu powiatu?
Krzysztof Kwiatkowski: - Jak
zostanie Pan Starostą to tak
Pan zrobi.
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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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Zakończenie ferii w OSK

Dialog i współpraca wszystkich
dla wspólnego dobra
Gest posłanki Lichockiej
był dla mnie szokiem, choć
tak naprawdę już od dawna
doświadczaliśmy, jako parlamentarzyści, rożnej postaci
lekceważenia lub wręcz pogardy ze strony PiS.
Jednak to, co zrobiła posłanka, jest tym bardziej
skandaliczne, bo stało się po
bardzo ważnej debacie na sali
plenarnej Sejmu RP, w sprawie
przekazania 2 miliardów złotych na leczenie onkologiczne chorych Polaków. To była
obrzydliwa reakcja na dyskusję, w której mówiono o dramatycznej sytuacji w służbie
zdrowia, o kolejnych, zwiększających się w zastraszajacym
tempie długach szpitali i ich
zamykaniu, czy o wydłużonym
czasie oczekiwania na wizyty
u specjalistów. To była pogardliwa odpowiedź na prośby ze
strony opozycji, by pieniądze
te przeznaczyć na leczenie i
zwiększenie dostępu do wielu
nowoczesnych leków onkologicznych, z których polscy
pacjenci nie mogą korzystać,
walcząc o swoje zdrowie i życie. Niestety, te argumenty nie
wzbudziły zainteresowania,

czy troski u posłów PiS, w tym
także posłanki Lichockiej i bez
chwili zawahania zagłosowali
za przekazaniem tej ogromnej
(kolejnej już) kwoty na TVP.
Opozycja nie miała i nie ma
cienia wątpliwości, że pieniądze te posłużą kierownictwu
telewizji do dalszej realizacji
przemysłu pogardy, nienawiści i kłamstw. Oczywistym jest
także, że zasilą budżet telewizji, który jest zaplanowany
na kampanię prezydenta A.
Dudy. Haniebny i podły gest
Joanny Lichockiej oddaje w
pełni nie tylko stosunek PiS do
osób chorych, do czekających
na leczenie pacjentów, ale do
wszystkich Polaków.
W ubiegłym Wałbrzychu i
Świdnicy rozpoczęliśmy oficjalnie kampanię Małgorzaty
Kidawy-Błońskiej. „Prawdziwa
Prezydent” - tak brzmi hasło tej
kampanii, ale też mówi o tym,
jaką prezydenturę przyniesie
ona ze sobą do Pałacu Prezydenckiego - reprezentując
wszystkich Polaków, a nie tylko
swoich wyborców. Nie będzie
dzieliła rodaków i przywróci
szacunek należny wszystkim,
by każdy czuł się w Polsce

bezpieczny i mógł realizować
swoje marzenia i pasje. Bedzie
najlepszym
gospodarzem,
dostrzegającym problemy i
potrzeby zwykłych ludzi. Nie
będzie poddawała się ocenie
kolegów z partii i realizowała
ich politycznych planów, ale
z pokorą wsłucha się w głos
obywateli. Takiej prezydentury
chce Małgorzata Kidawa-Błońska i taka ona będzie, bo taka
właśnie jest Wicemarszałek Sejmu. Jest wrażliwa, ale odważna.
Jest empatyczna, ale konkretna

i konsekwentna. Chce dialogu
i współpracy wszystkich, dla
wspólnego dobra. Dzisiaj takiej
prawdziwej prezydentury potrzebuje Polska.
Agnieszka Kołacz – Leszczyńska

***
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.

W drugim tygodniu ferii dla uczestników zajęć w
Ośrodku Społeczno – Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w
Wałbrzychu zorganizowane
zostały zajęcia stacjonarne i
terenowe.
- W palmiarni dzieci obserwowały egzotyczne rośliny, a
przede wszystkim nową atrakcję – lemury, które przywieziono z Czech. W palmiarni, która
jest częściowo wyremontowana, rośnie ponad 250 gatunków roślin z całego świata.
Ściany palmiarni od wewnątrz
pokrywa tuf wulkaniczny z
Etny. Natomiast wyprawa do
Książańskiego Parku Krajobrazowego obejmowała przejście
zróżnicowanymi szlakami i
obserwację przyrody. Stacjonarne warsztaty geologiczne
poprowadzili Członkowie Od-

działu Sudeckiego Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
o Ziemi. Uczestnicy zajęć poznali elementy budowy skorupy ziemskiej, walory przyrody
nieożywionej Sudetów oraz
kolekcje okazów geologicznych. Dzieci rywalizowały w
licznych konkursach i rozgrywkach sportowych m.in. turnieju
warcabowym i bilardowym.
Podczas zajęć plastycznych
wykonywały prace na konkurs
„Żyjmy zdrowo”. Ferie zakończyły się zabawą, podczas której animatorki przeprowadzały
konkursy sprawnościowe i taneczne. Wszystkie najatrakcyjniej przebrane dzieci otrzymały
słodkie nagrody – relacjonuje
Włodzimierz Palusko, kierownik
Ośrodka Społeczno – Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu.
(OSK)
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie

REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli.
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.
Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności,
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach,
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

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

Zapisy i informacje:

784 609 208, 693 788 894

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

29 lutego - BOLESŁAWIEC, 1 marca - WROCŁAW,
2 marca - LUBIN i GŁOGÓW, 3 marca - WAŁBRZYCH
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Tydzień pomocy
pokrzywdzonym
W związku z ustanowieniem
dnia 22 lutego Dniem Ofiar
Przestępstw,
Ministerstwo
Sprawiedliwości po raz kolejny
koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”. W bieżącym
roku obchody odbywają się od
21 do 28 lutego. Celem akcji jest
udzielenie ofiarom przestępstw
wszechstronnych
informacji
o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec sprawców
przestępstw oraz informacji w
sprawach cywilnych i administracyjnych. W ramach tej akcji prokuratorzy Prokuratury Rejonowej
w Wałbrzychu będą w gmachu
prokuratury przy Placu Magistrackim 7 w Wałbrzychu, w godzinach urzędowania tj. od 8.00
do 15.00, udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej osobom,
które zostały pokrzywdzone
przestępstwem. Bezpłatne dyżury prawników i psychologa są
także prowadzone w Lokalnym
Punkcie Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałbrzychu przy
ul. Ogrodowej 15 D w czwartek
w godz. 8:00-16:00 oraz w piątek w godz. 12.00-16.00. Więcej
informacji można uzyskać pod
numerem telefonu: 517 592 784
oraz za pośrednictwem poczty
elektrofonicznej: walbrzych@pomoc-pokrzywdzonym.pl.
(RED)

Pracowałeś? Rozlicz się z ZUS!
Tylko do końca tygodnia
mają czas emeryci i renciści na rozliczenie z ZUS-em
swoich dodatkowych dochodów. Jeżeli w 2019 roku
pieniądze z ZUS nie było
jedynym dochodem – ostatni dzień lutego to ostatni
dzwonek na poinformowanie o tym ZUS. Nie muszą
sobie tym zawracać głowy
osoby, które już osiągnęły
powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65
mężczyźni.
Emeryci i renciści, którzy w
2019 r. pracowali zawodowo,
powinni do 29 lutego2020
r.
powiadomić
ZUS
o
osiągniętych w ubiegłym roku
przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym
lub rocznym - w zależności od
tego, co jest korzystniejsze dla
świadczeniobiorcy. Przychody
rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki
same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą)
powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność,
za przychód uważa się pod-

stawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie lub oświadczenie
należy dostarczyć do oddziału
ZUS, który wypłaca emeryturę
lub rentę.
- Ten obowiązek nie dotyczy
tych osób, które już osiągnęły
wiek emerytalny, czyli mają
ustalone prawo do emerytury i
wiek, który uprawnia do przejścia na emeryturę powszechną.
Te osoby mogą zarabiać bez
ograniczeń – mówi Iwona
Kowalska-Matis,
Regionalny
Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W przypadku
„pełnoprawnych” emerytów
bez względu na to jak duży
będzie dochód w ciągu roku –
ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanej emerytury.
W zupełnie innej sytuacji
są renciści i osoby, które przeszły na „wcześniejszą” emeryturę. Jeśli nie poinformują
o dodatkowych dochodach
ZUS będą musiały zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Żeby tego uniknąć trzeba
poinformować ZUS o prognozowanych dochodach.
- Obowiązek informowania
ZUS o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły
powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to czy

pracują na etat, czy tylko zlecenie lub dzieło. W zależności od
tego jak wysoki jest ich dochód
ZUS okresowo zmniejszy kwotę
wypłacanego świadczenia lub
zawiesi jego wypłatę – uprzedza Iwona Kowalska-Matis.
ZUS może zawiesić wypłatę
świadczenia, a nawet zażądać
zwrotu niesłusznie pobranych
pieniędzy. Zmniejszeniu podlega wypłata z ZUS, gdy uzyskany przychód jest większy
niż 70 procent przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy
przychód przekroczy górną
kwotę graniczną, tzn. 130
procent przeciętnego wynagrodzenia.
Kształtowanie kwoty w
2019 r. przedstawia tabela.
Gdy przekroczony zostaje
próg 70 procent przeciętnego
wynagrodzenia, świadczenie
umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś
(gdy kwota przekroczenia jest
wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:
• 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy;
• 449,31 zł dla renty z tytułu
częściowej niezdolności do
pracy;

• 509,22 zł dla renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna osoba.
Emeryci, którzy osiągnęli
powszechny wiek emerytalny,
a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów
wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność
do pracy pozostaje w związku
ze służbą wojskową oraz renty
rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych
świadczeń, mogą zarobkować
bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych
zarobkach.
(IKM)

OKRES

70%

130%

1-2/2019

3206,20 zł

5954,30 zł

3-5/2019

3404,70 zł

6322,90 zł

6-8/2019

3465,70 zł

6436,30 zł

9-11/2019

3387,50 zł

6291,10 zł

12/2019

3452,20 zł

6411,10 zł

Roczna kwota przychodu

40638,30 zł

75470,60 zł
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Potencjalny Kowalski
szuka kredytu i…
…chcąc wybrać najlepszy kredyt chodzi od banku do banku.
Każdy bank aby móc sprawdzić
jego zdolność - sprawdza BIK.
Odwiedzając załóżmy 4 banki,
porównując oferty, zostały zadane 4 zapytania do BIK.
Pewnie wielu z Was zastanawia się co to jest BIK i dlaczego jest taki ważny. Biuro
Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o
historii kredytowej każdego
z nas, tzn. informacje o tym,
czy rzetelnie spłacamy swoje
zobowiązania. Informacje te
przekazywane są przez banki, oraz instytucje ﬁnansowe
udzielające pożyczek.
Ale wróćmy do naszego
Kowalskiego. Zrezygnowany
przechodzi koło naszej placówki FINES w Wałbrzychu
przy ul. Broniewskiego 69

i czytając szyld „KREDYTY I
POŻYCZKI” wchodzi do środka. W końcu Kowalski traﬁł
do właściwego miejsca. Jego
wędrówka się zakończyła.
Siada więc wygodnie, a nasi
doradcy rozpoczynają rozmowę. I co się okazuje? Kowalski chodząc po bankach
i myśląc, że dostanie najlepszą ofertę obniżył tylko
swój scoring. Z tego powodu
mogą wyniknąć małe trudności w szukaniu dla niego najlepszej propozycji. Dlaczego?
Ponieważ dla banku ważna
jest liczba zapytań w BIK.
My - jako ﬁnansowi eksperci
- poprzez rozmowę, badając
zdolność klienta oraz mając
wiedzę o preferencjach wielu
banków - wiemy do jakiego z
nich warto złożyć wniosek. W
przypadku osób, które maja

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

złą historię w BIK lub nie
mogą udokumentować dochodu, możemy zaproponować pożyczkę pozabankową
na oświadczenie. Firmy pozabankowe akceptują także
klientów z dochodem tylko
z 500+ oraz rożnego rodzaju
zasiłkami.

