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WAŁBRZYCH, AL. WYZWOLENIA 49/2 
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R E K L AMA

OPIEKUN 
MEDYCZNY

HIGIENISTKA 
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

www.asp.pwsz.com.pl

Instytut SKIN EFFECT
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA 
Aleksandra Szczepańska 
ul. Młynarska 24 
gab. nr 2 PARTER
Wałbrzych Medical Park
tel. 531 27 09 85

Instytut SKIN EFFECT

Tegoroczne Dni Świebo-
dzic odbędą się w najbliższy 
weekend, 10 i 11 czerwca. W 
programie jest wiele zróżni-
cowanych atrakcji, zatem z 
pewnością każdy znajdzie w 
nim coś dla siebie.

- Zaczynamy w sobotę, 
10 czerwca, o godz. 
13:00 na rozśpiewa-
nej i roztańczonej 
scenie w Rynku. 
Wystąpią tu pod-
opieczni świebo-
dzickich placówek 
oświatowych, a 
następnie barwny 
korowód złożony 
z artystów i miesz-
kańców miasta 
przejdzie z Rynku 
na stadion miejski, 
gdzie o 15:00 zosta-
ną o�cjalnie otwarte 
Dni Świebodzic. Za-
praszamy Państwa 
gorąco do przyłą-
czenia się do nasze-
go korowodu. A na 
scenie głównej na 

dów. Miłośnicy disco polo 
będą mogli potańczyć w 
ulubionych rytmach pod-
czas występu Freaky Boys 
(godz. 18:30). A gwiazdą 
wieczoru, która pojawi się na 
scenie o godz. 20:00, będzie 
zespół Piersi. Niedziela upły-
nie pod znakiem występów 
naszych utalentowanych 
przedszkolaków, a o dawkę 
dobrego humoru zadbają 
Marian i Hela, czyli znany i 
lubiany kabaret Koń Polski. 
O godz. 18:30 na scenie po-
jawi się pierwsza, muzyczna 
gwiazda –zespół Fairy Tale 
Show, młodzi i utalentowa-
ni muzycy, �naliści m. in. 
Must Be The Music. Gwiazdą, 
która zakończy tegorocz-
ne święto miasta, będzie 
Grubson – koncert rozpocz-
nie się o godz. 20:00. Warto 
wspomnieć o wydarzeniach 
towarzyszących – będzie 

tradycyjna zbiórka krwi (10 
czerwca, godz. 10:00-14:00) 
oraz odbywające się od lat 
Otwarte Mistrzostwa Świe-
bodzic w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc (niedziela godz. 13:00). 
Tuż po nich zapraszamy 
na kolejne, sportowe emo-
cje - mecz Samorządowcy/
Radni vs Krwiodawcy. Skład 
drużyny radnych zapowia-
da się bardzo mocno, a na 
bramce jak zawsze stanie 
Burmistrz Miasta Bogdan 
Kożuchowicz. Będą także 
stanowiska gastronomiczne, 
wesołe miasteczko i wiele 
innych atrakcji. Serdecznie 
zapraszamy do kibicowania i 
wspólnej zabawy na dorocz-
nym święcie naszego Miasta 
– zachęca Agnieszka Bielaw-
ska-Pękala, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach.

(RED)

Dni Świebodzic 2017

stadionie miejskim wystąpią 
na początku uczniowie świe-
bodzickich szkół, następnie 
swoje umiejętności wokal-
ne zaprezentują seniorzy z 
zespołu Akord, działającego 
przy Polskim Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwali-

Przed nami najbardziej muzyczny weekend w roku. Dni 
Świebodzic z koncertami znanych artystów, ale i rodzimych 

twórców; kabaret, rozrywka dla najmłodszych, mecz 
samorządowców i barwny korowód mieszkańców miasta.

Przy ulicy Husarskiej w 
Wałbrzychu zostanie wy-
budowanych 5 sześcio- i 
siedmiokondygnacyjnych 
budynków wyposażonych 
w windy, w których znajdzie 
się 215 nowoczesnych miesz-
kań. To będzie efekt podpi-
sanej 5 czerwca br. umowy 
inwestycyjnej pomiędzy BGK 
Nieruchomości a Gminą Wał-
brzych w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus.

Obecnie w Wałbrzychu na 
lokale z zasobu gminy cze-
ka przeszło 3 tysiące rodzin, 
dlatego realizacja rządowego 
programu pozwoli ograniczyć 
lokalny de�cyt mieszkaniowy.

