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NOWOCZESNY CERSANIT III S.A.
Cersanit III S.A. jest jednym z wiodących producentów płytek ceramicznych i gresów w Polsce. Produkcja odbywa się w trzech zakładach zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wałbrzycha,
dzięki czemu przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego naszego regionu.
Historia Cersanit III S.A rozpoczęła się w 2001 r. W niespełna 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstała fabryka z możliwościami produkcyjnymi 9 mln m2 płytek ceramicznych.
Z czasem okazało się, iż moce produkcyjne nie wystarczają aby zaspokoić potrzeby rynku. W roku 2003
uruchomiono produkcję w drugim zakładzie, który
oprócz zwiększenia ilości produkowanych metrów kwadratowych pozwolił na wdrożenie nowych technologii.
Wychodząc na przeciw klientowi, właściciele firmy
zdecydowali się na kolejną inwestycję i w ten sposób
otworzono trzeci już zakład produkcyjny. W roku 2004
Spółka osiągnęła moce produkcyjne 19 mln m2 stając się
jednym z największych operatorów w tej branży.

Robot – „FANUC”
Od czerwca 2017 roku planowane jest uruchomienie kolejnej nowoczesnej linii technologicznej, w związku z czym zwiększy się zatrudnienie w Cersanit III S.A.
Proces rekrutacji się już rozpoczął. Poszukujemy pracowników do pracy na produkcji. Gwarantujemy pracę w międzynarodowym środowisku, młodym i dynamicznym zespole.
Możliwość realizacji własnych pomysłów i ciągłego rozwoju.
U Nas otrzymasz pracę pełną wyzwań, samodzielną i odpowie-

Urządzenie do nacinania płytek „ANCORA”
dzialną. Oferujemy bogaty pakiet socjalny dla pracowników
i ich rodzin, opiekę medyczną oraz pakiet OK System.

Nie zwlekaj! Dołącz do Nas!
Aplikacje można złożyć na adres:
rekrutacja.walbrzych@cersanit.com.pl
lub bezpośrednio w siedzibie firmy Cersanit III S.A.
w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21.
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dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Dni Wałbrzycha
Piątek i sobota upłyną
pod znakiem Dni Wałbrzycha. Podczas dwudniowej
imprezy będzie "Letnia
scena Eska" i "Wawa Live".
Będzie także próba pobicia rekordu Guinessa w
śpiewaniu hymnu Polski.
- Nowa data, ale i inne
miejsce. Dni Wałbrzycha
powracają na stadion Aqua
Zdroju przy ul. Ratuszowej –

Językowa majówka

mówi Jarosław Buzarewicz,
dyrektor
Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury. - Zatem 26
i 27 maja cały Wałbrzych imprezuje! Święto miasta rozruszają między innymi: Perfect,
Oceana, Dawid Kwiatkowski,
SILENTlive, Zespół Pieśni i
Tańca „Wałbrzych” oraz laureaci konkursu "Wałbrzych
ma Talent". Ponad 120 metrów kwadratowych sceny,

potężne telebimy, najnowocześniejsze systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe.
Ekstra lunapark, konkursy,
roztańczona zumba, smaczne jadło. Dodatkowo w sobotę, w ramach Dnia Dziecka, specjalne atrakcje dla
milusińskich, m.in. na wesoło
zasłuchamy się w twórczości
Brzechwy.
(RED)

W Zespole Szkół Fundacji
SGM-K w Wałbrzychu odbył
się IV konkurs językowy dla
szkół niepublicznych „Majówka...”. Po Szekspirze,
Sherlocku Holmesie i księżnej Daisy, przyszedł czas na
odwiedziny w dwóch europejskich stolicach: Londynie
i Berlinie.
- Podczas przedstawienia,
przygotowanego tradycyj-

nie już przez klasę V, uczniowie mieli okazję poznać
najważniejsze zabytki tych
miast. O ich historii i najważniejszych postaciach z
nimi związanych dowiedzieli
się z wystawy oraz podczas
przygotowanych gier i zabaw prowadzonych przez
klasę VI. Konkurs był organizowany dla klas II i III szkoły
podstawowej, a uczniowie

PROGRAM DNI WAŁBRZYCHA:
WAWA Live
piątek, 26.05.2017
18.00 wałbrzyski Dj – Adrenaline
19.30 SILENTlive
20.35 otwarcie Dni Wałbrzycha:
prezydent Wałbrzycha,
dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
21.00 Perfect
Letnia Scena Eski
sobota, 27.05.2017
12.00 zabawy dla dzieci
13.00 Wałbrzyska Szkoła Talentów
14.00 Pan Brzechwa robi show – koncert podczas, którego w niestandardowy, twórczy i atrakcyjny sposób przedstawiane są
wiersze Jana Brzechwy
15.20 Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
16.30 finał 7. edycji Wałbrzych ma Talent (20 wyróżnionych podczas castingów wykonawców, grup)
17.50 wręczenie nagród zwycięzcom 7. edycji Wałbrzych ma Talent
18.15 bijemy rekord Polski w śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego. 4 zwrotki. Na pamięć!
19.30 Oceana
20.55 zamknięcie Dni Wałbrzycha: prezydent Wałbrzycha, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
21.00 Dawid Kwiatkowski

Zespół Szkół Fundacji SGM-K w Wałbrzychu zorganizował IV konkurs
językowy dla szkół niepublicznych.

mogli rywalizować w dwóch
kategoriach: język angielski i
język niemiecki - mówi Marta
Lupa-Wyszowska z Zespołu
Szkół Fundacji SGM-K w Wałbrzychu.
(RED)

Wyniki konkursu języka angielskiego:
klasa II
I miejsce - Ryszard Bielasik (Szkoła
707 z Karpacza), II miejsce - Sandra
Czochara (Zespół Szkół Fundacji SGM-K
z Wałbrzycha), III miejsce - Cecylia
Kobel (Szkoła 707 z Karpacza).
klasa III
I miejsce - Michalina Lebiedziejewska
(Szkoła 707 z Karpacza), II miejsce Wiktoria Paliwoda (Szkoła 707 z Karpacza), III miejsce - Sebastian Juchimiuk
(Szkoła Społeczna ze Świdnicy).
Wyniki konkursu języka niemieckiego:
klasa II
I miejsce - Jakub Oględzki (Zespół
Szkół Fundacji SGM-K z Wałbrzycha),
II miejsce - Bartosz Brania (Szkoła
Społeczna ze Świdnicy), III miejsce Oliwia Konieczny (Szkoła Społeczna ze
Świdnicy), Inka Dmytrasz (Zespół Szkół
Fundacji SGM-K z Wałbrzycha).
klasa III
I miejsce - Laura Gillmaier (Szkoła Społeczna ze Świdnicy), II miejsce - Julia
Rohde (Zespół Szkół Fundacji SGM-K),
III miejsce - Tymon Kowalczyk (Szkoła
Społeczna ze Świdnicy).
REKLAMA

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN
MEDYCZNY
www.asp.pwsz.com.pl

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Spotkanie absolwentów Zespołu Szkół
Górniczych KWK Victoria w Boguszowie-Gorcach
20 maja 2017 roku, w malowniczo położonym gospodarstwie
agroturystycznym „Pod lipami”
pani Ireny Sierżant na Gliniku,
odbyło się jedenaste już spotkanie absolwentów Zespołu Szkół
Górniczych Kopalni „Victoria” w
Boguszowie-Gorcach.
Inicjatorzy tych spotkań - panowie Marian Myjak i Bolesław Dzik
- wspominają, że gdy organizowali
pierwsze spotkanie 11 lat temu, po
30 latach od ukończenia szkoły, to
ciężko im było rozpoznać kolegów
ze szkolnej ławki. Celem spotkania było też wyrażenie szacunku
dla gościa honorowego spotkania - wychowawcy mgr Bolesława
Baściaka, spod ręki którego wyszły
setki młodych adeptów górniczego
rzemiosła. Bolesław Baściak był wychowawcą i nauczycielem matematyki przez 40 lat. Urodzony w Kołomyi, mieszkał następnie w Oławie,
a studia pedagogiczne ukończył
na Uniwersytecie Wrocławskim. W
1961 r. przyjechał do Boguszowa
i rozpoczął pracę w Zespole Szkół
Górniczych Kopalni Węgla Kamiennego Victoria. Poznał tu żonę Reginę, nauczycielkę języka polskiego i
na stałe związał swoje życie z Boguszowem, angażując się nie tylko w
pracę pedagogiczną, ale i w szereg
inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę
uczestniczyć w tak przyjemnym spotkaniu w niemal rodzinnej atmosferze. Gratuluję serdecznie panu profesorowi sukcesów pedagogicznych,
których najlepszym dowodem jest
tak ogromna sympatia i szacunek byłych wychowanków. To bardzo ważne, że spotykacie się i podtrzymujecie
więzy przyjaźni i tradycje górnicze,
bo przecież górnictwo było w naszym regionie podstawową gałęzią

przemysłu, i z górnictwem łączy się
nasza tradycja oraz historia i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na tą
wspaniałą uroczystość - powiedział
uczestniczący w spotkaniu starosta
wałbrzyski Jacek Cichura.
W zorganizowanym w plenerze spotkaniu wzięło udział ponad 30 absolwentów z roczników
1961/2002.
(GŁ)
REKLAMA

Zdrowie od dotyku
- Nie wierzyłem w
uzdrowicieli, ale jego dotyk przyniósł zdrowie całej mojej rodzinie! – pan
Jacek Baranek ze Świdnicy
pokazuje wyniki medyczne swoje i siostry. On sam
cierpi na cukrzycę i dlatego przez trzy miesiące nie
chciała mu się zagoić rana
na nodze. Groziła martwicą kości.
- Nocą, po pierwszej wizycie u pana Darka, czułem
w tej ranie straszny ból. Do
tego rano lekko krwawiła, aż
się bałem, co będzie dalej.
Ale od tego dnia nareszcie
zaczęła się normalnie goić.
Po trzech dniach pojawił się
strup, a po miesiącu odpadł i
mam zwyczajną, zdrową bliznę. A i wyniki cukrzycy zdecydowanie mi się poprawiły.
Biorę mniej leków i lepiej się
czuję. Nie mówiłem panu
Darkowi nawet o bólach w
krzyżu, ale i plecy po tych wizytach prawie mnie nie bolą.
Kiedy więc zachorowała
siostra, zaczął ją namawiać

Kręgosłup mnie tak bolał... Ten ból zresztą zelżał już
po pierwszej wizycie, a po trzeciej nie czułam
go prawie wcale. Po trzeciej też okazało się,
że ciśnienie mi się obniżyło i unormowało na
prawidłowym poziomie. A gdy poszłam na badania,
to lekarz potwierdził, że mi wole tarczycowe maleje
na wizytę u uzdrowiciela.
Nie było łatwo, bo siostra
jest żoną lekarza, w bioenergoterapię i inne metody naturalne nie wierzyła. Do tego
mieszka kawał drogi od Wałbrzycha, w Opolu. Ale w końcu ją namówił. Bo miała guzka w piersi i bała się operacji.
- Pan Darek zaleca badanie kontrolne po czwartej
wizycie. Ale kolega robił jej
USG co drugą. I było za każdym razem widać, jak guzek

w piersi maleje. Najpierw był
jak orzech włoski, po dwóch
tygodniach jak czereśnia, po
kolejnych dwóch jak pestka
tej czereśni, a na koniec znikł
– opowiada pan Baranek.
Podobnie mówi pani Mariola Kurkosz z Wałbrzycha.
- Przyszłam do pana Darka
z kilkoma chorobami, bo to
i nadciśnienie, i cukrzyca, i
tarczyca i miażdżyca. I jeszcze kręgosłup mnie tak bolał... Ten ból zresztą zelżał

już po pierwszej wizycie, a
po trzeciej nie czułam go
prawie wcale. Po trzeciej też
okazało się, że ciśnienie mi
się obniżyło i unormowało
na prawidłowym poziomie.
A gdy poszłam na badania,
to lekarz potwierdził, że mi
wole tarczycowe maleje.
Teraz, po siedmiu wizytach,
jest jeszcze mniejsze!
- A mnie dla odmiany pod
jego dotykiem rwa kulszowa
przeszła niemal od ręki - nie

KREDY T
KONSOLIDACYJNY
dla osób z niską zdolnością kredytową

wysokie kwoty, niskie raty

+ nowa gotówka

Banki odmawiają Ci kredytu?
u nas załatwisz w 15 minut!
BEATUS

ul. Boleslawa Chrobrego 2/1, 50-300 Wałbrzych

793 793 005 oraz 531 483 291

może się nadziwić pan Jacek
Widła w Legnicy. Zaś jego
ciotce, po udarze mózgu, po
kilku wizytach wróciła mowa
i sprawność w ręce. Chodzi
też o wiele pewniej.

- A jednak nie każdemu
udaje się pomóc. Czasem
ja też okazuję się bezradny
– mówi skromnie uzdrowiciel.