Przyjdź do nas i sprawdź sam:
Wałbrzych ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) tel. 74 666 88 99,
ul. Broniewskiego 69, (obok baru Małgosia) tel. 74 663 80 30
e-mail: walbrzych@operatorbankowy.pl, www.ﬁnes.pl

Nasz Kowalski, po wnikliwej analizie dostaje kredyt
na atrakcyjnych warunkach, z
dogodnym okresem do spłaty, dopasowaną ratą, a co
najbardziej cieszy to fakt, że
pieniądze w ciągu 15 minut
są na jego koncie. Kowalski z
uśmiechem na twarzy żegna
się z nami mówiąc DO ZOBACZENIA.
Chcesz być zadowolony
tak jak Kowalski? Damy Ci
klika dobrych wskazówek:
Chcąc otrzymać dobry kredyt
pamiętaj, że nie zawsze bank

pierwszego wyboru będzie
tym najlepszym. Także Twój
bank, w którym masz konto,
może okazać się mało konkurencyjny. Dlatego warto przyjść
do nas, bo w jednym miejscu
mamy oferty wielu banków.
Jesteśmy w branży od przeszło 12 lat. Dzięki naszemu
wieloletniemu doświadczeniu
zawsze wnikliwie analizujemy

i przedstawiamy najlepszą
ofertę spośród możliwych.
Zapewniamy
profesjonalną
obsługę, a co najważniejsze
zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych klientów,
dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby każdy klient
zawsze nam mówił tak jak
przysłowiowy Kowalski - DO
ZOBACZENIA.
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Koronapis szaleje
Janusz
Bartkiewicz

Kilka już razy byłem bliski
podjęcia decyzji o wyrzuceniu
telewizora za okno, ale za każdym razem zwyciężała świadomość, że w ten sposób pozbyłbym się bardzo przydatnego
lufcika na świat, który pozwala
mi na obserwację tego, co się
dzieje na tym łez padole. A
dzieje się fatalnie i - niestety
- jest coraz gorzej, albowiem
szczepionki na głupotę ludzką
nie ma i wszystko wskazuje na
to, że bardzo długo, a w zasadzie nigdy chyba nie będzie,
przez co Ziemia nasza zmuszona została do coraz bardziej
radykalnej walki z tą najgłupszą
istotą, jaką jest człowiek. Z każdym rokiem jest coraz gorzej,
bo w tym ogłupiałym świecie
nie człowiek i przyroda się liczy,
ale tylko i wyłącznie pieniądze.
Jest jeszcze szansa na ratunek,
ale raczej mizerna, bo - jak napisałem - szczepionki na ludzką
głupotę nie ma. Nie ma też całkowicie skutecznej szczepionki
przeciwko grypie, bo te które
człowiek opracował i stosuje,
grypy dotychczas nie zatrzy-

mały, albowiem jej wirus jest
tak złośliwy, że przechodzi zbyt
liczne i zbyt szybkie mutacje,
aby chorobę tę opanować. Teraz zagraża nam koronawirus,
czyli wirus grypy obywatelstwa
chińskiego i wszyscy wkoło
drżą ze strachu, ale radują się
producenci różnego rodzaju
masek na twarz i innych tego
typu gadżetów. Dla nich to
czas obfitych żniw. A ja przypomnę, że jeszcze tak niedawno
świat drżał przed grypą ptasią
i świńską, która aczkolwiek
groźna, totalnego zagrożenia
nie spowodowała. Nie ma też
skutecznej szczepionki przeciw
banalnej „normalnej grypie”,
na którą tylko w Polsce od 1
września 2018 r. do 15 marca 2019 r. zmarło 108 osób, o
czym wieszczący kataklizm jakoś nie wspominają. Nie dajmy
się więc zwariować, bo znów
ktoś chce na ludzkim strachu
zarobić wielką kasę.
Wracając jednak do telewizji, to od długiego już czasu
bardzo denerwują mnie panoszące się w każdym dostępnym kanale reklamy przeróżnych leków i suplementów,
przez co odnoszę wrażenie, że
współczesna telewizja istnieje nie po to, aby dać ludziom
godziwą rozrywkę i porcję solidnej wiedzy, a jedynie po to,
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aby wielkie i bajecznie bogate
firmy farmaceutyczne mogły
wciskać ludziom najróżniejszy kit i robić im nieustannie
sieczkę z mózgu, pokazując
cudowne, bo błyskawiczne
skutki stosowania tego najróżniejszego badziewia. Każdy z
nas codziennie widzi, że wśród
reklam, te dotyczące wyrobów farmaceutycznych królują
niepodzielnie i doszło już do
tego, że od ich natarczywych i
kretyńskich treści nie ma praktycznie ucieczki. Niekiedy mam
wrażenie, że doszło do jakiejś
reklamowej telewizyjnej zmowy, mającej uniemożliwić telewidzom uchronienie się przed
ich nachalnością, ponieważ
poszczególne stacje nadają je
praktycznie w tym samym czasie.
Oczywiście te uwagi o celowości istnienia telewizji,
nie dotyczą tzw. telewizji publicznej (na którą od dziesięcioleci płacę haracz w postaci
abonamentu), której zasadniczym celem jest propaganda
niesamowitych sukcesów ekipy posła Jarosława Kaczyńskiego, grającego skutecznie
rolę nieetatowego naczelnika
państwa, na wzór marszałka Józefa Piłsudskiego, który
nie pełniąc żadnej państwowej funkcji z wyboru, rządził
REKLAMA

przed laty na tyle skutecznie,
że autorytarnie. Oczywiście
telewizja ta, rządzona przez
Jacka Kurskiego, wiernego
barda posła Jarosława, kieruje się dewizą, kiedyś przez
onego barda wygłoszoną, że
„ciemny lud wszystko kupi”.
Wierni tej zasadzie redakcyjni
hunwejbini TVPiS, zalewają
swych odbiorców falą totalnego kłamstwa i hejtu, czyli
szczucia przeciw wszystkim
tym, którzy na nasze polskie
problemy spoglądają inaczej,
niż życzyłby sobie poseł Jarosław. I aby to szczucie było
jeszcze bardziej skuteczne,
zwłaszcza w okresie trwającej
prezydenckiej kampanii wyborczej, rządząca partia (a w
zasadzie koalicja), postanowiła
podrzucić Jackowi Kurskiemu
dwa miliardy złotych, aby siła
rażenia politycznej propagandy PiS została jeszcze bardziej
wzmocniona. Oczywiście cały
partyjny aktyw posła Jarosława, zgodnie z obowiązującym przekazem dnia, krzyczy
donośnie, że PiS żadnych
pieniędzy tzw. Kurwizji nie
przekazuje, bo ustawa, którą
niebawem podpisze Andrzej
Duda dotyczy przecież obligacji. I to jest przykład takiej
właśnie ogłupiającej pispropagandy, albowiem akolici
Jarosława, kierując się wspomnianą dewizą Jacka, wiedzą,
że prosty lud nie ma pojęcia,
iż obligacje państwowe, to nic
innego jak państwowe papiery
wartościowe, których posiadanie stawia posiadacza wobec
Skarbu Państwa w roli wierzyciela, mogącego w każdej
chwili żądać od dłużnika (czyli
państwa) ich wykupienia. A na
dodatek obligacje te są oprocentowane (od 1,5% do ok.
3%), co znaczy, że nie o dwa
miliardy tu chodzi, ale znacznie więcej, co wierząc w ciemnotę prostego ludu, sztabowcy posła Jarosława chcą przed
nim ukryć. Kiedy tego wszystkiego słucham, a zwłaszcza
głosów oburzonej opozycji,
aż skręcam się ze złości i zdziwienia, że nie dostrzegają oni
tego prostego faktu i tego, że
propagandyści rządzącej koalicji po prostu znów sobie w
kolano strzelają. Być może te
dwa miliardy to kwota, której
sobie zwykły śmiertelnik jakoś
nie może sobie uzmysłowić
(zwizualizować), więc przypomnę, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu 27
lat grania, zebrała dotychczas
1 miliard 120 mln zł (przypomnę: 27 lat), za co kupiła chy-

ba 60 tysięcy różnego rodzaju
najwyższej światowej klasy
sprzętu medycznego. Sprzętu, który trafił do publicznych
placówek ochrony zdrowia.
No to proszę sobie wyobrazić,
że prawie dwa razy tyle, od
prezesa Jarosława i Andrzeja
Dudy, dostanie Jacek Kurski
na jeden tylko rok. Opozycja
bezsilnie do Andrzeja Dudy
apeluje, aby tej haniebnej (kolejnej) ustawy nie podpisywał,
by można było pieniądze te
przekazać dodatkowo na potrzeby leczenia chorych na nowotwory Polaków. Wszystko
na to wskazuje, eż jest to przysłowiowe wołanie na puszczy,
ponieważ w przekazie dnia zalecono, aby lud prosty oszukiwać, głosząc, iż dzięki PiS kwota na leczenie raka znacznie
wzrosła, bo za czasów rządów
Platformy było mniej. I propagandziści ci (wszelkiej maści i
autoramentu) całkowicie odporni są na te prostą prawdę,
że to żadna ich zasługa, bo
jest to efekt wzrostu składki
na ubezpieczenia społeczne i
liczby płacących te składki.
Zresztą i prosty lud tej
prawdy do wiadomości nie
przyjmuje tak samo, jak i tego,
że wszelki 500+ i 13 emerytury
wypłacane są nie z budżetu wypracowanego przez partię prezesa Jarosława, ale z budżetu
państwa, czyli z naszych podatków. Czyli są to nasze pieniądze, którymi prezes Jarosław
tak hojnie gospodarzy, dzięki

czemu tysiące partyjnych aktywistów i członków ich rodzin, obsadzonych na różnych
stołkach w spółkach skarbu
państwa, zarabiają miesięcznie
netto do kilkudziesięciu tysięcy
złotych, przez co postępującej
powoli, ale bezwzględnie, inflacji nie muszą się obawiać. A
prosty lud jakoś nie jest w stanie zorientować się, że inflacja
zżera te ochłapy, jakie mu prezes rzucił, a o podniesieniu tej
kwoty uparcie milczy. Również
prosty lud emerycki cieszy się z
rychłej 13 emerytury (nieco powyżej 900 zł netto), za którą będzie zdolny kupić sobie w ciągu
roku jeno dwie bułki każdego
dnia. No chyba, że w całości
wyda na coraz bardziej drogie
leki, tak mocno reklamowane
w telewizji. Zagraniczne firmy
farmaceutyczne (bo polskie
zostały zlikwidowane w efekcie solidarnościowej rewolucji)
zacierają ręce z radości, bo ta
„trzynastka” prawie na pewno
na te leki zostanie w zdecydowanej większości przekazana.
Powtórzę więc raz jeszcze:
szczepionki na głupotę nie ma
i dlatego koronapis szaleje.
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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Pawilon powitalny