- Dziękuję rządowi Rzecz-
pospolitej Polskiej, że wspiera 
Wałbrzych programem miesz-
kaniowym, który jest nam tak 
bardzo potrzebny. Chciałbym 
również podziękować lokalnym 
parlamentarzystom, wspiera-
jącym zabiegi władz miasta w 
tej sprawie. Liczę, że podobne 
pozytywne zakończenie będzie 
miała sprawa �nansowania ob-
wodnicy Wałbrzycha, na której 
budowę środki przyznało mi-
nisterstwo, o czym informował 
wiceminister rozwoju Jerzy 

Kwieciński w styczniu br. - po-
wiedział prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej.  - Możliwość 
współpracy z BGK Nierucho-
mości, oznaczająca dobry dla 
naszego miasta model �nanso-
wania, to ogromna szansa dla 
Wałbrzycha - dodał.

Wałbrzych jest jednym z 
siedmiu miast, obok Wrocła-
wia, Świdnicy, Oławy, Biela-
wy, Jawora i Głogowa, które 
zawarły porozumienia z BGK 
Nieruchomości, ale pierwszą 
na Dolnym Śląsku gminą, któ-
ra podpisała warunkową umo-
wę inwestycyjną.

- Mieszkanie Plus jest szan-
są, która pozwoli młodym 
śmiało patrzeć w przyszłość 
w najważniejszym dla nich 
momencie, wtedy, gdy chcą 
założyć rodzinę. Realizowany 
program rządu ma także inny 
wymiar; silnie prorozwojowy 
dla regionu, o sprawy którego 
Prawo i Sprawiedliwość sku-
tecznie zabiega - powiedział 
poseł ziemi wałbrzyskiej Mi-
chał Dworczyk.  -Z tych dwóch 
powodów cieszę się, że sko-
rzystają z niego mieszkańcy 
Wałbrzycha - dodał.

(GM)

Zbudują więcej 
mieszkań
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., naprzeciw stacji krwiodawstwa). 
Rejestracja telefoniczna: 881-488-989.

Inne dzieci z przedszkola przynoszą to grypę, to anginę, 
to je brzuch boli. A Alex, przedtem dziecko ciężko 
chore i chorowite, teraz zdrowy jak koń. Zresztą, 
ja też skorzystałam z okazji, po wizytach u pana Darka 
przeszła mi migrena. A mój mąż ciężko w Liverpoolu 
haruje na budowach i zaczął mu siadać kręgosłup. 
Ale i jemu pod dotykiem pana Darka przeszło.

W niedzielę, 4 czerw-
ca 2017 r., Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, przy udziale 
radnego powiatowego Bogu-
sława Uchmanowicza, wójta 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosława Lecha oraz miesz-
kańców Gminy Stare Boga-
czowice dokonał uroczystego 
otwarcia nowo wyremonto-
wanego odcinka drogi po-
wiatowej, będącej łącznikiem 
pomiędzy miejscowościami 
Chwaliszów i Sady Górne.

Łącznik ten umożliwia 
mieszkańcom szybkie prze-

mieszczanie się z ominięciem 
Starych Bogaczowic. Miesz-
kańcy czekali na nową drogę 
ponad 20 lat, a w ich imieniu 
o remont nawierzchni aktyw-
nie zabiegał radny Bogusław 
Uchmanowicz.

- Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego pod moim kierow-
nictwem postawił na drogi, 
kulturę, modernizacje i inwe-
stycje. I są to nasze priorytety 
w działaniu na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa i jakości 
życia mieszkańców naszego 
powiatu. Obejmując funkcję 

starosty obiecałem miesz-
kańcom nową jakość w zarzą-
dzaniu powiatem, a otwarcie 
kolejnego już odcinka wyre-
montowanej drogi jest tego 
niezbitym dowodem – po-
wiedział podczas uroczysto-
ści starosta wałbrzyski Jacek 
Cichura.

Remont drogi wykonany 
został w ramach zadania pn. 
„Przebudowa i modernizacja 
odcinków dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Wałbrzy-
skiego”.

(GŁ)

Otwarcie drogi powiatowej 
z Chwaliszowa do Sadów Górnych 

W Głuszycy, z okazji Dnia 
Dziecka, odbył się Powia-
towy Dzień Sportu. Pogoda 
dopisała i na boisku spor-
towym pojawiło się kilkaset 
dzieci. Organizatorzy impre-
zy: Powiat Wałbrzyski, Gmi-
na Głuszyca, Stowarzysze-
nie „Pomoc Dziecku” oraz 
Centrum Kultury – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy, przygotowali całą 
masę atrakcji.

Było mnóstwo konkurencji 
sportowych, zabawy prowa-
dzone przez klaunów, zabawy 
muzyczne, gry i teatrzyk. Nie 
zabrakło także uwielbianych 
przez dzieci słodyczy.