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok stacji krwiodawstwa).
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

(ego)
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W obronie honoru bohaterów
z 1918 r i tych z lat 1945-1963
Jerzy
Langer

DB2010 już w dwóch artykułach autorstwa A. Basińskiego, który jest znany ze szczególnej „miłości” do dobrej
zmiany, odnosi się do inicjatywy budowy w Wałbrzychu
pomnika Żołnierzy Wyklętych.
Nie podoba się sam pomysł,
jeszcze bardziej miejsce które
zaproponował Komitet Budowy wspomnianego wyżej
pomnika. Autor postawił sobie zadanie; obrona „pomnika Niepodległości”, który stoi
na Podzamczu. Zapomniał, że
Święto Niepodległości ustanowione w 1937 r. zostało
zniesione przez władze komunistyczne w 1945 r. Zastąpiono je Narodowym Świętem
Odrodzenia Polski (22 lipca) i
od tamtej pory świętowanie
11 Listopada było nielegalne.
Organizatorzy i uczestnicy
tych uroczystości często byli
represjonowani przez ówczesne władze państwowe. Wyjątek stanowiły lata 1980–1981,
kiedy za sprawą działalności
związku zawodowego „Solidarność” przywrócono Świętu
Niepodległości należne miejsce w świadomości społecznej. Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada
zostało przywrócone przez
Sejm PRL dopiero ustawą z 15
lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.
Faktem jest też, że władze komunistyczne od połowy lat 80tych ub. wieku zaczęły „świętować” 11 Listopada, składano
nawet wieńce prze Grobem

Nieznanego Żołnierza. Było
to zamierzone „spuszczanie
powietrza z nabrzmiałego
balona”. W sierpniu 1988
roku kolejna fala strajków (w
Wałbrzychu strajkowała kop.
Victoria) doprowadziła do rozpoczęcia rozmów władz PRL-u
z solidarnościową opozycją.
Wówczas ktoś (?!) w Wałbrzychu wpadł na pomysł postawienia pomnika upamiętniającego 70 rocznicę odzyskania
niepodległości. Nikt z ówczesnej opozycji nie uczestniczył
w tych uroczystościach. Po
upadku PRL-u jednemu z orłów na tym pomniku dorobiono koronę, drugi pozostał
bez niej – pewnie dla upamiętnienia jego twórców. Pomnik stracił też kilka liter, więc
zastąpiono je drewnianymi
„atrapami”. W międzyczasie w
Wałbrzychu wybudowano Pomnik Niepodległości i od tamtej pory świętujemy to święto
na Placu Kościelnym. Pan Basiński ponoć dokonał ulicznej
sondy na temat obrony obelisku, który zamiast honorować
tych którym zawdzięczamy
niepodległość, stanowi pamiątkę stosunku władz PRL-u
do bohaterów z 1918r. Ja również przeprowadziłem sondę.
Chodząc po ulicach Podzamcza pytałem przechodniów
(głównie młodych) o miejsce
gdzie stoi przedmiotowy pomnik. Byłem zaskoczony, na
ok. 35 osób nikt nie pomógł
mi trafić na plac na którym
ten relikt stoi. Obowiązkiem
wszystkich, którym autentycznie zależy na oddaniu honoru żołnierzom, dzięki którym
Polska wróciła na mapy Europy jest dbać o godne ich
upamiętnienie. Trudno uznać
powstały w 1988 r obelisk za
godne ich pamięci miejsce.

Dlatego Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych
proponuje właśnie to miejsce jako miejsce na którym
powinien powstać pomnik
upamiętniający żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i
antykomunistycznego. Pana
Basińskiego informuję, że antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór sowietyzacji
Polski i podporządkowaniu jej
ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i
podporządkowanymi im służbami w Polsce doczekał się
swojego święta. Od 2011 r.
dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym,
poświęconym
żołnierzom
zbrojnego podziemia antykomunistycznego, jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Nie jest też przypadkiem, że młode pokolenie
Polaków tak często odwołuje
się do bohaterów, którzy nie
wahali się oddać życia dla wolnej Polski. Co na to P. Basiński
cyt. : „To temat wyjątkowo
kontrowersyjny. Wiąże się z
czasem pierwszych lat po II
wojnie światowej, kiedy kształtowała się nasza państwowość
i nowa rzeczywistość, nie przez
wszystkich akceptowana, co
spowodowało krwawe starcia
pomiędzy Polakami, niemal
wojnę domową, która jest najgorszą z możliwych.”. O czym
on świadczy? Ano o tym, że
sowiecka okupacja mimo zakończonej II wojny światowej
była „kształtowaniem naszej
(???) państwowości” ciągle jest
obiektem tęsknot. Dobrze, że
coraz mniej licznym. Pozostaje
tylko pytanie co odzyskaliśmy
w 1989 roku?
(Pisownia oryginalna)

REKLAMA

Insynuacje i przemilczenia
Andrzej
Basiński

Początkowo nie zamierzałem zabierać kolejny raz
głosu w sprawie likwidacji
Pomnika Niepodległości na
Podzamczu i wzniesienia
tam monumentu poświęconego tzw. żołnierzom
wyklętym, gdyż przedstawiłem już w sposób bardzo
skrótowy stanowisko swoje
i zapytanych przeze mnie
mieszkańców osiedla. Po
namyśle odnoszę się jednak mimo wszystko, także
lapidarnie, do stanowiska
wyrażonego przez Pana Jerzego Langera.
REKLAMA

Określił Pan mnie jako
„znanego ze szczególnej
„miłości” do dobrej zmiany”. Pragnę Pana poinformować, że nie czuję się, w
przeciwieństwie do Pańskiego osądu i intencji, w
tej mierze za jakieś osobliwe kuriozum. Na co dzień
doświadczam częstych wyrazów poparcia ludzi, którzy uważają moją skromną
osobę za reprezentanta ich
poglądów. Nie wiem, czy
Pan się orientuje, ale przybywa ich z każdym dniem.
Wszyscy biorą dobrą zmianę w cudzysłów, bo takie
określenie okresu od ostatnich wyborów zakrawa na
kpinę z inteligencji szerokich rzesz obywateli. Nie
będę się rozwodził: trwa
brutalne deptanie Konstytucji przez nową władzę i
niszczenie
fundamentalnych instytucji państwa,
a Polska traktowana jest
jako wyjątkowe dziwadło i
oddala się na europejskie
peryferie.
Po słowach P. Langera,
wzniesienie na Podzamczu
Pomnika Niepodległości odbieram jako coś bulwersującego z tego tylko powodu,
że, jak sugeruje Autor, dokonała tego „zainfekowana”
władza, której coś strzeliło
do łba, by sprowokować dobrych obywateli, a zarazem
zapewnić sobie alibi. I dlatego należy Pomnik Niepodległości („relikt”, jak go określa
Pan Langer) zlikwidować?!
Stojącemu już na Podzamczu pomnikowi należy
się, podobnie jak innym monumentom, okresowa konserwacja, a nie usunięcie.

Pan Langer ani słowem
nie zająknął się w sprawie
tych, co splamili honor polskiego munduru, postępowali jak ludzkie bestie i do
dziś wspomnienie po nich
wzbudza u świadków tamtych zdarzeń oraz ich potomków strach i odrazę. Ich
też ma czcić nowy pomnik?!
Historia lubi płatać figle.
Jeśli dojdzie do usunięcia
Pomnika Niepodległości, to
kto wie, co czekać będzie
stawiane teraz monumenty, gdy Polska oczyści się
z oblepiającego ją szlamu.
Już rozpoczął się owczy pęd
do stawiania czegoś, co po
części przypomina potworki.
Ale, podejrzewam, odruchy
cywilizacyjne nie pozwolą na
niszczycielskie zachowania
kolejnej władzy, takie, jakie
teraz są zapowiadane.
Autor był łaskaw zaznaczyć, że „sowiecka okupacja
(…) jest ciągle obiektem
tęsknot. Dobrze, że coraz
mniej licznym”. Odnosi się to
mojej obrony podzamczańskiego pomnika. Uważam
to za wstrętne (pisałem już,
że mam szacunek do Pana
Langera jako działacza „Solidarności”; nie posunąłbym
się w stosunku do niego do
podobnych insynuacji...), ale
przyzwyczajamy się do tego,
że kaczyzm eliminuje inaczej
myślących i obdarza ich inwektywami. Informuję Pana
Langera, że mam już swoje
lata (jesteśmy prawie rówieśnikami...), należy zatem tylko uzbroić się w cierpliwość
i trochę poczekać, aż natura
zrobi ze mną, co jest jej powinnością. Ale, cholera, pozostaną inni...
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Udana zabawa
Miniony weekend mieszkańcy Boguszowa Gorc
mogli spędzić bardzo atrakcyjnie. Na stadionie przy ul.
Kusocińskiego
powstały:
scena, wesołe miasteczko i
stoiska gastronomiczne, na
których świętowano Dni Boguszowa-Gorc.
Mieszkańcy miasta i ościennych gmin w sobotę bawili się
na koncertach zespołów Sekret, Funk Da System oraz Latające Talerze z repertuarem legendarnej formacji Republika.
Najbardziej wyczekiwany był
jednak występ zespołu Kombii, który swoimi nieśmiertelnymi przebojami porwał serca
i ciała publiczności. Niedziela
zorganizowana została w klimacie rodzinnego pikniku. W
programie zaprezentowali się
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 6 i Zespołu

Piknik rodzinny

Szkolno-Przedszkolnego
w
Boguszowie-Gorcach. Dzieci
miały również okazję obejrzeć
spektakl „Kraina małego Dina”.
Na zakończenie publiczność
tegorocznych dni miasta bawiła się z zespołem Zorba.
Organizatorzy
imprezy
dziękują sponsorom tegorocznych Dni Boguszowa-Gorc: ZGM w Boguszowie-Gorcach, firmom Sanikom
i Ale Jazz oraz za okazaną
pomoc: OSP Boguszów, komisariatowi policji w, straży
miejskiej i OSiR w Boguszowie-Gorcach, dyrekcji, nauczycielom i uczniom publicznej Szkoły Podstawowej
nr 6 i Zespołu Szkolno Przedszkolno-Przedszkolnego
w
Boguszowie-Gorcach
oraz
Grzegorzowi Zającowi i Zbigniewowi Świątkowskiemu.
(RED)

Koncert zespołu Kombii przyciągnął tłumy fanów z Aglomeracji
Wałbrzyskiej.

Zapraszamy do wspólnej
zabawy podczas pikniku rodzinnego, który odbędzie się w
sobotę, 27 maja 2017 r. w Parku
Jordanowskim w Walimiu – start
o godzinie 12:00. W programie
mnóstwo atrakcji m.in.: malowanie buziek, animacje dla dzieci, darmowe dmuchane zjeżdżalnie, a wieczorem zabawa
taneczna. Wydarzeniu towarzyszyć będzie akcja charytatywna
dla niespełna rocznego Filipa
Kowala z Walimia. Gwiazdą wieczoru sobotniego festynu będą
półfinaliści programu Must Be
The Music III – Backstage Acoustic.
(EF)

Mają wiedzę
W IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Dolnym Śląsku
udział wzięło 6 szkół reprezentowanych przez dwuosobowe drużyny. Najlepsza okazała się drużyna gospodarzy
z Gminnego Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Czarnym
Borze, którą tworzyli Wiktoria
Buzarewicz i Adrian Salamon.
Drugie miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach, trzecia pozycja przypadła
drużynie z Zespołu Szkół w
Krzeszowie. Konkurs zakończył
się słodkim poczęstunkiem dla
wszystkich uczestników i ich
opiekunów.
(RED)

Jarmark i ślimaki
W miniony weekend, za sprawą Bractwa Zamku Grodno oraz zaproszonych
rekonstruktorów z kraju i z zagranicy, zamkowe mury w Zagórzu Śląskim
zamieniły się w tętniącą życiem osadę. Z kolei w Walimiu spotkali się
wielbiciele ślimaków winniczków.
XII Jarmark Średniowieczny
na zamku Grodno w Zagórzu
Śląskim był dla przybyłych gości wspaniałą średniowieczną
lekcją historii. Odwiedzający
mogli - między innymi - obejrzeć średniowiecznych rzemieślników przy pracy, a także
nabyć ich produkty. Wybierać
można było pomiędzy średniowiecznym jadłem, miodami, historycznymi ozdobami i
naczyniami oraz uzbrojeniem.
Imprezie towarzyszyły zmagania członków grup rekonstrukcyjnych, w tym rycerzy,
Słowian i Wikingów, których
na żywo można było obejrzeć podczas turniejów bojowych. Dla osób stroniących od
szczęku metalu przygotowano wiele epokowych atrakcji.
Wszyscy chętni mogli nauczyć
się średniowiecznych tańców,
posłuchać muzyki z tamtego
okresu za sprawą zespołów
Dziwoludy i Roderyk, przyjrzeć
się turniejowi łuczniczemu
oraz samemu wypróbować

swych sił z łukiem i strzałą.
Jarmark był również sposobnością dla przybyłych gości do
ujrzenia zmian zachodzących
na zamku Grodno.
Szaleńczy wyścig, zawrotne tempo, emocje wyciskające
pot i łzy, ale przede wszystkim
wspaniała zabawa przyciągająca całe rodziny – tak w
kilku słowach można podsumować VI Wyścig Ślimaków
Winniczków, który rozegrano
w Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu. Wyścig ma na celu
popularyzację aktywnego wypoczynku, kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie idei konieczności
ochrony przyrody, a także popularyzację rywalizacji opartej
o zasady fair play. W tym roku,
łącznie w dwóch kategoriach
ścigało się 50 zawodników,
czyli ślimaków winniczków,
które do pokonania miały
dystans 100 centymetrów –
licząc oczywiście odcinek od
startu do mety w linii prostej.