Anioły i rajd dla hospicjum

Zamek Książ rozpoczyna
prace nad budową pawilonu
powitalnego. Prezes Zamku
Książ sp. z o.o. Anna Żabska
podpisała umowę z firmą POTOCZNI sp. z o.o. z Żarowa
na realizację tej inwestycji.
Firma została wyłoniona w
przetargu nieograniczonym.
Już latem turyści będą mogli kupić bilety na zwiedzanie zamku, a także pamiątki
z Książa w nowej przestrzeni.
Pawilon powitalny powstanie
przed Budynkiem Bramnym, a
w jego wnętrzu, wypełnionym
roślinnością,
uruchomione
będą cztery stoiska kasowe,
sklep z książkami i pamiątkami

Rozpoczęły się zapisy na
II Rajd Rowerowy dla Hospicjum w Wałbrzychu, który
wystartuje 01.05.2020 r. o
godz. 10.00 przy siedzibie
Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej ul. Krasińskiego
8 w Wałbrzychu. Trwa także
konkurs plastycznym „Anioł
Hospicjum VI”.
II Rajd Rowerowy dla Hospicjum w Wałbrzychu ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na
potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Jego celem jest zwrócenie
uwagi na los chorych i ich rodzin, rozwój świadomości społecznej, a także popularyzacja
kolarstwa jako formy rekreacji
ruchowej, upowszechnienie
zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz zachęcenie do uprawiania
sportu. Impreza skierowana
jest do osób pełnoletnich (które 1.05.2020 r. ukończą 18 lat).
Organizator dopuszcza start
osób niepełnoletnich (które
01.05. 2020 r. ukończyły 16
lat) tylko za wiedzą i pisemną
zgodą obojga rodziców lub
opiekunów prawnych. Dzieci
poniżej 16 roku życia, poza pisemną zgodą rodziców, mogą
wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica, bądź
opiekuna prawnego, który
przez cały czas trwania rajdu
będzie jechał obok dziecka na
rowerze. Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 57 km. W
rajdzie udział może wziąć 300
uczestników. Oplata startowa
do 25 kwietnia2020 r. wynosi
30 zł. Przelewu należy dokonać

oraz punkt pierwszej pomocy.
Całkowita kwota przebudowy
to 1 788 800 zł.
- Pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rosnącej
liczby turystów w zamku Książ,
która już w 2019 r. przekroczyła
pół miliona. Nowy pawilon ma
być przestronny i komfortowy
dla naszych odwiedzających.
Zmieni się również funkcja
przedzamcza. Przewodnicy i
Punkt Obsługi Klienta już znajdują się w Budynku Bramnym.
Tym samy centralizujemy
wszystkie usługi – mówi prezes
Zarządu Zamek Książ sp. z o.o.
Anna Żabska.
(MM)

na poniższe dane z tytułem:
„Imię Nazwisko II Rajd Rowerowy”: Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu, 56 1090 2271
0000 0001 4245 4343.
- Pieniążki przeznaczymy na
rozbudowę hospicjum. Dziękujemy za zainteresowanie rajdem rowerowym i czekamy na
Was wszystkich – mówi Renata
Wierzbicka, prezes Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Oddział w Wałbrzychu.
Zapisy oraz pozostałe informacje na stronie https://online.
datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5492
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Oddział w
Wałbrzychu zaprasza także
do udziału w konkursie plastycznym „Anioł Hospicjum
VI”, którego głównym celem
jest popularyzacja idei opieki
paliatywnej, idei miłości i zrozumienia dla cierpiących oraz
edukacja dzieci i uwrażliwienie
na potrzebę niesienia pomocy

innym. Konkurs to także możliwość prezentacji prac dzieci
i młodzieży uzdolnionej plastycznie.
- Tematem przewodnim
konkursu jest anioł widziany
oczyma dzieci i młodzieży. Wizję anioła można wykonać na
formacie A3 lub A4 technika
mieszana (dopuszczalne: farby wodne, olejne, akrylowe,
suche, sepia/ wszystkie techniki suche/ pastele, ołówek,
kredka, węgiel należy utwardzić werniksem lub lakierem
do włosów). Uczestnik może
zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, którą należy czytelnie
podpisać (opis musi zawierać:
imię i nazwisko autora, wiek,
klasę, numer telefonu, adres
szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego). Uprzedzamy, że prace uszkodzone lub
nieczytelnie opisane nie będą
brane pod uwagę w konkursie. W konkursie wyszczególnione zostały dwie kategorie
wiekowe: I grupa obejmuje

uczniów przedszkolnych i podstawowych, II grupa obejmuje
uczniów szkół licealnych. Prace
należy zgłaszać do 27 marca
2020 roku osobiście lub wysłać pocztą na adres PTOP o/
Wałbrzych ul. Krasińskiego 8,
58-309 Wałbrzych. Powołane
jury oceni zgłoszone prace
konkursowe. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych
otrzymają nagrody rzeczowe i
dyplomy. Nagrodą główną za
zajęcie I miejsca w konkursie są
audiobooki. Wręczenie nagród
odbędzie się 17 kwietnia 2020
r. O miejscu wręczenia nagród,
placówki oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowane
telefonicznie lub e-mailem.
Serdecznie zapraszamy dzieci i
młodzież do wzięcia udziału w
naszym konkursie. Wierzymy,
że udział w konkursie będzie
dla uczniów również wspaniałą
zabawą i okazją do zaprezentowania swojej kreatywności –
dodaje Renata Wierzbicka.
(RED)
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Rewitalizacja linii kolejowych
Przez Jedlinę-Zdrój wiodą dwie linie kolejowe: linia 285, łącząca Jedlinę ze
Świdnicą i linia 286, łącząca
Wałbrzych z Kłodzkiem. Na
obu liniach trwały bardzo intensywne prace. Część z nich
już się zakończyła, część jest
kontynuowana.
Linia 285 to zabytkowa, niezwykle malownicza, najpiękniej
położona linia kolejowa w Polsce. W roku 2004 linia ta została
zamknięta. Obecnie trwają na
niej intensywne prace rewitalizacyjne. Po ich zakończeniu
będzie można przejechać szynobusem lub pociągiem turystycznym z Jedliny-Zdroju do
Świdnicy Kraszowic, a dalej do
Wrocławia. W ramach prowadzonych prac rewitalizacji i odnowieniu podlegają nie tylko
same tory, ale również liczne
obiekty inżynieryjne, znajdujące się na tej trasie. Takich
obiektów: przepustów, murów
oporowych, mostów i wiaduktów, jest w sumie aż 110. W
Jedlinie-Zdroju przy ulicy Chopina, a więc nieopodal centrum
przesiadkowego powstaje właśnie przystanek kolejowy.
- Ta inwestycja zdecydowanie zwiększy ruch turystyczny.
Będzie także bardzo praktyczna
do komunikacji. Szybki trans-

port publiczny jest przyszłością.
Przywiązujemy do tego taką
wagę jak Wałbrzych do obwodnicy. To będzie dla nas podstawowa oś transportowa. Ta inwestycja zmieni oblicze Jedliny
- uatrakcyjni jeszcze bardziej to
miasto – mówi Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
Linia nr 286 łączy Dworzec
Główny w Kłodzku z wałbrzyskim Dworcem Głównym. Jej
długość wynosi 52 kilometry.
Prace na tej linii obejmowały
między innymi wymianę podkładów, montaż bezstykowego
toru, remonty, odnowienie i zabezpieczenie filarów mostów,
a także remont znajdującego
się pod Małym Wołowcem
najdłuższego w Polsce tunelu
kolejowego, gdzie zaistniała

Rowerem wokół Jedliny

Bezpłatne
turnusy
dla dzieci

konieczność wykonania spoinowania i izolacji. Warto przypomnieć, że prace te poprzedził remont wiaduktu nad ulicą
Niepodległości w Wałbrzychu,
a także remonty dwóch mostów kolejowych w Głuszycy
i Ludwikowicach Kłodzkich.
Dzięki likwidacji ograniczeń
technicznych, prędkość przejazdu pociągów wzrosła do
100 kilometrów na godzinę.
Intensywne prace prowadzone są obecnie na jedlińskiej
stacji kolejowej, na której pojawi się komputerowy system
sterowania ruchem, nowa
sieć telekomunikacyjna, nowe
urządzenia telekomunikacyjne
i energetyczne a także stojaki
na rowery.

- W ramach współpracy samorządu ze spółką Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, nasza
gmina otrzymała propozycję nieodpłatnego leczenia
uzdrowiskowego dla jedlińskich dzieci w wieku od 3 do
15 lat. 27-dniowe pobyty od
lutego do końca maja 2020
r. skierowane są do dzieci ze
wskazaniami leczenia nefrologicznego,
urologicznego,
ortopedycznego, reumatologicznego, pulmonologicznego,
diabetologicznego, otyłości,
laryngologicznego, gastroenterologicznego, hepatologicznego i leczenia osteoporozy.
Uzdrowisko zapewnia zabiegi,
wyżywienie, wycieczki, noclegi, a w przypadku dzieci uczących się również obowiązek
szkolnictwa. Więcej informacji
udziela oraz przyjmuje zgłoszenia Katarzyna Lepis - dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie-Zdroju - mówi
burmistrz Jedliny - Zdroju Leszek Orpel.