- Bardzo się cieszę, że mo-
żemy się tu dzisiaj razem ba-
wić przy tak pięknej pogodzie 
i całej masie atrakcji. Dzień 
Dziecka to dzień zabawy, ra-
dości oraz szczęścia i tej dobrej 
zabawy życzę Wam wszystkim 
- powiedział otwierając impre-
zę starosta wałbrzyski Jacek 
Cichura.

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód wręczył „Klucz do mia-
sta” delegacji złożonej z dzie-
ci, symbolicznie przekazując 

Powiatowy Dzień Sportu 
w Głuszycy

im władzę na ten dzień. A w 
pierwszej konkurencji wzięli 
udział organizatorzy - każdy 
z nich musiał wypić szklankę 
okropnie kwaśnego napoju i 
zachować przy tym uśmiech. 
Wszyscy zaliczyli tę konkuren-
cję wzorowo.

- Imprezę �nansował Po-
wiat Wałbrzyski w ramach 
kalendarza imprez kulturalno 

– sportowych Powiatu wał-
brzyskiego na rok 2017. Orga-
nizacja tego przedsięwzięcia 
była możliwa dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu wice-
przewodniczącej Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego Grażyny 
Owczarek, za co jej serdecznie 
dziękujemy w imieniu dzieci – 
podkreślają organizatorzy.

(GŁ)

R E K L AMA

Gdy słyszę, że pan Da-
rek wcale nie pomaga, że 
to tylko siła autosugestii 
i takie placebo, to mi się 
chce śmiać. Placebo i auto-
sugestia mogą działać na 
dorosłego człowieka. Ale 
nie na dwuletnie dziecko. 
A mój Alex od urodzenia 
cierpiał na ciężką choro-
bę autoimmunologiczną. 
Własny system odporno-
ściowy zwalczał mu nerki, 
jakby były obcym ciałem. 
Od 8 lat mieszkam w An-
glii, leczyli go tam najlepsi 
specjaliści. Bez efektów. 
Aż siostra, która mieszka 
w Świdnicy, powiedziała: 
przyjedź z Alexem do pana 
Darka.

To opowieść pani Karo-
liny Lisek. Jej siostra miała 
mięśniaki, które po kilku wi-
zytach u pana Darka zniknęły 
i operacja była niepotrzeb-
na. - Pomógł mnie, pomoże 
i Alexowi – przekonywała 
Karolinę. I rzeczywiście, Alex 
tra�ł do uzdrowiciela dwa 
lata temu. Miał wtedy pięć 
seansów, po których stan po-
prawił się na tyle, że można 

Naprawdę uzdrawia. To nie autosugestia
było odstawić leki - te same, 
które podaje się osobom z 
przeszczepami. Chłopiec był 
zdrów, ale w lutym zeszłe-
go roku znów dolegliwość 
zaczęła się odzywać. Znowu 
pięć seansów – i Alex do dziś 
jest zdrów jak ryba.

-Dosłownie! – mówi pani 
Karolina i wyjaśnia: - Inne 
dzieci z przedszkola przyno-
szą to grypę, to anginę, to je 
brzuch boli. A Alex, przedtem 
dziecko ciężko chore i cho-
rowite, teraz zdrowy jak koń. 
Zresztą, ja też skorzystałam 
z okazji, po wizytach u pana 
Darka przeszła mi migrena. 
A mój mąż ciężko w Liver-
poolu haruje na budowach i 
zaczął mu siadać kręgosłup. 

Ale i jemu pod dotykiem 
pana Darka przeszło. Ktoś 
może powiedzieć, że u mnie 
i u niego zadziałała ta autosu-
gestia, ale u małego dziecka? 
To chyba żart. Pan Darek ma 
naprawdę w rękach jakąś 
niesamowitą moc. Po prostu 
zabiera tymi rękami choroby!

Podobnie uważa pan An-
drzej Muszycki z Wrocławia. 
On cierpiał na rwę kulszową, 
jego mama na ból kolana 
i arytmię serca. Oboje pod 
wpływem pana Darka po-
czuli ulgę, a serce mamy się 
uspokoiło.

 – Ale spróbowaliśmy i z 
siostrzeńcem, Mikołajem. 
Miki miał mocną alergię i po 
trzech wizytach mu minę-

ła – opowiada pan Andrzej. 
I zgadza się, że na tak małe 
dziecko nie mogła zadziałać 
autosugestia. – Zresztą, na 
mnie też nie. Przecież każdy 
krok był bólem od biodra 
do palców stopy. Bólem do 
wścieknięcia. Nie pomagały 
mocne środki przeciwbólo-
we, a pomoże wiara, że nie 
boli? Wykluczone. Mama też 
chodziła o lasce, a teraz zasu-
wa jak sarenka. Kolana bolały 
ją przedtem zawsze, a teraz 
tylko na zmianę pogody. A 
poprawę pracy serca to już 
badania potwierdzają. Nie 
wiem, jak on to robi, ale robi! 
–mówi pan Andrzej.