Każdy uczestnik w zawodach
mógł “wystawić” tyko jednego ślimaka, natomiast najistotniejszym warunkiem było
podpisanie zobowiązania, że
po turnieju ślimak powróci
do swojego naturalnego środowiska. W I kategorii zwycięzcami zostali: I miejsce Zuzia Zając (ślimak – Błysk czas
13:00 min.), II miejsce Julia
Baran (ślimak – Spryciul, czas
15:33 min.), III miejsce Damian
Mleczko (ślimak – Gacek, czas
27:27 min.), a w kategorii II: I
miejsce Jagoda Jarczok (ślimak – Malinka, czas 14:54
min.), II miejsce Tomasz Bill
(ślimak – Niebieskooki, czas
15:16 min), III miejsce Ewa
Baran (ślimak – Edward, czas
19:47 min.). Dla wszystkich
osób na podium organizatorzy przygotowali medale oraz
nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy sobotniej zabawy
otrzymali pamiątkowe medale
oraz słodki poczęstunek.
(RED)
REKLAMA

WIELKIE LAST MINUTE - ZAPRASZAMY!!!

WCZASY W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY! DO 450 PLN TANIEJ!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
BOŻE CIAŁO:

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR

KUDOWA ZDRÓJ - 5 dni 799 PLN 455 PLN
SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

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

WCZASY:
REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN
GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN
CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN
CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN
WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - CENA OD 885 PLN

INNE:
WIEDEŃ KONCERT NOCY LETNIEJ 25.05.2017 - 205 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

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY!
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

•
Obsługa w domu klienta •
Akceptujemy różne formy dochodu •
Bez weryfikacji BIK •
Pożyczki od 500 zł •
Ekspresowa gotówka

ZATRUDNIMY DORADCÓW

tel. 797 603 000

Świat – wielkie dziwowisko
Stanisław
Michalik

Od urodzin naszych
wszystko – dom, kościół,
szkoła, każą nam przywiązywać się do życia, cieszyć
się, że żyjemy, traktować to
jako dar płynący z nieba. Co
to jest to niebo – czysta abstrakcja, chyba że uwierzymy
w to, co mówią o niebie ci,
co je wymyślili. To jest raj,
kraina wiecznej szczęśliwości. Rodzi się wobec tego
pytanie: co to jest szczęście? Mogą na to pytanie
odpowiedzieć ci, co wygrali
milion w totolotka. Im się
wtedy wydaje, że osiągnęli zenity szczęścia. Tylko że
to szczęście ostatecznie
kończy się tak samo jak u
wszystkich innych ludzi
znacznie mniej szczęśliwych
– na cmentarzu. Ale w mogile złożone jest tylko ciało
człowieka, zaś jego dusza
- według religii - ulatuje w
kosmos i albo trafia do raju,
albo do czyśca, a najczęściej
do piekła. W piekle jest miejsce dla tych dusz, co w życiu
grzeszyły myślą, mową i
uczynkiem. Nie znam takich
dusz, które byłyby wolne od
tego grzechu, ale to nie jest
moja sprawa, by orzekać,
tak jak to zrobił Dante w
„Boskiej komedii”, kto sobie
zasłużył na niebo, a kto na
piekło.
Okazuje się, że są ludzie
na ziemi, którzy mają takie
kompetencje. Oni właśnie

orzekają, kto jest świętym,
a dusze świętych trafiają po
śmierci od razu do nieba. Nie
jest potrzebny w tej sytuacji
Sąd Ostateczny, w domyśle
Niebiański Trybunał. U nas,
w PiS-owskiej Polsce, gdzie
trybunały i sądy staną się
niedługo tylko atrapą, a o
wszystkim stanowić będzie
uznany przez hierarchów
kościoła namiestnik Chrystusa, błogosławiony Jarosław
Wszechwładny - Odnowiciel,
ta furtka w nominowaniu
świętych staje się szczególnie spektakularna.
Nie zdziwiłem się wcale tym, co przeczytałem i
zobaczyłem na obrazku w
facebooku, że przy mogile Świętych Marii i Lecha
Kaczyńskich w Krakowie,
oddawał hołdy „poległym”
w katastrofie lotniczej, kolejny predysponowany do
najwyższych
zaszczytów
nie tylko ziemskich, ale i
niebiańskich, niejaki Andrzej, zwany Długo-PiS-em.
Jeśli się temu wydarzeniu
dziwisz, to powiem, że towarzyszył im w tej ceremonii sam kardynał Dziwisz.
Okazuje się, że mamy kolejnych świętych. Przez kogo
namaszczonych, można się
domyślić.
Czytam w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk
fragment ostatniego listu
Elżbiety Drużbackiej (pisarki
i poetki) z klasztoru Bernardynek w Tarnowie do zaprzyjaźnionego z nią księdza
kanonika Benedykta Chmielowskiego w Firlejowie. W liście szukała ona odpowiedzi
na pytania o sens życia: „dlaczego i w jakim celu?”

„A przecież nie mogę
powstrzymać się, by ich nie
stawiać. Więc odpowiadam
sobie, że Pan Bóg chce nas
stworzonych i grzeszących
ze stworzeniem, właśnie
przez stworzenie ukarać.
Sam zaś ręce umywa, by
dobroć swoją ochronić w
naszych oczach. Szuka sposobów naturalnych do wygubienia nas pośrednio,
przez jakąś rzecz naturalną,
aby lżejsze było uderzenie,
niż gdyby sam uderzył, bo
tego byśmy zrozumieć nie
mogli.
Mógł przecież Bóg Naamona z Tradu uleczyć jednym słowem, ale kazał mu
iść się kąpać w rzece Jordan.
Mógł ślepego uzdrowić swoją wszechwładnością, ale
przecie ślinę z błotem mieszał i kładł mu na oczy. Mógł
każdego od razu uzdrowić,
a stworzył aptekę, medyka,
zioła lecznicze. Jego świat to
wielkie dziwowisko”.
Od listu Drużbackiej minęły wieki, a świat jak był,
tak pozostaje wielkim dziwowiskiem. Dziś mamy je
przed oczyma w całej swej
okazałości u nas w Polsce.
Scena polityczna stanowi
teatr, w którym rozgrywa się
mrożąca krew w żyłach sztuka „science fiction”, jakiej nie
można było sobie wcześniej
wyobrazić. Miliony Polaków oglądają ten spektakl z
rozłożonymi bezradnie rękami. Jak to mogło się stać,
jak to jest możliwe? Jeszcze
dobrze nie okrzepliśmy po
latach zniewolenia w PRL-u i znów wracamy do tego
samego. W PRL-u rządząca
partia czerpała podbudowę

ideologiczną z marksizmu i
leninizmu, a wszystko co się
działo miało na celu dobro
ludu pracującego miast i wsi.
Jak faktycznie było i jak to się
skończyło pamiętamy.
Wielki, spontaniczny protest pod sztandarem „Solidarności” przyniósł zwycięstwo. Naród polski uwierzył,
że to co najgorsze mamy już
za sobą. Nie trzeba było długo czekać, wracamy znów
do tego samego. W Rzeczpospolitej PiS-owskiej to
wszystko, co się dzieje, ma
podbudowę ideologiczną
wziętą z ewangelii, skutkiem tego znajduje uznanie
hierarchii kościelnej. Cel
pozostał ten sam – dobro
ludu. Hasła są te same i tak
samo kłamliwe. W obu przypadkach celem monopartii
(dawniej PZPR, a obecnie
PiS) była i jest troska tylko
o jedno: jak nie stracić władzy i utrzymać naród w posłuszeństwie. Dziś staje się
to łatwiejsze w kraju, gdzie
mamy fikcyjną demokrację,
a miliony wiernych ufają
wszystkiemu, co powiedzą
księża.
Przeczytałem z zainteresowaniem w „Newsweeku”
felieton Zbigniewa Hołdysa
pt. „Panteon czeka”, a w nim
taka refleksja:
„I oto teraz w Polsce, za
mojego życia po raz trzeci już,
dzieją się rzeczy, które na zdrowy rozum nie powinny mieć
miejsca, a jednak mają. Wmawia się nam, że dopiero teraz
jest dobrze, bo niszczy się niewinnych ludzi i więzi społeczne, a kłamstwo tak oczywiste,
że nawet pies je rozumie, nazywa się prawdą. Wywracanie

prawd powszechnie znanych
i udowodnionych, nazywanie
bohaterów zdrajcami, tchórzliwych kumpli bohaterami
– to właśnie trwa na naszych
oczach”.
W ubiegłotygodniowym
numerze Tygodnika DB 2010
Andrzej Basiński przytoczył
znacznie obszerniej tekst
tego znakomitego felietonu.
I chwała mu za to, bo wyprzedził moje zamiary.
W innym felietonie „Wydmuszka” w nr 19 „Polityki”
Stanisław Tym pisze:
„Z powodu warszawskiego Marszu Wolności prezes
Kaczyński zagnał się do północno-zachodniego rogu.
Do Szczecina znaczy. Stamtąd zachwalał nam wyższość
pisowskiej wolności nad tą
od dwudziestu paru lat w
Polsce praktykowaną. Ma
racje. Już 87 osób biorących
udział w demonstracjach
pod Sejmem w grudniu
ubiegłego roku dostało prokuratorskie zarzuty, prześladowano nauczycielki biorące
udział w Czarnym Proteście
oraz radną PO, która śmiała
wypowiedzieć swą opinię o
żołnierzach wyklętych. Nie
wspomnę o telewizji Jacka
Kurskiego, nadającej programy z czasów Gomułki oraz
obszerne relacje z katowania braci Kaczyńskich przez
komunistycznych siepaczy,
których starał się powstrzymać prokurator Piotrowicz”.
O pisowskiej TVP pisze
Zbigniew Hołdys w najnowszym „Newsweeku”:
„Siedzę w warsztacie i gapię się w telewizor. Na ekranie surrealistyczny kanał, coś
jakby Korea Północna, tylko

prezenterzy bez kimon i mówią po polsku”.
A w dalszej części felietonu „Warsztat samochodowy” czytamy o piśmie
wręczanym przez policję
uczestnikom kontrmanifestacji obchodów rocznicy
smoleńskiej:
„Wzywa się pana do osobistego stawiennictwa w
sprawie złośliwego przeszkadzania
wykonywania
aktu religijnego Kościoła
Rzymskokatolickiego tj. o
czyn z art.. 195, par 1 kk”.
Zbigniew Hołdys komentuje ten precedens:
„Jarosław jest księdzem, a
to co mówił o białych różach,
to była homilia”.
Znany nam zdroworozsądkowo myślący biskup
Tadeusz Pieronek określił to,
co się wyprawia pod pretekstem tragedii smoleńskiej,
najprostszymi słowami:
„Te marsze i wypowiedzi
przed Pałacem Prezydenckim nie mają charakteru religijnego. Miesięcznice smoleńskie to czysta polityka.
Podczas przemówień nie ma
słów o ofiarach katastrofy i
samym Smoleńsku. Nie chodzi już o zmarłych. Chodzi o
politykę. To, co się tam słyszy
podczas wystąpień, to włosy
dęba stają na głowie”.
Teraz rozumiem skąd się
wziął nagrobek Świętych
Marii i Lecha w świętym mieście Krakowie. On ma tyle
samo z religią chrześcijańską, co postumenty Lenina
lub Stalina w powojennej
Polsce.
I nie ma się czemu dziwić,
skoro świat, to wielkie dziwowisko!
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Weź udział w XV Dolnośląskim
Festiwalu Zupy
XV Dolnośląski Festiwal Zupy odbędzie się 25
czerwca 2017 r. w Jedlinie-Zdroju. To duże wydarzenie
turystyczne i kulturalno-kulinarne dla mieszkańców
Aglomeracji Wałbrzyskiej
i województwa dolnośląskiego. Dolnośląski Festiwal Zupy został doceniony
przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, która
uhonorowała imprezę tytułem Największe Turystyczne
Wydarzenie Regionu.
- Podczas festiwalu gościmy gastronomików z różnych
regionów Polski. Reprezentowane są najlepsze restauracje,
gospodarstwa agroturystyczne, gospody i zajazdy. Do
naszego uzdrowiska przyjeżdżają kucharze, dla których gotowanie jest nie tylko
zawodem, ale także pasją. U
nas, dzięki urokowi miasta i
gościnności
mieszkańców,
znajdują niepowtarzalny klimat do realizacji swoich pomysłów. Także Państwo mają
okazję do zaprezentowania
swoich pasji i umiejętności
kulinarnych. Uczestnicy konkursu mają także możliwość

Wymiana pieców
Burmistrz Jedliny-Zdroju zaprasza mieszkańców gminy
na spotkanie informacyjne
dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na
wymianę pieców węglowych
na gazowe, olejowe i elektryczne. Na spotkaniu będzie
można uzyskać informacje
o zasadach przystąpienia do
programu oraz sposobie jego
finansowania. Kolejne spotkanie odbędzie się 29 maja 2017
r. o godz. 18.00 w gimnazjum
miejskim przy ul. Słowackiego
5 w Jedlinie - Zdroju.

