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K R E D Y T Y
GOTÓWKOWE do 200 000 zł na dowolny cel

KONSOLIDACYJNE spłata kredytów bankowych 
       i pozabankowych

P O Ż Y C Z K I
BANKOWE, POZABANKOWE

NOWA OFERTA do 40 000 zł
na oświadczenie bez dokumentów dochodowych

Ofery dla pracujących, emerytów, rencistów 
oraz fi rm - również ze stratą

Honorujemy zasiłki socjalne oraz dochód 500+

ZAPRASZAMY 
Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1, w godz od 900 do 1600

tel 609-304-552  500-321-070

R E K L AMA
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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

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

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

W dwóch autobusach 
komunikacji miejskiej w 
Wałbrzychu zostały zamon-
towane urządzenia do do-
konywania płatności bez-
gotówkowych. Pozostałe 
autobusy mają zostać wypo-
sażone w ten system do poło-
wy czerwca bieżącego roku.

- Oddaliśmy do użytku sys-
tem poboru opłat za przejazd 

Wałbrzyska 
Specjalna Strefa 
Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” 
liderem 
wśród 14 stref

Czytaj na str. 3

Płatności mobilne zamiast biletu

autobusem komunikacji miej-
skiej, za pomocą płatności bez-
gotówkowych – bezdotyko-
wych - informuje Zarząd Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Mia-
sta w Wałbrzychu. - Obecnie 
terminale poboru opłat zain-
stalowane zostały w dwóch 
autobusach. Według zapew-
nienia naszego partnera han-
dlowego, w drugiej połowie 
czerwca we wszystkich auto-
busach wdrożenie to zostanie 
zaimplementowane. A zasada 
działania systemu jest bardzo 
prosta: po wyborze na wyświe-
tlaczu terminala adekwatnej 
kwoty z tytułu przejazdu, przy-

bliżamy swoją kartę płatniczą 
lub smartfona, wyposażonego 
w stosowną aplikację płatni-
czą, do wyświetlacza urządze-
nia; komunikat głosowy poin-
formuje nas o realizowanym 
aktualnie procesie i dokonaniu 
transakcji. Kontrola opłaty za 
przejazd realizowana przez 
kontrolera biletowego polega 
na przybliżeniu karty płatniczej 
do smartfona kontrolerskiego. 
W przypadku opłaty dokona-
nej smartfonem, kontrola opła-
ty za przejazd ograniczy się do 
prezentacji dokonanej transak-
cji w aplikacji płatniczej.

(RED)
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Zapraszamy do salonu 
Le Mirage
Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 14
Tel. 784 176 461

PEDICURE PODOLOGICZNY

Dla osób, które borykają się z:
• odciskami, modzelami, brodawkami

• chorobami stóp (grzybica, łuszczyca)

• wrastającymi, wkręcającymi, grubymi 
bądź zdeformowanymi paznokciami

• pękającymi piętami

• stopą cukrzycową lub reumatyczną

R E K L AMA

Lato coraz bliżej, a ty 
wstydzisz się pokazać swo-
je stopy? Chcesz się pozbyć 
uciążliwych problemów 
związanych ze stopami, a 
także dowiedzieć się jak o nie 
prawidłowo dbać? Skorzy-
staj z pomocy podologa, któ-
ry wykona pedicure podolo-
giczny, czyli specjalistyczny 
zabieg na stopach.

Czym się różni pedicure po-
dologiczny od kosmetyczne-
go?

- Różnica pomiędzy pedicu-
re podologicznym a kosme-
tycznym polega na tym, że 
zabieg kosmetyczny polega 
na pielęgnacji zdrowych 
stóp, natomiast podologicz-
ny jest zabiegiem leczni-
czo–pielęgnacyjnym – wy-
jaśnia podolog z salonu Le 
Mirage w Wałbrzychu przy 
ul. B. Chrobrego 14. – Zabieg 
kosmetyczny z reguły obej-
muje kąpiel stóp, usunięcie 
zrogowaciałego naskórka, 
pielęgnację paznokci oraz 
całych stóp przy pomocy 
specjalistycznych masaży 
z użyciem odpowiednich 

kremów. Standardowo taki 
zabieg trwa do godziny. Na-
tomiast pedicure podolo-
giczny, nazywany także me-
dycznym, jest dużo dłuższy 
i bardziej skomplikowany. 
Specjalista podolog, pod-
czas pierwszej wizyty, musi 
przeprowadzić z pacjentem 
dokładny wywiad, by poznać 
jego choroby i dolegliwości. 
Taka wiedza umożliwia prze-
prowadzenie odpowiednie-
go zabiegu. Jednak często 
bywa tak, że wymagana jest 
także konsultacja z lekarzem 
specjalistą np. w zakresie 
dermatologii czy chirurgii.

Kto może skorzystać z zabie-
gu leczniczo – pielęgnacyj-
nego, wykonywanego przez 
podologa?

- Pedicure podologiczny 
przeznaczony jest dla osób, 
które borykają się z różnymi 
dolegliwościami związanymi 
ze stopami. Najczęściej są to: 
odciski, modzele, brodawki, 
pękające pięty oraz wrasta-
jącymi, wkręcające się, grub 
bądź zdeformowane paznok-
cie. W gabinecie podologicz-

Chcesz mieć zdrowe i piękne stopy? 
Skorzystaj z pomocy podologa

nym mamy także do czy-
nienia z chorobami stóp, do 
których zaliczamy grzybicę i 
łuszczycę oraz stopę cukrzy-
cową lub reumatyczną.

Kiedy należy zgłosić się na 
pedicure podologiczny?

- Najlepiej od razu, gdy za-
uważymy niepokojące zmia-
ny na naszych stopach. Po 
pierwsze dlatego, że pogar-
szający się stan stóp za spra-
wą np. odcisków, pękających 
pięt czy wrastających pa-
znokci, utrudnia codzienne 

funkcjonowanie. Po drugie: 
podolog może stwierdzić, że 
objawiające się problemy ze 
stopami są wynikiem jakiejś 
choroby i wtedy niezbędna 
jest wizyta u lekarza specjali-
sty. Dbałość o stopy jest nie-
zwykle ważna w przypadku 
osób chorych na cukrzycę, 
ponieważ zaniedbania w 
skrajnych przypadkach mogą 
doprowadzić nawet do am-
putacji.

Gdzie w Wałbrzychu można 
skorzystać z pedicure podo-
logicznego?

- Zapraszam do salonu Le Mi-
rage w Wałbrzychu, który ma 
siedzibę przy ul. B. Chrobrego 
14. Zachęcam także do wcze-
śniejszego kontaktu telefo-
nicznego pod numerem 784 
176 461. Oczywiście zabiegi 
w naszym salonie odbywają 
się zgodnie z o obwiązujący-
mi przepisami sanitarnymi.

Od 1 czerwca 2021 r. wchodzi w 
życie nowelizacja przepisów ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Najważ-
niejszą zmianą, chyba najbardziej kry-
tykowaną przez kierowców, jest zmia-
na pierwszeństwa przy przejściach 
dla pieszych. Z przepisów ogólnych 
wynika, że kierujący pojazdem, zbli-
żając się do przejścia musi zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu. Kierowca powinien także 
zmniejszyć prędkość tak, aby nie na-
razić pieszego na niebezpieczeństwo. 
Nowe przepisy nakładają na kierow-
ców obowiązek ustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu, który dopiero będzie 
wchodził na przejście. Następuje więc 
rozszerzenie obowiązku udzielenia 
pierwszeństwa i obejmie ono piesze-
go wchodzącego dopiero na przejście 
dla pieszych. Pierwszeństwo dla pie-
szego nie dotyczy jednak tramwajów.

Również dotychczasowy obo-
wiązek zachowania przez pieszego 
szczególnej ostrożności podczas 
przechodzenia przez jezdnię lub toro-
wisko zostaje rozszerzony na piesze-
go dopiero wchodzącego na jezdnię 
lub torowisko. Szczególna ostrożność 
polega na zobowiązaniu pieszego do 
zwiększenia uwagi i dostosowaniu za-
chowania do sytuacji i zmieniających 
się na drodze warunków, w sposób 

umożliwiający odpowiednią do sytu-
acji reakcję.

Aby dodatkowo „zmotywować” 
pieszych do zachowania szczególnej 
ostrożności, wprowadzony zostaje 
zakaz korzystania przez pieszych z 
telefonu lub innego urządzenia elek-
tronicznego podczas wchodzenia 
lub przechodzenia przez jezdnię lub 
torowisko, w tym również podczas 
wchodzenia lub przechodzenia przez 
przejście dla pieszych. Innymi słowy: 
zabronione jest korzystanie ze wska-
zanych wyżej urządzeń w sposób, 
który prowadzi do ograniczenia moż-
liwości obserwacji sytuacji na jezdni, 
torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kolejna zmiana dotyczy ujedno-
licenia prędkości dopuszczalnej w 
terenie zabudowanym. Aktualnie w 
godzinach od 23.00 do 5.00 rano, 
dopuszczalna w terenie zabudowa-
nym prędkość wynosi 60 km/h. Od 1 
czerwca 2021 r. nie będzie rozróżnie-
nia miedzy dniem i nocą, a dopusz-
czalna prędkość w terenie zabudowa-
nym będzie wynosiła 50 km/h.