(KS)

(KS)

W Jedlinie-Zdroju, oprócz
różnego rodzaju atrakcji turystyczno-kulturalno-sportowych, istnieje sporo tras
rowerowych.
Trasy te łączą wiele obiektów i miejsc takich jak między
innymi Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active”, Park Aktywności „Czarodziejska Góra”
czy Zespół Pałacowo-Hotelowy
„Jedlinka”. Prowadzą też na
Przełęcz pod Borową, do sąsiedniej Głuszycy i do atrakcji
turystycznych znajdujących się
na terenie Gminy Głuszyca, a
nawet do Wałbrzycha.
Wśród istniejących tras warto wymienić trasę „Active”, która swój początek ma na terenie
Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active”. Znajdują się
na niej takie obiekty i atrakcje
jak: dworzec kolejowy, Pałac i

Browar Jedlinka, punkt widokowy w „Mniszym lesie”, aleja
brzozowa w Parku Północnym,
obelisk w Parku Północnym,
zabytkowa remiza strażacka z
dzwonnicą i wozownią, zabytkowy budynek poczty przy ulicy Warszawskiej, Pijania Wód
Mineralnych Charlotta, dom
zdrojowy, Park Aktywności
„Czarodziejska Góra” i poewangelicki kościół z wieżą widokową przy ulicy Jana Pawła II.
Trasa „Active” daje możliwość
poznania najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych miejsc w
Jedlinie-Zdroju. Liczy blisko 12
kilometrów. Nie jest to trasa
wymagająca, ale ze względu na
znajdujące się na niej obiekty i
na samo jej położenie jest trasą
bardzo atrakcyjną dla każdego
turysty.
(KS)
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Uniwersytet zaprasza na zajęcia
Nowi studenci, kulinarne podróże po orientalnych
smakach oraz pasjonujący
wykład z historii Polski - to
wszystko działo się podczas
inauguracji VI semestru Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze. Pierwsze zajęcia
nowego semestru ruszyły 24
lutego 2020 r. i rozpoczęły
się wykładem o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego
zaprezentowanym
przez
Ewę Matyszczak – rektor
Lubawskiego Uniwersytetu
III Wieku oraz przyjęciem w
szeregi 4 nowych studentów, którym indeksy wręczył wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki.
Uniwersytet III Wieku swoją siedzibę ma w Bibliotece
+Centrum Kultury w Czarnym
Borze, zrzesza ponad 60 seniorów z całej gminy i z powodzeniem działa już od 2018 r.
W ciągu trzech lat działalności
seniorzy uczestniczyli w dziesiątkach ciekawych wykładów, warsztatów czy kursów
językowych. Spotykali się z
wykładowcami
związanymi
z Politechniką Wrocławską,
Uniwersytetem Wrocławskim,
Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Wałbrzychu czy

Wyższą Szkołą Zarządzani i
Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Wśród propozycji
nie brakowało też wycieczek,
warsztatów artystycznych, wyjazdów do kina, czy teatru. Od
stycznia 2020 r. program zajęć
wzbogacił się także o nowe
formy w tym warsztaty smaku,

na których studenci poznają
ciekawostki związane z kuchnią całego świata oraz zajęcia
ruchowe z elementami fizjoterapii.
Przed studentami - seniorami kolejny semestr pełen
naukowych wrażeń. Najbliższe spotkanie w ramach UTW
REKLAMA

REKLAMA

zaplanowane jest na 29 lutego br., a jego mottem przewodnim jest: „Akademia Body
& Mind – aktywny senior i kreatywny bibliotekarz w akcji”.
W czarnoborskiej placówce
spotkają się nie tylko seniorzy ale również bibliotekarze
z całego powiatu wałbrzyskiego gdyż warsztaty będą
jednocześnie formą szkolenia
dla bibliotekarzy chcących
twórczo pracować z seniorami. Warsztaty poprowadzi
Aleksandra Marciniak - fundraiserka i specjalistka ds. PR,
bibliotekoznawca i pedagog.
W latach 2008-2014 dyrektor
Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Za działalność na rzecz lokalnego
środowiska została nagrodzona przez SBP tytułem Bibliotekarza Roku woj. łódzkiego.
Realizatorka projektów finansowanych w ramach programów Unii Europejskiej i EOG.
Członkini Zarządu Fundacji
Fenomen.
(KB)

RIO zatwierdziła
budżet Świebodzic
- Na stronie internetowej
Gminy Świebodzice prezentujemy zestawienie budżetu
Gminy Świebodzice na 2020
rok z podziałem na poszczególne etapy jego tworzenia –
mówi burmistrz Świebodzic
Paweł Ozga.
- Kolumna 2 tabeli zawiera
wartości przedstawione w projekcie budżetu z dnia 15 listopada 2019 r., zaopiniowanego
pozytywnie przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Projekt
nie został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej Świebodzic podczas sesji w dniu 23
stycznia. Kolejna kolumna
zawiera dane z ostatecznego
projektu uchwały budżetowej
przedstawionego radnym w
dniu 31 stycznia, uwzględniającego zmiany zgłoszone
w okresie międzysesyjnym.
Pomimo dokonanych mody-

fikacji projekt nie został przyjęty. W związku z powyższym
w dniu 19 lutego Regionalna
Izba Obrachunkowa przedstawiła uchwałę Kolegium RIO we
Wrocławiu w sprawie ustalenia
budżetu Gminy Świebodzice
na rok 2020 (kolumna 4 tabeli).
Z prezentowanego zestawienia
wynika, że najwięcej środków
zostało zdjętych z wydatków
majątkowych, tj. 5 333 240,00
zł, które miały być przeznaczone na budowę m.in.: oświetlenia przejść dla pieszych na
drogach publicznych, remontu
wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3,
oświetlenia wraz z wymianą
nawierzchni na boisku sportowym na os. Piastowskim, a także dopłaty do remontu bloku
operacyjnego i wielu innych –
dodaje Paweł Ozga.

II Konkurs Ortograficzny Osób
Niepełnosprawnych
W Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach, z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego, odbył się II Konkurs Ortograficzny Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach.
Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce - Paweł ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze; II miejsce - Wojciech z
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, III miejsce - Władysława z Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
(WPK)

(WP)
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Raport ze Szczawna- Zdroju
Mali bohaterowie

Wałbrzyskie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość zaprasza
na spektakl "Mali bohaterowie. Nasze serduszka Tobie,
Polsko", który zostanie wystawiony 2 marca o godz. 17.00 w
Teatrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju. - To kolejny patriotyczno - kulturalny i edukacyjny projekt, przygotowany
przez Wałbrzyskie Zrzeszenie
Wolność i Niezawisłość. Tegoroczne poetycko - muzyczne
widowisko "Mali bohaterowie.
Nasze serduszka Tobie, Polsko" jest hołdem oddanym
dzieciom, które na przestrzeni wieków zostawiły po sobie
trwały ślad na chlubnych kartach historii Polski, a przede
wszystkim są przykładem i
wzorem do naśladowania dla
współczesnego, młodego pokolenia Polaków. Pragniemy
położyć akcent na takie wartości, jak szacunek do weteranów

- ówczesnych dzieci oraz na
nieprzemijającą, uniwersalną
wartość rodziny w wychowaniu i kształtowaniu młodego
człowieka. Ta forma działalności naszej organizacji daje dzieciom i młodzieży możliwość
rozwijania uzdolnień i pasji,
pozwala uwierzyć w siebie i
pokonać własne słabości, uczy
wrażliwości, szacunku, empatii
- mówi Stanisław Szmeruk, prezes Wałbrzyskiego Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość.
(RED)

Alarm smogowy
w Szczawnie

Po raz kolejny Dolnośląski
Alarm Smogowy zawitał do
Szczawna-Zdroju. Profesjonalny pyłomierz zainstalowany
został na jednym z urzędowych
balkonów. - Pomiary jakości
powietrza prowadzone są w
ramach wspólnej akcji z Radiem
Wrocław, którego dziennika-

rze spotkali się z burmistrzem
Szczawna-Zdroju Markiem Fedorukiem i radną Agnieszką
Pisarską, by porozmawiać na
temat działań gminy w zakresie ekorozwiązań. Przy okazji
akcji przypominamy, że zgodnie z przyjętą jednogłośnie
30.11.2017 roku uchwałą antysmogową dla Dolnego Śląska,
w Szczawnie-Zdroju od 1 lipca
2018 roku nie można spalać
mułów i flotów węglowych,
węgla sypkiego o uziarnieniu
poniżej 3 mm, węgla brunatnego oraz mokrego drewna (o
wilgotności powyżej 20%). Dalej można używać węgla i drewna, ale tylko wysokiej jakości.
Od 01.07.2018 roku nie można
też montować nowych „kopciuchów”, tylko piece i kotły
spełniające wymogi emisji pyłu
określone dla ekoprojektu. Do
2024 roku mają zniknąć obecnie używane „kopciuchy”, zaś
kotły klasy 3 lub 4 będą mogły

pracować jeszcze do 2028 roku.
Po 2028 roku w granicach strefy
A, B i C ochrony uzdrowiskowej
nie będzie już legalne spalanie
paliw stałych – wyjaśnia Karolina Tomza z Urzędu Miejskiego
w Szczawnie - Zdroju.
(KT)

Ćmikiewicz za Kurjatę

Burmistrz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój
Marek Fedoruk powołał nowego zastępcę - Marka Ćmikiewicza. Nowy zastępca burmistrza
jest związany ze strukturami
Urzędu Miejskiego w Szczawnie
– Zdroju od przeszło 20 lat. Do
tej pory pełnił funkcję kierownika dwóch wydziałów: gospodarki komunalnej i lokalowej.
Z wykształcenia jest magistrem
administracji. Na stanowisku zastępcy burmistrza zastąpił Łukasza Kurjatę, który zrezygnował z
funkcji z powodów osobistych.
(RED)

Rozmawiali o czystym
powietrzu
W Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie – Zdroju odbyło
się spotkanie konsultacyjne
w sprawie programu „Czyste
Powietrze”.
- Mieliśmy przyjemność
gościć w Teatrze Zdrojowym
- Ireneusza Zyskę – Sekretarz
Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł
Energii, Wiceministra Klimatu
Piotra Woźnego – Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Roberta Zasinę - Prezesa Zarządu Tauron
Dystrybucja S.A., Grzegorza
Macko – wicemarszałka województwa i radnego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
– wylicza Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk,

który przywitał uczestników
spotkania. - Głównym celem
wydarzenia było omówienie
kompleksowych zmian postanowień programu, a także
dyskusja dotycząca usprawnienia procesu udzielania
wsparcia finansowego beneficjentom programu. W trakcie spotkania wiceminister
klimatu podkreślił znaczącą
rolę samorządów w sprawnym
wdrażaniu programów ogólnopolskich jak i wojewódzkich
zmierzających do poprawy
jakości powietrza. Mamy nadzieję, że możliwość konsultacji problemów z jakimi zmagają się gminy przyczyni się
do opracowania skutecznych
rozwiązań – dodaje burmistrz.
(KT)
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
Stare Bogaczowice, dnia 26.02.2020 r.

