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

R E K L AMA

R E K L AMA :

dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl KR
A

Z 
77

65

• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

• kierowca kat. C

I N F O L I N I A :  8 8 2 2 2 2 2 2 8  •  w w w. d c l s . p l  •  u l .  1  go  M A J A  6 2  A  •  5 8 - 3 0 0  WA Ł B R Z YC H

•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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PROFESJONALNA ORGANIZACJA 
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH!
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Uczniowie klas trzecich 
gimnazjum już niedługo 
staną przed trudnym wybo-
rem: co dalej ze sobą zrobić? 
Liceum, technikum, zawo-
dówka… Mnożą się pytania. 
Najbliższe miesiące to tak-
że targi edukacyjne, drzwi 
otwarte oraz prezentacje i 
spotkania, które mają po-
móc młodym ludziom i ich 
rodzicom podjąć ważną de-
cyzję.

- Najważniejsze, żeby 
uczeń kończący gimnazjum 
znalazł wsparcie w bliskich. 
Młodzi mają swoje pomysły 
na życie, często odmienne od 
zdania ich rodziców. Ważne, 
żeby rozmawiać z dzieckiem 
o jego pasjach, zainteresowa-
niach i pomóc mu w wyborze. 
Warto też skonsultować się z 
wychowawcą i nauczycielami, 
którzy mogą podpowiedzieć 
w jakim kierunku warto się 
rozwijać lub omówić swoje 
plany z doradcą zawodowym 
– mówi psycholog Karolina 
Kiedrowska.

Biorąc pod uwagę szybki 
rozwój rynku usług wizual-
nych, spore szanse na znale-

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Sze-
łemej zaprasza na konferencję „Edukacja 
= Praca. Ścieżka kariery edukacyjnej i za-
wodowej uczniów z niepełno sprawnościa-
mi”. Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 
2017r. w Parku Wielokulturowym „Stara 
Kopalnia” w Wałbrzychu. Początek o godz. 
10.00.

- Rodzice i opiekunowie uczniów i mło-
dzieży niepełnosprawnej! Jeżeli nie wiecie jak 
pokierować ścieżką edukacyjną waszych pod-
opiecznych, macie dylematy i rozterki co zro-
bić po zakończeniu podstawowej edukacji, nie 
znacie rozwiązań systemowych w tym zakre-
sie, to konferencja Edukacja = Praca pomoże 
Wam dokonać trafnego wyboru!  – podkreślają 
organizatorzy.

Program konferencji:
- wystąpienie dr Romana Szełemeja - prezy-

denta Wałbrzycha;
-  słowo wstępu - Urszula Polowy - dyrektor 

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w 

Wałbrzychu oraz Jolanta Ceran - prezes Sto-
warzyszenia Dzieci i Rodzin Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu;

-  wykład profesora Józefa Bogdaszewskiego 
- prezesa Krajowego Komitetu Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD;

-  rozwiązania systemowe w obszarze edu-
kacji i rehabilitacji społeczno–zawodowej 
– prezentacja przygotowana przez kierow-
nika Warsztatów Terapii Zajęciowej Marcina 
Stereckiego;

-  dobre standardy orzekania o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności 
u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Prezentacja psychologa z Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
Lucyny Skrzekut – Rogali;

-  szansa zatrudnienia na rynku pracy - dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzy-
chu Marzena Radochońska

-  indywidualne konsultacje dla osób zainte-
resowanych.

(RED)

Edukacja = praca

Fototechnik - zawód z przyszłością

zienie dobrej pracy w tej dzie-
dzinie daje wykształcenie na 
kierunku fototechnik – w za-
wodach związanych z foto-
gra�ą i obróbką zdjęć, jak i na 
stanowiskach, gdzie realizuje 
się projekty multimedialne.

- Państwowy dyplom w 
tym zawodzie można zdo-
być, ucząc się w technikum 
TEB Edukacja w Wałbrzychu 
– nowej szkole na tutejszym 
rynku, która należy do ogól-
nopolskiego holdingu edu-

kacyjnego. TEB  Edukacja ist-
nieje od 1994 roku, mamy 45 
szkół w całej Polsce.  Przyszli 
absolwenci będą doskonale 
znać techniki fotogra�i cyfro-
wej i analogowej, a korekta 
i montaż fotogra�czny oraz 
multimedialny nie będą dla 
nich żadnym wyzwaniem. Na-
szym partnerem jest między-
narodowa �rma Canon, dzięki 
której uczniowie będą brali 
udział w szkoleniach na pro-
fesjonalnym sprzęcie – mówi 

Renata Jurkanis, dyrektor TEB 
Edukacja w Wałbrzychu.

Postęp technologiczny i la-
winowe pojawianie się nowe-
go sprzętu elektronicznego, 
a zwłaszcza fotogra�cznego, 
zachęca rzesze pasjonatów do 
wykonywania zdjęć, jednak 
poziom jakościowy tych prac 
rzadko jest satysfakcjonujący. 
Tej modzie sprzyja fakt zainte-
resowania mediami społecz-
nościowymi w każdej grupie 
wiekowej.

- W cyklu czteroletnim 
będziemy przygotowywać 
praktycznie ucznia do wyko-
nywania zawodu fototechnika 
- zawodu rozwojowego bez 
względu na wielkość miasta 
i dominującą lokalnie gałąź 
przemysłu, zostanie także do-
brze przygotowany do egza-
minu maturalnego – dodaje 
Renata Jurkanis. Zaintereso-
wanych zapraszamy na Drzwi 
Otwarte, które odbędą się 5 
maja o godz. 14:00 w siedzibie 
TEB Edukacja przy ul. Słowac-
kiego 7.

Od czasu narodzin fotogra-
�i obserwujemy stały rozwój 
profesji związanych z multi-

mediami. Nic nie zapowiada, 
żebyśmy przestali wykony-
wać zdjęcia, drukować, two-
rzyć gra�kę. Wręcz przeciw-
nie. Dlatego potencjał tkwi 
w zawodzie fototechnika. To 
zawód, w którym można re-

alizować siebie samego, roz-
wijać artystyczne spojrzenie 
na świat, doskonalić swoje 
umiejętności multimedialne a 
w przyszłości połączyć pasję z 
pracą zawodową.

(TP)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

ul. Broniewskiego 83-85, 58-309 Wałbrzych
Telefon: 74/841-53-56, 74/841-54-66, 

Fax: 74/665-66-89

PRZYCHODNIA 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE 
BADANIA PRZESIEWOWE 

W KIERUNKU ZABURZEŃ PAMIĘCI 

TERMIN: 25.05.2017 R. – 26.05.2017 R. 
MIEJSCE: Przychodnia ANIMA

Rejestracja osobista lub telefoniczna 
pod numerem: 74/665-66-88pod numerem: 74/665-66-88

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

R E K L AMA

Jeśli zaobserwowaliście 
Państwo u siebie lub swo-
ich bliskich niepokojące 
Was i nasilające się zapo-
minanie, roztargnienie, 
problemy z orientacją czy 
koncentracją uwagi, to za-
praszamy na badania pa-
mięci.

- Proszę pamiętać, że im 
szybciej zaburzenia pamięci 
zostaną zdiagnozowane tym 
większa jest szansa na ich 
efektywne leczenie, spowol-
nienie lub nawet zatrzyma-
nie ewentualnego procesu 
chorobowego. Zapraszamy 
osoby powyżej 55 roku ży-
cia do Przychodni Zdrowia 
Psychicznego ANIMA w 
Wałbrzychu przy ulicy Bro-
niewskiego 83 w dniach 
25-26 maja 2017 r. Należy 
wcześniej uzgodnić termin 
wizyty dzwoniąc pod nu-
mer: 74/665-66-88. W razie 
stwierdzenia u osoby bada-
nej nieprawidłowości wyma-
gających pełniejszej diagno-

Zadbaj o swoją pamięć! Nie zapomnij!

nasze wsparcie. Udzielamy 
świadczeń w ramach umo-
wy z NFZ. Oferujemy także 
wizyty komercyjne – dodają 

przedstawiciele Przychodni 
Zdrowia Psychicznego ANI-
MA w Wałbrzychu.

 (SK)

styki będzie ona kierowana 
na dalsze specjalistyczne 
badania. Zapraszamy! – in-
formują organizatorzy bez-
płatnych badań przesiewo-
wych w kierunku zaburzeń 
pamięci w Przychodni Zdro-
wia Psychicznego ANIMA w 
Wałbrzychu.

Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego i Terapii Uzależ-
nień Anima funkcjonuje w 

obecnej postaci od 2000 
roku. W przychodni funk-
cjonują: poradnia zdrowia 
psychicznego dla dorosłych, 
poradnia zdrowia psychicz-
nego dla dzieci i młodzieży 
oraz poradnia terapii uzależ-
nienia od alkoholu i współ-
uzależnienia.

- Jesteśmy zespołem le-
karzy, psychologów i tera-
peutów zorientowanych na 

świadczenie usług medycz-
nych w zakresie leczenia 
psychiatrycznego i terapii 
uzależnień, a naszym celem 
jest zapewnienie pacjentom 
usług na najwyższym pozio-
mie. Nasi specjaliści dyspo-
nują wystarczającą wiedzą 
i doświadczeniem, by po-
móc uporać się z nerwicą, 
depresją, psychozą, uza-
leżnieniami, trudnościami 
adaptacyjnymi, problemami 
psychosomatycznymi, za-
burzeniami emocjonalnymi. 
Obejmujemy opieką doro-
słych, dzieci i młodzież. Do 
każdego pacjenta podcho-
dzimy w indywidualny spo-
sób odpowiednio dobierając 
metody leczenia, co pozwala 
na osiągnięcie optymalnych 
efektów. Zawsze znajdzie-
cie u nas to, czego szukacie: 
profesjonalizm, zrozumienie, 
spokojną i przyjazną atmos-
ferę. Bez względu na to, co 
myślisz, mówisz czy robisz, 
zawsze możesz liczyć na 

W zamku Książ odbyła 
się tegoroczna edycja pro-
jektu „Słowiański jedwab 
– Len w odsłonie gothi-
c&rock”.

„Słowiański jedwab” to 
autorska marka wypracowa-
na przez Esterę Grabarczyk. 
Odwołuje się do dawnego 
bogactwa Dolnego Śląska, 
jakim był len. Wydarzenie 
stanowiło pokaz modowo-
-artystyczny, w który zaan-
gażowane były kobiety w 
różnym wieku. Sam projekt 
ma na celu szerzenie prze-
słania, że każda kobieta 
może poczuć się wartościo-
wą i piękną biorąc udział w 
pokazie. Kolejnym, równie 
istotnym przesłaniem jest 
materiał dominujący w ca-
łej kolekcji, czyli len. Projekt 
„Słowiański jedwab” przy-
pomina o bogactwie nasze-
go regionu, bo Dolny Śląsk 

słynął niegdyś z produkcji 
lnu i tkactwa.

Organizatorem imprezy 
byli: Estera i Andrzej Grabar-
czyk oraz Katarzyna Niemie-
rowska i Fundacja Purpuro-
we Skrzypce. Organizację 
imprezy wsparło też  wielu 
sponsorów, a wśród nich 
partnerem strategicznym 
był Powiat Wałbrzyski.

- Projekt Słowiański je-
dwab to wspaniałe przedsię-
wzięcie, na które składa się 
długa i ciężka praca uczest-
niczek, począwszy od przy-
gotowań kreacji, choreogra�i 
i �nalnego pokazu. Jest to 
wspaniałe widowisko, promu-
jące naturalny produkt, jakim 
jest len. Cieszę się, że Powiat 
Wałbrzyski mógł uczestniczyć 
przy jego organizacji – powie-
dział po pokazie Starosta Wał-
brzyski Jacek Cichura.

(GŁ)

Słowiański
jedwab – len

Uczestnicy, organizatorzy i partnerzy projektu „Słowiański jedwab – 
Len w odsłonie gothic&rock”.

Rozmowa ze Stanisła-
wem Janorem, Członkiem 
Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego.

Obwodnica Czarnego Boru 
jest wybudowana, jednak-
że w praktyce zamknięta 
dla ruchu. Wójt gminy kil-
kakrotnie podkreślał, że 
to nieprzychylność urzęd-
ników Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu jest 
odpowiedzialna za ten 
stan rzeczy. Jak Pan to sko-
mentuje?

Stanisław Janor: - Do mnie 
też docierają takie infor-
macje, przekazują mi je 
mieszkańcy. Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego wy-
stosował komunikat do 
mieszkańców gminy z ob-
szerną informacją na ten 
temat. Jest mi przykro gdy 
słyszę takie plotki, bo - jako 
radny i mieszkaniec - gorą-
co popierałem tę inwesty-
cję, a Powiat Wałbrzyski 
partycypował w kosztach 
budowy we wszystkich 
jej etapach – w sumie to 
ponad 3 miliony złotych. 
Odcinek obwodnicy prze-
biegający po drogach 
powiatowych od kopalni 
mela�ru w Grzędach w 
kierunku Starego Lesień-
ca jest otwarty dla ruchu. 
Dalsza część obwodnicy 
w kierunku bocznicy ko-
lejowej to droga gminna i 

to ona jest zamknięta dla 
ruchu, gdyż gmina nie 
uzyskała pozwolenia na 
użytkowanie. Z całą mocą 
pragnę podkreślić, Powiat 
Wałbrzyski nie blokuje w 
żaden sposób oddania do 
użytku tej części obwod-
nicy czarnoborskiej. To 
sprawa wyłącznie gminy i 
wójta Adama Góreckiego.

Obwodnica to nie koniec 
inwestycji powiatowych w 
infrastrukturę drogową?

- Oczywiście nie! W tym 
roku wyremontowaliśmy 
drogę powiatową na od-
cinku Witków Śląski – Jacz-
ków, a w najbliższym cza-
sie rozpocznie się remont 
nawierzchni ul. Parkowej 
od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką aż do wia-
duktu kolejowego w Wit-
kowie Śląskim. Te inwe-
stycje drogowe wydatnie 
poprawiają komfort życia, 
a zwłaszcza bezpieczeń-
stwo użytkowników.

Jakie jeszcze działania na 
rzecz mieszkańców gminy 
Czarny Bór prowadzi Po-
wiat Wałbrzyski?

- Działamy i współpracu-
jemy na wielu płaszczy-
znach. Obecnie włączy-
liśmy się w organizację II 
Górskiego Półmaratonu z 
Flagą na Trójgarbie, który 
odbędzie się już 2 maja. 

Inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego 
w gminie Czarny Bór

Będziemy także współ-
organizować festyn w 
Grzędach i imprezę spor-
tową w Witkowie Śląskim. 
Zależy nam na wspiera-
niu oddolnych inicjatyw 
podejmowanych przez 
mieszkańców, bo aktywi-
zują i integrują one naszą 
lokalną społeczność.

W jaki sposób sprawuje 
Pan mandat radnego?

- Przede wszystkim za-
wsze słucham głosu 
mieszkańców, których 
reprezentuję. Zwracają 
się oni do mnie z różnymi 
problemami i pytaniami, 

a ja staram się im pomóc 
jak tylko potra�ę. Ostat-
nio mieszkańcy Witkowa 
zgłosili mi  problem z za-
lewaniem od dłuższego 
czasu ich posesji spowo-
dowanym niedrożnym 
rowem melioracyjnym w 
okolicy Kościoła w Witko-
wie Śl. Podjąłem działania 
i obecnie prowadzone 
są prace udrażniające. 
Uważam, że trzeba często 
spotykać się i rozmawiać z 
mieszkańcami, bo wtedy 
wiem co jest dla nich prio-
rytetem i mogę podejmo-
wać stosowne działania.