Karaniu podlegać będzie również 
tzw. „jazda na zderzaku”. Nowelizacja 
wprowadza bowiem dodatkowo obo-
wiązek zachowania odpowiedniej od-
ległości od pojazdu poprzedzającego 
na autostradach i drogach ekspreso-
wych. Kierujący, jadąc tymi drogami, 

Prawo w pigułce: Uwaga kierowcy! Nadchodzą 
duże zmiany w ruchu drogowym

będzie obowiązany zachować mini-
malny odstęp od pojazdu poprzedza-
jącego, liczony w metrach, nie mniej-
szy niż połowa prędkości pojazdu, z 
jaką się porusza, liczna w km/h. Przy-
kładowo, przy prędkości 100 km/h od-
stęp będzie musiał wynosić nie mniej 
niż 50 m, a przy 140 km/h nie mniej 
niż 70 m. Obowiązku zachowania 
minimalnego odstępu nie będzie się 
stosować jedynie podczas manewru 
wyprzedzania.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Dom Seniora Biały Kamień, zlo-
kalizowany przy ulicy ul. Generała 
Władysława Andersa 162A w Wał-
brzychu już działa. Na uruchomie-
nie tej placówki Gmina Wałbrzych 
otrzymała dotację ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.

W obiekcie zamieszka (przez naj-
bliższe 5 lat) 30 osób, które zostaną 
umieszczone w 12 pokojach, zloka-
lizowanych na I i II piętrze. Po tym 
okresie liczba mieszkańców może się 
zwiększyć do 45-48 osób. - To kolejna 
placówka pobytu stałego dla osób w 

podeszłym wieku i przewlekle, soma-
tycznie chorych – mówi Sylwia Bie-
lawska, zastępca prezydenta Wałbrzy-
cha. - Obiekt jest przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na podopiecznych czekają gustownie 
urządzone pokoje, sale terapeutycz-
ne, sale spotkań, sala do �zjoterapii 
oraz piękny ogród, a także wykwali�-
kowana, empatyczna i wrażliwa kadra. 
Oby im się miło mieszkało!

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
6 545 669,58 zł, a kwota do�nansowa-
nia z Unii Europejskiej to 2 866 208,02 
zł. Gmina Wałbrzych do�nansowała tę 
inwestycję w kwocie 3 679,461,56 zł.

(RED)

Zaopiekują się seniorami
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” liderem wśród 14 stref

Kolejne inwestycje w Wałbrzychu
2500 nowych miejsc pracy oraz 770 mln złotych nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy 

w pierwszym kwartale 2021 roku.  Wyniki te czynią Wałbrzyską Strefę liderem wśród polskich stref 
ekonomicznych. Kolejne dwie inwestycje zostaną zrealizowane również w samym Wałbrzychu. 

- Pierwszy kwartał uczynił nas liderem wśród stref eko-
nomicznych, drugi zaś rozpoczął się od doskonałych infor-
macji dla serca naszej strefy – Wałbrzycha - podkreśla Ar-
tur Siennicki, prezes zarządu WSSE.  - Niedawno Faurecia 
ogłosiła, że dzięki nowemu projektowi w fabryce znajdzie 
zatrudnienie 1000 dodatkowych pracowników. Toyota uru-
chomiła produkcję elektrycznej przekładni do napędów 
hybrydowych oraz prowadzi rekrutację w celu zatrudnienia 
300 nowych osób. Tylko w kwietniu wydaliśmy trzy nowe 
decyzje o wsparciu dla projektów zrealizowanych w regio-
nie wałbrzyskim, w tym dwa w samym Wałbrzychu – wymie-
nia. 

W Czarnym Borze powstaje zakład fi rmy Wolav, mi-
kroprzedsiębiorstwa które zajmuje się produkcją syste-
mów do oczyszczania powietrza. W Wałbrzychu natomiast, 
na kolejne inwestycje zdecydowały się dwa najdłużej działa-
jące w strefi e zakłady – Tristone Flowtech oraz Joysonquin. 

- Jesteśmy dumni, że przedsiębiorcy, którzy działając w 
strefi e od początku jej istnienia wciąż się rozwijają, inwe-
stują i zwiększają zatrudnienie – podkreśla dr Paweł Kur-
tasz, wiceprezes wałbrzyskiej strefy. 

Największą inwestycją pierwszego kwartału jest projekt 
amerykańskiego koncernu Align Technology, który zain-
westuje ponad pół miliarda złotych i zatrudni blisko 2500 
osób. To również największy projekt ostatniej dekady w 
Wałbrzyskiej Strefi e pod względem deklarowanych no-
wych miejsc pracy. We wrocławskiej fabryce produkowane 
będą nakładki ortodontyczne. Na inwestycje w pierwszym 
kwartale zdecydowały się również: fi rma Robert Bosch – 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
www.invest-park.com.pl I e-mail: doi@invest-park.com.pl I tel. 74 664 91 52, 74 664 91 54, 74 664 91 79

producent elementów układu hamulcowego, Capchem Po-
land związany z branżą elektromobilności oraz GoGlobal24 
zajmujący się usługami logistyczno-magazynowymi. 

- Efekty pracy całego zespołu w pierwszym kwartale są 
potwierdzeniem naszej skuteczności oraz atrakcyjności 
oferty spółki. To najlepszy rezultat pod względem zatrud-
nienia oraz nakładów inwestycyjnych w rankingu krajowych 
spółek zarządzających strefami ekonomicznymi – podkre-
śla Artur Siennicki, prezes zarządu WSSE.   

– Wykazujemy również aktywność na polu inwestycyj-

nym. Budowa sześciu hal przemysłowych na Dolnym Śląsku, 
Opolszczyźnie i w Wielkopolsce to największa inwestycja 
własna spółki w jej blisko 25-letniej historii – dodaje wice-
prezes Kurtasz.   

Obecnie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefi e Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK” prowadzi działalność ponad 250 przed-
siębiorców, którzy zainwestowali 30 miliardów złotych i 
zatrudniają około 65 tysięcy pracowników. W samym Wał-
brzychu pracę w strefi e znalazło ponad 7 tys. osób, w regio-
nie wałbrzyskim stworzono ponad 13 tys. miejsc pracy.
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Willa Alfa zaprasza
Długi weekend 
czerwcowy

BOŻE CIAŁO 2021
2.06 – 6.06.2021 r.

ze śniadaniem I 439 zł  zamiast 699 zł

ze śniadaniem
i obiadokolacją I 529 zł  zamiast 799 zł

WAKACJE 2021
26.07 – 5.08.2021 r.

ze śniadaniem I 999 zł  zamiast 1299 zł

ze śniadaniem i obiadokolacją 
I 1299 zł  zamiast 1699 zł 

2 – 09.09.2021 r. I 22 – 29.09.2021 r.

ze śniadaniem I 699 zł  zamiast 899 zł 

ze śniadaniem i obiadokolacją
I 769 zł zamiast 999 zł

R E K L AMA

- Zagospodarowujemy te-
ren przy ul. Wrocławskiej 55 
w Wałbrzychu na ogród dla 
seniorów, osób z niepełno-
sprawnościami i sąsiadów. 
Prosimy o wsparcie naszego 
projektu i oddanie głosu na 
nasz projekt #Ogródprzy-
drożny na https://www.pia-
stwspieraregion.pl/gloso-
wanie - mówi Joanna Kubik, 
prezes Zarządu Fundacji 
Wałbrzych 2000.

- Grant chcielibyśmy wy-
korzystać na dokończenie 
tworzenia ogrodu, na terenie, 
który uzyskaliśmy do zago-
spodarowania od wałbrzy-
skiego TBS – wyjaśnia Joanna 
Kubik. - S�nansowaliśmy już 
plan zagospodarowania, jego 
ogrodzenie i utwardzenie cią-
gów komunikacyjnych, wy-
równanie terenu i nawiezienie 
ziemi. Kupiliśmy też sadzonki 
winobluszczu, którym chce-
my obsadzić budynek klubu 
seniora, żeby stworzyć zieloną 
ścianę. Łącznie nasze wydatki 
na ogród pochłonęły ponad 
30 tysięcy złotych. Musimy 
zrobić jeszcze: podwyższone 
grządki, żeby osoby z niższym 
poziomem mobilności mogły 
uprawiać warzywa; posadzić 
rośliny przywabiające owady 
i ptaki; zainstalować zbiorniki 
na deszczówkę; zakupić me-
ble ogrodowe (fotele, stoliki, 
parasole itp.), które pozwolą 
na odpoczynek i prowadze-
nie zajęć; domek narzędzio-
wy i kupić jego wyposażenie 
(narzędzia dla uczestników, 
kosiarka, sekatory itp.); posa-
dzić trawnik; zrobić palenisko; 
wykonać murale na płocie 
betonowym i łączniku między 
klubem seniora a budynkiem 
mieszkalnym. Ze względów 

�nansowych większość wyżej 
wymienionych prac zostanie 
wykonana przez wolontariu-
szy. Część roślin obiecali nam 
zaprzyjaźnieni działkowcy, nie-
które nasadzenia i pielęgnację 
ogrodu będą robili uczestnicy 
naszych projektów w ramach 
hortiterapii. Poprosiliśmy Fun-
dację Urtica Dzieciom, która 
prowadzi zajęcia plastyczne 
na 18 dziecięcych oddziałach 
onkologicznych, o pozwolenie 
na wykorzystanie prac ich pod-
opiecznych i wykonanie murali 
(https://www.urticadzieciom.
pl/nasza-dzialalnosc/slonecz-
na-galeria.html). Podpisaliśmy 
umowę z Fundacją Mam Po-
mysł, prowadzącą schronisko 
dla zwierząt w Świdnicy (ht-
tps://www.schroniskoswid-
nica.pl/) na prowadzenie za-
jęć animaloterapii. Jesteśmy 
zdeterminowani, by ogród 
był udostępniony w tym roku, 
więc poszukujemy wszystkich 
możliwości (środków �nanso-
wych, rzeczowych, pracy wo-
lontariuszy) jego dokończenia.