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Mistrzowie ortografii
W Mieroszowie i Starych Bogaczowicach odbyły się dyktanda gminne
zorganizowane z okazji Dnia Języka Ojczystego.

na dzierżawę garażu znajdującego się na działce nr 327/3 obręb
Jabłów o powierzchni użytkowej 17,42 m2
Cena wywoławcza wynosi: 2,00 zł/m2 + 23 % Vat
Zgodnie z art.3.1 pkt.4a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.110) najemca ponosi
koszty podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali
nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132.
Informację o przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach pokój nr 112 /tel. 748452-719, 748452239, 748452-220/.
Wadium w wysokości 8,57 zł. należy wpłacić do 24 marca 2020 r.
na konto Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w BNP Paribas Bank
Polski S.A, nr 32 2030 0045 1110 0000 0087 7670.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

dzielnie walczyli do końca.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim piszącym, dziękujemy za udział i
zapraszamy za rok. Kolejny
raz pokażemy, jak ważny jest
dla nas język polski i uczcimy
Dzień Języka Ojczystego IV
Dyktandem Gminnym – zapowiada Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
Z kolei w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Starych Bogaczowicach
odbyło się IX Gminne Dyktan-

do o Pióro Wójta Gminy Stare
Bogaczowice. - Także w naszej gminie zwyciężył Jarosław
Jurkowski, II miejsce zajęła
Urszula Chwastyk, a III miejsce
przypadło Marcinowi Uchmanowiczowi. Młodzieżowym mistrzem ortografii została Maja
Czarnecka, a najlepszym sołectwem, po zaciętej walce, został
Chwaliszów! Tuż za nimi uplasowały się sołectwa Cieszów i
Stare Bogaczowice. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy – mówi
Ilona Bujalska, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno –
Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
(RED)
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
Stare Bogaczowice, dnia 20.02.2020 r.

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

OGŁASZA PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego, położonego w Starych

Prawie 50 osób stanęło w
szranki o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Mieroszów 2020. Nie
lada to była potyczka w dwóch
kategoriach: klasy IV - VII oraz
15+. Zwycięzcą III Dyktanda
Gminnego i mistrzem ortografii w pierwszej kategorii została
Agata Woszczek - uczennica
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, która obroniła mistrzowski tytuł z ubiegłego
roku. Wyróżnienienia w tej
kategorii zdobyli Oliwia Frąc-

kowiak i Bartosz Krzesiński.
Mistrzem ortografii w drugiej
kategorii został Jarosław Jurkowski, który gościnnie przystąpił do dyktanda w Gminie
Mieroszów i również obronił
tytuł. Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły Anna Słota i Anita
Murawska.
- W przyszłym roku postaramy się nie wypuścić tego
zacnego tytułu z gminy! W
opinii uczestników, dyktanda
nie były łatwe, ale wszyscy

Bogaczowicach przy ul. Głównej 75
o powierzchni użytkowej 29,68 m2
w tym:
• hala sprzedaży o pow. – 18,06 m

2

• magazyn o pow. – 6,81 m2
• pomieszczenie socjalne o pow. – 3,60 m2
• w.c. o pow. – 1,21 m2
Cena wywoławcza wynosi: 4,00 zł/m2 + 23 % Vat
Zgodnie z art.3.1 pkt.4a Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.110) najemca ponosi koszty podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. o godz.
9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach
ul. Główna 132.
Informację o przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Starych Bogaczowicach pokój nr 112 (tel. 74 8452719, 74 8452-239, 74 8452-220).
Wadium w wysokości 29,20 zł należy wpłacić do dnia
20 marca 2020 r. na konto Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
w BNP Paribas Bank Polski S.A, nr 32 2030 0045 1110 0000
0087 7670.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

Mieroszowska orkiestra Odpoczywali i balowali
- Otrzymaliśmy dokumenty
i nadszedł czas na podsumowanie 28 Finału Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W Mieroszowie graliśmy trzy
dni i było to wielkie święto ludzi wielkich serc, co udowadnia zebrana przez nas kwota
30 007,68 zł! To absolutny
rekord, który zawdzięczamy
wielu osobom - podkreślają
organizatorzy mieroszowskiego finału WOŚP.
- Ze swojej strony składam
ogromne
podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili
się do osiągnięcia tej wspaniałej kwoty. Szczególnie
dziękujemy cudownym wolontariuszom, którymi byli:
Danuta Skorupa, Oktawia Kubień, Natasza Henko, Cezary
Piekarski, Izabela Litwin, Wiktoria Stefaniak, Wiktoria Łozowska, Klaudiusz Słomczyński,
Wojtek Oleszkiewicz, Nikola
Dąbrowska. Wielkie dzięki całemu sztabowi, który tworzyli: Łukasz Łukaszek Sz, Bartek
Szczapa, Wojtek Oleszkiewicz,
Klaudiusz Słomczyński, Robert
Matusiewicz, Michał Sowa,

Leszek Jasiak oraz niezastąpionym pomocnikom: Adrian
Parszuto i ekipie przyjaciół z
Piwnicy pod Zielonym Kotem.
Dziękujemy Mieroszowskiemu
Centrum Kulturyy i Igorowi
Hoffmanowi za wsparcie oraz
możliwość
zorganizowania
całego przedsięwzięcia, a także OSP Mieroszów za troskę o
nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy artystom, którzy wystąpili podczas naszego finału:
Comin, Kapela Bożków, RADCURIE, nIEBO, Kluci, Rufi Rafi,
Jan Walkowiak, Przedszkole
Mieroszów, Jump 4 Fun Mieroszów, Dawid Siennicki, Grzegorz Dolarek L , Marcin i Kuba
Matusiewicz, Krystyna Cybulska oraz dziewczynki z Sekcji
Wokalnej MCK-Sylwia Bereś,
Wiktoria Wolarczyk, Agata Synówka. Dziękujemy za pomysły i organizację dodatkowych
działań w których uczestniczyli: Dzikie Węże, Mieroszowska
Inicjatywa Piłkarska dla WOŚP,
Bar Rampa, Morsy Mieroszów
– wylicza w imieniu organizatorów Ilona Henko.
(RED)

Wspaniałe, pełne emocji
dwa tygodnie ferii zimowych
dobiegły końca. Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu przygotowało mnóstwo
atrakcji dla młodych mieszkańców.
- Oprócz stałych zajęć w
świetlicach wiejskich, dzieci i
młodzież uczestniczyły w wielu ciekawych wyjazdach. W
drugim tygodniu ferii uczestnicy odwiedzili zamek Czocha,
a że sport to zdrowie, nie zabrakło atrakcji na basenie w
Bielawie i na lodowisku. Na
zakończenie zimowego wypoczynku, aby tradycji stało
się zadość, były szaleństwa
na śniegu w Rzeczce. Dwa tygodnie ferii minęły, dzieciaki
wróciły do szkoły, a my zapewniamy, że pracujemy nad
nowymi atrakcjami na wakacje – podkreślają pracownicy
centrum.
A w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Jugowicach było bardzo
emocjonująco za sprawą balu
karnawałowego. Sale wyglą-

dały bajecznie i kolorowo,
przystrojone kolorowymi serpentynami i balonami. Przepięknie przebrane dzieci z
dumą prezentowały wymyślne stroje. Niezliczone księżniczki, jednorożce, policjanci,
strażacy, wróżki, supermani,
transformersi, osiołki, smoki,
wieloryby, lekarze a także inne
postaci z kreskówek, opanowały na kilka godzin nasze
przedszkole. Na początku zabawy dzieci stojąc w kręgu
prezentowały swoje stroje, zapraszając na bal każdą z osób
do wnętrza koła. Potem przyszedł czas na muzyczne pląsy.
Po tanecznym szaleństwie nastąpiła chwila relaksu i wyciszenia przy zabawie “Trąbka”
oraz za pomocą wesołych masażyków. Tego dnia nikt się nie
nudził i nie narzekał, a dzieci
wspólnie ze swoimi paniami
bawiły się wyśmienicie. Nic
więc dziwnego, że konieczny
był też czas na odpoczynek,
wypicie pysznego soczku i
skonsumowanie słodkiej przekąski.
(RED)
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Lepszy dojazd
do Dzikowca
Po trzech latach starań,
Gminie Boguszów – Gorce
udało się porozumieć z dyrekcją Lasów Państwowych
we Wrocławiu w sprawie
przejęcia odcinka drogi do
ośrodka Dzikowiec, leżącego
na gruntach Nadleśnictwa
Wałbrzych.
- Dzięki dobrej współpracy
z Nadleśnictwem Wałbrzych,
w przeciągu roku uzyskaliśmy

Niezapomniane zajęcia

Dyktando
w Głuszycy

pozytywną opinię Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu na realizację tej
inwestycji drogowej. Dzięki
temu mamy otwartą drogę by
uzyskać wymaganą decyzję i
wyremontować ten ostatni odcinek drogi do naszego ośrodka – mówi Sebastian Drapała,
zastępca burmistrza Boguszowa - Gorc.
(WK)

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje VIII Dyktando
Miejskie. Sprawdzian ze znajomości ortografii i dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego odbędzie się 29 lutego o
godz. 10.00 pod patronatem
honorowym Starosty Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Regulamin
dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury-MBP.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów 512 041 027 oraz 74 84 56
334 wewnętrzny 12.
(MC)

Relacja
z wyprawy
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)

Dolnośląskie ferie dobiegły końca, a wraz z nimi zakończyły się dwutygodniowe
zajęcia zimowe organizowane przez Centrum Kultury
– Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy wraz ze świetlicami wiejskimi. Z bogatej
oferty zajęć skorzystało ok.
pięćdziesięcioro dzieci z terenu Gminy Głuszyca w wieku 6-12 lat.
Oprócz warsztatów plastycznych poprowadzonych
przez artystę malarza Ryszarda Berczyńskiego dzieci
uczestniczyły w warsztatach
ekologicznych i w ciekawych
spotkaniach. O swoich egzotycznych podróżach do Afryki opowiadała z pasją radna
Beata Drapała. Wiele wartych
uwagi informacji o świecie
przyrody przekazał dzieciom
Krzysztof Żarkowski, ornitolog,
fotograf i obserwator przyrody.
Uczestnicy zajęć poznali wiele
atrakcji turystycznych naszego
regionu: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz zamek
Książ i Palmiarnię w Wałbrzychu, Multimedialne Muzeum
Karkonoszy i Świat Kolejek w
Karpaczu, Krainę Wygasłych
Wulkanów w Dobkowie. Po
nowej trasie multimedialnej w
Podziemnym Mieście Osówka

oprowadził dzieci Prezes Zdzisław Łazanowski.
Odwiedziny
Komisariatu Policji w Głuszycy i remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuszycy Górnej pozwoliły
na zapoznanie się z obowiązkami policjanta i strażaka. Nie
zabrakło także ciekawych pogadanek na temat bezpieczeństwa i sposobów na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
Wiele radości i kreatywności
wzbudziły w dzieciach zajęcia
z teatrzykiem z walizki zorganizowane przez zespół Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy, a także konkursy plastyczne i ekologiczne. Wiele miłych
wrażeń dostarczył film „Doktor
Dolittle”, który zobaczyły dzieci w wałbrzyskim Cinema City.