Dolnośląski Festiwal Zupy od lat przyciąga smakoszy z całego regionu.
promowania swojej działalności przez: umieszczenie materiałów reklamowych na swoim
stanowisku podczas imprezy
oraz umieszczenie banerów,
plansz i innych reklam w miejscach uzgodnionych z organizatorem. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne
nagrody! W kategorii osoba fizyczna będą to wczasy w Chorwacji dla 2 osób, ufundowane
przez Organizację Usług Turystycznych Zbigniew Górnicki.
Nagrodą główną w kategorii
wystawca instytucjonalny są
wczasy dla 1 osoby w Port Grimaud (Francja), ufundowane
przez Biuro Podróży „Juventur
Travel” Sp. z o.o. Dodatkową

nagrodą w tej kategorii będą
vouchery na reklamę (za I m-sce o wartości 5 tys., II m-sce-3
tys., III m-sce-2 tys.) w Gazecie
Wrocławskiej, Panoramie Wałbrzyskiej i na portalu naszemiasto.pl – wyjaśnia Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
Zgłoszenia przyjmowane
będą w Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju (ul. Piastowska
13), telefonicznie: 74 8455249
wewn. 22, lub e-mail: biblioteka@jedlinazdroj.eu do 21
czerwca 2017 r. do godz.12.00.
Więcej informacji od czerwca br. na stronach internetowych: www.jedlinazdroj.eu i
www.ckjedlina.pl.
(KS)

(RED)

Historyczny spacer
Stowarzyszenie Miłośników
Jedliny-Zdroju
zaprasza
na „Historyczny spacer po
Jedlinie-Zdroju”. Zbiórka 3
czerwca o godz. 11.00 przy
obelisku na ul. Poznańskiej 2
w Jedlinie-Zdroju. Przewodnikiem będzie prezes Fundacji
Daisy von Pless Mateusz Mykytyszyn, a w programie m.in.:
quiz z nagrodami, łyk wody
mineralnej w jedlińskiej pijalni, muzyka na żywo oraz - na
zakończenie – ognisko z pieczeniem kiełbasek w kamieniołomie koło źródełka.
(RED)

Wieża widokowa
na Borowej
Pomysł budowy wieży widokowej zrodził się
w trakcie prowadzonych
konsultacji z mieszkańcami na temat koncepcji zagospodarowania Gór Wałbrzyskich.
Jeden z uczestników napisał „Kto nie widział pełnej panoramy z Borowej - niewiele
widział. Byłby to jeden z najlepszych punktów
widokowych
w
całych Sudetach.
Przy dobrej widoczności wzrok
sięgałby od Karkonoszy po Masyw
Śnieżnika i od Gór
Bystrzyckich po
Sky Tower”. Zainspirowani tym pomysłem burmistrz
Jedliny-Zdroju
wraz z prezydentem Wałbrzycha i
nadleśniczym Lasów Państwowych
postanowili zrealizować to ambitne
zadanie, które będzie atrakcją nie
tylko dla mieszkańców regionu,

ale również magnesem dla turystów odwiedzających nasz
region. Została już podpisana
umowa z wykonawcą, który
do końca października 2017
r. wybuduje wieżę widokową
na górze Borowa. Zadanie
współfinansowane jest przez
gminę Wałbrzych i Powiat
Wałbrzyski.
(RED)

REKLAMA

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 31 MAJA 2017
www.taniekolonie.eu,

e-mail: rezerwacja@taniekolonie.eu,

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.

tel. 533-44-55-55

Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Wakacje” w Wałbrzychu działa od 2007 roku.
Działamy non-proﬁt. 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.
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69
Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

I Ty zostaniesz przestępcą…
Janusz
Bartkiewicz

Nie odczuwam żadnej satysfakcji z tego powodu, że
po ujawnieniu nagrań z tego,
co się naprawdę wydarzyło
16 maja 2016 roku w Komisariacie Policji Stare Miasto
we Wrocławiu, dzisiaj prawie
wszyscy politycy, byli i aktualni wysocy funkcjonariusze
policji, różnej maści prawnicy, tzw. autorytety moralne i
dziennikarze, mówią tak, jakby
niedawno przeczytali moje
teksty na temat tego, co się w
policji dzieje, które od kilku lat
publikuję na łamach Tygodnika DB 2010, na mojej stronie
internetowej, na moim profilu
Facebooka, czy mówię telewizyjnych wystąpieniach w paragramie "Państwo w państwie"
Telewizji Polsat, lub w "Magazynie Ekspres Reporterów"
TVP 2.
Jeszcze tydzień temu napisałem, że zarówno pan komendant miejski w Wałbrzychu, jak
i pan komendant wojewódzki
w Lublinie udają, że nie jest im
znany art. 132 ust. 4 ustawy o
policji, zgodnie z którym mają
obowiązek
przeprowadzić
postępowanie dyscyplinarne
niezależnie od tego, że w danej sprawie toczy się (lub będzie się toczyło) postępowanie
karne. I oto słyszę wypowiedzi
byłych komendantów głównych policji, że gdyby to oni
byli jeszcze "na urzędzie", to
niezależnie od tego w jakim
stadium postępowania jest

śledztwo, oni by tych wszystkich winnych przekroczenia
uprawnień służbowych wyrzucili z policji, bo nie mieści się im
w głowach, aby policjanci dopuszczający się drastycznego
naruszenia dyscypliny służbowej mogli w szeregach policji
bezkarnie funkcjonować. A tu
masz... panu komendantowi
miejskiemu w Wałbrzychu, jakiś jego podwładny podsuwa
do podpisania bzdurne pisemko o "jednotorowości postępowania" i pan komendant swoją
funkcją i nazwiskiem bzdurę tę
firmuje. Prawdopodobnie też
tak myśleli i działali przełożeni
tych funkcjonariuszy, którzy
16 maja ub.r. pastwili się nad
niewinnym człowiekiem, którego zresztą zatrzymali przez
pomyłkę. Wszak prokuratura
wszczęła postępowanie - wykombinowali sobie - no to
my będziemy udawali, że się
nic wielkiego nie stało i poczekamy, aż się prokuratura
wypowie, no bo przecież jest
ta wspaniała "jednotorowość
postępowania". Więc my możemy spokojnie umyć ręce.
No i się przeliczyli, chociaż
– niestety - reakcja ich przełożonych (którzy wszyscy honorowo powinni podać się do
dymisji) została wymuszona
niesamowitym upublicznieniem tego zdarzenia i nadania
mu wymiaru politycznego.
Uważam, że takie zachowanie zwolnionych ze stanowisk
komendantów we Wrocławiu
(także tych z Lublina, Wałbrzycha i wszystkich innych postępujących podobnie) wypełnia
znamiona przestępstwa określonego w kodeksie karnym,
jako niedopełnienie obowiązku służbowego. I mam taką ci-

chą nadzieję, że nie skończy się
tylko na odwołaniu ze stanowisk, ale także na postawieniu
zarzutów karnych. Tak samo
jak dla tych wszystkich obecnych przy torturowaniu Igora
Stachowiaka, których uczestnictwo w "przesłuchaniu" w
ciemnej łazience, a zwłaszcza
milcząca aprobata dla zastosowanych tortur fizycznych,
ustawia ich jako działających
w zmowie i w porozumieniu,
czyli uczestników przestępstwa. Mam nadzieję, że kara
(nie tylko dyscyplinarna) dosięgnie też tych policjantów,
którzy wydawali rozkaz wyłapywania - jak to określił oficer
dyżurny - "bandytów" (osoby
dokumentujące przestępstwo
związane z zatrzymaniem Igora Stachowiaka we wrocławskim Rynku), ale także i tych,
którzy to bezprawne polecenie
realizowali, dopuszczając się
przy okazji przestępstwa zaboru mienia, naruszenia nietykalności fizycznej, bezprawnego
zatrzymania.
Kiedy zacząłem w moich
felietonach piętnować brutalne i niezgodne z prawem
zachowania
policjantów,
zewsząd zaczęły docierać
do mnie głosy moich wielce
zbulwersowanych znajomych
z policyjnego środowiska, że
„widać zapomniałem kto mi
płaci” i - mówiąc bardzo eufemistycznie – „zanieczyszczam
własne gniazdo”. Nie pomogły żadne tłumaczenia, że
moje pisanie ma również na
celu obronę tych tysięcy uczciwych glin, którzy codziennie
pełnią, jakże potrzebną, ale
także niebezpieczną służbę.
Stare przysłowie - a przysłowia są mądrością narodów -

mówi, że jedna łyżka dziegciu
zepsuje smak beczki miodu.
No właśnie. Ciekaw jestem,
jak do zamęczenia na śmierć
Igora podchodzą dziś wszyscy
ci, którzy wylewali na mnie
wszelkie nieczystości, kiedy
pisałem o "przestępcach w
mundurach". Kiedy pisałem
o zakatowaniu Piotra Grucy.
Znając ich stanowisko, mogę
być pewny, że stoją w jednym ordynku obrońców tych
oprawców z Wrocławia. Nic
tylko pogratulować.
Według danych Komendy
Głównej Policji, każdego dnia
policjanci w Polsce podejmują
około 15 tysięcy różnych interwencji, ale - wedle informacji
z KGP - tylko w ułamkowych
przypadkach dochodzi do
naruszenia prawa, zwłaszcza praw człowieka i obywatela. Tylko, że Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz KGP opierają
się na danych dotyczących
wszczętych postępowań za
tego rodzaju przewinienia, co
znacznie obraz zaciemnia i
pozwala manipulować opinią
publiczną, albowiem - czego
np. doświadczyło co najmniej
kilkudziesięciu wałbrzyszan
- prokuratorzy w przygniatającej większości przypadków
dają wiarę policjantom, a nie
skrzywdzonym przez nich
obywatelom. Mało tego! Jeżeli
nawet postępowanie zostanie
wszczęte, to toczy się niemiłosiernie mozolnie i kończy się
w 99,99% przypadków umorzeniem. Jednakże bardzo
szybko i sprawnie prokuratura
przeprowadza postępowanie
karne przeciwko zgłaszającym
policyjną przemoc, co znajduje finał w sądach orzekających

kary za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza,
stawianie biernego oporu lub
znieważenie funkcjonariusza
podczas wykonywania obowiązków służbowych. Tylko,
czy na przykład pani Barbara Szymela (przykłady mogę
mnożyć, ale brak tu miejsca),
która 1 grudnia 2016 roku
stała się obiektem niczym
uzasadnionej agresji ze strony
wałbrzyskiego funkcjonariusza, nie miała prawa odpychać jego zwalistego cielska
i szarpać za mundur, kiedy
bezprawnie wtargnął do kabiny jej samochodu i chcąc
wyciągnąć ją na zewnątrz wykręcał jej nie tylko brutalnie
ręce, ale także łapał za piersi
(obdukcja). Miała, bo policjant
przekroczył swoje uprawnienia, czyli działał niezgodnie
z prawem, a każdy obywatel
wobec działań bezprawnych
może zastosować obronę
konieczną, która wyłącza
odpowiedzialność. Obecnie
odpowiada przed sądem za
rzekome czyny karalne, jakich
się wobec tego policjanta niby
dopuściła. Szkoda tylko, że o
tym prawie obywatela prokuratura i sądy nie chcą jakoś
pamiętać.
Można - jako aksjomat
- przyjąć, że gdyby Igorowi
Stachowiakowi udałoby się
zafundowane mu przez stróżów prawa (sic!) tortury jakoś
przeżyć, to nie tylko jego zawiadomienie nie zostałoby
przyjęte (albo po przyjęciu postępowanie by umorzono), ale
zostałby oskarżony za bierny
opór, utrudnianie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy oraz naruszenie ich
nietykalności fizycznej (już w

tym samym dniu jeden z nich
zgłosił uraz barku) i używanie
słów wulgarnych w miejscu
publicznym. Sam bym w tym
miejscu bluzgał, gdybym był
świadkiem tego zdarzenia.
Nerwy niekiedy człowiekowi
poszczają kiedy widzi, że policjant, którego prawnym obowiązkiem jest stanie na straży
prawa i bezpieczeństwa obywateli, obywatelom tym, świadomie i z wyraźną uciechą, wyrządza krzywdę. Dzieje się tak,
ponieważ oni czują nad sobą
ten parasol ochronny, o którym tyle razy pisałem. Parasol
trzymamy wspólnie przez ich
przełożonych, prokuratorów,
a nawet sędziów (vide śmiertelne pobicie Piotra Grucy w
Komisariacie V Policji w Wałbrzychu). Nie mam odpowiedzi na pytanie dlaczego tak
się dzieje, dlaczego policyjni
rzecznicy prasowi tak cynicznie kłamią i zawsze obarczają
winą obywatela. Przykładów
aż nadto, chociażby z naszego
wałbrzyskiego podwórka, z
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i KGP, jak
np. to, że zatrzymanie Igora
było zasadne, bo był poszukiwany za oszustwa, chociaż
każdy kto oglądał widział, że
policjanci myśleli, że mają do
czynienia ze zbiegłym im z komisariatu (dnia poprzedniego)
niejakim panem F. (dalej jest
poszukiwany). Pamiętajcie, że
to się może przydarzyć każdemu z nas i każdy z nas - dzięki
stróżom prawa - może zostać
przestępcą. Zresztą, oby tylko,
bo Igor nawet takiego szczęścia nie doznał. Więcej na ten
temat można przeczytać na
mojej stronie internetowej.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Wieża dla turystów
- Powstaje kolejna
atrakcja dla turystów odwiedzających
Głuszycę.
Już w przyszły roku będzie
można zobaczyć rozległą
panoramę naszej gminy i
okolic z wieży widokowej
kościoła pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy- informuje burmistrz Roman
Głód.
Na realizację projektu
„Udostępnienie turystyczne
wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski w Głuszycy” Gmina

uzyskała
dofinansowanie
w wysokości 812 588,55
zł ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD
2014-2020 po zatwierdzeniu
przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego.
Na obecnym etapie prac
oczyszczona została iglica i
kopuła wieży, zamontowane
zostało rusztowanie i trwają prace przygotowawcze
do remontu elewacji wieży.
Prace wykonuje Wałbrzyskie

W kopule kościelnej wieży została złożona kapsuła czasu.