Celem projektu jest zago-
spodarowanie terenu zielone-
go (ponad 1000 m2 nieużytku) 
przylegającego do zabytkowe-
go budynku przy ul. Wrocław-
skiej 55 (dawny dom kultury 
WAMAG), na ogród terapeu-
tyczny dostępny dla seniorów 
i osób zależnych, osób z nie-
pełnosprawnością, w którym 
prowadzone będą zajęcia hor-
titerapii, animaloterapii i arte-
terapii. Tym samym Wałbrzych 
i mieszkańcy zyskają zielona 
enklawę przy ul. Wrocławskiej, 
która stanowi fragment dro-
gi krajowej nr 35 i jest jedną 
z głównych arterii miasta. Z 
ogrodu, który przylega do sie-
dziby klubu seniora korzystać 

będą głównie uczestnicy re-
alizowanych przez Fundację 
Wałbrzych 2000 projektów, 
tj. 30 seniorów z klubu senio-
ra oraz co najmniej 60 osób z 
niepełnosprawnością wraz ze 
swoimi opiekunami/rodzina-
mi. Ale ogród będzie otwarty 
dla wszystkich mieszkańców 
najstarszej części dzielnicy 
Piaskowa Góra, (tzw. stara Pia-
skowa Góra skupiona jest na 
osi obecnych ulic Wrocław-
skiej, kardynała S. Wyszyńskie-
go i H. Wieniawskiego), którzy 
będą chcieli się włączyć w jego 
utrzymanie i prowadzone w 
nim zajęcia terapeutyczne.

- Potrzeba stworzenia ta-
kiego miejsca wynika z na-
szych doświadczeń i obser-
wacji społeczności lokalnej. 
Społeczeństwo Wałbrzycha 
się starzeje (młodzi wyjeżdża-
ją do większych ośrodków), 
seniorom brakuje miejsc, w 
których mogliby odpocząć 
na ławeczce mając w pobliżu 
toalety (zaplecze higieniczno-
-sanitarne i kuchenne zapew-
nia klub seniora z wyjściem 
bezpośrednio do ogrodu), 
miejsce, w którym mogliby 
coś zjeść i czegoś się napić, 
spotkać ze znajomymi i czuć 
się bezpiecznie. Opiekunom/
rodzicom osób z niepełno-
sprawnością, czy osób zależ-
nych potrzeba wytchnienia, 
bezpiecznych miejsc, w któ-
rych mogliby zostawić pod 
opieką swoich podopiecz-
nych. Wszystkim – miejsca, w 
którym mogliby ciekawie spę-
dzać czas. Pandemia nasiliła 
potrzeby wyjścia z domu i spo-
tkań na świeżym powietrzu. 
Dlatego w ogrodzie, oprócz 
odpoczynku, zaplanowaliśmy 
możliwość uprawy kwiatów i 

Zagłosuj na ogród przydrożny

warzyw, zajęcia ze zwierzęta-
mi ze schronisk dla bezdom-
nych zwierząt, rehabilitację 
ruchową i zajęcia zachęcające 
do aktywności �zycznej, np. 
gra w petanque, różne rodzaje 
arteterapii – wyjaśnia prezes 
Fundacji Wałbrzych 2000.

Ze zrealizowanego grantu, 
czyli ogrodu będzie mogło ko-
rzystać co najmniej 150 osób 
(uczestnicy naszych projektów 
tj. 30 seniorów z klubu senio-
ra oraz co najmniej 60 osób z 
niepełnosprawnością wraz ze 
swoimi opiekunami/rodzina-
mi).

- Ale chcemy, by ogród był 
otwarty dla wszystkich miesz-
kańców dzielnicy Piaskowa 
Góra (ok. 18 tys. mieszkańców). 
Będzie to pierwszy ogród te-

rapeutyczny w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej i będziemy chcie-
li się dzielić tym pomysłem 
z innymi organizacjami po-
zarządowymi. Ogród będzie 
stanowił zieloną enklawę przy 
ruchliwej ulicy w starej, dość 
zaniedbanej dzielnicy. Będzie 
miejscem, w którym spotykać 
się będą seniorzy z młodymi 
i dorosłymi osobami z nie-
pełnosprawnością. Obydwie 
grupy będą uczestniczyły w 
różnych rodzajach terapii – le-
czeniu ogrodem (hortitetapia), 
spotkaniach za zwierzętami 
ze schronisk (animaloterapia), 
turniejach petanque (boisko 
już zrobiliśmy), zajęciach arty-
stycznych (arteterapia) i innych 
odpowiadających potrzebom 
naszych uczestników, bo oni 

aktywnie uczestniczą w two-
rzeniu naszych projektów. Do-
datkowo ogród to także miej-
sce wzajemnego świadczenia 
usług – seniorzy dzielą się swo-
im doświadczeniem i wiedzą 
(pomoc w nauce) z młodszymi 
osobami z niepełnosprawno-
ścią, a osoby z niepełnospraw-
nością (zwłaszcza z niepełno-
sprawnością intelektualną) 
pomagają seniorom w poru-
szaniu się, wykonywaniu czyn-
ności wymagających większej 
sprawności �zycznej – dodaje 
Joanna Kubik.

Głosowanie trwa do 23 maja 
2021 r. Każdy może głosować 
raz dziennie na stronie https://
www.piastwspieraregion.pl/
glosowanie.
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Prokuratura Okręgowa w 
Świdnicy umorzyła wielowąt-
kowe śledztwo, prowadzone 
w sprawach dotyczących dzia-
łalności Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu i Urzędu 
Miejskiego w Boguszowie - 
Gorcach. Ale ta sama prokura-
tura, pod koniec marca 2021 r., 
do Sądu Rejonowego w Świd-
nicy skierowała akt oskarże-
nia, zarzucając odwołanemu 
w referendum burmistrzowi 
Boguszowa – Gorc Jackowi C. 
przekroczenie uprawnień. - 
Sądy pierwszej oraz drugiej 
instancji pochyliły się już nad 
tym zarzutem – nie znalazły 
żadnych znamion przestęp-
stwa i nawet nie uprawdopo-
dobniły zarzucanego mi czynu 
– powiedział Tygodnikowi DB 
2010 Jacek C.

- W głównej sprawie, w 
której Pan Jacek C. dostał 4 
zarzuty, rozpatrywane Sąd 
Okręgowy w Świdnicy, było 
jeszcze mnóstwo pobocz-
nych wątków, w których Pan 
Jacek C. nie miał postawio-
nych zarzutów. I umorzenie 
dotyczy właśnie tych wątków 
pobocznych – powiedział Ty-
godnikowi DB 2010 prokura-
tor Tomasz Orepuk, Rzecznik 
Prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Świdnicy.

Umorzenie i… kolejny akt oskarżenia

Śledczy wzięli pod lupę mię-
dzy innymi przetargi i zamówie-
nia publiczne organizowane 
przez Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu w latach 2016 – 
2019, ale w badanych sprawach 
nie dopatrzyli się znamion czy-
nów zabronionych. Prokura-
tura Okręgowa w Świdnicy, w 
postanowieniu o umorzeniu 
śledztwa z 30 kwietnia 2021 r., 
stwierdziła także, że nie doszło 
do popełnienia przestępstwa 
przez burmistrza Boguszowa – 
Gorc Jacka C., które miało pole-
gać na uzależnieniu wykonania 
czynności służbowej od otrzy-
mania korzyści majątkowej 
w okresie listopad – grudzień 
2018 r.

Drugi akt oskarżenia
- Pod koniec marca bieżące-

go roku do Sądu Rejonowego 
w Świdnicy został skierowany 

akt oskarżenia przeciwko byłe-
mu burmistrzowi Boguszowa 
– Gorc Jackowi C. w sprawie o 
przekroczenie uprawnień – po-
wiedział Tygodnikowi DB 2010 
Rzecznik Prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy.

Przypomnijmy: 14 kwietnia 
2020 r. przebywający w aresz-
cie Jacek C. podjął decyzję o 
odwołaniu Sebastiana Drapały 
z funkcji Zastępcy Burmistrza 
Boguszowa – Gorc, a w jego 
miejsce powołał Agnieszkę 
Walkosz-Berda, która wcześniej 
była prezesem Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Boguszowie-Gorcach (przed 
Wielkanocą odwołała ją rada 
nadzorcza spółki na wniosek 
wiceburmistrza Sebastiana Dra-
pały). Ale już 17 kwietnia 2020 
r. Agnieszka Walkosz-Berda 
zrezygnowała z funkcji wicebu-
rmistrza. Po tym jak doszło do 

zmian na stanowisku zastępcy 
burmistrza miasta, pojawiły się 
także informacje o rzekomej 
zbiórce na kaucję dla Jacka C. 
przez osoby związane z powo-
łaną przez niego wiceburmistrz.

– Do prokuratury wpłynęło 
zawiadomienie, złożone przez 
byłego wiceburmistrza, o możli-
wości popełnienia przestępstwa. 
Zostało w tej sprawie wszczęte 
śledztwo, a zebrany w jego toku 
materiał pozwolił na postawie-
nie Jackowi C. nowego zarzutu: 
przekroczenia uprawnień w celu 
uzyskania korzyści majątkowej. 
Ma to związek z wydaniem przez 
niego – jako tymczasowo aresz-
towanego burmistrza – trzech 
zarządzeń: w sprawie odwołania 
zastępcy burmistrza, powołania 
nowego zastępcy burmistrza 
oraz nadania mu upoważnie-
nia w sprawie wyrażania woli w 
imieniu Gminy Boguszów – Gor-
ce. Jacek C. został przesłuchany 
na okoliczność postawienia mu 
tego zarzutu, ale nie przyznał się 
do winy, złożył jednak wyjaśnie-
nia, które będziemy wery�ko-
wali w toku dalszego postępo-
wania. Złożony został wniosek 
o tymczasowe aresztowanie 
Jacka C., choć ten przebywa już 
w areszcie w innej sprawie, ale 
sąd się nie zgodził na użycie 
tego środka zapobiegawczego. 
Zostanie złożone w tej sprawie 
zażalenie na decyzję sądu, ale – 
niezależnie od tego – w trybie 
administracyjnym wystąpiliśmy 
do wojewody o unieważnienie 
zarządzeń podjętych przez Jac-
ka C. Sprawa jest rozwojowa, 
ale na tym etapie – ze względu 
na dobro śledztwa – nie mogę 
udzielić więcej informacji – wy-
jaśniał wtedy okoliczności spra-
wy prokurator Tomasz Orepuk. 
Finałem działań śledczych jest 
akt oskarżenia skierowany w tej 
sprawie do Sądu Rejonowego w 
Świdnicy.