Zwieńczeniem udanego wypoczynku od zajęć szkolnych był
bal karnawałowy, na którym
pojawiły się ulubione postaci z bajek, wróżki, księżniczki
czy piraci. Dziękujemy wszystkim dzieciom za pełen radości
wspólnie spędzony czas.
- Dziękuję wszystkim, którzy
wsparli organizację głuszyckich zajęć zimowych, zaproszonym gościom, funkcjonariuszom
policji i strażakom, instruktorom
Centrum Kultury, świetlic wiejskich, bibliotekarzom. Serdeczne
podziękowania za dofinansowanie zajęć składam burmistrzowi
Głuszycy Romanowi Głodowi i
radnym Rady Miejskiej w Głuszycy - dodaje dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska.
(SJ)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

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

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

Rekordowa
Sudecka Żyleta
Ponad 640 osób przybyło
do Głuszycy, by wyruszyć na
trasę VIII Maratonu Pieszego
Sudecka Żyleta. Oficjalnie ponad 54-kilometrową górską
trasę z prawie 3 tysiącami metrów przewyższeń pokonało aż
545 piechurów! Na starcie zawodników powitali Burmistrz
Głuszycy Roman Głód, Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak i Marcin Wiącek - jeden z inicjatorów
wydarzenia. O bezpieczeństwie na górskiej trasie przypomniał Michał Koksa z Sudeckiej
Grupy GOPR.
Błoto, lód i śnieg, strome
wejścia na m.in. Włodarz (811
m), czeski Ruprechticki Szpiczak
(880 m), Waligórę (933 m), Rogowiec (870 m), Borową (853 m)
oraz równie strome zejścia stanowiły nie lada wyzwanie. Na
trasie uczestnicy maratonu mijali 5 punktów kontrolnych, na
których zbierali pieczątki oraz
mieli punkt żywieniowy. Limit
czasu na pokonanie trasy wynosił 19 godzin. Wielkie gratulacje
dla tych wszystkich, którzy podjęli wyzwanie, a szczególnie dla
osób, które szczęśliwie dotarły
do mety po medal i pamiątkowy certyfikat ukończenia bardzo wymagającego maratonu.
Pomimo zmęczenia na twarzach finiszujących można było
zobaczyć uśmiech i satysfakcję.
Warto dodać, że od kilku już
edycji organizatorzy „Sudeckiej
Żylety” podejmują 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 napojów w puszkach poddawanych recyclingowi. Działania proekologiczne
organizatorów wspiera Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal.
Organizacją wydarzenia po
raz kolejny zajęli się Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy i Gmina Głuszyca przy wsparciu wielu
partnerów i sponsorów, którymi
byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w
Głuszycy, Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy, Fundacja Recal, Decathlon Polska, Fiodesign Agencja Reklamowa w Wałbrzychu,
Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Invest-Park”, Zamek Książ w Wałbrzychu, Hostel
i Browar Jedlinka, Górskie Wyrypy, Fotograf i Ja, Podziemne
Miasto Osówka, L’biotica Biovax, Nuss-pol Sc. Bakalie, Owoce Suszone I Kandyzowane,
Agroturystyka
Pograniczna,
Agroturystyka Arkadia, ZNiD G.
P. Walczak, KFC. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania dla partnerów i sponsorów wydarzenia oraz dla służb
dbających o bezpieczeństwo
piechurów, a także dla niezawodnego grona wolontariuszy.
(SJ, fot. Fotograf i Ja- Robert
Janusz)

REKLAMA

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.

Pobiegną wilczym tropem
Projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” planowany
na 1 marca 2020 r. stanowi
VIII edycję ogólnopolskiego
biegu organizowanego z inicjatywy Fundacji Wolność i
Demokracja. Przedsięwzięcie
ma na celu nie tylko propagowanie sportu i zdrowego trybu życia, ale przede
wszystkim
upamiętnienie
Żołnierzy Wyklętych i ich roli,
jaką odegrali w historii Polski. Biegacze staną na starcie w Wałbrzychu, Głuszycy i
Walimiu.
Przypomnijmy, że w 2011 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił dzień 1 marca świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto
oddające honor i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego, działającego
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic
Polski.

Głuszyca

- W niedzielę 1 marca 2020 r.
zapraszamy miłośników aktywnego wypoczynku, młodzież i
dzieci z rodzicami do
udziału w głuszyckiej
edycji
ogólnopolskiego wydarzenia
pn. Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tym
razem zapraszamy
do wspólnego pokonania dystansu o długości 5,5 km ze startem o godz. 12:00
spod kaplicy św.
Józefa w Głuszycy.

Metę zaplanowano przy Agroturystyce „Gościniec” w Łomnicy, gdzie na każdego będą
czekać medale i ciepły posiłek
– mówi Roman Głód, burmistrz
Głuszycy.

Gmina Walim

- Serdecznie zapraszamy
do udziału w VIII edycji Biegu
Tropem Wilczym, którego organizatorem jest po raz kolejny
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Jugowicach. Startujemy 1 marca
2020 r. o godz. 12.00 sprzed
budynku PSP w Jugowicach.
W ramach projektu odbędzie
się tradycyjny bieg na 1963
metry (odwołanie do roku, w
którym zginął ostatni, poległy
w walce, Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak pseudonim Lalek)
wspólny dla wszystkich miast,
dodatkowo pobiegniemy jeszcze na dystansie 5000 metrów
mówią organizatorzy biegu z
PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach, gdzie Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych wystartuje
po raz czwarty.
Podobnie świętować będą
uczniowie i nauczyciele Mło-

dzieżowego Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, którzy po raz
pierwszy organizują swoje wewnętrzne wydarzenie: Walimski Bieg Tropem Wilczym. Tu
impreza rozpocznie się o godz.
11.30 na terenie Młodzieżowego Ośrodek Socjoterapii przy
ul. Nowa Kolonia 9 w Walimiu.

Wałbrzych

W niedzielę, 01 marca 2020
roku o godzinie 12:00 w parku im. Jana III Sobieskiego w
Wałbrzychu, wystartuje po raz
ósmy Bieg Tropem Wilczym
pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Głównym organizatorem VIII
edycji biegu jest Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Invest-Park. Patronat honorowy nad imprezą objęli: poseł
ziemi wałbrzyskiej, minister Michał Dworczyk – szef kancelarii
Premiera RP, Grzegorz Macko –
wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego i prezydent
Wałbrzycha - Roman Szełemej.
Długość trasy biegu głównego wynosić będzie 1963 metry, a drugi bieg odbędzie się
na dystansie 5 km. Start na obu
dystansach nastąpi wspólnie.

Planowane jest także rozegranie dodatkowych biegów dla
dzieci – w trzech kategoriach
wiekowych: do lat 7, SP klasy
1-3 i SP klasy 4-6 (zapisy na biegi dziecięce w dniu zawodów).
W ubiegłym roku w imprezie
wzięło udział ok. 500 uczestników.
- Bardzo cieszę się, że po raz
pierwszy w historii, nasza strefa
jest głównym organizatorem
wałbrzyskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. Impreza jest bardzo cenną inicjatywą, łączącą
w sobie elementy patriotyzmu
i zdrowego stylu życia. Ważną
rzeczą jest tu także popularyzacja wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych, bojownikach, którzy nigdy nie pogodzili się z
sowiecką okupacją naszego
kraju, utratą Kresów oraz narzuceniem Polsce systemu
komunistycznego po II wojnie
światowej i mieli odwagę przeciwstawić się temu z bronią w
ręku. Cieszę się, że otrzymaliśmy wsparcie od naszych honorowych patronów: ministra
Michała Dworczyka i wicemarszałka województwa Grzegorza Macko - to dla nas bardzo
ważne. Zatem już dziś
zapraszamy wszystkich
do jak najliczniejszego
udziału w VIII wałbrzyskim Biegu Tropem Wilczym w dniu 1 marca
2020 r. – podsumował
dr Piotr Sosiński, prezes
WSSE Invest-Park.
Regulamin,
informacje i zapisy na wałbrzyski bieg Tropem
Wilczym: https://online.
datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5397
(RED)
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REKLAMA

Wicemistrzynie Polski
z Wałbrzycha

Derby dla Polonii

Do początku czwartej
kwarty trwała zacięta i wyrównana walka koszykarzy
IgnerHome Polonii Świdnica i MKS Basket Mazbud
Szczawno-Zdrój. Lepsza skuteczność strzelecka sprawiła,
że gospodarze zbudowali
przewagę i wygrali 97:88.
Mecz 5 kolejki grupy walczącej o miejsca 9-15 w III lidze
koszykarzy lepiej we własnej
hali rozpoczęli świdniczanie,
którzy– po trójce Kamila Ozgi
– prowadzili 9:5. Po dwóch
akcjach Przemysława Olszewskiego był remis 9:9, ale kolejne dwie minuty należały do
Polonii, która skuteczniej kończyła swoje akcje i po punktach
Mateusza Sobonia w 6 min.
wygrywała 20:13. Wtedy ciężar
gry wziął na siebie Paweł Piros,
który w I kwarcie zdobył 11
pkt., a akcja Adriana Stochmiałka dała MKS-owi prowadzenie
29:27.
Gra w drugiej ćwiartce wyglądała podobnie: świdniczanie odskakiwali na kilka punktów, a podopieczni Bartłomieja
Józefowicza niwelowali straty.
W 17 min. biało – zieloni wygrywali już 43:36, ale po czasie
na żądanie trenera Jarosława
Moczulskiego lepiej do gry
wrócili… goście, którzy po
punktach Michała Kaczugi i
Adriana Stochmiałka doprowadzili do remisu 43:43.
Po zmianie stron obraz gry
nie uległ zmianie. W 24 min.,
po kolejnej trójce Andrzeja Słobodziana, świdniczanie prowadzili 55:47, ale trzy akacje gości,
zakończone punktami Mateusza Myślaka, Pirosa i Kaczugi
doprowadziły do stanu 55:54.