- Chociaż prawdą jest, 
że są ludzie bardziej i mniej 
podatni na przekaz ener-
gii. Dlatego każdy, kto do 
mnie przychodzi, musi po-
zostawać pod opieką leka-
rzy. Bo ja ich uzupełniam, 
ale nie zastępuję – wyjaśnia 
uzdrowiciel. A pani Karolina 
się śmieje: - No tak, lekarze 
potwierdzają, że nastąpiła 
niewyjaśniona, ogromna po-
prawa.

(ego)

SPŁATA KREDYTÓW 
POŻYCZEK

 1 niska rata, 

 zwrot odsetek, 

 dodatkowa gotówka 

a dla dobrych klientów 
KREDYT NA OŚWIADCZENIE 

do 25 tys. zł 
z oprocentowaniem 3,99 %

Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1
(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof)

Nasi doradcy:
tel. 531-227-390           tel. 531-483-291 
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POSZUKUJEMY 
PRACOWNIKÓW

• Lakiernik (pracownik lakierni proszkowej)

• Operator maszyn CNC
(wykrawarka laserowa)

• Magazynier
• Pomocnik produkcyjny 

(pracownik transportu wewnętrznego)

Zainteresownych prosimy o dostarczenie CV 
do siedziby fi rmy:

Świebodzice, ul. Strefowa 9 
lub na e-mail: praca@enwar.pl

R E K L AMA

Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. 
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie 
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Ja-
nina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

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

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

tel. 693-788-894, 784-609-208

16 czerwca - LEGNICA, 17 czerwca - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE,
18 czerwca - WROCŁAW, 19 czerwca - LUBIN i GŁOGÓW, 

20 czerwca - ZIELONA GÓRA i GORZÓW WLKP.

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!
R E K L AMA

Powrócę do wydarzenia z 
23 marca br. kiedy to stałem się 
obiektem przestępczego ataku 
dokonanego systemem „na 
policjanta”, o czym informowa-
łem w felietonie „Mój ci on, czy 
nie” (Tygodnik DB 2010 nr 13 z 
06.04.2017), wyrażając w nim 
wątpliwość, czy zatrzymany 25 
marca przez wałbrzyskich po-
licjantów przestępca, jest tym 
samym, który chciał na mnie 
„zarobić”. Zatrzymany osobnik 
wpadł 22 marca zaraz po tym, 
jak dokonał trzykrotnego oszu-
stwa „na wnuczka”, a więc nie 
mógł to być ten sam, co się na 
mnie zasadził. Ponieważ złoży-
łem zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa na moją 
szkodę, jako pokrzywdzony 
czekałem cierpliwie na posta-
nowienie o wszczęciu (ewen-
tualnie o odmowie wszczęcia) 
postępowania w tej sprawie. 
Nie wiedząc dlaczego prowa-
dząca dochodzenie Komenda 
Miejska Policji w Wałbrzychu 
nie raczyła jednak ze swojego 

Zrobieni w bambuko
Janusz
Bartkiewicz

prawnego obowiązku się wy-
wiązać, co - zgodnie z przepi-
sami - powinna uczynić „nie-
zwłocznie”, czyli bez zbędnej 
zwłoki, po 36 dniach (24.04.
br.), wystosowałem stosowne 
zapytanie zarówno do KMP, 
jak i Prokuratury Rejonowej w 
Wałbrzychu. Tym razem policja 
zareagowała już po 12 dniach 
i zostałem pisemnie powiado-
miony, iż 24.03.br. w „mojej 
sprawie” zostało wszczęte do-
chodzenie o sygn. RSD 68/17. 
Zdziwiło mnie trochę, że prze-
słano mi powiadomienie, a nie 
postanowienie o wszczęciu 
dochodzenia, które winno być 
zatwierdzone przez prokurato-
ra, ale pomyślałem sobie, że to 
taka drobna tylko niedoróbka 
ze strony policjantów, którzy 
zapewne po uszy zawaleni są 
robotą. Zmieniłem jednak zda-
nie, kiedy dotarła do mnie od-
powiedź z Prokuratury Rejono-
wej w Wałbrzychu, z której „jak 
byk” wynika, że w „mojej spra-
wie” nie zostały wszczęte żad-
ne czynności, albowiem moje 
zawiadomienie o przestęp-
stwie (i jaki mniemam protokół 
przesłuchania oraz przedsta-
wione przeze mnie dowody 
w postaci nagranej rozmowy 
z oszustem) zostało włączone 
do dochodzenia o sygn. RSD 

68/17, wszczętego 24 marca 
przeciwko zatrzymanemu 22 
marca wspomnianemu na 
wstępie oszustowi. Wynika to 
z treści pisma prokuratury, w 
którym jestem informowany, 
że dochodzenie o sygn. 68/17 
prowadzone jest przeciwko 
osobie, której nie postawiono 
jednak zarzutu dotyczącego 
przestępstwa, jakiego dokona-
no na moją szkodę 23 marca. I 
wszystko stało się jasne.