Z kolei 20 kwietnia 2020 roku 
Wicewojewoda Dolnośląski Ja-
rosław Kresa, rozstrzygnięciem 
nadzorczym, unieważnił decy-
zje podjęte 14 kwietnia 2020 r. 
przez przebywającego w aresz-
cie Jacka C.

Były burmistrz 
komentuje

Do informacji o skierowaniu 
kolejnego aktu oskarżenia od-
niósł się w rozmowie telefonicz-
nej sam Jacek C.

- Ciężko mi się odnosić do 
wypowiedzi medialnej upoli-
tycznionej Prokuratury Okrę-
gowej w Świdnicy. Natomiast 
chciałbym podkreślić, iż sądy 
pierwszej oraz drugiej instancji 
pochyliły się już nad tym zarzu-
tem (rozpatrując wniosek pro-
kuratury o tymczasowe areszto-
wanie – dop. red.) – nie znalazły 
żadnych znamion przestępstwa 
i nawet nie uprawdopodobniły 
zarzucanego mi czynu. Zwra-

cam się do prokuratora – rzecz-
nika, aby nauczył się czytać ze 
zrozumieniem, bo podając nie-
prawdziwe informacje do opinii 
publicznej szkodzi takiej insty-
tucji, jak prokurator. Uważam 
osobiście, że to sąd decyduje 
o winie lub też niewinności w 
sprawie zarzucanego mi czynu. 
W mojej ocenie jest to upoli-
tyczniona sprawa i jestem szy-
kanowany – powiedział Tygo-
dnikowi DB 2010 były burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

Proces w toku
Od 30 stycznia 2020 roku, 

przed Sądem Okręgowym w 
Świdnicy, toczy się proces kar-
ny przeciwko burmistrzowi 
Jackowi C., odwołanemu w re-
ferendum przeprowadzonym 
7 czerwca 2020 r. Przypomnij-
my: 19 grudnia 2018 r., zaled-
wie po miesiącu urzędowania, 
burmistrz Boguszowa – Gorc (i 
starosta wałbrzyski poprzedniej 
kadencji) został aresztowany w 
godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego w Boguszowie – Gor-
cach. Od tego dnia, aż do 3 lipca 
2020 r. przebywał w areszcie. 
Blisko rok od aresztowania, Pro-
kuratura Okręgowa w Świdnicy 
skierowała do sądu akt oskarże-
nia w tej sprawie, który obejmu-
je także osiem innych osób.

– Prokurator oskarżył Jacka 
C. o popełnienie czterech czy-
nów polegających na:

– przyjęciu, jako Burmistrz 
Boguszowa Gorc korzyści ma-
jątkowej w kwocie 70 000 zło-
tych od jednego z przedsiębior-
ców wykonujących prace na 
rzecz gminy, w zamian za prze-
dłużenie wykonania realizacji 
umowy dotyczącej oświetlenia 
ulicznego;

– przyjęciu korzyści mająt-
kowej w kwocie 10 000 złotych 
w czasie, gdy pełnił on funkcję 
Starosty Wałbrzyskiego w za-
mian za wydanie korzystnej 

decyzji administracyjnej doty-
czącej przywrócenia uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi;

– płatnej protekcji polegają-
cej na powoływaniu się na wpły-
wy w Urzędzie Skarbowym w 
Wałbrzychu i Izbie Administracji 
Skarbowej we Wrocławiu i pod-
jęciu się załatwienia sprawy w 
zamian za korzyść majątkową,

– działaniu na szkodę Gminy 
Boguszowa Gorc i wyrządzeniu 
jej szkody w wielkich rozmia-
rach w kwocie ponad 4 mln 
złotych poprzez bezpodstawne 
odwołanie przetargu na sprze-
daż nieruchomości.

Jacek C. nie przyznał się do 
żadnego z zarzucanych mu czy-
nów, a w złożonych wyjaśnie-
niach podał swoją wydarzeń, 
która stoi w sprzeczności z zebra-
nym w sprawie materiałem do-
wodowym. Tym samym aktem 
oskarżenia objętych jest także 
osiem innych osób. W tym gronie 
jest radna Miasta Boguszów Gor-
ce – Urszula M., której zarzuca się 
popełnienie sześciu przestępstw 
polegających na kupowaniu za 
alkohol głosów podczas wybo-
rów samorządowych w 2018 
roku oraz jednego przestępstwa 
polegającego na nakłanianiu 
świadków do składnia fałszy-
wych zeznań. Aktem oskarżenia 
objętych jest także pięć osób, 
które brały udział w tak zwanej 
,,korupcji wyborczej” podczas 
wyborów samorządowych w 
2018 roku. Osoby te wręczały 
bądź przyjmowały korzyści ma-
jątkowe w postaci alkoholu w za-
mian za głosowanie w określony 
sposób. Oskarżonemu Jackowi 
C. za wszystkie zarzucane mu ak-
tem oskarżenia czyny grozi kara 
do 15 lat pozbawienia wolności, 
a Urszuli M. grozi kara do 8 lat po-
zbawienia wolności – wyjaśniał 
na łamach Tygodnika DB 2010 
prokurator Tomasz Orepuk.
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Stare Bogaczowice, dnia 10.05.2021 r.

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
OGŁASZA DRUGI PRZETARG 

USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego 

(działalność handlowo-usługowa nieuciążliwa), 
położonego w Strudze przy ul. Kolejowej 1 

o powierzchni użytkowej 43,60 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. 1170) najemca ponosi koszty podatku 
od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 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, 748452-239, 748452-220/.

Wadium w wysokości 42,90 zł. należy wpłacić do 11 czerwca 2021 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.

R E K L AMA

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
10.05.2021 r. lub dzień później na parkingu przy pawilonie 
(znajduje się tam sklep Stokrotka) przy ul. Hetmańskiej 1w 
Wałbrzychu , znaleźli niewielki pendrive koloru czerwonego 
z żółta karteczką z napisem „Transporter”, pilnie się ze mną 
skontaktowali w obojętny sposób. Nośnik ten zawiera bar-
dzo ważne dla mnie dokumenty oraz teksty i dlatego proszę 
wszystkich o pomoc. Z góry za pomoc i zwrot zguby serdecz-
nie dziękuję.

Janusz Bartkiewicz

Nie milkną echa bezpar-
donowego ataku na Klub Par-
lamentarny Lewicy, którego 
członkowie (poza Andrzejem 
Rozenkiem, który wstrzymał 
się od głosu) zagłosowali w Sej-
mie za przyjęciem Krajowego 
Planu Odbudowy i związane-
go z nim unijnego Funduszu 
Odbudowy, czyli za raty�kacją 
planu utworzenia przez Unię 
Europejską systemu zasobów 
własnych oraz tzw. Funduszu 
Odbudowy. Odrzucenie tej 
ustawy skutkowałoby zabloko-
waniem powstania Funduszu 
Odbudowy UE, a przez to utra-
tę olbrzymich pieniędzy, które 
otrzymałyby państwa Unii dla 
ratowania swych gospodarek 
totalnie zniszczonych przez 
pandemię wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2. Pieniądze straci-
łaby także Polska, gdy PiS nie 
uzyskał w sejmie niezbędnego 
poparcie innych klubów parla-
mentarnych, bo - jak wiadomo 
- jeden z jego koalicjantów, a 
konkretnie minipartyjka (ze 

Moralne dno Platformy
Janusz
Bartkiewicz

śladowym poparciem wybor-
czym) kierowania przez Mini-
stra Sprawiedliwości, stanow-
czo odmówiła swego poparcia. 
Tym samym znalazła się w opo-
zycji do rządu, który… sama 
współtworzy. I co ciekawe, w 
rządzie tym (i w koalicji z PiS) 
pozostaje. Takiej politycznej 
paranoi nie spotkamy chyba 
nigdzie w świecie, ale to już 
inny temat. Powstanie Fundu-
szu Odbudowy negocjowano 
od dłuższego czasu, czego 
efektem był szczyt UE w lipcu 
2020 roku, w którym aktywny 
udział brał premier rządu RP 
Mateusz Morawiecki. I to on 
20.07.2020 r. wraz z premierem 
Węgier zgodził się na powią-
zanie unijnych funduszy z pra-
worządnością, co było jednym 
z najdrażliwszych punktów 
tego szczytu, który uzgodnił 
Fundusz Odbudowy oraz nowy 
wieloletni budżet Unii. Chyba 
każdy pamięta, jak namiętnie 
minister Ziobro (Solidarna Pol-
ska) wzywał Morawieckiego do 
zgłoszenia na szczycie UE weta, 
co wystarczyłoby na zabloko-
wanie wszelkich decyzji doty-
czących Funduszu Odbudowy. 
Wszyscy chyba pamiętamy, że 
przeciw stanowisku Solidarnej 
Polski gwałtownie sprzeciwiała 
się Platforma Obywatelska, któ-

ra nawet opracowała projekt 
specjalnej rezolucji sejmowej, 
wzywającej radę ministrów 
(czyli PiS) do osiągnięcia poro-
zumienia w sprawie budżetu 
unijnego na lata 2021-2027 
oraz Funduszu Odbudowy. Za 
tym, aby Polska żadnego weta 
nie zgłaszała, aktywnie opto-
wały wszystkie partie politycz-
ne obecne w Sejmie, poza Kon-
federacją, która w tej mierze 
wspierała stanowisko przyjęte 
przez pisowskiego koalicjanta. 
No i premier Morawiecki mini-
stra Ziobry i Konfederatów nie 
posłuchał, weta nie zgłosił, cze-
go naturalnym efektem było 
głosowanie w Sejmie nad ra-
ty�kacją ustaleń przyjętych na 
szczycie Unii.