Potem Polonię do walki poderwał Wojciech Kostek. W 29
min. skrzydłowy gospodarzy
wykorzystał rzut wolny po niesportowym faulu Oskara Pawlikowskiego, lecz goście zdołali
obronić atak miejscowych po
piłce z boku i w ciągu minuty
zbili przewagę do 4 pkt.
Na ostatnią kwartę MKS
wyszedł przegrywając 69:73,
a po wznowieniu gry Kaczuga
trafił za 2 pkt. i było już tylko 71:73. Odpowiedź Polonii
była jednak nokautująca: w
niespełna 4 minuty gospodarze zdobyli 12 punktów z rzędu i przy stanie 85:71 trener
Józefowicz został zmuszony
do przerwania gry. Niewiele
to dało, bo miejscowi do końcowej syreny grali uważnie,
kontrolując wydarzenia na
parkiecie i wynik.
Trzy ostatnie spotkania tego
sezonu zespół z uzdrowiska rozegra na wyjeździe: 29 lutego
o godz. 19.00 we Wschowie z
WSTK, 8 marca o godz. 17.00 w
Legnicy z Basketem i 14 marca
w Ziębicach z Orłem.
(RED)
IgnerHome Polonia Świdnica – MKS
Basket Mazbud Szczawno Zdrój 97:88
(27:29, 16:14, 30:26, 24:19)
Polonia: Wojciech Kostek 25, Andrzej
Słobodzian 22, Kamil Ozga 15, Mateusz
Soboń 15, Damian Sieńko 10, Grzegorz
Kaczmarczyk 6, Tomasz Biernat 4,
Kacper Hałdaś, Piotr Cisek, Dawid Połeć,
Grzegorz Poradzisz.
MKS: Paweł Piros 23, Michał Kaczuga
23, Adrian Stochmiałek 14, Mateusz
Myślak 12, Przemysław Olszewski
12, Aleksander Sulikowski 2, Oskar
Pawlikowski 2.

Po raz czwarty z rzędu piłkarki reprezentujące Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu stanęły na
podium Akademickich Mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej. Tym
razem podopieczne trenera Kamila Jasińskiego, po pełnej emocji fazie
pucharowej, przywiozły srebrne medale.

ki prowadziły 1:0, ale po zmianie stron skutecznie wykonany
rzut karny przez Ewę Cieślę dał
wałbrzyszankom wyrównanie.
Niedługo później obrończynie
tytułu trafiły do siatki po raz kolejny i były bardzo blisko wygranej. W końcówce PWSZ zerwał
się jeszcze do ataku, miał kilka
okazji, m.in. przedłużony rzut
karny w wykonaniu Ewy Cieśli,
ale gole już nie padły i po porażce 1:2 na szyi wałbrzyskich
akademiczek zawisły srebrne
medale. Dodatkowo Klaudia Fabova została wybrana najlepszą
zawodniczką turnieju.
(RED, fot. AMP w Futsalu Kobiet)

W turnieju rozgrywanym w
Poznaniu od czwartku do niedzieli, wałbrzyszanki gładko
przebrnęły przez fazę grupową.
Po zwycięstwach z Politechniką Poznańską 5:2 i Uniwersytetem Warszawskim 3:1, przed
ostatnią kolejką zmagań w
grupie C wałbrzyszanki były już
pewne gry w ćwierćfinale, ale
mimo to nie odpuściły i zagrały
koncertowo zwyciężając niepokonany do tej pory Uniwersytet Warmińsko-Mazurski aż
9:0 (bramki: Anita Turkiewicz
2, Ewa Cieśla 2, Klaudia Fabova,
Marcjanna Zawadzka, Jagoda
Szewczuk, Karolina Ostrowska,
Julita Głąb). Zawodniczką tego
meczu została wybrana Julita
Głąb, ale na pochwały zasłużyła
cała drużyna, która zapewniła
sobie tym zwycięstwem pierwsze miejsce w grupie i w starciu
o miejsce w pierwszej czwórce
zmierzyła się z z Uniwersytetem Szczecińskim.

Ćwierćfinał rozpoczął się
nie po myśli PWSZ, bo przeciwniczki szybko objęły prowadzenie 2:0 i choć Klaudia
Fabova zdobyła gola kontaktowego, to dwa kolejne trafienia
szczecinianek sprawiły, że do
przerwy dość niespodziewanie wałbrzyszanki przegrywały
1:4. Druga połowa przejdzie
do historii naszego zespołu
jako jeden z najpiękniejszych
przykładów przebudzenia i
prawdziwej remontady w wykonaniu podopiecznych trenera Kamila Jasińskiego. Bramki
Klaudii Fabovej (MVP meczu),
Julity Głąb, Oliwii Rapackiej
i Marcjanny Zawadzkiej dały
drużynie PWSZ prowadzenie
5:4, ale to jeszcze nie był koniec
emocji w tym spotkaniu. Gol z
przedłużonego rzutu karnego
Uniwersytetu Szczecińskiego
pokazał, że rywalki nie zamierzają się również poddawać i
o wyniku meczu musiały zade-

cydować rzuty karne! Te lepiej
wykonywały wałbrzyszanki i po
wygranej 5:4 zameldowały się
w najlepszej czwórce turnieju
w Poznaniu.
Ostatni dzień turnieju rozpoczął się od półfinałowego
starcia z Uniwersytetem Gdańskim i tym razem nasza drużyna musiała gonić wynik. Dość
szybko gdańszczanki zdobyły
gola dającego im prowadzenie, ale jeszcze przed przerwą
niezawodna Klaudia Fabova
doprowadziła do wyrównania i
po pierwszej połowie było 1:1.
Kolejne bramki już nie padły i
o wyniku tego meczu zadecydowały rzuty karne, w których
po raz drugi w tym turnieju
lepsze okazały się zawodniczki
PWSZ Wałbrzych, wygrywając
3:2 i awansując do wielkiego
finału. Tam przeciwnikiem był
odwieczny rywal, czyli zespół
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków. Do przerwy krakowian-

Droga PWSZ Wałbrzych do medalu:
Faza grupowa (grupa C):
PWSZ Wałbrzych – Politechnika Poznańska 5:2, bramki: Klaudia Fabova 2,
Anita Turkiewicz, Karolina Ostrowska,
Jagoda Szewczuk
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet
Warszawski 3:1, bramki: Karolina
Ostrowska, Klaudia Fabova, Jagoda
Szewczuk)
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 9:0 (bramki: Anita Turkiewicz 2, Ewa Cieśla 2, Klaudia Fabova,
Marcjanna Zawadzka, Jagoda Szewczuk,
Karolina Ostrowska, Julita Głąb)
ćwierćfinał:
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet
Szczeciński 5:5, k. 5:4, bramki: Klaudia
Fabova 2, Julita Głąb, Oliwia Rapacka,
Marcjanna Zawadzka
półfinał:
PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Gdański
1:1, k. 3:2, bramka: Klaudia Fabova
finał:
PWSZ Wałbrzych – UJ Kraków 1:2,bramka: Ewa Cieśla
Skład PWSZ Wałbrzych: Jagoda Sapor,
Monika Kędzierska, Anita Bosak, Marcjanna Zawadzka, Małgorzata Mesjasz,
Jagoda Szewczuk, Ewa Cieśla, Julita
Głąb, Anita Turkiewicz, Oliwia Rapacka,
Karolina Ostrowska, Klaudia Fabova.
Trener: Kamil Jasiński. Kierownik:
Jakub Nowicki. Trener bramkarek:
Rafał Wodzyński. Fizjoterapeutka: Ewa
Żeligowska.
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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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

ORAZ MOTOCYKLI.

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

MALOWANIE,

BIURO:

TEL: 696-473-695

TAPETOWANIE.

ul. Słowackiego 8

PRZYSTĘPNE CENY.

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

TEL. 530 321 330

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

Szczyt we Wrocławiu

Zwycięstwo Chełmca

W XXV kolejce I ligi koszykarzy Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał Weegree AZS
Politechnika Opolska 89:83
(28:13, 21:14, 17:30, 23:26).
Punkty dla Górnika zdobywali: Damian Cechniak 17, Kamil Zywert 14, Grzegorz Kulka
13 (1x3), Karol Kamiński 13 (2),
Krzysztof Jakóbczyk 7 (1), Ma-

Chełmiec Wałbrzych wygrał ćwierćfinałowy turniej
mistrzostw Polski juniorów
w siatkówce. Wraz z wałbrzyszanami do turnieju półfinałowego awansował MMKS
Kędzierzyn Koźle. A walka o
wielki finał znów rozegra się
w Wałbrzychu!
W meczu otwarcia wałbrzyskiego ćwierćfinału Chełmiec
pokonał MMKS Kędzierzyn Koźle 3:1 (25:16, 29:27, 16:25, 25:21),
a potem Błękitnych Ropczyce
3:0 (25:23, 25:17, 25:20) i Serbinów Biała Podlaska 3:0 (25:18,
25:14, 25:13). Lepszego scenariusza, jak komplet zwycięstw
i awans do półfinałów, kibice
zgromadzeni w Hali Wałbrzyskich Mistrzów nie mogli sobie
wymarzyć. W ostatnim dniu
turnieju promocję do dalszego
etapu wywalczyły ekipy gospodarzy Chełmca Wałbrzych oraz
MMKS Kędzierzyn-Koźle.
Pierwszy mecz tego dnia to
pojedynek ekip z Kędzierzyna
i Białej Podlaskiej. MMKS aby
liczyć na awans do 1/2 finału
musiał wygrać z Serbinowem
oraz liczyć na korzystny rezultat w drugim spotkaniu. Pierwszy z warunków spełnił, chociaż
przegrany drugi set mógł nieco
pokrzyżować te plany. Mecz za
wyjątkiem drugiej partii pod
dyktando podopiecznych Rolanda Dembończyka a wyróżnienie za cały turniej otrzymał
Beniamin Budzich.

ciej Koperski 7 (1), Marcin Wróbel 5 (1), Bartłomiej Ratajczak 5
(1), Rafał Glapiński 4, Damian
Pieloch 4 (1), Damian Durski.
Kolejny mecz podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego
rozegrają w niedzielę – 1 marca
o godz. 18.00 we Wrocławiu z
WKK.
(RED)