(GŁ)

Stanisław Janor, członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
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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

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowychi serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie 

tel. 69 69 225 69

R E K L AMA

In memoriam - Ku pamięci

,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Jakuba Gruba 
 składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
Śp. Marzeny Kamińskiej 

składa rodzina.

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.” 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Janusza Wanat 
 składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

śp. Janiny Sobieraj  
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

„Mam kilka lat. Siedzę na 
parapecie, wokół mnie po-
rozrzucane zabawki, prze-
wrócone wieże z klocków, 
lalki o wytrzeszczonych 
oczach. W domu jest ciem-
no, powietrze w pokojach 
powoli studzi się, przygasa. 
Nikogo nie ma; odeszli, znik-
nęli, słychać jeszcze ich słab-
nące glosy szurania, echa 
kroków i odległy śmiech. Za 
oknem – puste powietrze. 
Ciemność łagodnie spływa z 
nieba. Osiada na wszystkim 
jak czarna rosa.

Najbardziej dotkliwy jest 
bezruch: gęsty, widzialny – 
zimny zmierzch i słabe świa-
tło sodowych lamp, grzę-
znące w mroku w odległości 
zaledwie metra od swego 
źródła.

Nic się nie wydarza, marsz 
mroku ustaje przed drzwia-
mi do domu, cały zgiełk 
ciemnienia ucicha, tworzy 
gęsty kożuch, jak na stygną-
cym mleku. Kontury budyn-
ków na tle nieba rozciągają 
się w nieskończoność, tracą 
powoli ostre kąty, winkle, 
krawędzie. Gasnące światło 
zabiera z sobą powietrze – 
nie ma już czym oddychać. 
Mrok sączy się teraz przez 
skórę. Dźwięki zwinęły się 
w sobie, cofnęły ślimacze 
oczy; orkiestra świata ode-
szła i przepadła w parku ten 
wieczór jest krańcem świa-
ta, wymacałam go przez 

Najlepsza książka Olgi Tokarczuk
Stanisław 
Michalik

przypadek w czasie zabawy, 
niechcący. Odkryłam, ponie-
waż zostawili mnie na chwi-
lę samą, nie ostrzegli. Jest 
jasne, że oto znalazłam się 
w pułapce, zamknięta. Mam 
kilka lat, siedzę na parapecie, 
patrzę na ostygłe podwó-
rze… Chciałabym wyjść, ale 
nie mam dokąd. Tylko moja 
obecność nabiera wyraź-
nych konturów, które drżą, 
falują i to boli. W jednej 
chwili odkrywam prawdę: 
nic już nie da się zrobić – je-
stem.”

Oto początek powieści o 
intrygującym tytule - „Bie-
guni”, za którą Olga Tokar-
czuk otrzymała literacką 
nagrodę „Nike”. Pomyślałem 
sobie, już tylko ten passus 
książki mógł wystarczyć 
członkom komisji konkur-
sowej, by uznać Olgę Tokar-
czuk za artystę pióra.

„Bieguni” to powieść o 
egzystencjonalnej potrzebie 
podróżowania, o konieczno-
ści ruchu w celu poznawania 
świata i ludzi. Nie można 
tego osiągnąć siedząc na 
miejscu. Nie da się zastygnąć 
w bezruchu, jeśli chociaż raz 
doświadczyło się korzyści ze 
zmiany miejsca pobytu.

W istocie człowieka tli 
się iskra poznawcza, pobu-
dzająca wszystkie zmysły, 
jeśli uda nam się ją zapalić. 
Wystarczy ruszyć z miejsca, 
najpierw kilka kroków od 
miejsca zamieszkania, a po-
tem dalej i dalej pociągiem, 
samochodem, samolotem, 
a wszędzie gdzie się zatrzy-
mamy nie szczędzić także 
własnych nóg. Ci co tego 
doświadczają, to są właśnie 
„bieguni”, choć sama na-

zwa wywodzi się od odła-
mu prawosławnych staro-
wierców, którzy uważali, 
że świat jest przesiąknięty 
złem. Jedynym sposobem 
ratunku przed złem jest 
podróż, ustawiczny ruch ku 
dobru.

I właśnie książka Olgi To-
karczuk jest konglomeratem 
jej osobistych doświadczeń, 
wrażeń i odczuć z nieustają-
cej podróży po świecie:

„Ta książka – jak stwier-
dza sama autorka – stara się 
być lojalna wobec kakofonii 
i dysonansu naszego do-
świadczenia świata, wobec 
niemożliwości jego ujedno-
licenia, wobec jego chaosu, 
rozpadania się i ponownego 
tworzenia nowych kon�gu-
racji.”

Niestety, nie da się tej 
książki tak streścić, jak wiele 
innych książek o jednolitej 
linii fabularnej z rozwijającą 
się akcją prowadzącą kon-
sekwentnie do punktu kul-
minacyjnego. Powieść Olgi 
Tokarczuk, to artystyczna 
układanka różnorodnych 
zdarzeń i wątków kunsztow-
nie nizanych jak sznur korali, 
którym można ozdobić szyję 
osoby nie znającej spokoju 
stabilnego bytowania w jed-
nym miejscu na świecie. 

- Ale nie jest to książka o 
podróży. Nie ma w niej opi-
sów zabytków i miejsc. Nie 
jest to dziennik podróży ani 
reportaż. Chciałam raczej 
przyjrzeć się temu, co to 
znaczy podróżować, poru-
szać się, przemieszczać. Jaki 
to ma sens? Co nam to daje? 
– mówi Olga Tokarczuk. - Pi-
sanie powieści jest dla mnie 
przeniesionym w dojrzałość 

opowiadaniem sobie same-
mu bajek. Tak jak to robią 
dzieci, zanim zasną. Posłu-
gują się przy tym językiem z 
pogranicza snu i jawy, opisu-
ją i zmyślają. 

5 października 2008 r. 
Olga Tokarczuk otrzymała 
za „Biegunów” Nagrodę Li-
teracką „Nike. Zwyciężyła 
także w głosowaniu czytel-
ników.

By doświadczyć promie-
niejącego czaru obcowania 
z literaturą najwyższego lotu 
i przekonać się do talentu pi-
sarskiego autorki trzeba tę 
książkę wziąć do ręki i prze-
czytać.

- Może to jest najlep-
sza książka Olgi Tokarczuk 
– powiedział znany krytyk 
i historyk literatury z War-
szawy, Jerzy Jarzębski. Ale 
było to zanim pojawiły się 
największe w rozmiarach, 
monumentalne pod każdym 
względem „Księgi Jakubo-
we”, nagrodzone w roku 
2015 w konkursie literac-
kim „Nike”. Olga Tokarczuk 
została wtedy po raz drugi 
nagrodzona w Polsce, zaś w 
styczniu 2017 roku odebrała 
Międzynarodową Nagrodę 
Literacką samorządu Sztok-
holmu za tę samą książkę.

- Jesteś naszym dobrem 
narodowym, dość dodać, że 
w rocznicę śmierci Wisławy 
Szymborskiej jej sekretarz 
Michał Rusinek powiedział, 
że kiedy rozmawiał z człon-
kami Akademii Królewskiej 
w Sztokholmie i pytał o na-
stępnego Nobla dla Polski, 
to większość nie miała wąt-
pliwości, że to będzie Nobel 
dla ciebie – powiedziała Do-
rota Wodecka w rozmowie 

z Olgą Tokarczuk, opubliko-
waną we wrocławskim do-
datku „Gazety Wyborczej” z 
14 kwietnia br.

Z rozmowy tej dowiaduję 
się rzeczy przeogromnie in-
trygującej. Olga Tokarczuk 
zapowiedziała, że zakiełko-
wał w jej duszy projekt na-
pisania książki związanej z 
Dolnym Śląskiem:

- On się pojawił już wte-
dy, kiedy mieszkałam w 
Wałbrzychu, przez osiem 
lat, dawno temu. Mój były 
teść przyjechał tam jako 
dziecko z Francji i cała ro-
dzina była wielką wspól-
notą tych reemigrantów 
francuskich ze swoimi hi-
storiami. Ale też, mieszka-
jąc w Wałbrzychu, od razu 
zdałam sobie sprawę, że 
jest to bardzo szczególne 
miejsce w Polsce, bo Wał-
brzych w soczewce poka-
zuje właściwie to, jak Pol-
ska stawała na nogi po II 
wojnie światowej, w sensie 
socjologicznym. Jak w tym 
tyglu mieszały się różne ję-
zyki, kultury, przyzwyczaje-
nia, tradycje i chyba nie ma 
takiego miasta w Polsce jak 
Wałbrzych, które by miało 
aż tyle różności w sobie.

To fascynująca zapo-
wiedź Olgi Tokarczuk. Je-
stem pewien, że jej deklara-
cja stwarza nadzieję, iż nasze 
miasto stanie się znów cen-
trum zainteresowania sięga-
jącym nawet poza granice 
kraju, bo Olga Tokarczuk jest 
pisarzem już nie tylko pol-
skim, ale europejskim.

Już wiem, że ze wszyst-
kich książek Olgi Tokarczuk, 
ta właśnie o Wałbrzychu, bę-
dzie dla mnie najlepszą!

Żegnamy Benedykta 
Augustyniaka
W wieku 85 lat odszedł Be-
nedykt Augustyniak, repre-
zentacyjny wioślarz, olim-
pijczyk z Rzymu, zasłużony 
wałbrzyski działacz spor-
towy. Jego kariera sportowa 
przypadła na lata 1950-1962. 
W 1958 r. zajął w załodze 
czwórki bez sternika 6. miej-
sce na Mistrzostwach Europy 
w Poznaniu. Od lat 70. minio-
nego wieku związany był z na-
szym regionem. Pożegnanie 
Benedykta Augustyniaka od-
będzie się w najbliższą sobotę, 
29 kwietnia, w Świdnicy. Na 
godz. 9 zaplanowano uroczy-
stą mszę św. w tamtejszej ka-
tedrze, natomiast pogrzeb na-
stąpi o godz. 11 na cmentarzu 
przy ul. Brzozowej.

(BAS)

Barwy radości
W Ośrodku Społeczno-Kul-
turalnym Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Podzamcze” w 
Wałbrzychu, ogłoszono wy-
niki i wręczono nagrody lau-
reatom miejskiego konkur-
su plastycznego „Wszystkie 
barwy radości”, przygoto-
wanego z okazji Światowego 
Dnia Zdrowia. Organizatorami 
konkursu byli: Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 21 im. Olim-
pijczyków Polskich, OSK oraz 
Sekcja Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Wałbrzychu. 
Uczestniczyli w nim uczniowie 
klas 0-III. Zgłoszono 187 prac. 
Przyznano 13 nagród i 17 wy-
różnień w 4 kategoriach wie-
kowych.

(BAS)
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WIELKIE LAST MINUTE - ZAPRASZAMY!!! 
WCZASY W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY! DO 450 PLN TANIEJ!!! 

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
15-26.06.2017 - 1199 999 PLN OSTATNIE 6 MIEJSC

24.06-05.07.2017 - 1875 1350 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC
26.08-06.09.2017 - 1875 1199 PLN 

POZOSTAŁE TERMINY LIPIEC/SIERPIEŃ 1875 1425 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA 
OD 1500 PLN OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY
08-19.06.2017 WYLOT KATOWICE 1999 1599 PLN

19-29.06.2017 WYLOT KATOWICE 2250 1799 PLN OSTATNIE 10 MIEJSC
14-24.08.2017 WYLOT WROCŁAW 2599 1999 PLN

24.08-04.09.2017 WYLOT WROCŁAW/POWRÓT KATOWICE 2299 1799 PLN 
POZOSTAŁE TERMINY SAMOLOT WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA OD 1999 PLN

WCZASY CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR 
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN

MAJÓWKA:
HOLANDIA - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 10 MIEJSC

SZCZAWNICA od 80 PLN za noc 
GRZYBOWO od 75 PLN za noc 

KUDOWA ZDRÓJ 919 PLN 699 PLN 
REWAL 919 PLN 559 PLN

BOŻE CIAŁO:
KUDOWA ZDRÓJ - 5 dni 799 PLN 455 PLN

SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

WCZASY:
REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN 

GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN

    

INNE:
SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 13.05.2017 - 119 PLN

JASKINIA MACOCHA 20.05.2017 - 140 PLN
WIEDEŃ KONCERT NOCY LETNIEJ 25.05.2017 - 205 PLN

BIESZCZADY 12-15.05.2017- 780 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

PIENINY 17-19.05.2017 - 585 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

R E K L AMA

Szczawno-Zdrój

Zakończył się II etap 
konkursu literackiego 
„Czytamy współczesnych 
autorów polskich” pod 
patronatem Starosty Po-
wiatu Wałbrzyskiego Jac-
ka Cichury i Burmistrza 
Szczawna-Zdroju Marka 
Fedoruka, który w tym 
roku obejmował twór-
czość Olgi Tokarczuk.

W pierwszym etapie za-
daniem uczestników było 
napisanie pracy pisemnej 
na wybrany temat i prze-
słanie jej do organizatorów. 
W �nale uczniowie pisząc 
test w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Szczawnie-
-Zdroju, musieli wykazać się 
znajomością utworów ( „E.E”, 
„Prawiek i inne czasy” oraz 

Repertuar Teatru 
Zdrojowego
Spektakl komediowy 
„Przebój sezonu” - 30.04, 
godz. 17:00 (bilety - 60 zł). 
Koncert z okazji rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja - 03.05, godz. 19:00 
(bezpłatne wejściówki do 
odbioru w biurze Teatru 
Zdrojowego), „Moja mi-
łość” - recital Michała Bajo-
ra - 05.05, godz. 19:00 (bilety: 
70,00 zł - parter i 60 zł - bal-
kon).

(RED)

Hołownia 
w Szczawnie
Kolejna znana postać spo-
tka się z mieszkańcami i go-
śćmi Szczawna Zdroju. Tym 
razem Miejska Biblioteka 
Publiczna im. T. Boya-Żeleń-
skiego w Szczawnie-Zdroju 
zaprosiła dziennikarza tele-
wizyjnego i publicystę kato-
lickiego Szymona Hołownię. 
Spotkanie promujące jego 
książkę „Ludzie w czasach 
Jezusa” odbędzie się 10 maja 
o godz. 12.00 w w siedzibie 
szczawieńskiej biblioteki. 
Wstęp jest bezpłatny.

(RED)

W tym roku przypa-
da 210 rocznica Bitwy na 
Czerwonym Wzgórzu, 
nazywanej też bitwą pod 
Strugą czy bitwą pod 
Szczawnem. 

Z tej okazji Iwona Czech 
- prezes Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju 

przygotowała prelekcję 
dla uczniów starszych klas 
Miejskiej Szkoły Podstawo-
wej w Szczawnie-Zdroju. 
Słuchacze poznali historię 
powstania Legionów Pol-
sko- Włoskich oraz okolicz-
ności, w jakich doszło do 
bitwy z Prusakami. - Mamy 

nadzieję, że prelekcja o je-
dynym w naszej okolicy 
miejscu pamięci przyczyni 
się do świadomego udziału 
uczniów w zbliżających się 
obchodach rocznicowych – 
podkreślają organizatorzy 
prelekcji.