Raport z Głuszycy
Konsorcjum Budowlane Sp.
z o.o. - Na wieży zamontowaliśmy kapsułę czasu z
pamiątkami dla potomnych.
Znajdują się w niej aktualne
informacje o naszej gminie,
zdjęcia, wiadomości przygotowane przez naszych
uczniów i przedszkolaków,
które pragniemy pozostawić
tym, którzy kiedyś w przyszłości będą ponownie dokonywać remontu wieży zabytkowego kościoła - dodaje
Roman Głód.
(SJ)

• W związku z brakiem
połączeń lokalnego transportu zbiorowego z wioskami Grzmiąca i Łomnica,
Gmina Głuszyca zorganizowała dodatkowe kursy
busów dowożące mieszkańców Grzmiącej i Łomnicy do
miejsca przesiadkowego w
Głuszycy przy ul. Łukasiewicza i z powrotem. Przypominamy, że od 20 października
2016 uruchomione zostały
cztery połączenia z Grzmiącej przez Łomnicę do Głuszycy oraz dwa połączenia
Głuszyca-Łomnica-Grzmiąca. Kursy realizowane są w
dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Dodatkowe kursy w soboty zostały
wprowadzone od 1 marca
br. Szczegółowy rozkład jazdy nowych połączeń został
opublikowany na stronie
gluszyca.pl.
• Gmina Głuszyca została
poprawnie zarejestrowana w Plebiscycie Tauron
i może zdobywać punkty
dzięki głosom internautów
biorących udział w „Konkur-

sie z klimatem”. Im więcej
głosów oddadzą Państwo na
swoją ulubioną gminę, tym
większa szansa na zwycięstwo! Głosy można oddawać
na stronie: oddychajpowietrzem.pl/konkurs.
• Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, starosta wałbrzyski Jacek Cichura i burmistrz Głuszycy
Roman Głód zapraszają
1 czerwca do Głuszycy na
Powiatowy Dzień Sportu.
Sportowe zmagania dzieci
i młodzieży rozpoczną się o
godz. 9.00 na boisku sportowym przy ul. Dolnej, a także na kompleksie Orlik. Na
uczestników Powiatowego
Dnia Sportu czeka wiele miłych niespodzianek, m.in. gry
i zabawy sportowe, zabawy z
animatorami, turniej siatkarski, turniej piłki nożnej, zabawy ruchowe i przy muzyce
oraz teatrzyk dla najmłodszych. Zadanie jest finansowane z budżetu Powiatu
Wałbrzyskiego. Organizatorzy wydarzenia: Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu,

Gmina Głuszyca, Stowarzyszenie Pomoc Dziecku z Głuszycy. Partnerzy: Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy,
Gimnazjum Publiczne w Głuszycy, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy,
Przedszkole Samorządowe
w Głuszycy, Fundacja Jawor.
• Gimnazjum Publiczne w
Głuszycy zostało wyróżnione prestiżową nagrodą
„Laur Społecznego Zaufania”, która przyznawana jest
tym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym, które
cieszą się niepodważalnym
zaufaniem społecznym oraz
wyłącznie pozytywnymi opiniami w odczuciu klientów
i konsumentów. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania
za wysoki standard, jakość
oferowanych usług, podziękowanie za udaną współpracę. Z uwagi na fakt, że
przyznawane jest wyłącznie
na wniosek klienta - ma charakter szczególny i niepowtarzalny.
(SJ)
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In memoriam - Ku pamięci
,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’

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

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Janusza Wanat

Śp. Jakuba Gruba

składa rodzina.

składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Marzeny Kamińskiej
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 firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia 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

Pojedynek sudożerców
W Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie –
Zdroju odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny
„Pojedynek Sudożerców”.
To druga edycja turnieju,
organizowanego przez Katarzynę Ryczel – Staśkiewicz, którego adresatami
są uczniowie klas piątych i
szóstych szkół podstawowych z powiatu wałbrzyskiego.
- Idea organizacji konkursu zrodziła się pod wpływem
zainteresowań
uczniów
szkoły, którzy kilka lat pod
rząd osiągali sukcesy. Zarówno na arenie lokalnej,
jak i dolnośląskiej – wyjaśnia
Katarzyna Ryczel – Staśkiewicz. - Zwycięzcom zaostrzył
się apetyt i potrzebowali
wyzwań w swoim najbliższym otoczeniu. Najpierw
były więc potyczki lokalne
- mecze międzyklasowe i
szkolne. Z czasem zrodziła
się koncepcja organizacji
konkursu dla uczniów pod-

stawówek z całego powiatu.
W tegorocznych potyczkach
zwyciężyli w rywalizacji klas
piątych: Agata z PSP nr 28
w Wałbrzychu, Bartek z ZS
w Starych Bogaczowicach
oraz Lola z PSP nr 28 w Wałbrzychu, a w zmaganiach
klas szóstych: Wiktor z MSP
w Szczawnie –Zdroju, Ania
z ZSP nr 2 w Wałbrzychu i
Konrad z PSP nr 28 w Wałbrzychu.
- Przed nami reforma
szkół podstawowych. Z
uczestnikami zdążyliśmy się
już poznać i polubić. Już dziś
pytają nas o przyszłoroczną
rywalizację klas siódmych.
Stajemy więc przed wyzwaniem rozszerzenia formuły
konkursu. To przed nami.
A tegorocznym laureatom
gratulujemy i zapraszamy do
udziału w przedsięwzięciach
organizowanych przez naszą
szkołę – dodaje w imieniu
organizatorów Katarzyna Ryczel – Staśkiewicz.
(MK)

Ułani malowani
W Szczawnie Zdroju rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bitwa ułanów na
Czerwonych Wzgórzach”.
W konkursie wzięły udział
dzieci z przedszkola miejskiego oraz uczniowie z
miejskiej szkoły podstawowej.
Konkurs odbywał się w
trzech kategoriach. W kategorii 5 – 6 lat I miejsce zajął
Szymon Balasz De Borbatviz,
II miejsce Filip Drzewiecki, III

miejsce Gabriel Duda. Kategoria 7 – 10 lat: I miejsce Natalia
Bugaj. Kategoria 11- 13 lat:
I miejsce Aleksandra Wolf, II
miejsce Alicja Rychłowska, III
miejsce Wiktoria Wołoszczuk.
- Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursie, nagrodzonym serdecznie
gratulujemy, a pozostałych
zachęcamy do udziału w następnych konkursach – mówią organizatorzy.
(RED)

Absolutorium dla wójta
19 maja odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Stare Bogaczowice z wykonania
budżetu za rok 2016. Dochody gminy zostały wykonane
w 100,1%, a wydatki w 86,5%.
Mimo wielu inwestycji w ubiegłym roku udało się wydać mniej
niż zaplanowano. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało
10 radnych. Od głosu wstrzymało się czterech radnych, a jedna
osoba była przeciw.
(IL)

Dla bezpieczeństwa
Gmina Stare Bogaczowice
realizuje kolejne inwestycje
drogowe. Właśnie zakończyła
się budowa nowego chodnika,
który zapewni gminnej młodzieży bezpieczne powroty ze
szkoły. Chodnik pojawił się na
odcinku zespół szkół - restauracja Soczyste Pieczyste.
(IL)

Znają swoje prawa
Uczniowie Szkół Aglomeracji
Wałbrzyskiej spotkali się 22
maja w Starej Kopalni z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka. Podczas
spotkania nagrodzeni zostali
laureaci konkursu plastycznego
„Mam i znam swoje prawa”, a
wśród nich wyróżniony został
Dawid Mindewicz uczeń klasy II
a z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.
(IL)

Wędkarze nad zalew!
Rozpoczęło się wędkowanie
na zalewie w Starych Bogaczowicach. Mimo długiej zimy,
ryby mają się bardzo dobrze, co
widać po pierwszych połowach.
Wędkarze mogą cieszyć się już
dorodnymi amurami i leszczami,
ponad dwukilowymi karpiami, a
nawet szczupakami.
(IL)

Europejska gmina
IV Dzień Europy w Starych
Bogaczowicach zorganizowany został przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare
Bogaczowice we współpracy
z Powiatem Wałbrzyskim, ze
Stowarzyszenie Tratwa Wrocław i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Jak co roku, oferta tego
wyjątkowego dnia skierowana
była do różnych grup wiekowych społeczności gminnej.
Świętowanie „Dnia Europy”
rozpoczęło się w zespole szkół,
gdzie odbyły się warsztaty językowe z grupą międzynarodowych wolontariuszy, m.in.
z Francji, Hiszpanii, Włoch i
Litwy. Gimnazjaliści spisali
się na medal, a nauka angielskiego przez zabawę była
przednia. Następnie u „Przedszkolaków pod Trójgarbem”
odbyło się wręczenie nagród
w powiatowym konkursie plastycznym dla dzieci „W świecie
baśni i bajek”. Po południu na-

Wybrali wodę i wygrali

stał czas seniorów. Najpierw
odbyło się spotkanie z wolontariuszami i wykład „Pora
na Superseniora - możliwości
mobilności senioralnej w Europie” przedstawiciela Stowarzyszenia Tratwa z Wrocławia,
a następnie występ grupy
teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostatnia część
to europejskie potyczki - „W
świecie bajek i baśni” - kierowane głównie do sołectw z
terenu gminy, ale nie tylko.
Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim, którzy
zaangażowali się w obchody
IV Dnia Europy w Starych Bogaczowicach, przede wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, partnerom zadania
i fundatorom nagród - Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego,
posłankom - Izabeli Katarzynie
Mrzygłockiej, Agnieszce Kołacz - Leszczyńskiej i senatorowi Wiesławowi Kilianowi.
(IL)

Seniorzy w Krakowie
W dniach 19-20 maja
2017 seniorzy z Gminy Stare Bogaczowice zwiedzali
Kraków. Pogoda dopisała, a
plan do zrealizowania mieli
bardzo napięty.
Mieszkańcy gminy zwiedzili
m.in.: Wawel i katedrę, sukiennice, kościół Mariacki. - W tym czasie odbywała się Noc Muzeów
w Krakowie i trafiliśmy na wielu
turystów, którzy tak samo jak my
chcieli odwiedzić bezpłatnie muzea. Olbrzymią atrakcją okazało
się zwiedzanie potężnej fabryki
Schindlera oraz podziemi Kra-

kowa. Są to wspaniałe miejsca,
które nie zapominają o tradycji
i w nowoczesny sposób ukazują nasze korzenie i wydarzenia
minionych epok. Ciekawie zostaliśmy oprowadzeni także po
żydowskiej dzielnicy Krakowa
- Kazimierzu, gdzie z bliska i od
wewnątrz zwiedziliśmy synagogi, zabytkowe kamienice i
ważne miejsca świadczących o
tradycjach żydowskich w Polsce.
Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi
wróciliśmy do Starych Bogaczowic – relacjonują seniorzy.
(AL)

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach zgłosiła się
do programu „Wybieram
wodę-program edukacyjny
dla szkół podstawowych”,
w którym nagrodzona została
praca plastyczna Kacpra Piaseckiego, ucznia klasy II a. Konkurs plastyczny był jednym z
etapów ogólnopolskiego programu organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Dietetyki
oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Wśród ponad tysiąca nadesłanych prac,
laureatem został uczeń Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach. Kacper zdobył dla swojej
szkoły 1500 litrów wody mineralnej, a dla siebie wywalczył
wspaniałą hulajnogę.
(IL)

Ogród od Toyoty
Rozpoczął się kolejny etap
tworzenia „Eko - ścieżki
wokół ziół” wokół budynku
Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. Dzięki
dofinansowaniu z Toyoty,
mieszkańcy gminy będą mogli
poznać tajniki zielarstwa nie
tylko w praktyce, ale też w teorii. W realizację projektu włączyli się uczniowie z klasy II A
Gimnazjum z Zespołu Szkól w
Starych Bogaczowicach, którzy świetnie radzą sobie z grabieniem, kopaniem, malowaniem skrzynek na nasadzenia,
tworzeniem alejki, noszeniem
trawy. Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice po raz kolejny
udowodnili, że potrafią współpracować łącząc pokolenia.
(IL)
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Policjanci wrócili
do Mieroszowa

Trzy imprezy

ca komendanta Komisariatu
Policji w Boguszowie-Gorcach
podinsp. Dariusz Walkowiak
oraz dzielnicowi.
- Nie było to łatwe, ale policja wraca do Gminy Mieroszów na dobre! Dzięki dużemu
zaangażowaniu wielu życzliwych osób, mieszkańcy Mieroszowa mogą czuć się o wiele
bezpieczniej. Na otwarciu poruszona została również kwestia współpracy policjantów
z Czech i Polski, to pierwszy
krok w stronę rozwoju i szeroko pojętej wzajemnej pomocy
– dodaje Marcin Raczyński.