Po pierwsze dotarło do 
mnie dlaczego z KMP nie 
otrzymałem postanowienia o 
wszczęciu tego dochodzenia. 
A stało się tak dlatego, że w po-
stanowieniu takim muszą być 
zawarte postawione podejrza-
nemu zarzuty, ale wówczas do-
wiedziałbym się, że dochodze-
nie nie dotyczy przestępstwa 
dokonanego na moja szkodę 
i mógłbym interweniować. Po 
drugie, wszczęcie kolejnego 
dochodzenia obciąża policyjną 
statystykę, co przy przekona-
niu, iż na wykrycie sprawcy nie 
ma szans, dla policjantów sta-
je się bardzo niewygodne, bo 
dane statystyczne analizowane 
są przez jednostki nadrzędne i 
z tego tytułu mogą być formu-
łowane konkretne pretensje 
do kierownictwa komendy 
miejskiej. Prowadzący docho-

dzenie zapewne naiwnie zakła-
dali, że ja się w tym nie połapię, 
a skierowanie aktu oskarżenia 
zamknie sprawę raz na zawsze. 
Dziwię się tylko, że szanownym 
funkcjonariuszom nie przyszło 
do głowy, że pojawiłbym się na 
procesie i wówczas szydło rów-
nież wyszłoby z worka.

Tak więc stałem się o�arą 
podwójną. Raz o�arą oszustwa 
ze strony przestępcy. Drugi 
raz oszustwa ze strony tych, 
których jednym z podstawo-
wych zadań jest walka z oszu-
stwami. Zastanawiam się ilu 
takich ja jak KMP ma już swym 
„na koncie”? Jest to ważne, 
bo sprawa ta ma też inny wy-
miar, na co szczególnie chcę 
zwrócić uwagę prokuraturze. 
Otóż takie postępowanie jest 
klasycznym przykładem nie-
dozwolonej żonglerki danymi 
statystycznymi, dla polepsze-
nia obrazu wyników pracy jed-
nostki, co nosi już znamiona 
czynu zabronionego. Stanowi 
tak art. 56 ustawy o statysty-
ce publicznej, który - oprócz 
grzywny, kary ograniczenia 
wolności - przewiduje też karę 
pozbawienia wolności do lat 
2. Więc korzystając z okazji sta-
wiam publicznie pytanie Panu 
Komendantowi Miejskiemu 
Policji w Wałbrzychu: co Pan 
na to, panie komendancie? Czy 
zgadza się Pan z tym, aby pań-
scy podwładni nie tylko mnie, 
ale i Pana robili w przysłowio-
we „bambuko”. Ja się z tym 
nie zgadzam i stosowne kroki 
prawne zamierzam podjąć. 
Cieszyłbym się, gdybym przy-
najmniej w tym zakresie znalazł 
w Panu sojusznika.

***

Będąc znów przy „policyj-
nych sprawach” pragnę poin-
formować naszych Czytelni-
ków o tym, że 1 czerwca br. w 
Sądzie Okręgowym w Świdnicy 
rozpoczął się ponownie proces 
przeciwko byłym już funkcjo-
nariuszom policji, których pro-
kuratura oskarża o śmiertelne 
pobicie Piotra Grucy, które 
miało miejsce 9 sierpnia 2013 
roku na terenie Komisariatu V 
w Wałbrzychu. Z wielką uwagą 
przysłuchiwałem się temu, co 

mieli do powiedzenia sądowi 
obydwaj oskarżeni, albowiem 
najważniejszym zadaniem 
obrony, na co w swym orzecze-
niu zwrócił szczególną uwagę 
sąd apelacyjny, jest dowodo-
we wskazanie, że do pobicia 
Piotra Grucy mogło dojść w 
innych okolicznościach i w in-
nym miejscu, niż wskazuje to 
akt oskarżenia. Przypomnę, że 
sąd apelacyjny podkreślił, że 
aby przyjąć linię obrony, musi 
ona wykazać, iż do pobicia 
doszło w przeciągu 7 minut 
od momentu wyjścia P. Grucy 
z komisariatu, albowiem po 
upływie tego czasu wykonał 
on kilka telefonów, informując 
swoich rozmówców, że został 
w komisariacie pobity, przez 
co bardzo bolą go żebra i ma 
trudności z oddychaniem. To 
właśnie treść tych rozmów 
jest niepodważalnym dowo-
dem na to, że został pobity 
właśnie w komisariacie, a 
obrona nie dysponuje żad-
nymi dowodami, iż mogło to 
nastąpić w innym czasie i w 
innym miejscu. Wszystko to, 
co znów 1 czerwca zostało za-
prezentowane przed sądem, 
jest niczym innym jak tylko 
domysłami, a - jak wiadomo 
- domysły dowodami nie są 
i być nie mogą. Zdaję sobie 
sprawę, że broniąc oskarżone-