(RED)

Rocznica tuż tuż

Czytali książki Tokarczuk

pierwszy rozdział „Ksiąg 
Jakubowych”), a następnie 
w Zespole Szkół Szkół im. 
M. Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju prezen-
towali pracę plastyczną lub 
prezentację multimedialną 
inspirowaną przeczytanymi 

powieściami. Pierwsze miej-
sce zajęła Kornelia Gondek 
z Zespołu Szkół Politech-
nicznych „Energetyk”, dru-
gie Kinga Utzig z tej samej 
szkoły, trzecie Aleksandra 
Koncewicz z Zespołu Szkół 
im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Szczawnie-Zdroju. Jury 
wyróżniło również wiedzę i 
pracę Marty Chmielewskiej 
z Zespołu Szkół im. M.Skło-
dowskiej-Curie w Szczaw-
nie-Zdroju przyznając jej 
czwartą nagrodę.

 Organizatorami drugiej 
edycji zmagań literackich (w 
poprzednim roku szkolnym 
uczniowie poznali twórczość 
Joanny Bator) jest Zespół 
Szkół im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie-Zdroju 
oraz Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. T. Boya-Żeleń-
skiego w Szczawnie-Zdroju. 
Celem konkursu jest zachę-
cenie młodzieży do sięgania 
po utwory polskich autorów 
współczesnych i promocja 
czytelnictwa.

- Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w przyszłym roku. 
Dziękujemy wszystkim na-
uczycielom przygotowują-
cym uczniów do konkursu 
oraz sponsorom nagród: 
Starostwu Powiatowemu 
w Wałbrzychu, Urzędowi 
Miejskiemu w Szczawnie-
-Zdroju, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Szczawnie-
-Zdroju, Zespołowi Szkół 
im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju, oraz 
Robertowi Kosińskiemu- 
właścicielowi kawiarni „Kor-
towa” w Szczawnie-Zdroju 
– podkreślają organizatorzy.

(RED)
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1 proc. dla Michała
Wałbrzyski dziennikarz Mi-
chał Wyszowski od września 
ubiegłego roku jest w stanie 
śpiączki po udarze pnia mó-
zgu. Rodzina i znajomi autora 
wielu artykułów i reportaży 
radiowych prowadzą zbiórkę 
na jego dalsze leczenie i reha-
bilitację. Wpłat można doko-
nywać na rachunek: 34 1240 
4009 1111 0000 4490 9943 z 
tytułem: Michał Wyszowski. 
Można także przekazać na 
ten cel 1% podatku, wpisu-
jąc w deklaracji numer KRS 
0000183283 oraz cel szcze-
gółowy: Michał Wyszowski 1 
proc.

(RED)

Majówka 
w Świebodzicach
VII Zlot Motocykli - 29 kwiet-
nia, początek godz. 15:00 
(Rynek); Święto Czekolady - 1 
maja, godz. 14:00-19:00 (Park 
Miejski); XXIX Festiwal Kwia-
tów w zamku Książ; I Świe-
bodzicki Dzień Akceptacji i 
Zrozumienia - 5 maja, godz. 
11:00-14:00 (Rynek i Park Miej-
ski).

(RED)

Szkolenia w ZUS
Wałbrzyski Oddział ZUS or-
ganizuje w maju dwa dar-
mowe szkolenia: Zbiegi tytu-
łów do ubezpieczeń – zmiany 
od 1 stycznia 2016 r. - termin: 
23.05.2017 r., miejsce: Oddział 
ZUS w Wałbrzychu, ul. Kaszta-
nowej 1; Świadczenia z Fundu-
szu Emerytur Pomostowych - 
termin: 31.05.2017 r., miejsce: 
Oddział ZUS w Wałbrzychu, ul. 
Kasztanowej 1. Zapisy wyłącz-
nie elektroniczne pod adre-
sem:  Agnieszka.Czerwinska@
zus.pl.

(RED)

Trwa generalny remont 
odcinka ul. Niepodległości 
w Wałbrzychu - od ul. Ło-
kietka w stronę Glinika. In-
westycję realizują wspólnie 
miasto Wałbrzych i Kopal-
nie Surowców Skalnych w 
Bartnicy.

Na liczącym ok. 150 me-
trów odcinku ul. Niepodległo-
ści wymienione zostanie do-
słownie wszystko: począwszy 
od sieci wodociągowej, ka-
nalizacji deszczowej i sanitar-
nej, poprzez całą konstrukcję 
jezdni, po krawężniki, chodni-
ki i oświetlenie uliczne. Koszt 
remontu wynosi ok. milion 
złotych.

To już czwarta przebu-
dowa drogi w Wałbrzychu, 
prowadzona wspólnie przez 
miasto i kopalnię. W podob-
ny sposób wyremontowano 
m.in. - w ubiegłym roku - inny 
odcinek ul. Niepodległości.

- Kosztami obecnego re-
montu także się podzieliliśmy: 
miasto oraz instytucje odpo-
wiedzialne za podziemną in-
frastrukturę wzięły na siebie 
koszty swoich prac i wykona-
nia nowej nawierzchni chod-
ników, a KSS Bartnica zajmie 
się kompleksową wymianą 
całej konstrukcji jezdni. Obec-
na jezdnia zostanie w całości 
rozebrana, następnie wyko-
nana zostanie jej nowa pod-
budowa oraz dwie warstwy 
asfaltowe: wiążąca i ścieralna 
- mówi Andrzej Piękny, głów-
ny specjalista ds. inwestycji w 
Zarządzie Dróg, Komunikacji 

i Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu.

Remonty dotyczą tych ulic, 
którymi KSS Bartnica dowozi 
ciężarówkami swój urobek z 
Rybnicy Leśnej do bocznicy 
kolejowej w Wałbrzychu. Do 
tej pory, wspólnie z miastem, 
kopalnia wyremontowała uli-
ce Gdyńską i Tunelową oraz 
część ul. Niepodległości, teraz 
przebudowywany jest kolejny 
jej odcinek.

 - Choć ul. Niepodległości 
to droga krajowa, eksploato-
wana każdego dnia nie tylko 
przez nasze ciężarówki, to 
jednak nie zamierzamy od-
żegnywać się od współod-
powiedzialności za jej stan. 
Dlatego, dla dobra kierowców 
i okolicznych mieszkańców, 
współ�nansujemy remonty 
- mówi Jakub Madej, prezes 
KSS Bartnica.

W związku z trwającą prze-
budową kierowcy napotykają 
na niewielkie utrudnienia: 
ruch na remontowanym od-
cinku odbywa się jednostron-
nie, kieruje nim sygnalizacja 
świetlna.

 - Tak będzie aż do zakoń-
czenia prac, czyli przez oko-
ło dwa najbliższe miesiące 
- zapowiada Jakub Korona, 
kierownik budowy ze Świd-
nickiego Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów, które 
jest wykonawcą robót. Jeśli 
pogoda nie pokrzyżuje dro-
gowcom planów, remont po-
winien zakończyć się w maju.

(EG)

Droga będzie jak nowa

- Jestem bardzo szczę-
śliwy i dumny. Z całego 
serca dziękuję prezyden-
towi, Radzie Miejskiej 
Wałbrzycha oraz Fundacji 
Księżnej Daisy von Pless za 
tak godne upamiętnienie 
mojej rodziny – tak hono-
rowy obywatel Wałbrzy-
cha, książę Bolko von Pless 
skomentował telefonicz-
nie decyzję wałbrzyskich 
rajców o nazwaniu jednej 
z alei w książańskim parku 
imieniem Rodziny Hoch-
bergów.

Z inicjatywą nazwania 
bezimiennej alei w parku 
biegnącej od ul Wrocławskiej 
(za rondem przy palmiarni 
aż do bramy lubiechowskiej 
przy mauzoleum i dalej do 
skrzyżowania z ulicami Pia-
stów Śląskich i Jeździecką) 
wyszła działająca od pięciu 
lat na zamku Książ Fundacja 
Księżnej Daisy von Pless.

 – Upamiętnienie rodzi-
ny Hochbergów aleją ich 
imienia jest nie tylko doce-
nieniem przez Radę Miejską 
Wałbrzycha roli jaką ten ślą-
ski ród odegrał w naszej hi-
storii, ale także aktem spra-
wiedliwości dziejowej- mówi 
Mateusz Mykytyszyn, prezes 
zarządu Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless.

Uroczystego otwarcia 
Alei Rodziny Hochbergów, 
które odbędzie się 17 maja 
o godzinie 17.00, dokonają 
książę Bolko von Pless z mał-
żonką księżna Marie-Elisa-
beth, prezydent Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Wałbrzycha dr Maria Romań-
ska, prezes Zamku Książ w 
Wałbrzychu Rafał Wiernicki 
oraz prezes Fundacji Księż-
nej Daisy von Pless Mateusz 
Mykytyszyn.

W uzasadnieniu do 
uchwały, podpisanym przez 

Wałbrzych ma Aleję Hochbergów

przewodniczącą wałbrzy-
skiej rady, dr Marię Ro-
mańską czytamy: „Rodzina 
Hochbergów była w posia-
daniu zamku Książ w latach 
1509-1943, a przez stulecia 
miała także status właścicieli 
miast Wałbrzycha, Boguszo-
wa, Świebodzice, Szczaw-
na Zdroju czy Mieroszowa. 
To rodzinie von Hochberg 
Wałbrzych i okoliczne miej-
scowości zawdzięczają sko-
munikowanie z zachodem 
Europy i dynamiczny roz-
wój, a ich dawna rezydencja 
- zamek Książ - jest dzisiaj 
najważniejszym zabytkiem 
Dolnego Śląska i jedną z naj-
większych polskich atrakcji 
turystycznych. Nazwanie 
dotąd bezimiennej alei, bie-
gnącej od ul. Wrocławskiej 
w kierunku Mauzoleum 
Hochbergów i zamku Książ 
- Aleją Rodziny Hochbergów 
będzie nie tylko symbolicz-
nym uznaniem ich zasług 
dla zamku Książ i Wałbrzy-

cha, ale i całej ziemi wał-
brzyskiej. Biorąc pod uwagę 
zasługi rodziny Hochbergów 
w rozwoju miasta i ziemi 
wałbrzyskiej oraz promowa-
nie swojej dawnej siedziby 
rodowej, jako ponadregio-
nalnej atrakcji turystycznej, 
podjęcie niniejszej uchwały 
jest w pełni uzasadnione.”

Na wniosek Fundacji 
Księżnej Daisy von Pless pro-
jekt uchwały przedłożył po 
akceptacji prezydenta mia-
sta Wałbrzycha, dra Roma-
na Szełemeja, radny Jacek 
Szwajgier.

 -Jestem mieszkańcem 
Wałbrzycha od urodzenia, 
zamek jest bardzo bliski mo-
jemu sercu, dlatego posta-
nowiłem wesprzeć Fundację 
Księżnej Daisy von Pless, w 
ich staraniach o nazwanie 
bezimiennej alei w parku, 
imieniem rodziny Hochber-
gów. –wyjaśnia radny ze Sta-
rego Zdroju.

(MM)

Bezimienna dotąd aleja została nazwana Aleją Rodziny Hochbergów 
(fot. Marcin Jagiellicz dla Fundacji K siężnej Daisy von Pless).
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ATRAKCYJNE KOLONIE LETNIE NAD BA£TYKIEM W JASTRZÊBIEJ GÓRZE W LUKSUSOWYM OŒRODKU WYPOCZYNKOWYM "VIS" 
OFERTA PROMOCYJNA NA 10-LECIE DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZENIA - WA¯NA DO 30 KWIETNIA 2017

www.taniekolonie.eu,     e-mail: kontakt@taniekolonie.eu,     tel. 533-44-55-55

TERMINY TURNUSÓW:
04.07.2017 do 14.07.2017 - KOLONIA WYPOCZYNKOWA - 1399 ZŁ
08.08.2017 do 18.08.2017 - KOLONIA WYPOCZYNKOWA - 1399 ZŁ
08.08.2017 do 18.08.2017 - KOLONIA PIŁKARSKA - 1450 ZŁ (piłka nożna)
W CENIE OFERUJEMY:
• zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych z łazienkami,
• pełne wyżywienie (śniadania i kolacje - stół szwedzki),
• profesjonalną opiekę pedagogiczną i ratownika WOPR,
• bogaty i atrakcyjny program wypoczynku,
• przejazd na kolonię i powrót do domu pod opieką kadry,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW (TU UNIQA).
Dodatkowo na kolonii piłkarskiej:
• szkolenie piłkarskie pod okiem doświadczonego trenera,
• doskonalenie techniki gry w piłkę nożną,
• kształtowanie sprawności ogólnej i specjalistycznej.

Po wakacjach mo¿liwośæ kontynuacji zajêæ w Akademii Pi³karskiej „Victoria” w Wa³brzychu.
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE O KOLONIACH DOSTÊNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Wakacje” w Wałbrzychu  działa od 2007 roku. 
Działamy non-profi t. Przy organizacji wszystkich form wypoczynku dokładamy 
wszelkich starań aby naszym uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo oraz atrakcyjne 
zajęcia programowe. Szczególną uwagę przykładamy do właściwego doboru ośrodków 
wypoczynkowych, które muszą spełniać wiele wymagań. Muszą posiadać odpowiedni 
standard, bezpieczny teren oraz zapewniać smaczne i urozmaicone wyżywienie. 
W czasie wakacji letnich 2017 organizujemy kolonie letnie w sprawdzonym i niezwykle 
komfortowym ośrodku wczasowym „VIS” w Jastrzębiej Górze. Ośrodek jest położony 
w pobliżu głównej promenady. Do morza i bezpiecznego kąpieliska jest 550 metrów. 
Ośrodek dysponuje wspaniałymi 3 osobowymi pokojami z łazienkami, kilkoma salami, 
umożliwiającymi realizację ciekawych zajęć nawet w czasie najgorszej pogody. 
Na terenie ośrodka znajduje się także nowy, bezpieczny plac zabaw oraz trawiaste 
boisko do piłki nożnej. W czasie kolonii nasi uczestnicy pojadą na dwie atrakcyjne 
wycieczki, w czasie których zwiedzą ZOO w Oliwie, Starówkę Gdańską oraz Okręt 
Muzeum ORP Błyskawica. Wezmą także udział w kilkunastominutowym koncercie 
organowym wykonanym na wspaniałych i słynnych w całej Europie organach 
Katedry Oliwskiej. 

Przebudowa 
nabiera tempa
Od 7 marca 2017 r., kie-
dy odbyło się przekazanie 
budynku Mieroszowskie-
go Centrum Kultury �rmie 
budowlanej, obiekt stał się 
placem budowy. Moderniza-
cja obiektu jest możliwa dzię-
ki projektowi „Zwiększenie 
atrakcyjności oferty kultural-
nej Mieroszowskiego Centrum 
Kultury poprzez przebudowę 
biblioteki oraz pomieszczeń 
przeznaczonych na studio na-
grań oraz salę prób”, na który 
udało pozyskać się fundusze 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Realizacja 
inwestycji przyczyni się do 
poprawy jakości życia miesz-
kańców Mieroszowa i da moż-
liwość rozwoju młodzieży, 
która będzie mogła rozwijać 
swoje talenty muzyczne i wo-
kalne. Wykonawcą wszystkich 
prac jest Firma RESTEL – Paweł 
Rudziński. Prace wciąż nabie-
rają tempa i z dnia na dzień 
widoczny jest postęp robót 
budowlanych, a planowany 
termin zakończenia projektu 
to koniec sierpnia 2017 roku.