I zaczął się cyrk niesamowity, 
możliwy chyba tylko w Polsce, 
bo oto nagle Platforma Obywa-
telska dokonała niesamowitej 
wolty i zaczęła brutalnie naci-
skać na pozostałe sejmowe klu-
by opozycyjne, aby „pisowskiej 
ustawy” nie poparły, albowiem 
zamarzył się jej upadek rządu 
Jarosława Kaczyńskiego i powo-
łanie tzw. rządu technicznego, 
a także przyspieszone wybory 
parlamentarne, które zamierza-
ła wygrać i następnie rządzić 
Polską długo i szczęśliwie. W 
tym swoim politycznym planie 

Platforma (ekipa posła Budki) 
w ogóle nie brała pod uwagę, 
że żaden rząd techniczny nie 
jest w stanie powstać, ponieważ 
Lewica nigdy by się nie zgodziła 
uczestniczyć w koalicji z Konfe-
deratami. Z tego też powodu 
Lewica uznała, że nie ma dla 
niej alternatywy i aby nie spo-
wodować utraty przez Polskę (i 
całą UE) naprawdę olbrzymich 
funduszy pomocowych, stanęła 
na stanowisku, że głosowanie 
za ustawą jest nie tylko patrio-
tycznym obowiązkiem ale też 
wyrazem politycznego i ekono-
micznego realizmu. Ponieważ 
Jarosław Kaczyński oświadczył 
wyraźnie, że PiS z Platformą 
żadnych rozmów prowadzić nie 
będzie, do rozmów tych zdecy-
dowała się przystąpić Lewica, 
aby chociaż w minimalnym 
stopniu do opracowywanego 
przez rząd Krajowego Planu 
Odbudowy, wprowadzić usta-
lenia, które gwarantowałyby 
przekazanie ściśle określonych 
kwot na ściśle wskazane cele 
gospodarcze i to w taki sposób, 
aby PiS nie mógł - przynajmniej 
w jakimś ograniczonym zakre-
sie - otrzymanych pieniędzy 
traktować jak swój własny bu-
dżet. No i zaczęła się fala hej tu, 
sterowana przez kierownictwo 
PO, które zarzuciło Lewicy (też 
osobiście ustami Borysa Bud-
ki i Rafała Trzaskowskiego), że 
lewica „zdradziła” opozycję, że 
weszła w koalicję z PiS, że na 
pewno sprzedała się za stano-
wiska i inne pro�ty, nie tylko po-
lityczne. Padły przy tym hanieb-
ne słowa, określające posłów i 
działaczy Lewicy jako zdrajców, 
sprzedawczyków, złodziei, ko-
munistów, a Radosław Sikorski 
nie miał żadnych oporów, aby 
rozmowy Lewicy z PiS przy-
równać do Paktu Ribbentrop 
- Mołotow. Doprawdy, na dno 
moralne jakie osiągnęła Platfor-
ma, trudno znaleźć jakiekolwiek 
porównanie.

Tylko wyjątkowy dureń nie 
jest w stanie dostrzec, że jedy-
nym celem PO było przejęcie 
władzy, dla którego gotowa 
była poświęcić przyszłość Pol-
ski i wszystkich Polaków, i - na 
dodatek - namawiała do tego 
pozostałe ugrupowania po-
lityczne. Na szczęście Lewica 
wykazała się nie tylko poli-
tycznym rozumem, ale też sta-
nowczością. Zresztą, w ostat-
niej chwili po rozum do głowy 
przyszli posłowie z Klubu Parla-
mentarnego PSL – Koalicja Pol-
ska i koło Polska 2050 Szymona 
Hołowni. Natomiast Platforma 
„po hamletowsku” wstrzymała 
się od głosu, wspierając tym sa-
mym posłów z partyjki Ziobry i 
Konfederatów, którzy progra-
mowo są skrajnie antyunijni. I 
po tym fakcie PO ma czelność 
wyzywać Lewicę od pisowskich 
koalicjantów (jakoś nie mogą 

zauważyć, że nie tylko Lewica 
glosowała za przyjęciem KPO) 
i zarzucać jej zdradę opozycji. 
Tym samym ludzie PO i wspie-
rające ich w tym nieustającym 
hejcie media – wspomnę tylko 
Gazetę Wyborczą, Newsweek i 
TVN24 – zapominają o podob-
nych „koalicjach” PO - PiS, kiedy 
na przykład w Sejmie głosowa-
no ustawy dotyczące powoła-
nia IPN, odebrania funkcjona-
riuszom służb mundurowych 
III RP słusznie należnych im 
rent i emerytur oraz wiele in-
nych, którym akurat Lewica się 
sprzeciwiała. Zapomnieli też o 
tym, że haniebną prowokacją 
wymierzoną w 2005 roku we 
Włodzimierza Cimoszewicza, 
umożliwili wybór na prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskie-
go i o tym, że tak niedawno 
wspólnie z PiS głosowali prze-
ciwko kandydaturze Piotra 
Ikonowicza (PPS) na Rzecznika 
Praw Obywatelskich. A dziś 
wołają o koalicji PiS - Lewica, 
o zdradzie, nie zważając na to, 
że pomiędzy Lewicą a resztą 
tejże opozycji (czy chociażby 
tylko PO) żadnej umowy lub 
porozumienia nie ma i to nie z 
winy Lewicy. Przypomnę, że to 
PSL i Platforma doprowadziły 
przed wyborami parlamentar-
nymi w 2019 roku do rozpadu 
Koalicji Europejskiej (PO, SLD, 
PSL), co dało zwycięstwo wy-
borcze koalicji Zjednoczonej 
Prawicy i zagwarantowało PiS 

kolejne lata destrukcji polskiej 
demokracji. Wygląda na to że 
PO i jej zwolennicy uważają, że 
kiedy parlamentarzyści Lewicy 
głosują tak samo jak PiS, to są 
„koalicjantami Kaczyńskiego”, 
a kiedy parlamentarzyści Ko-
alicji Obywatelskiej głosują 
tak samo jak Konfederacja i 
partyjka Ziobry, to jedynie do-
trzymują słowa danego swoim 
wyborcom. Najsmutniejsze w 
tym wszystkim jest to, że spora 
grupa ludzi, o których intere-
sy dba tylko Lewica, przyjęła 
platformerską narrację i bez-
re�eksyjnie przyłączyła się do 
obrzucania Lewicy błotem. W 
tym - co uznaję za swoją oso-
bistą porażkę - wielu emery-
tów mundurowych (na czele z 
Federacją Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP), którym PO 
ręka w rękę z PiS odebrali ich 
słusznie nabyte renty i eme-
rytury i ustawowo uznali za 
zwyrodniałych bandytów. Za-
pomnieli, kto ich bronił i broni 
w polskim Sejmie i Parlamencie 
Europejskim. Szkoda.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Gospodarka komunalna
 Zinwentaryzowanie i unormowanie gospodarki mieszkaniowej np. pustostany
 Udostępnienie gruntów pod budownictwo
 Remonty lokali mieszkaniowych i infrastruktury przy mieszkaniach:

 Koniec z przenośnymi toaletami obok budynków
 Odzyskiwanie i zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. „Browar”

Społeczeństwo
 Aktywizacja seniorów - stworzenie miejsc spotkań, organizacja zajęć
 Wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 Ścisła współpraca z Wałbrzyskimi jednostkami służby zdrowia - punktami szczepień COVID-19
 Powołanie rady społecznej przy burmistrzu i radzie miasta w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
 Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Transport
 Obwodnica BOGUSZOWA
 Obwodnica GORC
 Uruchomienie komunikacji lokalnej np. Stary Lesieniec – Boguszów, Kuźnice - Boguszów, Gorce – Kuźnice

Przedsiębiorczość
 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału
 Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców pod patronatem burmistrza i rady miasta

Sport i Rekreacja
 Rozbudowa i użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności Dzikowca, stadionów sportowych
 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – wsparcie klubów i organizacji
 Promocja miasta poprzez sport – organizacja imprez sportowych, np. Sudecka 100
 Wsparcie dla klubów sportowych z Boguszowa - Gorc

R E K L AMA

Budżet 
obywatelski
Trwa głosowanie na po-
zytywnie zwery�kowane 
projekty złożone w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
Boguszowa – Gorc. Miesz-
kańcy miasta do 28.05.2021 
r. mogą wziąć udział w gło-
sowaniu na jeden z wybra-
nych projektów. Opis pro-
jektów zatwierdzonych do 
głosowania oraz wszelkie 
szczegóły dotyczące głoso-
wania dostępne są na stro-
nie https://boguszow-gor-
ce.pl/. Kartę do głosowania 
można pobrać i złożyć w 
następujących miejscach:
• Urząd Miejski w Bogu-

szowie-Gorcach
• Centrum Obsługi Jedno-

stek w Boguszowie-Gor-
cach

• Miejska Biblioteka Pu-
bliczna - Centrum Kultu-
ry  w Boguszowie Gor-
cach �lia nr 2, �lia nr 3, 
�lia nr 5

• Centrum Kulturalno-
-Kongresowe Witold.