Przed mieszkańcami Gminy Mieroszów kolejne imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne. 1 czerwca
o godz. 16.00 na boisku Orlik
przy ul. Sportowej w Mieroszowie rozpocznie się impreza z okazji dnia dziecka.
W programie: gry i zabawy
sportowe, zumba, pokazy
strażackie, dmuchańce i inne
atrakcje. Na 4 czerwca zaplanowany został Polsko-Czeski Bieg Mieszka i Dobrawy,
którego start odbędzie się
o godz. 11.00 na ulicy Hożej
w Mieroszowie (szczegóły
na profilu MCK na Facebooku). Natomiast 5 czerwca w
Mieroszowie odbędzie się III
już wydanie ogólnopolskiej
akcji Noc Bibliotek. Biblioteka Publiczna w Mieroszowie
zaprasza na „Spotkanie z historią lokalną w mieroszowskiej bibliotece”. Start godzina 17.00. Podczas spotkania
odbędzie się m. in. prezentacja multimedialna „Historia
miasta ze starych fotografii”,
czy oglądanie materiałów
dotyczących historii miejscowości zgromadzonych w
bibliotece.

(RED)

(RED)

Po kilku latach przerwy policjanci znów będą pracowali w Mieroszowie.
22 maja w Mieroszowie
odbyło się oficjalne otwarcie
rewiru policji. - Było to jedno
z priorytetowych zadań, bo
chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom –
podkreśla Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
W uroczystości uczestniczyli burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński, starostka Mezimesti
Eva Muckova, przewodnicząca
Rady Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Wałbrzychu kom. Rafał Siczek,
komendant policji z Broumova npor. Vladimir Slis, zastęp-

I Wyprawa Suchogórska
20 maja z Mieroszowa
wyruszyła I Wyprawa Suchogórska, zorganizowana przez Mieroszowskie
Centrum Kultury.
- Chętni piechurzy spotkali się na placu zabaw
Nivea i stamtąd powędrowali na Lesistą Wielką (853
m.n.p.m). Podziwiając po
drodze przepiękne widoki,
zachwycając się roślinnością, śmiejąc, żartując, integrując się ze sobą - wszyscy
uczestnicy wyprawy nawet
nie zauważyli kiedy dotar-

li na szczyt. Zadowoleni z
siebie, po skonsumowaniu
przepysznej kiełbasy z ogniska, bezpiecznie wrócili do
domów. Była to pierwsza
z cyklu Wypraw Suchogórskich, choć frekwencja dopisała już za pierwszym razem,
to mamy jednak nadzieję, że
będzie nas coraz więcej! Już
zapraszamy na II Wyprawę
Suchogórską - szczegóły
już wkrótce! – zapowiadają
organizatorzy z Mieroszowskiego Centrum Kultury.
(RED)

Głosuj na siłownię
w Mieroszowie
W ramach konkursu „Nestle
porusza Polskę: Porusz swoją
okolicę 2017”, zapraszamy do
głosowania na lokalizację w
Mieroszowie przy ul. Żeromskiego, która została zakwalifikowana do wzięcia udziału w
rywalizacji o siłownię plenerową. Głosowanie jest możliwe
na stronie internetowej organizatora akcji: nestleporusza.pl i
trwa do końca czerwca 2017 r.
(RED)

Rajd militarny
Sprzed szkoły w Sokołowsku
ruszył III Rajd Militarny Gór
Suchych z udziałem żołnierzy
z 10 BKPanc ze Świętoszowa.
Rajd został przygotowany przy
pomocy grupy rozpoznawczo – szturmowej „Raptor”. Na
start rajdu zgłosiło się ponad 60
uczestników w różnym wieku,
którzy przeszli specjalnie przygotowane trasy o zróżnicowanym stopniu trudności i spotkali
się na wspólnym biesiadowaniu
przy ognisku w Sokołowsku. Na
drugi dzień odbyła się poranna
zaprawa, podsumowanie rajdu,
wymiana wrażeń i spostrzeżeń
oraz konkurs o puchar burmistrza za największą ilość zrobionych pompek.

Uczestnicy I Wyprawy Suchogórskiej wybrali się na Lesistą Wielką.

(RED)
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Liga szkół
W sobotę 27 maja o godz.
10.00 zapraszamy dzieci i
młodzież na boisko sportowe przy ul. Dolnej w Głuszycy do udziału w sportowej
rywalizacji w ramach Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych 2017. Finał odbędzie się
10 czerwca.
(SJ)

Z kolarskiego notesu
Zawodnicy LKS Górnik Wałbrzych – DZT Service Świebodzice, uczestniczyli ostatnio
w dwóch imprezach o charakterze ogólnopolskim. 44.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych Po
Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej
im. Mieczysława Godzwona o
Puchar Prezydenta RP, odbył
się z udziałem 86 zawodników.
Składał się z trzech etapów, w
tym z jazdy indywidualnej na
czas. W klasyfikacji końcowej
Karol Woźniak był 22., a Dominik Kopiwoda 40. Z kolei w
Gostyniu odbyłą się II edycja
eliminacji przed Ogólnopolską
Olimpiadą Młodzieży. Czasówkę Julia Kowalska ukończyła na
11. miejscu, a Woźniak na 24. W
wyścigu ze startu wspólnego
Adrianna Rasińska była 32., a
Kopiwoda 12.
(BAS)

Podzamczańskie
warcaby
W Barze „Mini Max” na wałbrzyskim Podzamczu, rozegrano 4. tegoroczny turniej
warcabowy z cyklu Grand
Prix. Zwycieżył Janusz Kaczuga – 16 pkt, przed Zbigniewem
Majgerem – 15 i Mirosławem
Piotrowskim – 13. Po 4. turniejach prowadzi J. Kaczuga – 57,
wyprzedzając Piotrowskiego
– 56 i Mirosława Kaczugę –
50. 10 czerwca o godz. 10. w
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, rozpoczną się III Mistrzostwa Wałbrzycha w Warcabach 64-polowych. Patronat
nad imprezą objął prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
(BAS)

Julita mistrzynią Polski
Julita Omilusik z Herosa
Czarny Bór, jedna z trzech
zapaśniczych sióstr, wywalczyła w Białogardzie tytuł
mistrzyni Polski seniorek w
kat. 53 kg! Tym samym powtórzyła swoje osiagnięcia z
2011 i 2013 r.
W pierwszym pojedynku
położyła na łopatki Magdalenę Majos (ZKS Koszalin), potem pokonała Paulę Kozłow
(Unia Racibórz), wieloletnią
reprezentantkę Poski, ubiegłoroczną 8. zawodniczkę
mistrzostw Europy seniorek
oraz brązową medalistkę
mistrzostw Europy juniorek
z 2014. W boju o złoto Julita
wygrała przez położenie w II
r. na plecy innej zawodniczki

z Raciborza – Agaty Walerzak.
Omilusik nie była objęta
centralnym szkoleniem, więc
w styczniu uczestniczyła w
zgrupowaniu klubowym i
turnieju we francuskim Le
Creusot, później wraz z koleżankami przebywała w Jenie,
a następnie w Czarnym Borze z zapaśniczkami z Berlina.
Wreszcie, wraz z reprezentantkami 9 państw, trenowała na
4-dniowym obozie w szwedzkim Helsingborgu.
W Białogardzie 16 tytuł
mistrzyni Polski wywalczyła
Monika Michalik, która wielką
karierę kontynuowała m.in. w
Szczycie Boguszów Gorce.
(A. Bas.)

Julita Omilusik ze swoim szkoleniowcem Dariuszem Piaskowskim.

Niemcy zdominowali
Puchar Narodów
Niemcy zmiażdżyli rywali
w zawodach o Puchar Narodów we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego, rozegranych podczas
imprezy Strzegom Horse
Trials w Strzegomiu, zdecydowanie wyprzedzając rywali.
Kolejne miejsca zajęli Brytyjczycy i Szwedzi, a Polacy
zakończyli rywalizację na
ostatnim, 6. miejscu. Indywidualnie zwyciężył Niemiec Kai
Ruder na koniu Colani Sunrise,
a resztę podium zajęli jego

rodacy. W Strzegomiu podczas jubileuszowej, piętnastej
edycji imprezy, wystąpiło 239
jeźdzców z 18 krajów. Dosiadali 270 koni. - Odczuwam
pełną satysfakcję, gdyż poziom imprezy był jak zwykle
wysoki, a wszystkie ekipy
wyrażały swoje zadowolenie
jej organizacją – powiedział
dyrektor zawodów Marcin Konarski, były kadrowicz.
W sierpniu w Strzegomiu
odbędą się mistrzostwa Europy w WKKW.
Andrzej Basiński

II Festiwal Biegowy

Biegaj
z Jedynką
Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu i Rada Rodziców
ZS1 zapraszają na III edycję biegów sztafetowych
dla drużyn 7-osobowych
„Biegaj z Jedynką”. Impreza, zaplanowana na 3 czerwca 2017 r. odbędzie się pod
patronatem prezydenta Wałbrzycha. Rywalizacja o puchar trenera Aleksandra Wierietielnego rozpocznie się
w hali lekkoatletycznej przy
ul. Chopina w Wałbrzychu
o godz. 10.00, starty sztafet
w poszczególnych kategoriach rozpoczną się w parku
Sobieskiego o godz.10.30,
a powrót do hali zaplanowany został ok. godz. 11.30.
Rozdanie pucharów i dyplomów oraz losowanie nagród
wśród wszystkich uczestników biegu rozpocznie się
o godz. 12.15. – Do biegu
mogą zapisywać się drużyny szkolne i pozaszkolne:
zakładów pracy, klubów
sportowych lub niezrzeszone. Każdy zawodnik biegnie
pętlę nieco ponad 1 km,
tylko uczniowie podstawówek biegną krótszy dystans.
Puchar Aleksandra Wierietielnego jest pucharem przechodnim. Zwycięskie drużyny z roku 2016 (SP 23, PG 11,
I LO oraz Dęby Wałbrzych)
przekażą puchary drużynom,
które zwyciężą w tym roku w
czterech kategoriach: szkoły
podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, drużyny pozaszkolne.
Na zgłoszenia czekamy do
końca maja! Szczegółowe
informacje na stronie I LO
w zakładce Biegaj z Jedynką - http://www.biegaj.org.
Zapisy przez elektroniczny
formularz na stronie biegu
lub bezpośrednio pod adresem urbaniak.ang@gmail.
com – mówi koordynator
biegu Beata Urbaniak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Wałbrzychu.
(RED)

W szczawieńskim Parku
Szwedzkim 150 zawodniczek i zawodników z Czech,
Ukrainy oraz naszego regionu wystartowało w II Festiwalu Biegowym w ramach
którego rozegrano m.in. Rekreacyjny Marsz Leśników
Nordic Walking na dystansie 13 km, X Jubileuszowy
Bieg na Chełmiec (13 km), II
Uzdrowiskowy Półmaraton
Górski na Chełmiec o Puchar Burmistrza Szczawna –
Zdroju (22 km) oraz II Uzdrowiskowej Akcji Polska Biega
dla dzieci i młodzieży.
Jako pierwsi na trasę wyruszyli marszerzy Nordic Walking i biegacze, którzy mieli
do pokonania dystans 13
km. Najszybciej ten dystans
wśród kobiet pokonała Kinga
Jurczyk z czasem 00:57:02, 2.
miejsce zajęła Magdalena Ridel (01:03:08), 3. m Patrycja
Suława (01:08;45), 4. m Paulina Rzeźnik (01:09:34), 5. m
Dorota Opalińska (01:09:38), 6.
m Grażyna Filip (01:09:56). Kategorię mężczyzn wygrał Robert Kubiak z czasem 00:48:41,
2. miejsce zajął Dawid Banaś
(00:50:39), 3. m Łukasz Beczkowski (00:51:06), 4. m Tadeusz Sitek (00:52:41), 5 m Paweł
Ruta (00:55:33), 6. m Michał
Foryś (00:55:57).
Półmaraton w kategorii
kobiet wygrała Alicja Kaucka
z czasem 1:46, 43, 2. m Edyta Gardecka (1:55,43), 3. m
Agnieszka Kluzek (2:01,52), 4.
m Sylwia Gardecka (02:03:38),
5. m Anna Mazur (02:05:58),
6. m Renata Gaj - Jurczyk
(02:11:30). Kategorię mężczyźni wygrał Czech Pavel

Brydl 01:23:31, 2. lokatę zajął Piotr Holly z Wałbrzycha
(01:23:32), 3. m Krystian Gryczuk (01:29:50), 4. m Norbert
Jachymczyk (01:36:10), 5. m
Damian Rogoziński (01:37:01),
6. m Andrzej Cukier (01:37:33).
Bardzo nas cieszą wysokie
miejsca, jakie zajęli związani
zawodowo ze Szczawnem
–Zdrojem: Piotr Holly i Michał Foryś oraz dobiegnięcie
do mety bardzo trudnego,
półmaratonu Mirosława Lecha - wójta Gminy Stare Bogaczowice. Po zakończeniu
zawodów najlepszym zawodniczkom i zawodnikom na poszczególnych dystansach i w
kategoriach wiekowych wręczone zostały puchary i upominki, które wręczał burmistrz
Szczawna Zdroju Marek Fedoruk z zastępcą nadleśniczego
Nadleśnictwa Wałbrzych Markiem Nogawką, współwłaścicielem Dworzyska Michałem
Tomaszewskim i organizatorem zawodów Markiem
Henczką. Pamiątkowe medale na mecie otrzymał każdy z
uczestników, który ukończył
biegi i marsz.
- Impreza wpisuje się w
promowanie aktywnego wypoczynku w szczawieńskim
kurorcie i będzie kontynuowana w najbliższych latach zapowiadają organizatorzy imprezy: Wałbrzyski Klub Biegacza
Podzamcze - Zamek Książ,
Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno - Zdrój i Nadleśnictwo Wałbrzych. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura.
(LJ)
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Lepsza gra, ale punktów brak

Wszystko w ich rękach!