go, obrońcy mogą wygłaszać z 
całkowitą powagą rożnego ro-
dzaju teorie i przypuszczenia, 
ale są jakieś tego granice. Pi-
szę o tym, ponieważ z wielkim 
zaskoczeniem (i zdziwieniem) 
wysłuchałem wywodu obroń-
cy wskazującego, że to o czym 
opowiadał przez telefon swo-
im kolegom Piotr Gruca, było 
tylko elementem budowania 
sobie w jego środowisku au-
torytetu mocnego człowieka, 
który przed glinami nie pęka, 
co ma być dowodem, że w 
komisariacie go nie pobito. 
Słuchałem tego z naprawdę 
wielkim zażenowaniem. Na-
tomiast oskarżony Grzegorz 
K., starając się udowodnić, 
że z pobiciem nie miał nic 
wspólnego, naprawdę w spo-
sób wyjątkowo szczegółowy, 
przedstawił wykaz wszystkich 
czynności, jakie w tym dniu, a 
zwłaszcza w tym czasie, wyko-
nywał. Miało to być dowodem, 
że nie był w stanie brać udziału 
w pobiciu. Ja temu się nie dzi-
wię, bo człowiek się broni. Po-
myślałem tylko, że niczego to 
nie może dowodzić, ponieważ 
ciężkiego pobicia można doko-
nać w kilka, góra w kilkanaście, 
sekund. Wystarczy parę bardzo 
silnych uderzeń pięścią i parę 
kopniaków. 

www.janusz-bartkiewicz.eu

Festyn rekreacyjny z oka-
zji Dnia Dziecka, stanowił 
jedną z najważniejszych im-
prez zorganizowanych na 
Dni Podzamcza, największe-
go wałbrzyskiego osiedla. 

Przeprowadzono go na te-
renie przy kościele para�i Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. 
Dla mieszkańców w różnym 

wieku, którzy licznie przybyli na 
imprezę, przygotowano mnó-
stwo atrakcji. Były m.in. wystę-
py sceniczne dzieci z podzam-
czańskich przedszkoli i szkół. 
Zaprezentowano zbiorowe i 
indywidualne pokazy taneczne 
i wokalne, zorganizowano licz-
ne konkursy, m.in. ekologiczne i 
malowania na asfalcie, symula-

tor bezpiecznej jazdy samocho-
dem i konne przejażdżki. Dla 
najmłodszych udostępniono 
wesołe miasteczko z wieloma 
urządzeniami zabawowymi, 
powodzeniem cieszyły się sto-
iska gastronomiczne z lodami, 
napojami, popcornem i słodki-
mi przekąskami.

(BAS)

Dni Podzamcza
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WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!! 
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
24.06 - 05.07.2017 - 1875 PLN 1175 PLN!!! - OSTATNIE 16 MIEJSC
03.07 - 14.07.2017 - 1875 PLN 1175 PLN!!!  - OSTATNIE 16 MIEJSC
12.07 - 23.07.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 20 MIEJSC
21.07 - 01.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC
30.07 - 10.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 21 MIEJSC
08.08 - 19.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
17.08 - 28.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
26.08 - 06.09.2017 - 1875 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC
04.09 - 15.09.2017 - 1499 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC

13.09 - 22.09.2017 - 1499 PLN 999 PLN!!! - OSTATNIE 7 MIEJSC

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA 
1875 PLN  1400 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

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

SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

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

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

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

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN
WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - CENA OD 885 PLN

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

KOLONIA JASTRZĘBIA GÓRA!!! 
BOGATY PROGRAM!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!

O4.07 - 14.07.2017 - 1899 PLN  1 399 PLN!!!
08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN 1 399 PLN!!!

08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN - 1 450 PLN!!! KOLONIA PIŁKARSKA!!!

R E K L AMA

R E K L AMAUgotuj zupę 
i wygraj 500 zł!
10 czerwca na stadionie 
sportowym w Starych Bo-
gaczowicach odbędą się III 
Dni Gminy Stare Bogaczo-
wice.
Wśród licznych atrakcji przy-
gotowanych na ten dzień, 
między innymi zorganizowa-
ny zostanie konkurs kulinar-
ny „Bogaczowicka zupa”.
- Konkurs adresowany jest 
do pełnoletnich mieszkań-
ców gminy Stare Bogaczowi-
ce. Dopuszcza się zgłoszenie 
potrawy przez osobę niepeł-
noletnią wspólnie z pełno-
letnim opiekunem. Aby przy-
stąpić do konkursu należy 
zapoznać się z regulaminem 
oraz wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i dostarczyć 
go do Gminnego Centrum 
Edukacyjno –Społecznego 
ul. Główna 148, 58-312 Stare 
Bogaczowie, tel. 74 844 35 
03 lub przesłać skan wypeł-
nionego i podpisanego zgło-
szenia pocztą elektroniczną 
na adres: centrumstbog@
op.pl. – zachęcają organiza-
torzy III Dni Gminy Stare Bo-
gaczowice.