(MS)

W Gminie Mieroszów rozpoczęła się wymiana starych i mocno zużytych 
wiat przystankowych. - Nowe i estetyczne przyczynią się do poprawy 
jakości życia mieszkańców. W Golińsku wymienione zostały już dwie, 
w Mieroszowie jedna, w Sokołowsku dwie (jedna z wiat została 
postawiona dla dzieci ze szkoły podstawowej). Następne dwie zostaną 
wymienione w Unisławiu Śląskim. Sukcesywnie będą wymienianie 
wszystkie stare i rozpadające się wiaty na terenie całej gminy 
Mieroszów – podkreślają władze gminy.

(MS)

XXV Bieg Jeża
1 maja odbędzie się w Miero-
szowie jubileuszowy XXV Bieg 
Jeża. - Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału! Oprócz 
Biegu Jeża odbędzie się rów-
nież Bieg Jeżyków. Warto wyjść 
z domu i aktywnie spędzić czas. 
Nie zwlekaj i zapisz się na www.
pomiarownia.pl, a zapisy dla 
dzieci będą prowadzone przed 
biegiem w biurze zawodów. 
Więcej informacji na stronie 
www.mck.pl – mówią organiza-
torzy.

(RED)

Reaktywacja kina
W kinoteatrze Zdrowie w So-
kołowsku znów będą wyświe-
tlane �lmy. Pierwszy pokaz 
został zaplanowany na 29 kwiet-
nia. Film „Kwiat wiśni i czerwona 
fasola” można obejrzeć bezpłat-
nie, ale trzeba się zarejestrować 
pod adresem kinozdrowie@so-
kolowsko.org.

(RED)

Nowy radny
W Mieroszowie odbyły się wy-
bory uzupełniające do Rady 
Miejskiej Mieroszowa. Miesz-
kańcy okręgu nr 7 oddali 76 gło-
sów na Mariusza Liczbińskiego 
oraz 58 głosów na Pawła Grzesz-
czaka. Tym samym skład rady 
uzupełnił Mariusz Liczbiński.

(RED)

W Mieroszowskim Cen-
trum Kultury odbyło się 
podsumowanie konkursu 
na świąteczną kartkę wiel-
kanocną.

W tym roku wzięło w nim 
udział aż 91 osób nie tylko 
z terenu Gminy Mieroszów, 
ale też z Wałbrzycha, jedli-
ny Zdrój, a nawet z Jeleniej 
Góry. W sumie wpłynęło 117 
prac. Jury w składzie: Wiolet-
ta Ryż, Elżbieta Szomańska 
oraz Henryk Hnatiuk nagro-
dziło: kategoria wiekowa 
I - I miejsce Karol Klejmon, 
II miejsce Maja Kuchta, III 

Patrycja Kuchta; kategoria 
wiekowa II: I miejsce Adrian 
Wcisło, II miejsce Lena Bara-
nowska , III Nikola Kuchta; 
kategoria wiekowa III: I miej-
sce Maria Zabawa, II miejsce 
Kamilla Jeżak, III miejsce Ni-
kola Smusz; kategoria wie-
kowa IV: I miejsce Małgorza-
ta Grylik – Zabawa, II miejsce 
Krzysztof Kołpak, III miejsce 
Violetta Nowicka – Broda. 
Wystawa kartek dostępna 
jest codziennie w godzinach 
pracy Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury.

(MS)

Wymieniają wiaty Nagrody za kartki
Gmina Mieroszów
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Zajrzyj do Misiówki i odpocznij jak lubisz najbardziej:
• domek imprezowy z nagłośnieniem
• dwa zarybione stawy
• wędzarnia, grill, ognisko
• quady, rowery
• sauna i balia kąpielowa
• zwierzaki mile widziane

OAZA SPOKOJU
Uroczy, 12-osobowy 
domek z kominkiem 
czeka na Ciebie przez cały rok.

Zadzwoń i zarezerwuj termin

796 156 276 
www.misowka.com

R E K L AMA

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Zacznij działać jeszcze dziś:
• założenie i zarejestrowanie w KRS 
 spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności 
 gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych 
  oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi 
 rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

Postanowiłem przez jakiś czas 
odpocząć od "niekończącej się 
opowieści" o ciemnych zakamar-
kach policyjnego światka, chociaż 
życie i wspierający mnie ducho-
wo obywatele, dostarczyli mi ma-
teriału na naprawdę bardzo wiele 
zadrukowanych stron. Zresztą nie 
tylko oni, bo ostatnio problemem 
przemocy na komisariatach zajął 
się też Adam Bodnar - rzecznik 
praw obywatelskich, a to, co za-
wiera jego raport, stawia na gło-
wie włosy na sztorc. I chociaż w 
raporcie tym opisane są przeraża-
jące historie, to ja się w pewnym 
sensie cieszę, albowiem pokazuje 
on, jak nietrafione i prymitywne 
są zarzuty - nazwę to bardzo eu-
femistycznie - przez "wałbrzyskie 
środowisko policyjne", kierowane 
w moją stronę, jakobym pisząc 
swoje policyjne opowieści, kie-
rował się jakąś - przypisywaną 
mi - chęcią zemsty. Niby za co i na 
kim? W policji nie służę już prawie 
14 lat, a o patologii w jej szere-
gach piszę dopiero chyba od lat 
trzech lub, co najwyżej, czterech. 
Zastanawiam się, czy moi w tej 
materii adwersarze uznają też, 
że opracowując raport o bezpra-
wiu na komisariatach (pokazał 
niestety tylko czubek góry lo-
dowej), rzecznik praw obywatel-
skich również kierował się jakąś 
zemstą? A może po prostu istnie-
jący problem zauważył? Warto się 
nad tym zastanowić. Przy okazji z 
wielką przykrością informuje gru-
pę 15-tu wałbrzyskich funkcjona-
riuszy z Komendy Miejskiej Policji 

Deja vu
Janusz
Bartkiewicz

w Wałbrzychu, którzy wysłali do 
mnie list z prośbą o pomoc, da-
towany na 23 marca 2016 roku. 
Tak się niestety złożyło, że list ten 
mogłem odczytać dopiero 25.04.
br. Naprawdę bardzo mi przykro. 
Ponieważ poruszony przez Was 
problem tylko częściowo sam się 
rozwiązał (wiecie o co chodzi), to 
jeżeli jednak sprawa jest nadal 
aktualna, to jestem otwarty. Rów-
nież na propozycję spotkania się 
przy dobrym piwku.

* * *

W sumie powinienem być za-
dowolony, bo w zasadzie PiS po-
woli przywraca to, co w czasach 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
było najważniejsze, czyli jed-
noosobową władzę I sekretarza 
partii i dobrostan członków partii, 
co w konsekwencji prowadziło do 
polepszenia warunków życia oby-
wateli. Znów się mówi o prawach 
socjalnych dla suwerena (przypo-
mnę, że w PRL był to lud pracu-
jąc miast i wsi), któremu należy 
się więcej niż minimum socjalne i 
znów głoszący to obrastają w sa-
dło, zarabiając miesięcznie tyle, 
co przeciętny suweren w ciągu 
roku, albo kilka, a nawet więcej, 
lat. Chociaż tego ostatniego w 
PRL jednak nie było. Zarówno 
wtedy, jak i dziś, mocno mierzi-
ła mnie wszelka "bolszewia" tzw. 
BMW, czyli biernych miernych, ale 
wiernych przedstawicieli władzy, 
propagandy oraz zajadłych poli-
tycznych hunwejbinów leżących 
plackiem u stóp "pierwszego". W 
czasach PRL, tak jak obecnie, nikt 
sobie głowy treścią konstytucji 
nie zwracał, na stanowiska kiero-
wano wyłącznie partyjną nomen-
klaturę, generałowie (sędziowie i 
prokuratorzy tudzież) robili pod 
siebie na widok najmarniejszego 

politycznego kacyka, a na komi-
sariatach milicjanci pałek służbo-
wych, czyli jak mawiano, służbo-
wego przedłużenia konstytucji, 
obywatelom nie szczędzili, na co 
łaskawie oko przymykali usłużni 
prokuratorzy i inni wyrobnicy Te-
midy. Czyli drodzy Rodacy, nihil 
novi sub sole - nic nowego pod 
słońcem.

I dlatego dziś doznaję swo-
istego deja vu kiedy w TVPiS sły-
szę, jak były sekretarz Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej do spraw 
propagandy, niejaki Marek Król, 
objaśnia, że były jego partyjny 
towarzysz i prokurator z czasów 
PRL, Stanisław Piotrowicz, jest 
człowiekiem dbającym wyłącznie 
o dobro narodu. Wtedy, w czasach 
PRL, też z wielkim zaangażowa-
niem obydwaj o dobro narodu 
nadzwyczaj dbali, dzięki czemu 
awansowali i otrzymywali od tego 
narodu wysokie odznaczenia. Tak 
samo, jak niegdysiejszy towarzysz 
Wacław (wielki zaufany ministra 
Macierewicza, w latach 1968 - 
1981 zaangażowany mocno akty-
wista PZPR), dzięki któremu po-
noć udało się nowemu ministrowi 
wywalić kontrakt na helikoptery 
dla Polskiego Wojska. Też zapew-
ne będąc w szeregach PZPR tyl-
ko dobro narodu miał na myśli. 
A ja przypomnę nieśmiało, że w 
czasach PRL również szczególnie 
dbano o to, aby interesy ówcze-
snego Wielkiego Brata, były dla 
Polski priorytetem. I nawet nie 
chce mi się pisać, dlaczego to 
wszystko zaczyna mi obojętnieć, 
bo - mówiąc szczerze - staje się 
tak, tak jak w czasach PRL, straci-
łem ochotę na walenie głową w 
mur. Wtedy byłem młody i wola-
łem korzystać z życia na tyle, na 
ile było można, teraz jestem za 
stary, aby się w rewolucjonistkę 

bawić. Kiedy byłem młody, nie 
protestowałem, ale wielokroć na 
rajdach, przy ogniskach, czy pod-
czas domowych spotkań z przy-
jaciółmi, o tym się rozmawiało i 
śpiewało ucieszne, ale obrazo-
burcze dla ówczesnej władzy pio-
senki i kuplety. Zwłaszcza te anty-
radzieckie. Dzisiaj mi to wszystko 
- mówiąc tak jak Jerzy Urban o 
swoim żydostwie - zaczyna zwi-
sać obojętnym kitem, chociaż 
wielu chadza znów na manifesta-
cję, a były towarzysz Król znów, 
tak jak drzewiej, poucza ich, że 
psują państwo. Kiedyś śpiewałem 
te śmieszne antybolszewickie pio-
senki, dzisiaj piszę "antybolsze-
wickie" teksty, bo nowa bolszewia 
po kraju rozlewa się, nie przymie-
rzając jak uboczne efekty wielkich 
ferm trzody chlewnej. Bolszewia 
ta, wzorem tej ze stalinowskich 
czasów Rzeczypospolitej, wywa-
la z pracy, z wszelki funkcji i sta-
nowisk, tych wszystkich, którzy 
zostali przez bolszewię uznani 
za niegodnych, aby w dzisiejszej 
Rzeczypospolitej pracować lub 
służyć. A za niegodnych uznani 
zostali dlatego, że akurat urodzili 
się w czasach, w których Polska 
mogła być tylko taka, jaką wraz 
ze Stalinem zaplanował w Jałcie 
i Poczdamie niejaki Churchill i 
Roosevelt. Słyszałem, że koniec 
czerwca jest ostatecznym termi-
nem, w którym komendanci wo-
jewódzcy mają ministrowi Błasz-
czakowi zameldować, że wszyscy 
byli funkcjonariusze dawnej Mili-
cji Obywatelskiej zostali wysłani 
na śmietnik policyjnej historii. I 
odtąd już obywateli na komisa-
riatach z wielką radochą pałować 
będą już tylko ci sami słuszni. I na 
koniec taka tylko refleksja, że od 
policyjnego tematu jakoś trudno 
mi się oderwać. 

www.janusz-bartkiewicz.eu

Remontują drogi
Na zlecenie Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu wykonana 
została nowa nawierzchnia bitu-
miczna fragmentu drogi powia-
towej z Chwaliszowa do Sadów 
Górnych. Wyremontowany odci-
nek pozwala na ominięcie Starych 
Bogaczowic. Z kolei w maju zo-
staną wykonane remonty dróg z 
Cieszowa do Chwaliszowa (okolica 
ubojni) oraz pomiędzy Gostkowem 
a Jaczkowem. Remonty będą wy-
konywane jednocześnie na całej 
szerokości jezdni, więc należy się 
liczyć z kilkudniowym zamknię-
ciem remontowanych dróg. Nato-
miast Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak poinformował, że dzięki 
oszczędnościom przetargowym, 
udało się uzyskać pieniądze na ko-
lejne inwestycje w ramach „Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019”. Dotację ma szansę 
otrzymać zadanie: modernizacja 
drogi powiatowej w Strudze, sta-
nowiącej łącznik dróg wojewódz-
kich nr 375 i 376.

(IL)

Wodociąg 
dla Cieszowa
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji roz-
strzygnęło przetarg na budowę 
sieci wodociągowej w Cieszowie 
w gminie Stare Bogaczowice. W 
najbliższych dniach wykonawca 
dokona uzgodnień z właścicielami 
nieruchomości na wejścia z robo-
tami budowlanymi oraz uzgodni 
spełnienie wymogów w zakresie 
organizacji ruchu na drodze pu-
blicznej.

(IL)
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Na wiosenny maraton 
zumby z �tnessem zorga-
nizowany przez Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy 
przybyli nie tylko głuszy-
czanie, ale także mieszkań-
cy Świdnicy, Świebodzic, 
Jedliny-Zdroju, Walimia, 
Mieroszowa  i Wałbrzycha. 
Zumba przeplatana ćwicze-
niami �tness oraz pokazami 
zumby w wykonaniu naj-
młodszych wypełniły dwie 
godziny.

Instruktorki prowadzące 
maraton - Magdalena Trusz-
czyńska, Beata Rejek, Ane-
ta Marciniuk, Edyta Sera�n 
oraz  Jadwiga Kostkiewicz – 
Schwebs - zadbały o radosny 
nastrój uczestników wspólnej, 
sportowej zabawy i spalanie 
wielu poświątecznych kalo-
rii. Podopieczni Magdaleny 

Truszczyńskiej, która co pią-
tek prowadzi zajęcia zumby 
kids w CK-MBP w Głuszycy, 
sprawili wiele radości wszyst-
kim uczestnikom maratonu, a 
także rodzicom i najbliższym, 
którzy podziwiali swoje tań-
czące na scenie pociechy.

- Dziękujemy wszystkim za 
sympatyczną atmosferę w cza-
sie maratonu. Wielkie podzię-
kowania dla głuszyckich przed-
siębiorców , którzy wsparli 
organizację głuszyckiego ma-
ratonu. Są nimi: salon fryzjerski 
„Beata”, Restauracja „Stara Pie-
karnia”, Restauracja „Gościniec 
Sudecki”, Park linowy – Łowisko 
„Złota Woda”, Łowisko Pstrą-
gów Złota Woda w Łomnicy, 
„Jadło”, klubokawiarnia „Redu-
ta”, Magdalena Wawrzyńczyk – 
podkreślają organizatorzy.