Piłkarze Górnika Wałbrzych w 28. kolejce III
grupy III ligi przegrali w
Polkowicach z KGHM ZANAM 1:2. Jest to już trzecia
porażka z rzędu biało-niebieskich w lidze i czwarta,
licząc jeszcze przegraną w
finale wałbrzyskiego Pucharu Polski.
Wałbrzyszanie, po bardzo
bolesnej porażce z Unią Turza Śląska 0:4, musieli szybko
się podnieść, bo ich sytuacja
jest bardzo trudna. Choć
teoretycznie straty do miejsca gwarantującego utrzymanie nie są jeszcze duże, to
jednak nie wszystko zależy
od samych piłkarzy, ale także
od tego, ile śląskich drużyn
spadnie z II ligi.
Po raz pierwszy w podstawowym składzie Górnika
- po długiej przerwie spowodowanej kontuzją - wyszedł Damian Migalski, przez
co na ławce rezerwowych
usiadł Denis Dec, ale zabrakło kontuzjowanego Pawła
Tobiasza. Ale spotkanie w
Polkowicach rozpoczęło się
dla wałbrzyszan fatalnie. Już

Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w przedostatniej
kolejce ekstraligi pokonały na własnym boisku AZS
Wrocław 3:0. Dzięki temu
podopieczne Kamila Jasińskiego są już o krok od
brązowego medalu, choć
teraz jeszcze nie mogą się
z niego cieszyć. By utrzymać miejsce na podium
AZS PWSZ musi w sobotę
wywalczyć przynajmniej
remis w Łodzi z SMS-em.
W tym sezonie derby Dolnego Śląska odbyły się już
dwukrotnie – we Wrocławiu
wałbrzyszanki wygrały 3:1,
a w Wałbrzychu padł bezbramkowy remis. Tym razem
dla wałbrzyskiego zespołu
zwycięstwo było o tyle ważne, że mocno przybliżało do
3. miejsca na koniec sezonu. Na ławkę rezerwowych
powróciła w końcu Anna
Rędzia, ale znów zabrakło
Sofii Gonzalez, Aleksandry
Jaworek, Patrycji Salwy oraz
Karoliny Jędras.
Na trybunach Stadionu
1000-lecia w Wałbrzychu pojawił się selekcjoner reprezentacji Polek Miłosz Stępiński. Pod jego okiem, po kilku

minutach od pierwszego
gwizdka, zaczęły atakować
wałbrzyszanki, a ich efekty
przyszły po 14 minutach gry.
Wtedy właśnie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego,
głową uderzyła piłkę Małgorzata Mesjasz, bramkarka
z Wrocławia obroniła ten
strzał, jednak z dobitką zdążyła Karolina Gradecka, która
otworzyła wynik spotkania.
Potem nadal atakowały
głównie gospodynie, przy
czym wrocławianki tylko raz
groźnie zaatakowały bramkę
Darii Antończyk. Za to w 33
min. Klaudia Miłek odegrała
futbolówkę do Any Jelencić,
a ta strzeliła z 8 metrów, lecz
w ostatniej chwili z interwencją zdążyła golkiperka
przyjezdnych. Tuż przed
przerwą swój były zespół
mogła „ukarać” Oliwia Maciukiewicz, lecz jej strzał poszybował nad poprzeczką.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad
w składach. W 57 min. kolejna była zawodniczka ekipy z
Wrocławia mogła pokonać
bramkarkę gości, ale tym
razem - po strzale Dominiki
Dereń - piłka minęła bram-

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

w 7 min. sfaulowany w polu
karnym został Michał Bednarski, za co arbiter podyktował rzut karny. Do jedenastki
podszedł sam poszkodowany i pewnym uderzeniem
pokonał Damiana Jaroszewskiego. Goście po straconej
bramce zaatakowali, lecz
dziesięć minut później z
kontrą wyszli polkowiczanie
i po dośrodkowaniu z prawej
strony Krzysztofa Ziemniaka
w szesnastce znów znalazł
się Michał Bednarski, który
podwyższył wynik spotkania
na 2:0. Goście odpowiedzieli
w 25 min., kiedy polkowiccy defensorzy przewinili na
Damianie Migalskim w polu
karnym, za co sędzia wskazał
na „wapno”. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Jan Rytko, który zdobył
bramkę kontaktową. Jeszcze
przed przerwą szansę miał
Marcin Morawski, jednak
piłka po jego strzale minęła
bramkę Damiana Primela.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad
w składach. Początek tej
części spotkania był bardzo

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

i inne...

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

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

spokojny, ale częściej przy
piłce byli polkowiczanie, którzy atakowali, a zawodnicy
Roberta Bubnowicza wręcz
bali się wyjść z atakiem.
Dopiero po kwadransie gry
wałbrzyska ekipa osiągnęła
przewagę, lecz nie potrafiła
stworzyć dogodnej sytuacji.
Nie dała także nic zmiana
Damiana Bogacza, który zastąpił Damiana Migalskiego.
Gospodarze mieli jeszcze
sytuację w 76 min., jednak w
sytuacji sam na sam z bramkarzem jeden z polkowiczan
nie zdążył dojść do piłki.
Radosław Radczak

KGHM ZANAM Polkowice – Górnik
Wałbrzych 2:1 (2:1)
Bramki: 1:0 Bednarski (8-k), 2:0
Bednarski (17), 2:1 Rytko (26-k).
Polkowice: Primel – Zawadzki, Ptak
(24 Szymik), Wacławczyk, Ziemniak
– Konefał, Karmelita, Bancewicz (83
Surożyński), Szuszkiewicz, Fryzowicz
(58 Nowacki) – Bednarski.
Górnik: Jaroszewski – Rytko, Michalak,
Tyktor, Surmaj – Sadowski, Morawski,
Popowicz, Bronisławski, Krzymiński –
Migalski (66 Bogacz).

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

Poszukujemy
pracowników
do Bułgarii

- praca legalna na 3 miesiące
w sezonie letnim - 5 kelnerek, 4
panie do sprzątania,
2 recepcjonistki.
Więcej informacji
pod nr telefonu 600461318

Wynajmę
lub sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

- 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

Chwilówki do 15 tys. zł
na oświadczenie do 5 tys. zł
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

ZATRUDNIĘ
MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
Z MIN. 3 LATA STAŻU,
SPECJALNOŚĆ AUTA

Radosław Radczak
AZS PWSZ Wałbrzych
– AZS Wrocław 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Gradecka (14), 2:0 Mesjasz
(64), 3:0 Mesjasz (82). Widzów: 300.
AZS PWSZ: Antończyk – Aszkiełowicz,
Gradecka, Mesjasz, Pluta – Jelencić
(84 Iwańczuk), Ratajczak, Kowalczyk
(62 Rędzia), Dereń (84 Dereń) – Miłek,
Maciukiewicz (88 Klepatska).

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

KREDYTY
do 200 tys. zł
Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

kę. Siedem minut później,
po dośrodkowaniu z rzutu
wolnego, strzał z 8 metrów
oddała Małgorzata Mesjasz,
która tym samym podwyższyła rezultat. Potem jeszcze
dwie sytuacje miały Oliwia
Maciukiewicz i Klaudia Miłek,
jednak obie oddały niecelne
strzały. W 82 min., po kolejnym stałym fragmencie,
znów do piłki doszła Małgorzata Mesjasz, zdobywając
drugą bramkę w tym spotkaniu. I - co ciekawe - dla stopera AZS PWSZ, był to już 16.
gol w tym sezonie w lidze!
W następnej kolejce podopieczne Kamila Jasińskiego
zagrają w Łodzi z UKS SMS.
Spotkanie rozpocznie się
w sobotę, 27 maja o godz.
17:00.

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)

ZATRUDNIMY

osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketów
na terenie Wałbrzycha
i Szczawna Zdroju.
Umowa o pracę.

OSOBOWE.

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,

TEL: 606-891-024

tel. 601 156 466.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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DS-3047 Dom wolostojący, Konradów, pow. 260m2, po remoncie,
cena 499 tys. Tel. 883 334 486

Kupię grunt
w gminach

Panorama Nieruchomości

Jedlina-Zdrój

Marii Konopnickiej 1

lub Dzierżoniów

M: rafal@panorama.net.pl

Tel. 616-703-095
USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(1) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(1) Praca sezonowa w kuchni na
barze nad morzem, wyżywienie
i spanie na miejscu. Tel: 660740-918
(1) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(4) Sprzedam mieszkanie - Wałbrzych - Stary Zdrój, 1 pok.+kuchnia+łazienka+taras - 65 tys. do
negocjacji. Tel. 504-782-455.
(1) Sprzedam mieszkanie na
Podgórzu – 56 m2 + ogród.
Ogrzewanie gazowe. 82 tys. zł.
Tel. 695 87 19 94.
(3) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

KUPIĘ
(18) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy
i inne przedmioty. Tel. 604-574501.

58-300 Wałbrzych
T: +48 535 416 014
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I
Z KOMORNIKIEM.
Kontakt 535-416-014
OKAZJA ! PIASKOWA GÓRA
2pokoje 29M2 2 piętro, balkon.
Czynsz tylko 18 zł. 79.900,-zł
Kontakt 535-416-014
PODZAMCZE, 47m2 2pokoje, rozkład, czynsz 315 zł, cena 110.000
kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA 2pok 40m2,
3piętro,po remoncie, cena
118000,-zł kontakt 792-549-757
Podzamcze, 3 pokoje, 61m2 po
remoncie, niski czynsz, 170.000zł
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, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, cena 113 000, kontakt
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 3pok 90m2, 2piętro, pełen rozkład, cena 140tys,
kontakt 535-416-014
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 535-416-014
BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
wyremontowana kamienica, cena
49.900zł, kontakt: 792-547-662

PLAC ZAMENHOFA 1/28

MS- Paskowa Góra, 51m2, 1 piętro
w 4, po kapitalnym remoncie,
cena 179 tys. Tel. 606 976 630
MS-3098 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, po kapitalnym
remoncie, cena 143 tys. Tel. 883
334 481
MS-3090 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, 1 piętro w 4, do
wprowadzenia, cna 139 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 pokoje, 57m2, parter, po kapitalnym
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
MS- Piaskowa Góra, 2 pokoje,
32m2, 2 piętro w 4, po remoncie,
cena 114 tys. tel. 883 334 486
MS- 3094 Piaskowa Góra/Podzamcze 4 pokoje, pow. 87m2,
bezczynszowe, z ogródkiem, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
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 pokoje, 57m2, parter, po kapitalnym
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
MS- 3094 Piaskowa Góra/Podzamcze 4 pokoje, pow. 87m2,
bezczynszowe, z ogródkiem, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
MS-3057 Nowe Miasto, kawalerka,
32m2, wysoki parter, 1 piętrowa
kamienica, cena 76 tys . Tel. 883
334 481
MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje,
1 piętro, super lokalizacja, do
remontu, cena 74 tys. Tel. 883
334 481
MS-2960 Centrum, 3 pokoje,
79m2, dwupoziomowe z ogrodem, cena 110 tys. Tel. tys. Tel.
793 111 130
MS-2954 Szczawno Zdrój, 4
pokoje, 98m2, dwa ogródki, do
odświeżenia, cena 259 tys. Tel.
883 334 481
DS-3089 Gaj, dom w zabudowie
bliźniaczej, z garażem i ogródkiem, cena 370 tys. Tel. 793 111
130

(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
DS-3084 Dom – bliźniak, dwurodzinny Piaskowa Góra, garaż,
duży ogród, cena 369 tys. Tel. 606
976 630
DS- 3095 Dom – skrajny szereg,
ul. Fabiana, wykończony pod
klucz, z ogródkiem, cena 440 tys.
Tel. 606 976 630
DS-3080 Dom wolnostojący,
Piaskowa Góra, ul.Wyszyńskiego,
cena 449 tys. Tel. 883 334 486

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.