(IL)

Przedsiębiorstwo wy-
konujące remont drogi 
w Strudze, informuje, 
że w dniach od 07. do 
09.06.2017 r. w godz. od 
8.00 do 19.00 nastąpi za-
mknięcie drogi wojewódz-
kiej nr 376 na odcinku od 
Lubomin - Struga.

Przypomnijmy: 25 maja 
2017 roku wykonawca prac 
remontowych na drodze 
wojewódzkiej 376 całko-
wicie zamknął przejazd na 
odcinku Struga – Lubomin. 
Kierownik kontraktu za-
mknięcie przejazdu w dniach 
25-27 maja 2017 r. (w godz. 
7.30 – 18.00) uzasadnił… 
awarią. Gmina Stare Boga-
czowice, na terenie której 
znajduje się remontowany i 
zamknięty odcinek, została 
powiadomiona o tym fakcie 
25 maja w godzinach poran-
nych. Wcześniej wykonaw-
ca prac informował tylko o 
utrudnieniach w ruchu, a nie 
o całkowitym wstrzymaniu 
ruchu. Na żadnej z dróg do-
jazdowych do zamkniętego 
odcinka nie było informacji 
o zamknięciu drogi i oznako-
wania objazdów. Co więcej, 
pracownik �rmy remontują-
cej drogę na skrzyżowaniu 
z DW 367 w Jabłowie, infor-

Znów zamkną drogę!

mując o zamknięciu drogi, 
wprowadzał kierowców w 
błąd mówiąc, że od strony 
Jabłowa (z kierunku Kamien-
na Góra i Boguszów Gorce) 
można dojechać do Strugi, 
tymczasem droga była za-
mknięta już w połowie wsi 
Lubomin. Poza tym pracow-
nicy �rmy w punktach za-
mknięcia drogi nie wiedzieli 
jak pokierować kierowców 
objazdami.

Tym razem zarządca dro-
gi – Dolnośląska Służba Dróg 

i Kolei oraz wykonawca prac 
wyciągnęli wnioski z tamtej 
skandalicznej sytuacji.

- W związku z koniecz-
nością zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
na odcinku remontowanym 
droga będzie zamknięta 
podczas prowadzenia ro-
bót. Prowadzone w ubie-
głym tygodniu prace przy 
połówkowym zajęciu jezdni, 
zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu 
nie zapewniły bezpiecznego 

przejazdu uczestnikom ru-
chu drogowego, wystąpiły 
również szkody materialne. 
Z powodu nadmiernej, nie-
dozwolonej prędkości przez 
kierowców doszło do zda-
rzeń drogowych i wystąpiły 
zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Kierujący 
pojazdami niejednokrotnie 
omijając sprzęt drogowy, 

zajmujący jeden pas drogo-
wy, wjeżdżali na chodniki, 
niszcząc krawężniki i wpu-
sty burzowe. Spowodowana 
przez uczestników ruchu 
drogowego awaria urządzeń 
drogowych, wymusza na 
wykonawcy wprowadzenie 
przedmiotowego objazdu – 
informuje wykonawca prac.

(RED)

Gmina Stare Bogaczowice
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In memoriam - Ku pamięci

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

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Jakuba Gruba 
 składa rodzina.

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

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

składa rodzina.

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

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Janusza Wanat 
 składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

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

w tym trudnym czasie składa rodzina.

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

R E K L AMA

Organizatorzy XXXVII Dni 
Szczawna-Zdroju przygoto-
wali w tym roku mnóstwo 
atrakcji, które wypełniły 
program czterodniowych 
obchodów. W wydarzeniach 
sportowych, rekreacyjnych 
oraz kulturalnych uczestni-
czyli mieszkańcy uzdrowi-
skowej gminy, kuracjusze, 
turyści i mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości. 