(SJ)

- Każdy uczestnik rajdu offroadowego 
Kamyki 4x4 mógł znalazł coś 
dla siebie. W szóstej edycji 
zorganizowanej 22 kwietnia na 
terenie Gminy Głuszyca uczestniczyć 
mogło każde terenowe auto z 
napędem 4×4 o dopuszczalnej masie 
do 3,5 t. W tym roku wprowadziliśmy 
podział aut na cztery klasy: 
Seryjne, Obrzyn, Zmota, UTV- mówi 
organizator rajdu - Jacek Chomiak ze 
Stowarzyszenia Sudety Offroad. Trasa 
rajdu przebiegała przez teren byłego kamieniołomu oraz w okolicach 
stawów w  Głuszycy, w Łomnicy i w Grzmiącej. Rozmieszczone były tam 
pieczątki o różnych stopniach trudności, o których zdobycie walczyli 
zawodnicy. Puchar fair play ufundowany przez burmistrza Głuszycy 
Romana Głoda zdobyli Jarosław Czachar i Adam Fiedler. Wyniki rajdu 
zostaną opublikowane na stronie www.kamyki4x4.pl.

(SJ)

• Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód zaprasza 3 maja o 
godz. 15.30 do Centrum Kul-
tury w Głuszycy na wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycz-
nych. Patriotyczne śpiewanie 
w święto Konstytucji 3 Maja 
odbędzie się pod przewodnic-
twem Roberta Delegiewicza.
• Światowe przeboje muzyki 
rozrywkowej w wykonaniu 
muzyków z zespołu Liko 
Band - Krzysztofa Kurnyty 
(saksofon altowy i soprano-
wy) oraz Kazimierza Skoczka 
(klarnet i saksofon tenorowy) 
- usłyszymy w niedzielę 7 maja 
o godz. 18.00 w sali widowi-
skowej głuszyckiego Centrum 
Kultury. Na koncert zaprasza-
ją burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury – 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy.
• Zarząd Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Głuszycy 
zaprasza 6 maja 2017 r. 
o godz. 10:30 na V Marsz 
Nordic-Walking Studentów 
UTW. Trasa marszu prowadzić 
będzie spod siedziby Centrum 
Kultury – MBP w Głuszycy 
przez Przełęcz Marcową do 
Pałacu Jedlinka.
• Radni Rady Miejskiej w Głu-
szycy pełnią dyżury w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. od 17.00 do 18.00. 
Głuszyccy radni spotykają się 
z mieszkańcami w siedzibie 
Centrum Kultury – Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Grun-
waldzka 26 w Głuszycy.

(SJ)

Gmina Głuszyca

Zumba i �tness 
w Głuszycy

Raport z Głuszycy

Kamyki 2017

Łowisko Pstrąga Złota 
Woda w Łomnicy było po 
raz kolejny miejscem nie-
zwykłego spotkania, w któ-
rym uczestniczyły osoby 
niepełnosprawne z Gminy 
Głuszyca wraz ze swymi 
opiekunami.

Świąteczny posiłek ufundo-
wany przez właścicieli łowiska 
- Jerzego i Gracjana Rudnic-
kich oraz otwarte serca anoni-
mowych sponsorów sprawiły, 

że osoby niepełnosprawne 
mogły spędzić czas w gronie 
znajomych i wielu serdecznych 
osób. W spotkaniu uczestniczył 
zastępca burmistrza Głuszycy 
Grzegorz Szymański, który ży-
czył obecnym, by na co dzień w 
swoim życiu zawsze spotykali 
wiele ciepła i ludzkiej życzliwo-
ści. O uroczystą oprawę spotka-
nia zadbała Głuszycka Orkiestra 
Dęta na czele z kapelmistrzem 
Eugeniuszem Leciem. Wielka-

Wielkanocna tradycja

nocne spotkanie dostarczyło 
przybyłym wielu chwil radości 
i wzruszenia. W imieniu osób 
niepełnosprawnych serdeczne 
podziękowania za zorganizo-

wanie spotkania składa prezes 
Głuszyckiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych Wła-
dysława Ciura.

(SJ)

Wielkanocne spotkania osób niepełnosprawnych są głuszycką tradycją.
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
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Z jaką instytucją kojarzy się 
Polakom najczęściej miłosierdzie, 
duchowa pociecha, skłanianie do 
pojednania i zgody oraz nadzieja 
na dobrą odmianę losu? Niemal 
każdy zapytany, odpowiedziałby, 
że z Kościołem Katolickim. To się 
kończy. Na naszych oczach, nie-
mal z dnia na dzień, traci on swój 
wielowiekowy autorytet, dorobek 
i zasługi, przekształcając się w 
kościół polityki, podejrzeń i insy-
nuacji, wykluczenia wątpiących, 
w kościół siewców niepokoju, 
rzekomo wszechobecnego grze-
chu. Kościół służący skrajnym nie-
nawistnikom. Kościół nienawiści i 
wykluczenia? Jakaż to wstrząsają-
ca konstatacja i jak radykalna prze-
miana. Jakże niewielu pozostało w 
nim kapłanów miłości i zrozumie-
nia dla ludzkich słabości. Pozostali 
zaprzedali się władzy demolującej 
państwowe instytucje i służący 
demokratycznemu państwu po-
rządek prawny, idąc ramię w ra-
mię z ludźmi, których credo jest 
pogarda oraz chorobliwy popęd 
tropienia zdrajców i zaprzańców, 
wrogów narodu, spisków. Czy taka 
instytucja przetrwa u nas kolejne 
dwa tysiące lat?

Jestem pod dużym wrażeniem 
lektury historii ks. Wojciecha Le-
mańskiego, opisanej w „Newswe-
eku” przez Aleksandrę Pawlicką. 
Jego przełożony, abp Henryk 
Hoser zadecydował, że nie może 
występować w mediach, nie może 
uczyć dzieci religii, odebrano mu 
para�ę w Jasienicy. Dlatego, że ks. 
Lemański występował w obronie 
in vitro, krytykował Kościół Kato-
licki za opieszałość w walce z pe-
do�lią duchownych i przywiązanie 

Ambony złej nowiny
Andrzej
Basiński

do dóbr materialnych oraz za rze-
kome podważanie autorytetu bi-
skupów i zwierzchnika. Otrzymał 
karę suspensy, co oznacza, że nie 
może publicznie odprawiać mszy 
św., ani udzielać sakramentów, z 
wyjątkiem „posługi w niebezpie-
czeństwie śmierci”, a więc np. spo-
wiadania umierających i udziela-
nia im ostatniego namaszczenia. 
W opinii para�an, to wspaniały 
ksiądz, zawsze blisko człowieka. 
Do dziś nie mogą się pogodzić z 
nałożoną na niego karą, przez co 
kościół w Jasienicy się wyludnił.

Wielokrotnie para�anie pisali do 
arcybiskupa listy z prośbą o odstą-
pienie od kary, a także do papieża 
Franciszka. Pisał też sam ks. Le-
mański – do biskupa, do kolejnych 
instancji w Watykanie oraz do Ojca 
Świętego. Bez skutku. Ks. Lemański 
nie tracił nadziei i zwracał się do 
abp Hosera używając słów „bła-
gam o wycofanie kary”, tłumacząc, 
jak wielkim ciężarem jest dla niego 
odsunięcie od posługi kapłańskiej. 
Raz otrzymał zgodę na odprawienie 
pogrzebu osoby z rodziny, ale kiedy 
po pół roku zmarli teściowie brata, 
zgody już nie otrzymał. Z cynicz-
nym komentarzem kurii, że „coś za 
dużo tych pogrzebów w jego rodzi-
nie”. Ksiądz solidaryzujący się z ks. 
Lemańskim mówi: „Księżom, którzy 
DEFRAUDUJĄ PIENIĄDZE, ROZBIJA-
JĄ SAMOCHODY, MAJĄ KOCHANKI, 
NIE SPADA WŁOS Z GŁOWY, A JEGO 
PRÓBUJE SIĘ ZŁAMAĆ, BY ODSZEDŁ 
Z KAPŁAŃSTWA” (podkr. AB). Abp 
Hoser jawi się w tym kontekście jako 
kościelny funkcjonariusz wyjątko-
wo bezwzględny, nieprzejednany 
i zatwardziały w zemście na swoim 
podwładnym, hierarcha, któremu 
gdzieś uleciała fundamentalna za-
sada przebaczania, który daleko mi-
nął się z powołaniem. Odstraszający 
przykład zemsty w łonie kościoła, 
po prostu człowiek o niskich uczu-
ciach. Nie on jeden w taki sposób 
funkcjonuje na szczytach kościelnej 
władzy.

Na okładce książki „Z krwi, 
kości i wiary”, którą ks. Lemański 
wydał kilka lat temu, tak napisał 
o nim ks. Adam Boniecki: „Oto ży-
wot polskiego księdza, któremu 
zależy nie na pieniądzach, nie na 
popularności, lecz na człowie-
ku, który szuka Boga. Tak, jest to 
ksiądz z krwi i kości, ale także, a 
może przede wszystkim z wiary”.

Polski Kościół Katolicki w cza-
sach, gdy wokół jest jeszcze wiele 
biedy, coraz bardziej lekceważy 
samoograniczanie się w dziedzi-
nie materialnych dóbr. Nie tylko 
wysocy hierarchowie kochają 
najnowocześniejsze „bryki”, nie 
żałują sobie znamion luksusu w 
swoich siedzibach, nie wstydzą się 
wyznaczania słonych cenników 
za ceremonie. Kościół ubogich? 
Gdzie te czasy?! Koń by się uśmiał!

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, 
historyk, rozważa, co się stało z 
polskim kościołem. - Wsparł ten-
dencje autorytarne. Jak to się 
mogło zdarzyć, to rzecz na osob-
ną rozmowę, ale to ewidentne. 
Kościół od roku milczy, a jak się 
któryś z hierarchów wypowie, to 
ogarnia zgroza. Może doszli do 
wniosku, że lepiej gdy jest jeden 
szef państwa, z którym na szczy-
cie załatwia się to, co kościół sobie 
życzy – powiedział prof. Friszke w 
jednym z wywiadów.

- Hipokryzja to główna wada 
polskiego duchowieństwa - pod-
kreślił z kolei ojciec Paweł Gużyń-
ski, dominikanin, przeor klasztoru 
w Łodzi.

Ojciec Rydzyk, przede wszyst-
kim �nansista i polityk polskiego 
kościoła, budzi wśród hierarchów 
(i nie tylko nich) jakiś irracjonalny 
podziw i co najmniej niesmaczną 
uległość. Od lat zaprzecza swo-
jemu powołaniu, dzieląc polskie 
społeczeństwo i trzymając w ry-
zach przedstawicieli najwyższych 
władz, co stanowi europejskie 
kuriozum i ewidentny dowód 
ciemnoty określonych środowisk. 

Specjalnością kościelnego dostoj-
nika z Torunia jest pochłanianie 
płynącej ze wszystkich stron ma-
mony. Czy taka postać może być 
wzorem dla katolika, który zawie-
rzył Jezusowi, Pismu Świętemu i 
swoim pasterzom? 

Niedawne obchody 7. rocznicy 
tragedii pod Smoleńskiem, były 
znowu skrajnie upolitycznione, 
a swoją cegiełkę do tego „dzieła” 
dołożyli kościelni dostojnicy.

- Gdy spoglądamy na Judasza, 
jego zakłamanie i złodziejstwo, to 
nam z pewnością nasuwa się skoja-
rzenie, że ludzie jego pokroju stoją 
w tle katastrofy smoleńskiej i tego, 
co się po niej wydarzyło - powie-
dział w okolicznościowym kazaniu 
biskup świdnicki Ignacy Dec.

- To jest absolutnie niegodne 
biskupa! To jest w mojej ocenie i 
moim odczuciu grzech! Grzech 
nadużycia słowa Bożego do for-
sowania jakiejś opinii politycznej, 
co się zdarzyło pod Smoleńskiem 
- zareagował na powyższe słowa 
o. Gużyński.

Gdy bp Dec wypowiadał się ze 
„znawstwem” o pracy specjalnej 
podkomisji, o. Gużyński tak to sko-
mentował:

- To jest niedopuszczalne! 
Trzeba głośno powiedzieć, że nie 
wolno tego robić! Nie szargajcie 
Eucharystii, która jest pamiątką 
śmierci Pana Jezusa po to, by udo-
wadniać jakąś teorię związaną 
z katastrofą smoleńską. Nie wy-
korzystujcie ambony, która jest 
miejscem do głoszenia Ewangelii, 
dobrej nowiny o Jezusie Chry-
stusie, żeby rozstrzygać jakie są 
przyczyny tej katastrofy. Przecież 
to jest fundamentalny błąd! (…) 
Biskupi są bardziej politykami niż 
chrześcijanami.

W podobnym tonie wypowie-
dział się w tym samym programie 
telewizyjnym katolicki publicysta 
„Polityki” Adam Szostkiewicz („Na 
naszych oczach umacnia się w Ko-
ściele kościół smoleński”).

- Staliśmy się widzami, a w 
przypadku wielu – o�arami bez-
względnej misty�kacji - stwierdził 
podczas obchodów smoleńskiej 
rocznicy abp Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski. Także i 
jego słowa (kiedyś tą metropolią 
kierował kard. Karol Wojtyła; jakiż 
to żałosny kontrast...) zostały ostro 
skomentowane przez przedstawi-
cieli mediów, jak również trzeźwo 
myślących ludzi kościoła, którzy 
krytycznie odnoszą się do zaanga-
żowania katolickich dostojników 
w „religię smoleńską”. 

- Arcybiskup zaczął mówić 
językiem partii rzadzącej. (…) To 
polityka w religijnym przebraniu 
- ocenił prof. Zbigniew Mikołejko, 
religioznawca i �lozof.

Wielu biskupów i innych ko-
ścielnych funkcjonariuszy, stanęło 
po stronie smoleńskich szaleńców 
i nawiedzonych głosicieli kolejnych 
wersji „zamachu”. Miesięcznicom 
pod Pałacem Prezydenckim czę-
sto towarzyszyły egzorcyzmy i 
wypędzanie przez ks. Stanisława 
Małkowskiego szatana z budynku, 
którego lokatorem był wówczas 
Bronisław Komorowski... Dla bp 
Deca, abp Jędraszewskiego i im 
podobnych, zbyt wielkim wysił-
kiem intelektualnym jest przeczy-
tanie ze zrozumieniem raportu 
komisji Jerzego Millera, gdzie jasno 
i precyzyjnie wyłożono wszyst-
ko, co związane jest z tragicznym 
wypadkiem. Ślepa wiara i pokora 
wobec władzy kurczowo trzyma-
jącej się teorii zamachu, pokonały 
w tym przypadku rzetelne do-
świadczenia. Wyżej wymienieni 
od prawdziwych naukowców i ba-
daczy podobnych katastrof, wolą 
oświadczenia kłamców, cyników i 
bezczelnych, skompromitowanych 
konfabulantów, ośmieszających 
nawet skromną ludzką inteligencję. 
Zła wola w czystej postaci. Wielu 
dostojników kościelnych obecnej 
doby ponuro zapisze się tym w 
kronikach naszych dziejów.

Wybory w 1989 r. wedle bisku-
pa Deca przygotowała ma�a, która 
potem, w III RP, „pozwoliła rządzą-
cym nieźle się obłowić”. Czyżby 
świdnicki ordynariusz zapomniał 
o doniosłej roli kościoła właśnie w 
demokratycznych, polskich prze-
mianach? Dlaczego jątrzy?