(JCF)

Bezpłatna 
nauka 
pływania
Gmina Miasto Boguszów-

-Gorce kolejny raz przystą-

piła do udziału w programie 

„Umiem pływać”, który jest 

realizowany ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych 

dla Uczniów, w ramach do-

tacji Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu oraz Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. W okresie 

od maja do czerwca 2021 

r. 60 uczniów z klas II i III ze 

szkół podstawowych z Gmi-

ny Boguszów – Gorce weź-

mie udział w bezpłatnych 

zajęciach nauki pływania na 

basenie w Centrum Spor-

towo-Rekreacyjnym Aqua 

Zdrój w Wałbrzychu.

(JCF)

Choć do wakacji zostało 
jeszcze trochę czasu, Gmina 
Boguszów-Gorce - korzysta-
jąc z nieobecności uczniów 
oraz nauczycieli - przepro-
wadzi w szkołach remonty o 
łącznej wartości 800 tys. zł.

W czasie tegorocznych wa-
kacji Gmina Boguszów-Gorce 
zleci wykonanie prac remon-
towych w dwóch placówkach 
oświatowych: Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 6 przy ul. 
Kopernika 7 oraz Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Szkolnej 4. W pierwszej 
z nich zostaną odnowione 
pomieszczenia WC na parte-
rze, a część piwniczna będzie 
przekształcona na szatnie dla 
chłopców. - Odpowiadając na 
potrzeby mieszkańców dziel-

nicy Kuźnice, zdecydowano, 
że oddziały przedszkolne na-
dal będą funkcjonowały w 
budynku PSP nr 6, dlatego też 
w planach remontowych na 
ten rok ujęto dostosowanie 
tych pomieszczeń do wymo-
gów ustawowych. Natomiast 
w budynku PSP nr 1 w ramach 
zaplanowanej inwestycji zmo-
dernizowany zostanie węzeł 
sanitarny. Remonty, które zo-
staną wykonane mają na celu 
modernizację i polepszenie 
warunków funkcjonowania 
obu szkół, a co najważniejsze 
przyczynią się do poprawy 
komfortu uczniów – mówi 
Krzysztof Kumorek, pełniący 
funkcje burmistrza Boguszo-
wa – Gorc.

(JCF)

Pracowite wakacje

Do 14 maja br. trwa „Ak-
cja Rupieć” prowadzona 
przez Urząd Miejski w Bogu-
szowie-Gorcach przy współ-
pracy z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej „Sa-
nikom” sp. z o.o.

 Jest to zbiórka w formie 
„wystawki” odpadów wielko-
gabarytowych, z wyłączeniem 
odpadów typu papa, eternit, 
styropian, opony rolnicze i 

opony pojazdów ciężarowych.  
- Prosimy o stosowanie się do 
zaleceń dotyczących rodzajów 
odpadów wielkogabaryto-
wych wystawianych w ramach 
„Akcji Rupieć”. Harmonogra-
mu odbioru odpadów jest na 
www.boguszow-gorce.pl oraz 
na pro�lu FB Gmina Miasto 
Boguszów-Gorce – podkreślają 
organizatorzy akcji.

(JCF)

Pozbądź się gratów
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Rada Gminy Walim wal-
czy o poprawienie stanu na-
wierzchni drogi wojewódz-
kiej nr 383. W tej sprawie 

Badania w Mieroszowie
Gmina Mieroszów zrealizuje 
program pro�laktyki i wcze-
snego wykrywania nowotwo-
rów złośliwych dolnego odcin-
ka przewodu pokarmowego. 
Jest to kolejna gmina z powiatu 
wałbrzyskiego, po Czarnym Bo-
rze i Głuszycy, która przystąpiła 
do tego projektu. Marcin Krzy-
żanowski – Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, w ra-
mach Koalicji Samorządów i we 
współpracy z Dolnośląskim Cen-
trum Onkologii we Wrocławiu, 
podpisał z Gminą Mieroszów, re-
prezentowaną przez burmistrza 
Andrzeja Lipińskiego, deklarację 
współpracy na rzecz pro�laktyki 
i wczesnego wykrywania nowo-
tworów złośliwych dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego.
- Na terenie naszej gminy do 
realizacji programu został wy-
znaczony Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie wraz 
z Niepublicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej Tellmed s.c. 
Gmina otrzymała 100 bezpłat-
nych testów, a już do 5 maja br. 
wśród mieszkańców rozdyspo-
nowanych zostało 67 testów. 
Mieszkańcy Mieroszowa bardzo 
pozytywnie oceniają inicjatywę, 
a - zgodnie z zapowiedzią pana 
wicemarszałka - liczba testów 
może zostać zwiększona – pod-
kreśla burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

- Z wielką przyjemnością 
uhonorowałem stypendiami 
burmistrza Mieroszowa za 
wyniki w nauce w I semestrze 
roku szkolnego 2020/2021, 
osiemnaścioro najzdolniej-
szych uczniów szkół pod-
stawowych naszej gminy 
– mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

- Składam serdeczne gra-
tulacje wszystkim naszym 
stypendystom, którzy dzięki 
swojej pracowitości i systema-
tyczności rokrocznie osiągają 
doskonałe wyniki w nauce. Na 
szczególną uwagę zasługu-
ją dokonania Ani Gajewskiej, 
która po raz kolejny zachwyca 
swoimi osiągnięciami - tym 

razem Ania uzyskała średnią 
ocen - 5,93! Serdeczne podzię-
kowania i gratulacje składam 
również rodzicom i nauczycie-
lom stypendystów oraz dyrek-
torom naszych szkół. Dzięki 
zaangażowaniu, wyrozumiało-
ści i współpracy, stworzyliście 
Państwo młodym ludziom do-
skonałe warunki do rozwijania 
pasji, talentów i uzdolnień. 
Państwa praca zaowocowała 
i przyniosła piękne wyniki – 
podkreśla Andrzej Lipiński, 

Wyróżnienia, które bur-
mistrz wręczył wspólnie ze 
swoim zastępcą Mariuszem 
Pawlakiem oraz Violettą Kop-
ką – Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Mieroszowa, tra�ły 

do uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mieroszowie: 
Marii Bochenek, Martyny Ko-
rejwo, Wiktorii Stefaniak, Wik-
tora Szwarczyńskiego, Jagody 
Jachimczak, Justyny Michalik, 
Kacpra Wereszczyńskiego, Bar-
tosza Krzesińskiego, Domini-
ki Folc, Julii Walus, Weroniki 
Przewłockiej, Anny Natalii Ga-
jewskiej; uczennic Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kowa-
lowej: Marianny Kłysz, Wiktorii 
Wacław, Alicji Szwarczyńskiej, 
Michaliny Kamińskiej i Wiktorii 
Rumińska oraz oraz Kingi Jó-
ze�ny Filii - uczennicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. J. 
Korczaka w Sokołowsku.

(RED)

Radni apelują 
o remont drogi

samorządowcy wystosowali 
apel do dyrektora Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu, która jest zarząd-
cą zniszczonej drogi.

- Droga wojewódzka nr 
383 stanowi główny ciąg ko-
munikacyjny Gminy Walim. 
Tą trasą codziennie dojeż-
dżają mieszkańcy gminy Wa-
lim do pracy i do szkoły. To 
główny szlak dojazdowy tu-
rystów do gminnych atrakcji 
turystycznych. Niestety, stan 
techniczny nieremontowanej 
od wielu lat drogi, napawa lę-
kiem przed jej użytkowaniem. 
Liczne spękania i nierówności 
asfaltu powodują, że kierowcy 
i rowerzyści, omijając owe nie-
spodzianki, stwarzają duże za-
grożenie w ruchu drogowym. 
Wąskie, nieremontowane mo-
sty bez zachowanej skrajni, 
brak pobocza wzdłuż drogi 
są zagrożeniem zarówno dla 
pieszych, jak i zmotoryzowa-
nych użytkowników tej drogi. 
Dlatego Radni Gminy Walim, 
na XXVII Sesji Rady Gminy 
jednogłośnie podjęli uchwałę, 
w sprawie przyjęcia Apelu do 
Dyrektora Dolnośląskiej Służ-
by Dróg i Kolei we Wrocławiu o 
remont drogi wojewódzkiej nr 
383 w granicach administra-
cyjnych Gminy Walim. Remont 
drogi wojewódzkiej nr 383, na 
odcinku przebiegającym przez 
Gminę Walim jest konieczny 
dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa wszystkich jej użytkow-
ników.  Apel został przekaza-
ny do DSDiK we Wrocławiu. 
Teraz czekamy na odpowiedź 
– podkreśla Zuzanna Bodurka, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Walim.

(AM)

Najlepsi uczniowie dostali stypendia
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W sobotę 15 maja zapra-
szamy na niezwykłe wyda-
rzenie – koncert i licytację, 
z których dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc 
w terapii 15-letniej Glorii. 
Impreza odbędzie się w go-
dzinach 14-19 na terenie 
Kompleksu „Active” przy 
ul. Kłodzkiej w Jedlinie-
-Zdroju.

Gloria od urodzenia cho-
ruje na atopowe zapalenie 
skóry, wapnicę nerek, nawra-
cające infekcje dróg moczo-
wych, niedobór masy i ciała, 
moczówkę nerkopochodną, 
hipomagnezemię, szpota-
wość kolana prawego, niedo-
rozwój prawej strony i zespól 
Barttera. Mimo tylu cierpień 
jest na co dzień uśmiechniętą 

dziewczyną. Jak każda 15-lat-
ka ma marzenia - chciałaby 
mieć włosy.