Kadeci powalczą
o półfinał
Kolejny turniej fazy centralnej odbędzie się w Wałbrzychu. Drużyna kadetów
Chełmca Wałbrzych, zdobywając złote medale w dolnośląskiej lidze, zapewniła sobie prawo do organizacji 1/4
finału mistrzostw Polski na
własnym parkiecie. Zawody
odbędą się w hali Aqua-Zdrój
w Wałbrzychu.
Ekipa prowadzona przez
duet trenerski Dariusz Ratajczak i Mariusz Jerzyk z pewnością będzie chciała nawiązać
do świetnych wyników sprzed
2 lat. W sezonie 2017/18 drużyna złożona z zawodników
urodzonych w 2003 roku dotarła aż do finałowej ósemki
mistrzostw Polski młodzików,
zajmując ostatecznie wysoką
6 pozycję. Aby powtórzyć ten
wyczyn, Dominik Płużka i koledzy będą musieli najpierw
zdobyć awans do półfinałów
– nie będzie lepszej okazji, jak
tylko przed własną publicznością. Gorący doping, wsparcie
oraz obecność na trybunach
mile widziana.
(RED)

GRUPA A
– Chełmiec Wałbrzych
– Lechia Tomaszów Mazowiecki
– Budowlanka Toruń
GRUPA B
– Szamotulanin Szamotuły
– Kaemka Starogard Gdański
– Atak Elbląg
Harmonogram 1/4 finału:
czwartek 27.02
18:30 – Chełmiec Wałbrzych – Lechia
Tomaszów Maz.
20:30 – Szamotulanin Szamotuły –
Kaemka Starogard Gdański
piątek 28.02
11:00 – Lechia Tomaszów Maz. – Budowlanka Toruń
13:00 – OFICJALNE OTWARCIE TURNIEJU
13:30 – Kaemka Starogard Gdański –
Atak Elbląg
18:30 – Chełmiec Wałbrzych – Budowlanka Toruń
20:30 – Szamotulanin Szamotuły – Atak
Elbląg
sobota 29.02
13:30 – mecz o V miejsce turnieju
16:00 – 1 m. z gr. A z 2 m. z gr. B,
19:00 – 2 m. z gr. A z 1 m. z gr. B
niedziela 1.03
13:30 – 2 m. z gr. A z 2 m. z gr. B,
16:00 – 1 m. z gr. A z 1 m. z gr. B

MMKS Kędzierzyn-Koźle – Serbinów
Biała Podlaska 3:1 (25:17, 24:26, 25:12,
25:19)

Ostatni mecz turnieju to pojedynek mistrzów: województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Chełmiec przed własną
publicznością chciał udanie
zakończyć zawody (awans wywalczył już dzień wcześniej) na-

tomiast Sulęcin walczył o „o życie” – Olimpia musiała wygrać
mecz bez względu na wyniki w
poszczególnych setach. I była
na dobrej drodze, bo po trzech
partiach to właśnie reprezentanci lubuskiego prowadzili w
meczu 2:1. Wtedy do roboty
wzięli się wałbrzyszanie, Jakub
Zima do spółki z Marcelem
Mikulskim rozbijali blok rywali
efektownymi atakami a kilka
punktowych bloków złapał
Mikołaj Sroka. Na wyróżnienie
zasługuje cały zespół, który w
tie breaku pokazał klasę – przy
zmianie stron przegrywając
6:8, zdołali wyciągnąć ostateczny wynik na 15:10. Po ostatnim
gwizdku w hali zapanowała
euforia i rozległy się gromkie
brawa dla zawodników. Na pochwałę zasłużyła drużyna z trenerem oraz fantastyczni kibice,
którzy przez cztery dni zmagań
kibicowali, wspierali i nierzadko dawali „pozytywnego kopa”
swoim dopingiem.
Szczęśliwe dla wałbrzyszan
okazało się także losowanie
grup półfinałowych. Chełmiec
trafił do II grupy, w której zmierzy się z Eco-Team AZS 2020
Stolzie Częstochowa, AKS V
LO Rzeszów i BKS Chemik Bydgoszcz. Turniej zostanie rozegrany w dniach 6-8 marca w
Wałbrzychu. Na tym szczeblu
wałbrzyscy juniorzy występowali w 2004 roku – w ówczesnym składzie m.in. Kamil
Ratajczak (syn trenera kadetów Dariusza), Bartosz Jerzyk

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

Sprzedam halę
800 m

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

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

z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

Czas na play off

(brat kadeta Michała), Tomasz
Botwina (trener młodzików),
Jacek Hewak, Paweł Kwapisiewicz, Adrian Bochenek czy
Marcin Rudziński.
Chełmiec Wałbrzych – Olimpia Sulęcin
3:2 (16:25, 25:12, 23:25, 25:18, 15:10)
Tabela
1. Chełmiec Wałbrzych – 6 pkt
2. MMKS Kędzierzyn-Koźle – 5 pkt
3. Olimpia Sulęcin – 4 pkt
4. Serbinów Biała Podlaska – 3 pkt
5. Błękitni Ropczyce – 2 pkt
Awans: Chełmiec Wałbrzych i MMKS
Kędzierzyn-Koźle
Wyróżnienie zawodnicy: Jakub Zimowicz (Chełmiec Wałbrzych), Beniamin
Budzich (MMKS Kędzierzyn-Koźle),
Maciej Opiela (Błękitni Ropczyce), Michał Bielecki (Serbinów Biała Podlaska),
Jakub Pulkowski (Olimpia Sulęcin).
Półfinały Mistrzostw Polski juniorów:
Grupa I
Trefl Gdańsk SA
KS Metro Warszawa
Jastrzębski Węgiel
MKS Bzura Ozorków
Grupa II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Eco-Team AZS 2020 Stolzie Częstochowa
AKS V LO Rzeszów
BKS Chemik Bydgoszcz
Grupa III
Hemarpol Norwid Częstochowa
MMKS Kędzierzyn-Koźle
EKS Skra Bełchatów
UKS Sparta AGH Kraków
Grupa IV
UMKS MOS Wola Warszawa
Enea Energetyk Poznań
AZS UWM Olsztyn
AZS PWSZ Nysa
(RED, fot. Chełmiec)

Siatkarze MKS Aqua Zdrój Wałbrzych rozpoczynają fazę play
off, w której podejmą dwukrotnie Sobieskiego Żagań.
Pierwsze spotkanie odbędzie
się w niedzielę - 1 marca o godz.
18:00, a drugie w poniedziałek
- 2 marca o godz. 17:00 w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów przy ul.
Wysockiego 11a. Bilety: dzieci do
ukończenia 7 roku życia bezpłatnie, normalny – 5 zł - w sprzedaży przy wejściu do hali godzinę
przed rozpoczęciem meczu.
(RED)

Pokonali Śląsk
W meczu V kolejki grupy walczącej o miejsca 1-8 III ligi
koszykarzy Śląsk III Wrocław
uległ Górnikowi Trans.eu II
Wałbrzych 62:72 (12:18, 16:26,
19:18, 15:10). Punkty dla Górnika
zdobyli: Damian Durski 23, Mateusz Podejko 14, Mateusz Stankiewicz 8, Kuba Niziński 8, Maciej
Szymański 7, Marcin Jeziorowski
7, Maciej Krzymiński 3, Kamil
Matusik 2, Jakub Bedla, Kacper
Rejek, Juliusz Kalinowski. Kolejne spotkanie Górnik Trans.eu II
rozegra w Wałbrzychu z WKK II
Wrocław. Początek w sobotę, 29
lutego o godz. 11.30 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.
(RED)

Gry kontrolne
Czarni Wałbrzych - Husaria
Grzędy 5:0 (3:0). Bramki: Mateusz Kasprzyk, Damian Ziątek,
Przemysław Rudnicki, Patryk
Konsewicz, Dawid Darmochwał.
Orzeł Ząbkowice Śląskie - Zdrój
Jedlina-Zdrój 2:1 (0:0). Bramka
dla Zdroju: Łukasz Samiec.
Górnik Wałbrzych - Górnik Boguszów-Gorce 2:0 (1:0). Bramki:
1:0 zawodnik testowany (45), 2:0
Marcin Smoczyk (50).
(RED)
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USŁUGI
(5) Hydraulik, instalacje co,
wodno – kanalizacyjne, gazowe, montaż kominów. Tel.
506 206 102
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(8) Hydraulik - instalacje c. o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły c.
o. Tel. 506 754 379
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(1) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
(4) Do wynajęcia pokój z kuchnią,
łazienką, wc, ok. 46 m kw. w domku wolnostojącym. Cena 400 zł +
media. Tel. 795 602 683
3) 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.
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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

KUPIĘ
(10) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel:
604-574-501.

BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2
pokoje parter cena 85tys zł tel do
kontaktu 535-416-014

MS- 4079 – Boguszów- Gorce, 38, 5
m2, 2 pokoje, ogrzewanie miejskie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 481

oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1132

MS – 3979 – Szczawno – Zdrój,
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2,
do wprowadzenia, cena 272 tys.
Tel. 883 334 481

PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do
kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1131

MS- 4062- Piaskowa Góra, 2 pok.
po kapitalnym remoncie, 41 m2,
parter, cena 175 tys. Tel. 883 334
481.

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys

MS – 4075 – Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, do wprowadzenia, cena 220 tys. Tel. 883 334 481.

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1020

MS – 4001 – Podzamcze, 3 pokoje
68 m2, cena 179 tys. Tel. 883 334
481.

NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900,-zł

MD – 4056 – Dom Świebodzice
Centrum, 400 m2, działka 1500
m2, cena 549 tys. Tel. 883 334 486.

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1110

DO WYNAJĘCIA - Oferujemy
do wynajęcia mieszkania 2 i 3 –
pokojowe położone w dzielnicy
Piaskowa Góra. Kwota najmu od
1200 zł/ m-c. Wysoki standard!

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł
Tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1130

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

ul. Palisadowa 2c,

Oferty na stronie:

58-316 Wałbrzych

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.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

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

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

MS – 4068- Biały Kamień 41m2,
spokojna okolica, ogródek, cena
92 tys. Tel. 883 334 481

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

MS – 4074 – Podzamcze 2 pokoje
duży balkon, 35, 50 m2, 3 piętro w
7-piętrowym bloku, cena 129 tys.
Tel. 883 334 486

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

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

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

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
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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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych

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

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.
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REKLAMA

przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki • Nowoczesne, licencjonowane metody pracy
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy • Spotkania z Teatrem
• Spotkania z Filharmonią • Lekcje żywej przyrody • Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
KONICZYNKA I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
JEDYNECZKA • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
KONICZYNKA • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