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
3. SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy Podzamcze, 50,60 m2 w cenie
49,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel :
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! Piaskowa Góra, piękny i
duży dom w okolicach szpitala,
po remoncie w cenie 459,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
45 m2, do kapitalnego remontu,
w pięknej kamienicy, 53,000 zł.
Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, kawalerka 28 m2 po kapitalnym remoncie, 95000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI 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 NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Dom z lat
80-tych pod Strzegomiem stan
bardzo dobry, cena 370000 Tel:
502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Stylowe
mieszkanie w pobliżu Parku
Sobieskiego 108m2, cztery pokoje,pierwsze piętro, z możliwością
kupienia garażu. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w pobliżu Parku Sobieskiego, dwa
pokoje z możliwością adaptacji
strychu, w czterorodzinnym
domu. Tel: 502-657-353

1. SOWA&VICTORIA Świdnica,
mieszkanie w samym Rynku w
klimatycznej kamienicy, 88 m2 w
cenie 165,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, mieszkanie 42
m2 w pięknie odrestaurowanej
kamienicy. Cena: 69,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

12. SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie w dobrej lokalizacji
Gorc, 2 pokoje, łazienka, kuchnia
+ toaleta, dodatkowo garaż +
ogród z altaną. Cena: 140 000 do
negocjacji Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Duże, jasne
mieszkanie 3 pokojowe w pełnym
rozkładzie w doskonałej lokalizacji Śródmieścia. Po kapitalnym re-

moncie. 100m2. Cena: 160 000tys
do negocjacji. Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA Górny Sobięcin, cicha spokojna okolica, blisko III LO. 3 pokojowe mieszkanie,
75m2 do częściowego remontu.
Cena: 119 000zł do negocjacji!
Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Dom Kolce
do odświeżenia pow. 140 m2
wraz z działką 7 000 m2 pod
agroturystykę cena 380 000 Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Śródmieście 3 pokoje, 4 piętro,
do odświeżenia, co gazowe 73m2
cena 85.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 64 mkw ( 3 pokoje )
do remontu- cena 175 000! Tel:
506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra - mieszkanie po remoncie
na ul. Nałkowskiej, 2 pokoje,
duży balkon,42m2, 4 piętro cena
135000 zł. Tel. 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Jedlinka - mieszkanie po kapitalnym
remoncie 3 pokoje kuchnia, łazienka z wc, 60m2. Do mieszkania
przynależy ogródek i garaż cena
110000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój
- mieszkanie w spokojnej zielonej
okolicy, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, 40 m2 ogrzewanie
gazowe, ogród. Cena 115000
złTel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych,
Główna 11, 74 842 90 60,
walbrzych@wgn.pl
WGN do wynajęcia mieszkanie
na Białym Kamieniu, 30m, nowe
budownictwo, 3 piętro, 850,-zł/
mc ,ul. Ruchu Oporu, tel. 74 842
90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 38m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon,winda,
wolne od zaraz, do wprowadzenia
, cena 115 tys. zł do negocjacji, tel.
74 842 90 60.
WGN Dla zdecydowanych klientów pilnie szukamy 2-4 pokoje
na Piaskowej Górze, może być do
kapitalnego remontu, kontakt tel.
74 842 90 60.
WGN, Biały Kamień, mieszkanie
3 pokoje, 61m, garaż murowany,
działka, tylko 2 rodziny, bardzo
dobra lokalizacja,, cena 229 tys.
do negocjacji .tel. 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 39m, rozkładowe, balkon, cena ofertowa 122
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.
WGN Stare Bogaczowice, działka
1277m, zabudowana domem do
kapitalnego remontu, cena 87
tys. zł, do negocjacji, kontakt: 74
842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
bardzo ładne mieszkanie, 3 pokoje, 60m, 2 piętro, do wprowadzenia, po remoncie, atrakcyjna
oferta, 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 okazyjna cena 279 tys. zł , wolne ,tel. 74
842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż mieszkanie 66m, 3 pokoje, 3
piętro, cena 169,9 tys. zł.
ładne, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto , na sprzedaż
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42m2, zielona spokojna
poszukiwana okolica, atrakcyjna
cena 73 tys. zł. tel. 74 842 90 60.
WGN Stary Zdrój, na sprzedaż bardzo ładny dom wolno stojący , 4
pokoje, zagospodarowana działka
700m, spokojna okolica, cena 565
tys. zł. kontakt tel. 74 842 90 60.
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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
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje,
64 M2, drugie piętro w bloku
czteropiętrowym, balkon, widok
na tereny zielone, SPŁACONA
TERMOMODERNIZACJA, tel. 535285-514
Piaskowa Góra, 2 pokoje z balkonem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro.
Cena 115.000zł. DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
70.000zł. Tel: 535-311-265
OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, balkon, do wprowadzenia, 2 piętro z 4, 37m2 105 000 zł
tel. 577-263-955
3 pokoje po remoncie, 57m2, 1
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena
109.900zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! BOGUSZÓW GORCE, 2
pokoje, 37,0 m2, 2 piętro, łazienka, osobno wc, widna kuchnia,
39.000 ZŁ, tel. 535-285-514
OKAZJA!!, kawalerka na PODZAMCZU, 28 m2, pokój z aneksem,
11 piętro, WINDA, łazienka z
wc - natrysk, CENA 60 000zł, TEL
577-263-955
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie
gazowe. Stary Zdrój. Cena
65.000zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! BOGUSZÓW GORCE,
PRZY RYNKU, kawalerka, 31,5
m2, parter, ogrzewanie centralne
węglowe, łazienka, osobno wc,
kuchnia, pokój 35.000 ZŁ, tel.
535-285-514
DWA POKOJE Z BALKONEM, 1 PIĘTRO W BLOKU czteropiętrowym
w bliskiej lokalizacji Wałbrzycha,
ogrzewanie miejskie, 38 m2, po
remoncie 108 tys. Zł, Kontakt
535-285-514
Stary Zdrój BEZCZYNSZOWE z
OGRÓDKIEM 3 pokoje, 1 piętro
159 900zł tel. 577-263-955
PODZAMCZE 3 pokoje z dużym
balkonem, rozkład, 62 m2, 155
000zł do negocjacji. Kontakt 535311-265
PRZESTRONNA KAWALERKA Z
OGRZEWANIEM GAZOWYM, salon
(możliwość przerobienia na dwa
pokoje), duża kuchnia z oknem,
łazienka z wc, 38 m2, 2 piętro,
58.000 tys. Zł, Kontakt 535-285514

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- mieszkanie 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
elektryczne. 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 – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie
okolice Szczawna, po remoncie,
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł
(numer: 2194) -(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 pomieszczeń z zapleczem,
piękna okolica, Cena: 170000 zł,
wynajem:1500 zł (nr:2312 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
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,
mieszkanie 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

Podzamcze 2 pokoje, 1 piętro, balkon, 40,5m2 109 900zł,
dwustronne, rozkładowe tel.
577-263-955

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka 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

Podzamcze 2 pokoje, 5 piętro, balkon, 48m2 139 900zł,
dwustronne, rozkładowe tel.
577-263-955

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.

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 gazowe, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. 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
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej 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,
mieszkanie, 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
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON- BIAŁY KAMIEŃ, dom w
wysokim standardzie, 200 m2,
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki,
możliwość adaptacji poddasza,
okna oraz instalacje po wymianie,
ogrzewanie gazowe oraz kominek
w salonie, bezpośrednie wyjście
na ogród o pow. 600 m2. Cena:
480 000 zł (nr: 2349) - (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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, 60m2, B.Gorce, do remontu, 2 piętro, ogród, cena 47 000
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,
2 pokoje po remoncie, 35,50m2,
3p(10)cena 128tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, 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 114000 zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 25m2, po
remoncie, 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 355 tys.
zł. stan dobry, strefa A, 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 , stan dobry, 1
piętro, winda, cena 108 tys.zł. balkon, 74 666 42 42, 881 424 100.
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 kawalerkę w
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1
piętro, cena 42 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.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 56m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 75

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
kapitalnym remoncie, Podzamcze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro,
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, 2p. po remoncie,
cena 69 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje 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, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie,
Nowe Miasto, 2 pokoje. 50m2,
parter, cicha okolica, ogród, cena
89 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 2 pokoje,
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 6
piętro w 10, cena 137.000zł, po
remoncie, tel. 74 840 40 40, 724
464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 35.5m2, 7
piętro w 10, balkon, rozkładowe,
cena 99.900zł, tel. 74 840 40 40,
724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 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 pokoje, „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
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLICE SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o.
gazowe, parter w 2, 145.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489

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.
Palisadowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3
piętro w 10, cena 99.700zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 62m2, 8 piętro
w 10, cena 159.000zł, 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
SZCZAWNO-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.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
360.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74
840 40 40, 693 223 424

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

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

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

Zadania inwestycyjne
Powiatu Wałbrzyskiego
Rok 2016 był dla Powiatu wałbrzyskiego bardzo pracowity i obfity w różnorodne inwestycje.
Nie idzie ich przeoczyć wyjeżdżając chociażby na drogi powiatowe. Poniżej przedstawiamy główne
inwestycje wykonane przez Powiat oraz wartości tych zadań.
Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy:
• Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy SzczawnoZdrój na realizację obiektu sportowego
przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju – 200.000 zł.
• Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.
„Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku
wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym
w Jedlinie Zdroju – modernizacja kompleksu sportowo –
rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej”
– 200.000 zł.
• Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP
w Walimiu w kwocie: 40 000 zł.
• Zakupiono samochody dla placówek opiekuńczo –
wychowawczych dla bezpiecznego przewozu dzieci:
dwa Fordy Transit - 83 000zł.
W roku 2016 w powiecie wałbrzyskim realizowane
były intensywne prace inwestycyjne. Zmodernizowano
i przebudowano w sumie ponad 30 km dróg za łączną
kwotę 7 589 637 zł m.in.:
• Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D - ul. XXXlecia PRL - długość odcinka: 0,853km. Inwestycja
dofinansowana z Wieloletniego Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019, w kwocie 921 508,42 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku
Długość odcinka: 1,440 km. Wartość zadania
1 143 057,45 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w kwocie 907 010,48 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D w Michałkowej
Długość odcinka: 1,043 km.
Wartość zadania: 573 108,17 zł. Zadanie dofinansowane
z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w kwocie 428 847,28 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziećmorowic
do Zagórza Śl. Długość odcinka: 4,456 km.
Wartość zadania: 1 443 158,13 zł. Zadanie
dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w kwocie 1 079 434,80 zł.
• Gostków – droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Długość odcinka – 0,550 km.

Zmodernizowano 21,647 km dróg powiatowych
na łączną kwotę 3 427 424,21 zł
• Przebudowa drogi powiatowej w gminie
Boguszów-Gorce:
• ul. Żeromskiego - długoś odcinka: 1,8km
• ul. Kosynierów - długość odcinka: 1,48km
• Przebudowa drogi powiatowej w gminie Mieroszów:
• Łączna / Chełmsko Śląskie - długość odcinka: 1,293km
• Nowe Siodło - długość odcinka: 1km
• Przebudowa drogi powiatowej w gminie Walim:
• Niedziewiedzica - długość odcinka: 2,1km
• Olszyniec - długość odcinka: 2,85km
• Przebudowa drogi powiatowej w gminie Głuszyca:
• Kolce Sierpnica - długość odcinka: 2km
• Przebudowa drogi powiatowej w gminie
Stare Bogaczowice:
• Cieszów Dolny - długość odcinka: 0,4km
• Cieszów - Świebodzice - długość odcinka: 0,81km
• Przyczółek - Wrony - długość odcinka: 0,55km
• Gostków - Pustelnik - długość odcinka: 1,6km
• Gostków - Jaczków - długość odcinka: 1km
• Przebudowa drogi powiatowej w gminie Czarny Bór:
• Witków - długość odcinka: 1,14km
• Gostków - Jaczków - długość odcinka: 1km
• Grzędy - Krzeszów - długość odcinka: 2,61km
• Ścinka poboczy – w sumie 65 km 367 metrów
w miejscowościach Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice,
Boguszów-Gorce, Czarny Bór. Wartość inwestycji 90 000 zł.
• Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg
powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
7 564 metry w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór,
Mieroszów, Stare Bogaczowice i Boguszów Gorce.
Wartość zadania: 100 000,00 zł
• W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach
powiatowych zamontowano bariery energochłonne 1077
metrów w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Stare
Bogaczowice. Wartość inwestycji: 85 841,20 zł

Inwestycje w placówkach i szkołach, dla których
Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym.
Wartość inwestycji: 876 774 zł:
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie:
• Modernizacja pomieszczeń - Wartość zadania:
130 009,02 zł.
• Przebudowa placu przed budynkiem - Wartość
zadania: 30 750,00 zł.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Nowym Siodle:
• Wymiana rynien -koszt inwestycji: 49 723,93 zł.
• Remont kapitalny kuchni: 130 000 zł.
Modernizacja budynku Domu Dziecka
przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju.
• Koszt inwestycji: 36 831,84 zł.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:
• Wykonanie odwodnienia budynku internatu
- koszt inwestycji: 36 065,03 zł.
• Modernizacja stołówki w budynku internatu
- koszt inwestycji: 13 576,08 zł.
• Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku
internatu etap I - zadanie zakończone.
Wartość zadania: 30 114,60 zł.
• Budowa garażu/wiaty - koszt inwestycji: 8 150,00 zł.
• Montaż ogrodzenia: 25 000 zł.
• Montaż siłowni zewnętrznej: 16 945 zł.

• Wybudowano 500m chodników przy drodze powiatowej
Nr 3464D w Starych Bogaczowicach. Powiat dofinansował
to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.
• Wybudowano 545m chodników przy drodze powiatowej
Nr 2882D w Dziećmorowicach. Powiat dofinansował
to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.
• Wykonano nowe perony z kostki granitowej
na przystankach w pasie dróg powiatowych.
• Wyremontowano dwa obiekty mostowe: w Kolcach
(gmina Głuszyca) i w Jaczkowie (gmina Czarny Bór).
Wartość inwestycji 1 329 122 zł.