Wróćmy do rocznicy smoleń-
skiej tragedii.

- Wygłosili naprawdę wiele ka-
zań. Bardzo często były to słowa 
nieodpowiedzialne, nierozsądne, ra-
niące, napędzające złe emocje, wie-
lokrotnie byli w tej sprawie sędziami 
- mówi o zaangażowaniu księży w 
smoleńskie rewelacje wspomniany 
o. Gużyński, jeden z tych ludzi ko-
ścioła, oprócz m.in. ks. prof. Alfreda 
Wierzbickiego (teologa i etyka z 
KUL), ks. Adama Bonieckiego (byłe-
go generała Zgromadzenia Księży 
Marianów, któremu przełożeni, po-
dobnie jak ks. Lemańskiemu, także 
zakazali się publicznie wypowiadać) 
i ojca Ludwika Wiśniewskiego (do-
minikanina), którzy są blisko ludzkich 
spraw, blisko prawdziwego miłosier-
dzia i dobrej nowiny, ratując chociaż 
częściowo opinię o ponaddwuty-
sięcznej instytucji.

Czy to, co napisałem, jest ata-
kiem na Kościół Katolicki? Z pew-
nością zadecydują tak ludzie mali, 
o ciasnych horyzontach, nieusi-
łujący nawet w części zrozumieć 
przedstawionych argumentów, 
nieodporni na najmniejszą kry-
tykę. Polski kościół zgromadził 
ogromny potencjał, który właści-
wie spożytkowany mógłby stać 
się zaczynem prawdziwej dobrej 
zmiany, pojednania i współdzia-
łania obywateli, których dzieli już 
nie rów, a przepaść. Na ambonach 
głoszono by tylko dobre nowiny. 
Jednak z tego potencjału nie ko-
rzysta, tracąc historyczną szansę.

Kościół Katolicki i jego spra-
wy towarzyszyły mojej rodzinie i 
mnie od urodzenia. Chciałbym być 
z niego dumny. A jakoś nie mogę.
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Rada Miasta Jedlina-
-Zdrój podjęła uchwałę w 
sprawie projektu dostoso-
wania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów w gminie 
Jedlina-Zdrój do nowego 
ustroju szkolnego.

- Projekt zakłada funkcjo-
nowanie jednej szkoły pod-
stawowej dla całego obwodu 
w dwóch budynkach (obecnej 
Miejskiej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Jana Pawła II i obec-
nego Gimnazjum Miejskiego 
przy ul. Słowackiego 5) i włą-
czenie oddziałów gimnazjum 
do ośmioletniej szkoły podsta-
wowej. Uczniowie młodszych 
klas szkoły podstawowej będą 
uczyć się w budynku przy ul. 
Jana Pawła II, a uczniowie star-

szych klas będą uczyć się (po 
wygaszeniu gimnazjum) w bu-
dynku przy ul. Słowackiego 5.

- Zgodnie z art. 208 prze-
pisów wprowadzających 
ustawę - prawo oświatowe, 
Uchwała Nr XXV/142/17 w 
sprawie projektu dostoso-
wania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów w gminie 
Jedlina-Zdrój do nowego 
ustroju szkolnego, otrzymała 
pozytywną opinię Kuratora 
Oświaty ze wskazaniem zmia-
ny treści § 1 ust. 2. Związki za-
wodowe, spełniające kryteria 
reprezentatywności również 
wyraziły pozytywną opinię – 
wyjaśnia Iwona Kupiec – Dar-
metko, sekretarz miasta.

(RED)

Uczniowie klas I- III i 
oddziału przedszkolnego 
uczęszczający na świetlicę 
działającą przy Miejskiej 
Szkole Podstawowej im. 
Korczaka w Jedlinie-Zdroju 
wykonali plakaty i ulotki 
nawiązujące do projektu 
„Pokaż klasę- posprzątaj po 
swoim pupilu”, realizowa-
nego w ramach jedlińskiego 
grantu ekologicznego.

- W marcu bieżącego roku 
dzieci wraz z wychowawcami 
świetlicy przeszły ulicami Je-
dliny- Zdroju promując wśród 
mieszkańców akcję sprzątania 
po swoich psach. Najmłod-
si rozdawali przechodniom 
ulotki i zachęcali właścicieli 

czworonogów do wyrabia-
nia nawyku sprzątania po 
swoich zwierzętach i dbania 
o czystość. Dzieci przypo-
minały, iż każdy właściciel 
ma obowiązek sprzątania po 
swoim psie. Przekonywały, 
że wystarczy do tego zwykły, 
foliowy woreczek. Akcja cie-
szyła się dużym zainteresowa-
niem przechodniów. Mamy 
nadzieję, iż akcja wpłynie na 
świadomość właścicieli psów, 
a trawniki, skwerki i chodniki 
miasta Jedliny- Zdroju będą 
czyste – podkreśla Agnieszka 
Wiśniewska z Miejskiej Szkoły 
Podstawowej im. Korczaka w 
Jedlinie-Zdroju.

(RED)

Mimo bardzo kapryśnej 
pogody, w Jedlinie - Zdro-
ju realizowanych jest kilka 
ważnych inwestycji.

W ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, 
Gmina Jedlina – Zdrój otrzy-
mała dotację celową w wy-
sokości 235200 zł z budżetu 
Województwa Dolnośląskie-
go na remont ul. Zagórskiej. 

Przewidywany szacunkowy 
koszt realizacji tego zadania 
wynosi 668 000 zł. Trwają już 
przygotowania do ogłoszenia 
przetargu.

- Inwestycja ta pozwoli na 
połączenie ul. Zagórskiej z ul. 
Chałubińskiego, z dojazdem 
do ul. Świdnickiej 15. Powsta-
nie kolejna, tym razem z wido-
kiem na Góry Sowie, trasa dla 

Budują i remontują

Przy kompleksie sportowym na ul. Kłodzkiej trwa budowa ścieżki 
spacerowo - rowerowej.

pieszych i rowerzystów. Także 
kompleks sportowy „active-
Jedlina” będzie miał ścieżkę 
rowerową - swoisty bulwar 
nad rzeką Jedlina i prawdziwy 
raj dla rowerzystów, biegaczy 
, spacerowiczów. Ciekawa pę-
tla o długości 1,5 km z dwo-
ma mostkami powstaje obok 
obiektów sportowych przy ul. 
Kłodzkiej. Realizacja tej inwe-
stycji jest możliwa dzięki 85% 
do�nansowania ze Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej – wyjaśnia Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny Zdroju.

Poza tym w samym cen-
trum miasta, przy placu 

Zwycięstwa, trwa budowa 
centrum przesiadkowego 
z nowymi miejscami par-
kingowymi i miejscami dla 
rowerów. Wymieniona zo-
stanie wiata przystankowa i 
zamontowana będzie tablica 
elektroniczna. Również w Ka-
mieńsku i Jedlince zostaną 
zmodernizowane przystanki 
wraz z wymianą wiat przy-
stankowych. Poza tym trwa-
ją roboty przy modernizacji 
ulicy Włościańskiej, która 
otrzyma nową nawierzchnię 
asfaltową, miejscami zostanie 
poszerzona i dokończone zo-
stanie odwodnienie.

(RED)

Dostosowali sieć szkół

Pokaż klasę i posprzątaj

Uczniowie promowali na ulicach Jedliny-Zdroju sprzątanie 
po zwierzętach.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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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

Zagrają juniorzy
Indywidualne i Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Juniorek 
i Juniorów w Tenisie Stoło-
wym, odbędą się w dniach 27 
– 30 kwietnia w Centrum Aqua 
Zdrój. W zawodach wezmą 
udział zawodniczki i zawodnicy 
w przedziale wiekowym 16 – 18 
lat. Najwyższa rangą ogólnopol-
ska impreza tenisa stołowego w 
kategorii młodzieżowej zwiastu-
je wysoki poziom sportowy w 
walce młodych ludzi o medale 
i puchary w turnieju drużyno-
wym oraz w kategoriach debel, 
mikst i tej najważniejszej – indy-
widualnej. Wstęp wolny!
Program:
27.04 godz. 9:00 – 20:00 – turniej 
drużynowy – eliminacje
28.04 godz. 9:00 – 20:00 – tur-
niej drużynowy – �nały, gry po-
jedyncze/mieszane – eliminacje
godz. 13:00 – uroczyste otwar-
cie zawodów
29.04 godz. 9:00 – 20:00 – gry 
pojedyncze/podwójne/miesza-
ne – eliminacje
30.04 godz. 9:00 – 13:30 – gry 
pojedyncze/podwójne/miesza-
ne - pół�nały, �nały.

(RED)

Warcabowe 
migawki
Wałbrzyszanin Kazimierz 
Kaczuga zajął 19. miejsce na 
Mistrzostwach Polski w War-
cabach 64-polowych, rozgry-
wanych w wielkopolskim Lipnie 
systemem 7 rund podwójnych. 
Zwyciężył Michał Janicki z pod-
warszawskich Marek. Pan Kazi-
mierz zorganizował w Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Pod-
zamcze”, turniej warcabowy dla 
uczniów klas I-VI. Wygrał Michał 
Rzepiel – 11 pkt, drugi był Oli-
wier Żukowski – 10, a trzeci Alan 
Włodarczyk – 8.

(bas)

Bieg Wielkanocny
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze-Zamek Ksiąz po 
raz 19. zorganizował Bieg 
Wielkanocny. Uczestniczyło w 
nim 103 zawodników oraz 76 
w zabawie biegowej dla dzie-
ci i młodzieży. Kibice na trasie 
stworzyli rodzinną, świąteczną 
atmosferę. Mężczyźni open: 1. 
Bartosz Zając (Kraków) – 18 min. 
24 sek., 2. Patryk Łazarski (Wał-
brzych) – 18,34, 3. Mariusz To-
karczyk (Legnica) – 19,12. Kobie-
ty open: 1. Magdalena Chruszcz 
(Wrocław) – 16,09, 2.Joanna 
Hoja – 16,56, 3. Aleksandra Ła-
piak (obie Wałbrzych) – 16,58. 
Biegi dla dzieci i młodzieży od-
były się w 5 kategoriach wieko-
wych.

(BAS)

Zagłębie najlepsze
W hali lekkoatletycznej przy 
ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 
odbył się jubileuszowy XXV 
Turniej Zapaśniczy Powitanie 
Wiosny. W turnieju udział wzię-
ło 151 zawodników z 12 klubów. 
Klasy�kację drużynową wygrało 
Zagłębie Wałbrzych (78 pkt.), 
przed Śląskiem Wrocław (72 
pkt.) i Agrosem Żary (67 pkt.). 
Zawodnicy ZLKS Zagłębie Wał-
brzych wygrywali w następują-
cych kategoriach: 29 kg grupa 
młodsza – Adrian Szeszko; 38 kg 
grupa młodsza – Kacper Gron-
dys; 38 kg grupa starsza – Jakub 
Miś; 53 kg grupa starsza – Mate-
usz Kaczor. Zapaśnicy Zagłębia 
zdobyli w sumie 16 medali. W 
ramach jubileuszu okoliczno-
ściową paterą uhonorowany 
został trener Janusz Marciniak – 
inicjator turnieju.

(RED)

Koszykarze Górnika Trans.
eu Wałbrzych przegrali w hali 
Aqua-Zdrój w drugim meczu 
ćwierć�nałowym fazy play-o� 
o awans do I ligi z AZS-em Po-
litechnika Kraków 67:88. Poraż-
ka oznacza koniec sezonu dla 
wałbrzyszan.

Spotkanie rozpoczęło się bar-
dzo dobrze dla Górnika, który 
ruszył do ataku i wygrywał 6:0, 
po tra�eniach Piotra Niedźwiedz-
kiego oraz Bartłomieja Ratajczaka. 
Ale krakowanie szybko odrobili 
straty i wyszli na prowadzenie, 
które dość długo pewnie utrzy-
mywali. W ostatnich sekundach 
pierwszej odsłony dwukrotnie 
tra�li Paweł Bochenkiewicz oraz 
Rafał Niesobski i po 10 minutach 
było 21:21. Druga ćwiartka była 
chyba najsłabsza w tym sezonie w 
wykonaniu miejscowych, którzy w 
ciągu niej stracili aż 34 oczka! Pod-
opieczni Arkadiusza Chelbdy razili 
nieskutecznością oraz dużą liczbą 
strat, przez co po pierwszej poło-
wie przegrywali aż 37:55.

Trzecią partię wałbrzyszanie o 
wygrali, ale zaledwie 3 punktami, 
przez co było już niemal pewne, 
że spotkanie i walka o awans jest 

już przegrana. Były momenty, 
że biało-niebiescy przegrywali 
zaledwie 10 oczkami, jednak za 
każdym razem zespół z Krakowa 
skutecznie odpowiadał, przez 
co na 10 minut przed końcem 
spotkania było 53:68. Ostatnia 
kwarta była tylko uzupełnieniem 
formalności, gdyż goście grali 
już rezerwowym składem, a i tak 
potra�li znów powiększyć prze-
wagę do 20 punktów, przez co 
kontrolowali przebieg spotkania. 
Ostatecznie Górnik Trans.eu prze-
grał 67:88 i pożegnał się znów z 
marzeniami o I lidze.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – AZS 
Politechnika Kraków 67:88 (21:21, 
16:34, 16:13, 14:20)
Górnik: Niedźwiedzki 19 (13 zb), 
Glapiński 13, Niesobski 12, Kozak 
10, Wróbel 6, Ratajczak 4 (10 zb), 
Bochenkiewicz 3, Krówczyński 0, 
Durski 0, Podejko 0, Jeziorowski 0. 
Politechnika: Załucki 26, Pełka 
18, Pisarczyk 10, Hlebowicki 10, 
Baran 9, Kwiatkowski 6, Renkiel 
0, Dwernicki 0, Stecko 0, Stalicki 0, 
Derkowski 0. 

Tylko do 30 kwietnia 2017 r. 
trwają internetowe zapisy na 
II Górski Półmaraton z Flagą 
na Trójgarbie. Uczestnicy pół-
maratonu w tym roku ruszą ze 
stadionu w Witkowie Śląskim 
w gminie Czarny Bór już 2 maja 
2017 r. o godz. 12.00.

- Zachęcamy zarówno amato-
rów jak i doświadczonych biega-
czy. W tym roku została urucho-
miana także trasa krótsza, aby 
mogły w biegu wziąć udział tak-
że osoby rozpoczynające przy-

godę z bieganiem. Organizato-
rzy półmaratonu: Gmina Czarny 
Bór i Gmina Stare Bogaczowice 
zachęcają do udziału, na pewno 
nie zabraknie sportowych atrak-
cji i ciekawych nagród. A wszyst-
ko to w urokliwych i zielonych 
okolicach Masywu Trójgarbu. 
Więcej informacji o biegu na 
stronach internetowych gmin, a 
także na www.online.datasport.
pl – zachęcają przedstawiciele 
organizatorów imprezy.