Obecnie największymi 
problemami rodziny Glorii 
są wydatki na niezbędne leki 
oraz kosztowne terpie. Dla-
tego członkowie Stowarzy-
szenia „Górska Roma” razem 
z Gminą Jedlina-Zdrój oraz 
Centrum Kultury w Jedlinie-

-Zdroju postanowili pomóc 
dziewczynce.

W najbliższą sobotę (15 
maja) zapraszamy na teren 
kompleksu „Active” przy ul. 
Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, 
gdzie w godzinach od 14.00 do 
19.00 będzie można między in-
nymi posłuchać, potańczyć i li-
cytować przedmioty, z których 
dochód zostanie przeznaczony 

na leczenie Glorii. Wystąpią: 
Zespół „Górska Roma”, Kapela 
„Bożków”, Szymon Jurasz, To-
masz Motyka, Michał Wojtu-
chów i Zakręceni Disco.

Organizatorzy przewidzieli 
także dmuchańce dla dzieci, 
malowanie buziek, domowe 
ciasta i pokaz żonglowania 
piłką w wykonaniu rekordzisty 
Guinnessa Dobrosława Ko-

walskiego. Co ciekawe dzięki 
współpracy klubu sportowe-
go KS Zdrój z Dobrosławem 
Kowalskim, w Jedlinie-Zdroju 
prawdopodobnie powstanie 
sekcja piłkarskiego freestylu. 

Organizację koncertu 
wsparli m.in.: Bistro zWolna, 
Firma Galus, Poligon Smaków 
i Stowarzyszenie Polska 2050.

(CK)

Pomagamy Glorii

Gmina Czarny Bór pod-
pisała umowę na budowę 
gminnego żłobka. Opieke w 
nowej placówce znajdzie 55 
dzieci.

- W Gminie Czarny Bór po-
wstanie kolejny ciekawy ar-
chitektonicznie obiekt, który 
będzie służył mieszkańcom 
gminy i nie tylko. Jestem prze-
konany, że budowa żłobka i 
stworzenie miejsca opieki dla 
55 maluchów przyczyni się do 
szybszego powrotu na rynek 
pracy kobiet po urodzeniu 
dziecka. To również pozwoli 
na zapewnienie gminnej kom-
pleksowej edukacji - od żłobka 
poprzez przedszkole po szkołę 
podstawową. Inwestycja nie 
byłaby możliwa do zrealizo-
wania, gdyby nie ogromne 
wsparcie z rządowych środ-
ków. Z tego miejsca dziękuję 
Ministrowi Michał Dworczy-
kowi oraz Wicemarszałkowi 
Grzegorz Macko – powiedział 
podczas podpisania umowy 
z wykonawcą Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

- Determinacja i konse-
kwencja włodarza gminy we 
współpracy z pracownikami 
urzędu gminy w pozyskaniu 
środków, a następnie pod-
pisanie umowy na realizację 
inwestycji przynosi wymierne 
efekty. Oto dziś żłobek w gmi-
nie Czarny Bór staje się real-

nym przedsięwzięciem. Mam 
nadzieję, że w niedalekiej przy-
szłości będzie służył nie tylko 
mieszkańcom gminy, ale także 
sąsiednich samorządów – mó-
wił Grzegorz Macko.

Budowa żłobka gminnego 
pochłonie blisko 5,3 mln zł. 
Gmina na ten cel pozyskała do-
�nansowanie z dwóch źródeł: 

- dotacja z Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy I Polityki Społecz-
nej  z Programu „Maluch+” w 
kwocie  1,815 mln zł,

- środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w 
kwocie 2,5 mln zł.

Pozostała kwota blisko 1 
mln. zł pochodzić będzie z bu-
dżetu Gminy Czarny Bór. Wy-
konawcą inwestycji jest �rma 
Usługi Remontowo-Budowla-
ne Robert Chwalana z siedzibą 
w Bolkowie. Projekt budynku 
opracowała ISBA Grupa Projek-
towa z Wrocławia.

O�cjalne podpisanie umo-
wy na budowę żłobka było 
także okazją do wręczenia z 
rąk wicemarszałka Grzegorza 
Macko promesy dla Gminy 
Czarny Bór na do�nansowanie 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Jaczkowie. Wsparcie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu wyniesie ponad 
74 000 zł.

(JJ)

Jest umowa, 
będzie żłobek
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Przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Głuszycy powstanie 
nowe, bezpieczne przejście 
dla pieszych. Projekt tej in-
westycji zostanie do�nan-
sowany z Funduszu Toyoty 
„Dobre pomysły zmieniają 
świat”.

- Dzięki wsparciu Funduszu 
Toyoty rozpocznie się realiza-

cja projektu, zgodnego z tego-
rocznym priorytetem funduszu 
Bezpieczeństwo na drogach 
- bezpieczne przejście dla pie-
szych – mówi Dorota Hałas, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Głuszycy. - W ramach re-
alizacji projektu, wybudowane 
zostanie bezpieczne, aktywne 
przejście dla pieszych w ciągu 

ulicy Pionierów, w sąsiedztwie 
szkoły i krytej pływalni. Koszt 
inwestycji oszacowany został 
na 51 180 zł. Z Funduszu To-
yoty pozyskaliśmy 20 000 zł., a 
pozostałe ponad 30 000 s�nan-
suje Gmina Głuszyca. Celem 
projektu jest zwiększenie bez-
pieczeństwa wszystkich użyt-
kowników ruchu drogowego 

Będzie bezpieczniej przy szkole w ciągu ulicy Pionierów. Dzięki 
zamontowanym migającym 
„kocim oczkom”, czerwonej 
masie pod zebrą, detektorom 
ruchu i lampom ostrzegaw-
czym, bezpieczniejsi będą 
piesi – dzieci i dorośli, a także 
kierowcy, którzy będą mieli 
większe szanse na zauważenie 
osoby zbliżającej się lub znaj-
dującej się na przejściu dla pie-
szych. Budowa bezpiecznego, 
aktywnego przejścia znacznie 
poprawi poczucie bezpieczeń-

stwa uczniów, osób korzysta-
jących z usług szkoły i krytej 
pływalni, a także mieszkańców 
największego osiedla mieszka-
niowego w Głuszycy. Dzięki tej 
inwestycji istnieje szansa, by 
wyeliminować niebezpieczne 
sytuacje, które niekiedy miały 
miejsce i zapobiec ewentual-
nym wypadkom. W realizacji 
zadania Szkołę Podstawową 

nr 3 wspierać będą partnerzy, 
m.in. Gmina Głuszyca, Komi-
sariat Policji w Głuszycy, czy 
Starostwo Powiatowe w Wał-
brzychu. W imieniu społeczno-
ści Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy składam szczególne 
podziękowania Funduszowi 
Toyoty i Burmistrzowi Głuszycy 
Romanowi Głodowi.

(RED)

W Świebodzicach została zorganizowana kolejna akcja poboru krwi. Do 
stojącego w Rynku krwiobusa zgłosiło się 29 potencjalnych dawców, 
natomiast krwią z potrzebującymi podzieliło się 25 osób, a wśród 
których był również burmistrz Świebodzic Paweł Ozga. Wszyscy, którzy 
podzielili się najcenniejszym darem, otrzymali upominki oraz słodkości, 
zasponsorowane przez: Gminę Świebodzice, OSiR Świebodzice Sp. z 
o.o., Miejski Dom Kultury, ZPC Śnieżka S.A. Kolejną akcję krwiodawstwa 
została zaplanowana na 13 lipca 2021 r.

(WPK)

Nie żyje Jacek 
Baran - major 
Wojska Polskiego 
i były radny Rady 
Miejskiej Szczaw-
na – Zdroju.

– Z głębokim ża-
lem zawiadamiamy, 
że w dniu 6 maja 
2021 roku odszedł na wieczną 
służbę mjr Jacek Baran. Odzna-
czony Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę, Srebrnym 
Medalem Siły Zbrojne w Służ-
bie Ojczyzny oraz Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Obron-
ności Kraju. Absolwent Wyższej 
Szkoły O�cerskiej im. Stefana 
Czarnieckiego w Poznaniu z 
1991 r. Służył w jednostkach 
wojskowych takich jak 10 Pułk 
Artylerii Mieszanej w Kędzie-
rzynie Koźlu oraz 14 Pułk Radio-
liniowo-Kablowy w Strzelinie. 
Od 2001 roku nieprzerwanie 
był związany z Terenowymi Or-
ganami  Administracji Wojsko-
wej, początkowo służył w Woj-
skowej Komendzie Uzupełnień 
w Wałbrzychu na stanowisku 
O�cera Sekcji Poboru i Uzupeł-
nień, w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Świdnicy służbę 
pełnił na stanowisku O�cera 
Wydziału Planowania Mobili-
zacyjnego i Administrowania 
Rezerwami, w Wojskowej Ko-
mendzie Uzupełnień w Kłodz-
ku służył od 2010 do 2017 roku 
na stanowisku O�cera Wydzia-
łu Rekrutacji. Po awansie na 

Majowa zbiórka krwi

Odszedł mjr Jacek Baran
stopień majora roz-
począł służbę w Wo-
jewódzkim Sztabie 
Wojskowym we Wro-
cławiu na stanowisku 
Specjalisty Wydziału 
Mobilizacji i Uzupeł-
nień. Od październi-
ka 2019 roku pełnił 

służbę na stanowisku Szefa 
Wydziału Rekrutacji w Wojsko-
wej Komendzie Uzupełnień w 
Kłodzku. Zawsze na pierwszym 
miejscu swojego życia stawiał 
kochającą rodzinę – żonę, cór-
kę i mamę o których zawsze 
ciepło opowiadał i Służbę na 
rzecz Wojska Polskiego. Zawsze 
dbał o kombatantów, zawsze 
o nich pamiętał, pomagał im 
i ich odwiedzał tak często jak 
tylko mógł. Miał ogromne po-
czucie humoru, nieraz rozba-
wiał wszystkich do łez. Swoim 
pozytywnym usposobieniem 
dodawał otuchy i sprawiał, że 
zły dzień stawał się dla każde-
go lepszy. Zawsze uśmiechnię-
ty, zawsze skierowany frontem 
na drugiego człowieka, zawsze 
mający dobre słowo dla każde-
go, dziś przegrał walkę z obec-
nie panującą pandemią, jednak 
w pamięci naszej pozostanie 
na zawsze jako oddany kolega. 
Był człowiekiem niezwykłym, a 
jego niezwykłość przejawiała 
się każdego dnia w drobnych 
gestach – napisali w pożegna-
niu koledzy z WKU w Kłodzku.