(AL)

W miniony weekend, odbyły się pierwsze otwarte zawody 
międzynarodowe w powożeniu zaprzęgami. Bartłomiej Kwiatek – 
zawodnik Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego Książ - rozpoczął 
tym samym przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw świata. 
- Kladruby nad Labem w Czachach okazały się dla Bartłomieja 
Kwiatka  szczęśliwe, bowiem dwa razy stanął na najwyższym stopniu 
podium: z ogierem Sonet (drużynowym srebrnym medalistą MŚ 2016) 
oraz z ogierem Bazyli (Mistrzem Świata Młodych Koni 2015). Tym 
samym zawodnik zdobył pierwszą kwalifikację do przyszłorocznych 
mistrzostw świata, które odbędą się w Holandii. Warto podkreślić, 
że oba konie to ogiery rasy śląskiej, wyhodowane w Stadzie Ogierów 
Książ - podkreśla Justyna Kwiatek.

(RED)

Na dwóch kortach przy 
ul. Grodzkiej na wałbrzy-
skim Podzamczu, odbył 
się Turniej Otwarcia Sezo-
nu w Tenisie Ziemnym. 

Jego organizatorem był 
Ośrodek Społeczno-Kultu-
ralny Spółdzielni Mieszka-
niowej „Podzamcze” przy 
współudziale Rady Wspól-
noty Samorządowej tego 

osiedla. Mecze były zacięte 
i wyrównane. Zwycięzcą tur-
nieju został Piotr Krukierek, a 
na kolejnych miejscach upla-
sowali się: 2. Maciej Racz-
kowski, 3. Jacek Miękina, 3. 
Witold Szyperski, 4. Witold 
Szyperski. Uhonorowano ich 
okolicznościowymi puchara-
mi i dyplomami.

(BAS)

Bez niespodzianki

II Górski Półmaraton 
z Flagą na Trójgarbie Wiosna tenisistów

Podwójnie zwycięstwo
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Od początku było wiadomo, że 
faworytem spotkania będą zabrza-
nie, którzy do składu mogli wziąć 
kilku zawodników z pierwszego 
zespołu. W pierwszym składzie 
wystąpili m. in. Grzegorz Kasprzik 
czy Oleksandr Szeweluchin, którzy 
w przeszłości z powodzeniem grali 
w ekstraklasie. Ale wałbrzyszanie 
w poprzedniej kolejce wygrali z 
wyżej notowanym Pniówkiem w 
Pawłowicach Śląskich 3:0 i mieli 
nadzieję na sprawienie kolejnej 
niespodzianki.

W pierwszych minutach prze-
ważali goście, choć po kilkunastu 
minutach musiał zejść z boiska 
z powodu kontuzji wspomniany 
wcześniej Szeweluchin. Wałbrzy-
szanie zagrozili bramce rywala do-
piero w 28 min., kiedy po centrze 
z kornera Marcina Morawskiego z 
ok. 30 metrów uderzył Kamil Sa-

dowski, lecz niecelnie. Potem dwu-
krotnie Damian Jaroszewski urato-
wał swój zespół przed stratą gola: 
najpierw obronił strzał z dystansu, 
a potem z jedenastu metrów.

W przerwie obaj trenerzy nie 
dokonali roszad w składach. Już w 
53 min. świetną szansę na otwarcie 
wyniku miał Dominik Bronisławski, 
lecz z 16 metrów tra�ł wprost w 
bramkarza. Zemściło się to kwa-
drans później, gdy po dośrodko-
waniu z rzutu wolnego z ok. 30 me-
trów doszło do zamieszania w polu 
karnym wałbrzyszan, a tam naj-
sprytniej zachował się Przemysław 
Wiśniewski, który dał zabrzanom 
prowadzenia. W 74 min. drugą 
żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę obejrzał Konrad Nowak, lecz 
wcale nie pomogło to piłkarzom 
Roberta Bubnowicza. Dziewięć mi-
nut później okazję na wyrównanie 

miał Kamil Młodziński, jednak jego 
uderzenie z kąta było za lekkie i 
spokojnie interweniował Grzegorz 
Kasprzik. W 89 min. do sytuacji sam 
na sam z Damianem Jaroszewskim 
doszedł Dominik Lasik, który usta-
lił rezultat na 2:0 dla swojej ekipy. 
Jeszcze w doliczonym czasie gry 
szansę na kontaktową bramkę miał 
Kamil Sadowski, lecz strzelił nad 
poprzeczką.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych – Górnik II Zabrze 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Wiśniewski (68), 0:2 Lasik (89). 

Żółte kartki: Sadowski oraz Nowak. Czerwona 

kartka: Nowak (74, za 2 żółte). Widzów: 700.

Górnik W.: Jaroszewski – Tobiasz (75 Młodziń-

ski), Michalak, Tytman, Krzymiński – Sadowski, 

Morawski, Rytko, Popowicz (71 Dec), Surmaj 

– Bronisławski.

Piłkarki nożne AZS PWSZ Wał-
brzych z czwartej lokaty przy-
stąpią do rywalizacji w grupie 
mistrzowskiej ekstraligi. Aka-
demiczki, po porażkach z Medy-
kiem Konin, Górnikiem Łęczna i 
remisie z Czarnymi Sosnowiec, 
straciły miejsce na podium na 
rzecz SMS Łódź.

Po wysokiej porażce z prowa-
dzącym w rozgrywkach Medy-
kiem, wałbrzyszanki musiały także 
uznać wyższość wicelidera.

- Mecz w Łęcznej był jednak 
zdecydowanie bardziej wyrów-
nany niż ten z Medykiem, a AZS 
PWSZ - przy odrobinie szczęścia 
- mógł jeszcze wywalczyć choć je-
den punkt. Górnik, szczególnie w 
drugiej połowie pokazał, że jest ze-
społem bardziej doświadczonym i 
mocniejszym od naszych piłkarek. 
Po wyrównanej pierwszej połowie, 
łęcznianki w drugiej części dość 
szybko wypracowały sobie prze-
wagę i po zdobyciu gola skutecz-
nie pilnowały wyniku. W kolejnym 
meczu w Sosnowcu - podobnie 
jak w październikowym meczu 
przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, 
wałbrzyskie piłkarki bardzo ważne 
punkty straciły w końcówce: u sie-
bie komplet, a na wyjeździe dwa. 

W obu przypadkach mecze z Czar-
nymi kosztowały AZS PWSZ opusz-
czenie trzeciego miejsca i oddanie 
go beniaminkowi z Łodzi. Jednak 
w Sosnowcu nasze piłkarki po raz 
kolejny zagrały dobre spotkanie, 
szczególnie drugą połowę, wyszły 
na prowadzenie i kiedy wydawało 
się, że mają już komplet punktów i 
ligowe podium, rywalki ponownie 
skutecznie zaatakowały i zmieniły 
wynik meczu. AZS PWSZ ostatecz-
nie rundę zasadniczą kończy na 
czwartym miejscu, ze stratą punk-
tu do SMS oraz przewagą 4 punk-
tów nad Czarnymi i 9 punktów nad 
Wrocławiem. W pierwszej kolejce 
zmagań w grupie mistrzowskiej, 
która została zaplanowana na 3 
maja, wałbrzyszanki na własnym 
boisku zmierzą się z... Czarnymi 
Sosnowiec – relacjonują działacze 
AZS PWSZ Wałbrzych.

(RED)

Czarni Sosnowiec 
– AZS PWSZ Wałbrzych 2:2 (1:0)
Bramki: 1:0 Horvathova (21 – k.), 1:1 Mesjasz 
(67), 1:2 Miłek (70), 2:2 Kaletka( 85).
AZS PWSZ: Antończyk – Aszkiełowicz, Gradecka, 
Mesjasz, Pluta, Kowalczyk (60 Jelencić), 
Ratajczak (82 Jędras), Dereń, Bezdziecka, 
Maciukiewicz (90 Smagur), Miłek.

Powalczą o podiumPorażka w przewadze
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 23. kolejce III grupy III ligi przegrali 

na własnym boisku z rezerwami Górnika Zabrze 0:2. Mimo to nadal są 
na 14. miejscu w ligowej tabeli, ale strata do rywali będących 

na wyższych pozycjach jest coraz większa.
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USŁUGI

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

(1) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(1) HYDRAULIKA - 668-605-555

(1) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(1) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

SZCZAWNO ZDRÓJ , zamknięte 
osiedle Solicowo, 2 pokoje, nowo-
cześnie urządzone, 1 piętro, cena 
229.000zł, kontakt 792-547-662

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa 
do wprowadzenia, niskie koszty 
utrzymania, ogród, cena 49.900, 
kontakt 792-547-662

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 51m2, 
balkon, czteropiętrowy budynek, 
niski czynsz, cena 115.000, kontakt 
792-547-662

BIAŁY KAMIEŃ, 3 pokoje, ogród, 
spokojna okolica, niski czynsz, 
ogrzewanie gazowe, cena 119.000, 
Kontakt 535-462-699

BIAŁY KAMIEŃ, wynajem, kawalerka 
po kapitalnym remoncie, ogrze-
wanie miejskie, koszt: 900zł/mc, 
kontakt 535-462-699

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, 1 piętro, 
wyremontowana kamienica, cena 
49.900zł, kontakt: 792-547-662

PODZAMCZE, wynajem, kawalerka, 
umeblowane, ogrzewanie w cenie, 
czynsz: 990 zł/mc, kontakt: 535-
462-699

ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, umeblowane, 
czynsz: 1000zł/mc, Kontakt 535-
462-699

WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM 
Lokale do wynajęcia z witrynami: 
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny 
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł, 
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt: 
792549757  

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może 
być zadłużone, lub z zajęciem komorni-

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-3040 Dom w zabudowie sze-
regowej ul. Fabiana, pow. 117m2, 
do wprowadzenia, cena 440 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-3047 Dom wolnostojący, po 
remoncie, Konradów, cena 499 
tys. Tel. 606 976 630

MW-3054 Do wynajęcia Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 40m2, umeblowa-
ne, cena 1200 zł, Tel. 606 976 630

MS-3007 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 26m2, widna kuchnia cena 79 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 52m2, do odświeżenia, cena 
146 tys. Tel. 793 111 130

MS-2980 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, 2 piętro w 4, cena 125 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2958 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel. 
793 112 130

MS-3025 Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 57m2, parter, cena 149 tys. Tel. 
793 111 130

MS-3055 Podzamcze, 2 pokoje, 
40m2, wysoki parter w 4, po 
remoncie, cena 128 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2974 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, po kapitalnym 
remoncie, cena 156 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2922 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, parter, cena 97 tys. Tel. 883 
334 486

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, cena 104 tys. Tel. 793 111 
130

MS-3026 Szczawno Zdrój z 
garażem i ogródkiem, 2 pokoje, 
40m2, 1 piętro, cena 120 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3058 Biały Kamień, nowe 
budownictwo, kawalerka – 26m2, 
cena 63 tys. Tel. 883 334 486

MS-3083 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
38m2, ogrzewanie gazowe, cena 
59 tys. Tel. 883 334 486

MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
47m2, spokojna lokalizacja, do 
remotu, cena 74 tys, Tel. 883 334 
481

MS-2795 Nowe Miasto, kawalerka 
do wprowadzenia, 43m2,cena 39 
tys. Tel.883 334 48

MS-2768 Nowe Miasto, miesz-
kanie do wprowadzenia, super 
lokalizacja, 32m2, cena 76 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2757 Nowe Miasto, 3 pok, 
ogrzewanie miejskie, 71 m2, cena 
109 tys. Tel. 883 334 486

MS-3038 Boguszów Gorce – Gor-
ce, 3 pokoje, 69m2, z ogródkiem, 
cena 129 tys. Tel. 606 976 630

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, 62,50 m2 na I 
piętrze 2 pokoje po kapitalnym 
remoncie na pierwszym piętrze-
!Cena: 115,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI!Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
nowe, dwupoziomowe mieszka-
nie 101m2 w stanie do wykończe-
nia!TRAKCYJNA CENA!169,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Boguszów-
-Gorce nowe budownictwo 2-po-
kojowe mieszkanie z aneksem 
kuchennym z odrębnym WC i 
łazienką po kapitalnym remon-
cie. I piętro z balkonem. Cena 
115,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

4. SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI!  Szczawienko , 2 pokoje 
po remoncie z ogródkiem ! Cena 
116 000. Polecamy ! Tel: 530-913-
259

5. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 3 pokoje w budynku z win-
dą, po remoncie !!!Cena 129 000 . 
Polecamy! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Śródmieście - 
okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki 
standard, mieszkanie z ogród-
kiem ! cena 168 000 do negocja-
cji. Polecamy ! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI Na sprzedaż mieszkanie na 
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 55 m2, 
3 pokoje, do odświeżenia, CENA 
155.000 tys zł, Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
lokal z możliwością adaptacji na 
mieszkanie w JEDLINIE ZDRÓJ, 
Pow. 157,94 m2, do remontu, 
CENA 62.000 tys. zł, DO NEGO-
CJACJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89 
000 do negocjacji !519-121-102

10. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego, 
w czterorodzinnym domu, z 
możliwością adaptacji strychu i 
postawienia garażu w podwórku. 
Dwa pokoje, co gazowe, reszta do 
remontu. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie, w czteropiętrowym 
budynku na Podzamczu. 40m2, 
cena 120 ty. do negocjacji. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka + 
korytarz, 86m2, zadbana klatka 
schodowa w śródmieściu, 160 
000tyś do negocjacji! Tel: 502-
665-504 

13.SOWA&VICTORIA Nowe 
Miasto, 2 pokoje, łazienka, jasna 
kuchnia, po remoncie! Cena: 79 
900zł do negocjacji!Tel: 502-665-
504

14. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień, rejon Aqua Zdrój, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z wc, po 
kapitalnym remoncie, 50m2 - 
cena: 129 900zł do negocjacji! Tel: 
502-665-504

15. SOWA&VICTORIA  Podzamcze, 
kawalerka 27 mkw do remontu, 
65 000 , Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
2 pokoje (40 mkw) – cena 105 
000! Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Pod-
zamcze, 64 mkw ( 3 pokoje ) 
do remontu- cena 175 000! Tel: 
506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Miero-
szów, mieszkanie w centrum do 
niewielkiego remontu, 2 pokoje, 
otwarta kuchnia, łazienka z wc. 
49m2 cena 75000 zł. Tel. 519-
121-104

19. SOWA&VICTORIA   Wałbrzych 
- Szczawienko mieszkanie po 
kapitalnym remoncie 2 pokoje 
w jednym aneks kuchenny w 
zabudowie, łazienka z wc, przed-
pokój, 33m2 cena 85000zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Gorce, 
mieszkanie do remontu 3 
pokoje w tym jeden z aneksem 
kuchennym, łazienka z wc, wysoki 
parter. 54m2, cena 60000zł Tel: 
519-121-104

58-309 Wałbrzych,

 Główna 11, 74 842 90 60, 

walbrzych@wgn.pl

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
bardzo ładne mieszkanie, 3 po-
koje, 60m, 2 piętro, do wprowa-
dzenia, cena 172 tys. atrakcyjna 
oferta, tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 38m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, balkon,winda, wolne 
od zaraz, do wprowadzenia , cena 
115 tys. zł do negocjacji, tel. 74 
842 90 60.

WGN Piaskowa Góra ,na sprzedaż 
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m2, 
na 6 piętrze, budynek z windą, 
cena 150 tys. zł do negocjacji. tel. 
74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , mieszkanie 
19m, na pierwszym piętrze, ładne 
, dobra lokalizacja, cena 59 tys. zł 
, wolne od zaraz, do wprowadze-
nia, polecam, tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 

mieszkanie 31m2, dwa pokoje, 

kuchnia, łazienka, balkon, wolne 

od zaraz, dobra lokalizacja, cena 

90 tys. zł. do negocjacji, tel. 74 

842 90 60.

WGN Biały Kamień, na sprzedaż 

ładne małe mieszkanie 33m2, 

pokój, kuchnia, łazienka, zielona 

spokojna okolica, 59 tys.zł . 

Możliwa zamiana na 2 pokoje na 

Piaskowej z dopłatą, może być 

komunalne. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 

dom w zabudowie szeregowej, 

70m, 3 pokoje, działka 180m2, 

bardzo dobra lokalizacja i oka-

zyjna cena 279 tys. zł , wolne od 

zaraz ,tel. 74 842 90 60.

WGN Szczawno, na sprzedaż pięk-

ne mieszkanie, garaż, ogródek, 

parter, po kapitalnym remoncie, 

87 m, dobra lokalizacja, cena 370 

tys. do negocjacji. tel. 74 942 90 

60.

WGN Szczawno-Zdrój, na sprze-

daż mieszkanie 66m, 3 pokoje, 3 

piętro, cena 169,9 tys. zł.

ładne, po remoncie, ogrzewanie 

gazowe, tel. 74 842 90 60.

WGN Biały Kamień, mieszkanie 

3 pokojowe, 64m, parter, po 

kapitalnym remoncie, do wpro-

wadzenia, cena 169 tys. zł tel. 74 

842 90 60.

WGN Biały Kamień, mieszkanie 4 

pokojowe, 84m, 2 piętro w kamie-

nicy ,cena 168 tys. zł , kontakt 47 

842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, dom 140m, 

możliwość zamieszkania 2 rodzin, 

działka 700m, bardzo dobra loka-

lizacja, cena ofertowa 750 tys. do 

negocjacji. tel. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto , na sprzedaż 

mieszkanie 2 pokojowe o po-

wierzchni 42m2, zielona spokojna 

poszukiwana okolica, atrakcyjna 

cena 73 tys. zł. tel. 74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, na sprzedaż bar-

dzo ładny dom wolno stojący , 4 

pokoje, zagospodarowana działka 

700m, spokojna okolica, cena 565 

tys. zł. kontakt tel. 74 842 90 60.

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład, 
czynsz 315 zł, bez podzielników cie-
pła, do wprowadzenia, cena 110.000 
kontakt 792-548-210

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, 
dogodna lokalizacja, ogród, garaż, 
ogrzewanie gazowe Cena 89.000 do 
negocjacji kontakt: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczawna 
Zdroju, cena 113 000, kontakt 792-
548-210

ŚRÓDMIEŚCIE  3pok 90m2, 2piętro, 
pełen rozkład, cena 145tys, kontakt 
535-416-014

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Kupię grunt 
w gminach 

Jedlina-Zdrój 

lub Dzierżoniów 

Tel. 616-703-095

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został 

wywieszony na okres od 25.04.2017 r. 

do  16.05.2017 r. wykaz Nr 6/2017 

z dnia 25.04.2017 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży 

oraz wykaz nr 7/2017 z dnia 25.04.2017 r. 

nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę, najem.

ZATRUDNIĘ 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO 
Z MIN. 3 LATA STAŻU, 

SPECJALNOŚĆ AUTA 

OSOBOWE. 

TEL: 606-891-024

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl
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BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! Nowe 
Miasto- 32,5 m2pokój z kuchnią i 
łazienką, po remoncie i wymianie 
instalacji CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, 
poczekalnia, ogrzewanie elektrycz-
ne. Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 
zł (nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub 
wynajem , 250m2, działka 5000m2, 
nadaję się na agroturystykę, piękne 
widoki. Cena: 89 000zł, nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –Oferta tylko w naszym biurze! 
ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie 
41m2, rozkładowe do własnej 
aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:79 000zł  
(nr:2323)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – CENTRUM WAŁBRZYCHA-
,czteropiętrowy dom 180 m2- 4  
niezależne mieszkania 2-pokojowe 
z łazienkami na każdym z pięter, 
ew. 200-metrowe pomieszczenia 
warsztatowe z dopłatą sprzedaż lub 
wynajem. Cena: 220 000 zł (nr:2322  
) - (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, wysoki parter. 
Cena wynajmu: 890 zł, sprzedaż: 99 
000 zł (nr: 2061) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy 
lokal użytkowy, 200 m2, 5 pomiesz-
czeń z zapleczem,  piękna okolica, 
Cena: 170000 zł, wynajem:1500 zł 
(nr:2312  ) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – NOWA RUDA, mieszkanie w 
bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, łazienka, 
salon z wyjściem do ogrodu, garaż 
Cena:129 000 zł (nr: 2295) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON – GRZĘDY-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością adaptacji 
na dom, działka .2500m2. Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 89 
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, miesz-
kanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, 
parter, z niezależnym wejściem, do 
wprowadzenia . Cena: 159 000 zł  ( 

nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, łazien-
ka z kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 169 000 zł. Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki par-
ter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka, ogrze-
wanie gazowe i kominek. Cena: 117 
000zł (nr:1562) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z 
balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia 
, ogrzewanie gazowe, do moderni-
zacji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż w 
bryle budynku. Cena: 298 000 zł  (nr: 
1593) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  6 
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, 
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym 
Cena: 1 490 000 zł  (nr: 2309) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazo-
we, kuchnia w zabudowie, łazienka 
z wc i prysznicem, do wprowadze-
nia. Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko za 
gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, 
łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23 
000 zł (nr: 23) (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 
piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na sprze-
daż lub wynajem,100m2, okna PCV, 
ogrzewanie gazowe, w reprezenta-
cyjnej kamienicy Cena: 300 000 zł  
(nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 
km od granic Wałbrzycha, mieszka-
nie, parter, 60m2, 3 pokoje, aneks 
kuchenny, łazienka, przedpokój, 
taras. Cena: 99 800  zł (nr.2303) - (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie 
do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, 
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 
109 000  zł (nr.2334) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl
WILLA – Sprzedamy mieszkanie, 2 
pokoje, 62m2, B.Gorce, po remoncie, 
parter, ogród, cena  120 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.zł. -  
co gaz, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 64 tys.zł. 
-  co miejskie, balkon, 4 p(10) 74 666 
42 42,  881 424 100 .
WILLA- Sprzedamy garsonierę na 
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro, stan 
dobry, cena 56 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Podzamcze, Kasz-
telańska, 2 pokoje po kapitalnym 
remoncie, 35,50m2, 6p(10)cena 119 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2 
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p. 
(10) cena 124900 zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
Białym Kamieniu, 26m2, po remon-
cie, co gaz, 1 piętro, garaż, ogródek, 
cena 55 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka w 
Szczawnie-Zdroju, 109m2, 4 pok. 
działka: 511m2 cena 395 tys.zł. stan 
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Szczawienko, 34m2 , 49tys.
zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 36m2, 
Podzamcze , po remoncie, 3 piętro, 
winda, cena 103 tys.zł. bez balkonu, 
74 666 42 42, 507153166.
WILLA – Sprzedamy Piaskowa Góra, 
kawalerka, 25m2, po remoncie, 3 
piętro, cena 84 tys.zł. jasna kuchnia 
74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke w 
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro, 
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w 
B.Gorcach z ogródkiem, 60m2, cena 
52 tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co gaz, 
cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście z 
ogrodem, garażem, 2 pokoje, 46m2, 
cena 149 tys.zł. 666 42 42, 507 153 
166.

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 285 
514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA 
NA PODZAMCZU LUB PIASKOWEJ 
GÓRZE, 2 pokoje, tel. 535-311-265
OKAZJA!!, Piaskowa Góra, 29 m2, 
1 piętro w wieżowcu, 2 pokoje, 
balkon, wnęka kuchenna, łazienka z 
wc, CENA 72 000zł, TEL 535 285 514
Piaskowa Góra, 2 pokoje z balko-
nem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro. 
Cena 115.000zł. DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
72.000zł. Tel: 535-311-265
Piaskowa Góra 3 pokoje 57m2 4 
piętro balkon 155 000 zł  tel. 577-
263-955
3 pokoje po remoncie, 57m2, 1 
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena 
109.900zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA!!, kawalerka z OGRZEWA-
NIEM GAZOWYM, 38 m2, 2 piętro, 
przestronny pokój, widna kuchnia, 
łazienka z wc, CENA 58 000zł, TEL 
535 285 514
Kawalerka po kapitalnym remon-
cie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie 
gazowe. Stary Zdrój. Cena 69.000zł. 
Kontakt 535-311-265
OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje, 
Rozkład,  54 m2, balkon, 4 piętro w 
wieżowcu, po remoncie, 145.000 
ZŁ, tel. 535-285-514
PODZAMCZE!, 2 pokoje, 36 m2, 
ŚWIETNA LOKALIZACJA, 5 piętro, 
ciepłe, środkowe, po remoncie, 115 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Boguszów Osiedle Krakowskie 
2 pokoje 34m2 wysoki parter, 
pięknie wykończone 74 000zł  tel. 
577-263-955
PODZAMCZE 4 pokoje, 72 m2, do 
wprowadzenia, 169 000zł, parter z 
balkonem. Kontakt 535-311-265
MIESZKANIE W CICHEJ, ZIELONEJ 
OKOLICY, blisko lasu – ulica Weloń-
skiego, dwa pokoje do remontu, 
funkcjonalny układ pomieszczeń, 
kilkurodzinna kamienica, 43 m2, 
parter, 74.000 tys. Zł, Kontakt 535-
285-514
PIASKOWA GÓRA 2 pokoje, 41m2, 
4 piętro cena 99 999zł tel. 577-263-
955
PODZAMCZE Palisadowa 4 pokoje 
85m2 200 000 zł do negocjacji; 
parter z balkonem tel. 577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisa-
dowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3 piętro w 
10, cena 99.700zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 62m2, 8 piętro w 
10, cena 159.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Grodz-
ka, 2 pokoje, 35.5m2, 10 piętro w 10, 
cena 99.900zł, do wprowadzenia, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Grodz-
ka, 2 pokoje, 35.5m2, parter w 10, 
cena 97.500zł, tel. 74 840 40 40, 724 
464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisa-
dowa, 2 pokoje, 48m2, 6 piętro w 10, 
cena 137.000zł, po remoncie, tel. 74 
840 40 40, 724 464 997

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro w 
4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 40, 
724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Baszto-
wa, 2 pokoje, 35.5m2, 7 piętro w 10, 
balkon, rozkładowe, cena 99.900zł, 
tel. 74 840 40 40, 724 464 997

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Palisa-
dowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro w 10, 
cena 134.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 54m2, parter  w 4, 
cena 125.000zł, tel. 74 840 40 40, 724 
464 997

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
ul. Szkolna, nowe bud., 2 pokoje z 
jasną kuchnią, 46m2, 4 piętro w , 
cena 54.900zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ok. ul. 
Bema, 71m2, C.O. gazowe, 2 piętro 
w 3, 155.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – NOWE MIASTO, nowe 
bud. 46m2, C.O. miejskie, 3 piętro w 
4, ogród, po remoncie 119.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – UNISŁAW ŚLĄSKI, 80m2, 
parter z osobnym wejściem, 3 po-
koje, „zielona” okolica, do remontu, 
59.900zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, 
nowe bud., 6 piętro w 10, po remon-
cie, 139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLICE 
SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o. gazo-
we, parter  w 2, 145.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, 
po remoncie, cena 129.000zł tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM SZCZAW-
NO-ZDRÓJ, 120m2, jednopiętrowy, 
działka 1500m2, do remontu, cena 
214.000zł tel. 74 840 40 40, 512 085 
489

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. węglo-
we, 6 pokoi, garaż, cena 360.000zł 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY Z DOPŁATĄ 
NA 2 POKOJE! tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – DOM NOWE SIODŁO 
(MIEROSZÓW),  120m2, działka  
2800m2, C.O. węglowe + kominek, 5 
pokoi, PO REMONCIE, cena 270.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM SADY GÓRNE, 
160m2, działka  2000m2, C.O. węglo-
we, 4 pokoje, cena 465.000zł tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA –  Sprzedamy 56m2, Pod-
górze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, 
parter, co węgiel, cena 80 tys. zł. 
balkon, stan dobry, 74 666 42 42, 507 
153 166 .
WILLA –  Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 
199000zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, Podzamcze, 36m2, 3 
piętro, cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu na Po-
niatowie, 3 pokoje, działka 2000m2, 
cena 350 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 36m2, 
rozkładowe, Podzamcze, 2 piętro, 
cena 108 tys.zł.  74 666 42 42, 881 
424 100.
WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 poko-
je z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 
1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 46m2, 
St.Zdrój, boczna uliczka, wys.parter, 
co gaz, 74 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa Góra, 
2 pokoje, 4 p. 42m2, balkon, cena 
99000zł. 74 666 42 42, 507 153 166. 
WILLA –  Sprzedamy po remoncie, 
Nowe Miasto, kawalerka. 34m2, 
wysoki parter, cena 55 tys.zł. co gaz, 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 51,5m2 
na Piaskowej Górze, 1 piętro (4), po 
remoncie, 155 000 zł. 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 
80tys.zł. do zamieszkania,  co gaz. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 120 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

R E K L AMA
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Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku ekonomia;
2) staż pracy 3 lata;
3) obywatelstwo polskie;
4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych;
5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
2) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 

księgowych;
3) szkolenia z zakresu spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
4) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności 

z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 
ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych;

5) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku 
Windows i pakietu Office, programów finansowo-księgowych;

6) cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność, 
systematyczność, dokładność, obowiązkowość i terminowość 
w załatwianiu spraw, samodzielność myślenia i działania, 
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, 
dyskretność, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników 

jednostek oświatowych Gminy Mieroszów:
a) sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń,
b) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
c) obsługa programu Płatnik i PFRON;

2) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu 
gminy;

3) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
4) wydawanie zaświadczeń;
5) współudział w opracowywaniu i wykonywaniu budżetu.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na stanowisku urzędniczym;
2) praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
3) praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, 

komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
4) praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 

4 godzin dziennie.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu przepisów 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych był wyższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3) dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu 

lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru 
do zwrotu);

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie 

prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 

i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach, referencje itp.);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby 
przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  
lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem;

9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Uwaga:Treść składanych oświadczeń przez kandydatów 
wymienionych w punkcie 6 musi być zgodna z treścią oświadczeń 
zawartych w ogłoszeniu o naborze.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 
I piętro, pokój nr 7 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego 
- Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów z adresem zwrotnym 
oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora 
ds. finansowych w terminie do dnia 4 maja 2017 r. do godz.1530. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, 
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim 
w Mieroszowie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie 
na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz opublikowanie w BIP 
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński

Mieroszów, dnia 20 kwietnia 2017 r.
OP.2110.4.2017  

BURMISTRZ MIEROSZOWA OGŁASZA NABÓR 
KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, 
Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

INSPEKTORA DS. FINANSOWYCH
w Referacie Finansowym

(nazwa stanowiska pracy)

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. Tel. 
74 663 15 25 

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla firm
Chwilówki do 15 tys. zł

na oświadczenie do 5 tys. zł 
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Sprzątanie i profesjonalna opieka

NAD GROBAMI
Wałbrzych, Świebodzice 

i wszystkie gminy 
powiatu wałbrzyskiego

tel.  730 979 836
opiekanadgrobami.walbrzych

@gmail.com

www.znicz-pamieci.pl