(RED)
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757
WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 
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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Dom w zabudowie 
szeregowej:

 piętrowy, Biały Kamień 
- cztery pokoje, kuchnia, 

łazienka, dwa przedpokoje, 
piwnica, strych, niewielki 

ogródek przed i za domem, 
ogrzewanie gaz i węglowe. 
Sprzedaż lub zamiana na 

małe mieszkanie. Kontakt 
między godz. 16-19. 

Tel.609 876 597

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

(3) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

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

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

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

PRACA

(1) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i 
maszyn parowych, a także syreny 
strażackie. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(6) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zby-
ciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne 
z zabudowaniami w gminie 
Bystrzyca Kłodzka- wieś Mielnik. 
Działka o pow. 1,43 ha. Dostępne 
media- woda, prąd. Cena 200 tys. 
zł nie podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski –
parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam lokal mieszkalny- wyso-
ki standard, po remoncie w spo-
kojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny- 3 po-
koje w Głuszycy o pow. 76,90m2. I 
Pietro. Cena 140 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Sprzedam dom 
jednorodzinny 
w Wałbrzychu:
4 pokoje, kuchnia, łazienka, 

garaż, ogródek.
Spokojna okolica - dzielnica 

Rusinowa.
Tel 575 033 199, 604 447 354

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

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku 

ATRAKCYJNE CENY!                                        tel. 790 709 590

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl/ 
przetargi, ogłoszenia) i na stronie Urzędu 

Gminy Walim – (www.walim.pl / BIP) został 
wywieszony na okres od 11.05.2021 r.

do 02.06.2021 r.: wykaz Nr 3/2021 z dnia 
11.05.2021 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 166 tys.zł

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

R E K L AMA
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• Szczawno powalczy o II ligę
W siedzibie Polskiego Związku Koszykówki odby-
ło się losowanie 6 grup pół�nałowych baraży o 
awans do drugiej ligi koszykarzy. - Nasza ekipa tra-
�ła do grupy C, w której zagramy w dniach 14-16 
maja z gospodarzem turnieju - Energa Hutnikem 
Warszawa, Stalą Stalowa Wola i SKF Jura Basket 
Zabierzów. Awans do turnieju  �nałowego uzyska-
ją dwa najlepsze zespoły. W późniejszym terminie 
podamy szczegółowy terminarz zawodów oraz 
informacje odnośnie ewentualnych transmisji z 
naszych spotkań – mówi Bartłomiej Józefowicz, 
trener MKS Basket Szczawno-Zdrój.

• Polki awansowały
W Wałbrzychu został rozegrany turniej kwali�ka-
cyjny do mistrzostw Europy w siatkówce dziew-
cząt do lat 16. Biało-czerwone, prowadzone przez 
trenera Artura Wójcika okazały się niepokonane, 
zwyciężając: Litwę 3:0 (25:25, 25:12, 25:11), Francję 
3:1 (25:20, 22:25, 25:19, 25:12) oraz Holandię 3:1 
(25:16, 24:26, 25:19, 25:14). Zwycięstwo w wałbrzy-
skim turnieju zagwarantowało naszej reprezentacji 
udział w turnieju �nałowym mistrzostw Europy.

• Kurzawiński w zarządzie DZPS
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wybor-
cze Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej wy-
brało władze DZPS na kadencję 2021-2025. No-
wym prezesem DZPS został wybrany Wojciech 
Rozdolski, a do 13-osobowego Zarządu DZPS 
wybrany został trener I drużyny oraz jednocześnie 
wiceprezes klubu KPS Chełmiec Wałbrzych - Fa-
bian Kurzawiński.

(RED)

Sportowy raport
Koszykarze Górnika Wał-

brzych stają przed szansą na wy-
walczenie na własnym parkiecie 
prawa do gry w ekstraklasie. 
Do zwycięstwa w rozgrywkach 
I ligi, które da im ten przywilej, 
potrzebują jeszcze dwóch zwy-
cięstw nad Czarnymi Słupsk.

Po pięciomeczowym pół�na-
le z WKK Wrocław, zakończonym 
w ubiegłym tygodniu środowym 
zwycięstwem w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów 89:70 (28:20, 22:17, 
19:14, 20:19), Górnik z marszu udał 
się do Słupska na dwa pierwsze 
spotkania �nałowe z Czarnymi. 

Awans w niedzielę?

2010, po meczach w Słupsku, tre-
ner Górnika Łukasz Grudniewski. 
– Zrealizowaliśmy nasz plan mini-
mum i teraz to my mamy przewa-
gę parkietu w dwóch najbliższych 
spotkaniach. Należy pamiętać, że 
w rywalizacji paly – o� nie mają 
znaczenia rozmiary zwycięstwa 
czy porażki. Liczy się tylko zwy-
cięstwo. Z wysokości zwycięstwa 
Czarnych w drugim meczu też nie 
należy wyciągać żadnych daleko 
idących wniosków, ponieważ na 
dyspozycję mojego zespołu miała 
wpływ liczba aż 5 spotkań roze-
granych w ciągu 9 dni. Do spotkań 
�nałowych w Wałbrzychu mamy 
więcej czasu i na odpoczynek, i 

na treningi, czego nam brakowa-
ło w ubiegłym tygodniu. Chcemy 
zrobić wszystko, by wygrać oba 
mecze we własnej hali i już w nie-
dzielę zakończyć tę rywalizację.

Oba mecze �nałowe w Wałbrzy-
chu zostaną rozegrane w hali Aqua 
– Zdrój (bez udziału widzów): w 
sobotę o godz. 19.00, a w niedzielę 
o godz. 17.00. Jeśli żadnej z drużyn 
nie uda się wygrać obu spotkań 
pod Chełmcem, to do wyłonienia 
mistrza I ligi (a za razem zespołu, 
który zyska prawo ubiegania się o 
grę w ekstraklasie) potrzebny bę-
dzie piąty mecz, który zostanie ro-
zegrany 22 maja w Słupsku.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

Czarni Słupsk - Górnik Wałbrzych 67:79 
(19:23, 12:25, 21:18, 15:13)
Czarni: Śmigielski 17, Słupiński 14, 
Kordalski 11, Pabian 10, Kurpisz 7, Musiał 5, 
Kulikowski 3, Pieloch 0, Przyborowski 0.
Górnik: Jakóbczyk 15, Zywert 12, Bojanow-
ski 11, Cechniak 11, Ochońko 10, Wróbel 8, 
Malesa 4, Durski 3, Koperski 3, Ratajczak 2.
Czarni Słupsk - Górnik Wałbrzych 105:44 
(31:10, 29:12, 20:11, 25:11)
Czarni: Słupiński 14, Musiał 12, Pieloch 
12, Pabian 11, Kopciński 10, Kordalski 10, 
Śmigielski 10, Kulikowski 8, Kurpisz 8, 
Przyborowski 6, Długosz 4.
Górnik: Jakóbczyk 8, Zywert 6, Bojanowski 
5, Cechniak 4, Ochońko 4, Durski 3, Koperski 
3, Makarczuk 3, Ratajczak 3, Wróbel 3, 
Malesa 2.
Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw) - 1:1.

W sobotę wałbrzyszanie – jako 
pierwszy zespół w tym sezonie 
– wygrali na parkiecie hali Gry�a 
79:69. Choć w pierwszej kwarcie 
słupsczanie prowadzili 13:3, to 
już do przerwy Górnik wygrywał 
48:31, a na początku III ćwiartki 
jego przewaga wzrosła do 24 pkt. 
W ostatniej kwarcie zespół spod 
Chełmca zaczął odczuwać zmę-
czenie i Czarni zaczęli odrabiać 
straty, ale gdy różnica zmalała 
do 6 pkt., kluczową akcję wyko-
nał Krzysztof Jakóbczyk, który 
po przechwycie piłki tra�ł spod 
kosza, a że przy tym rzucie został 
sfaulowany, to wykorzystał rzut 
dodatkowy i do końcowej syreny 
biało – niebiescy utrzymali bez-
pieczną przewagę.

Na niedzielne spotkanie ekipa 
ze Słupska wyszła bardzo zmo-
bilizowana i już w I kwarcie zbu-
dowała potężną przewagę, która 
rosła aż do ostatniej akcji meczu. 
Od stanu 14:10 Czarni zanotowali 
serię 5 tra�eń za 3 punkty i pierw-
szą kwartę zakończyli prowadząc 
31:10. W przeciwieństwie do go-
spodarzy, wałbrzyszanom nic nie 
wychodziło, a o ich dyspozycji 
świadczą statystyki i rozmiary klę-
ski – aż 61 punktów.

- Lepiej raz wygrać i ponieść 
tak wysoką porażkę, niż dwa razy 
przegrać różnicą jednego punk-
tu – powiedział Tygodnikowi DB 