Jednym z punktów Dni 
Szczawna-Zdroju było „I Dyk-
tando o pióro burmistrza”, 
które zostało zorganizowa-
ne w bibliotece. Tekst został 
przygotowany przez dyrek-
tora MBP- Magdalenę Klim-
czak. Nad przebiegiem kon-
kursu czuwało jury, złożone 
z polonistek szczawieńskich 
Szkół, pod przewodnictwem 
Iwony Czech. Podczas dyk-
tanda obecny był burmistrz 
Szczawna-Zdroju Marek Fe-
doruk, który ufundował pióro 
z wygrawerowanym napisem: 
Mistrz Ortogra�i 2017 oraz 
nazwą dyktanda. W konkursie 
wzięło udział 7 odważnych 
- zarejestrowanych uczestni-
ków ze Szczawna-Zdroju oraz 
jedna osoba, która chciała się 
sprawdzić. Wśród piszących 

Ekologiczna czytelnia
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Szczawnie-Zdroju za-
prasza na wielkie otwarcie 
letniej czytelni, zrealizo-
wanej w ramach projektu 
„Czytam bez zadyszki!- eko-
logiczna czytelnia” ze środ-
ków Funduszu Toyoty „Do-
bre pomysły zmieniają nasz 
świat”. - Impreza odbędzie się 
10 czerwca (sobota) o godz. 
10.00 na skwerze przed bi-
blioteką. W ramach projektu 
powstanie ekologiczna czy-
telnia otoczona zielenią oraz 
budki na książki, które umiej-
scowione będą nie tylko przed 
biblioteką, ale i na terenie 
dwóch szczawieńskich par-
ków. W otoczeniu pachnących 
róż – nawiązanie do leczenia 
w Szczawnie depresji - będzie 
można poczytać książki także 
po zamknięciu biblioteki. Do 
budek na książki można od-
kładać swoje przeczytane lub 
korzystać z tych, które tam się 
będą znajdowały. Celem pro-
jektu jest promowanie czyta-
nia oraz zdrowego stylu życia. 
Szczawieńska biblioteka na 
ten cel otrzymała z Funduszu 
Toyoty 18 800 zł. Zapraszamy 
wszystkich na inaugurację 
ekologicznej czytelni – zachę-
cają pracownicy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczaw-
nie-Zdroju.

(RED)

Poszukiwany, 
poszukiwana
Uzdrowiskowa Gmina Miej-
ska Szczawno-Zdrój zatrud-
ni kierownika półkolonii od 
17 lipca do 28 lipca 2017 r. 
Zainteresowane osoby pro-
szone są o kontakt telefonicz-
ny pod numerami: 533 474 
105 lub 74 849 39.

(RED)

W Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie-Zdroju roz-
brzmiewała muzyka dzie-
cięca. Słowami piosenki 
„Fantazja, fantazja, bo 
fantazja jest od tego, aby 
bawić się, aby bawić się, 
aby bawić się na całego” 
rozpoczęto VII Festiwal Pio-
senki Dziecięcej „Fantazja”, 
zorganizowany przez Miej-
ską Szkołę Podstawową w 
Szczawnie-Zdroju.

Pomysłodawczynią i pro-
wadzącą koncert była Ka-
tarzyna Francuziak, która 
podkreśliła, że powodem 
do dumy i radości jest coraz 
większa liczba uczestników 
oraz coraz wyższy poziom 
wokalny konkursu. Dodała, 
że głównym celem festiwalu 
jest promowanie dziecięcej 
aktywności artystycznej oraz 
rozwój talentu muzycznego 
dzieci.

Zmagania konkursowe 
odbyły się w dwóch katego-
riach: klasy I-III i IV-VI. Pro-
fesjonalne jury w składzie: 
Małgorzata Wiłkomirska 
(Przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Kultury Rady Miej-
skiej w Wałbrzychu), Maja Lu-
dwiczak (wokalistka), Sylwia 
Sałamaj (instruktor w Zespole 
Pieśni i Tańca Wałbrzych) oraz 
Dariusz Futyma (wokalista i 
klarnecista zespołu Futyma 
Oktet, muzyk Filharmonii 
Sudeckiej, nauczyciel w Ze-
spole Szkół Muzycznych im. 
Stanisława Moniuszki w Wał-
brzychu) po wysłuchaniu pre-
zentacji wokalnych 27 uczest-
ników postanowiło przyznać 
następujące nagrody:

Grand Prix – Magdalena 
Miara (Gminny Zespół Szkol-
no- Przedszkolny w Czarnym 
Borze);

kategoria klas I-III: I miej-
sce – Hanna Roman (Miej-
ska Szkoła Podstawowa w 
Szczawnie-Zdroju), II miej-
sce – Iga Wojciechowska 
(Publiczna Szkoła Nr 15 w 
Wałbrzychu), III miejsce – Ja-
goda Łysoń (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 28 w Wał-
brzychu), wyróżnienie: Hanna 
Wróbel (Miejska Szkoła Pod-
stawowa w Szczawnie-Zdro-
ju), Klaudia Kalukin – Zespół 
Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Wałbrzychu;

kategoria klas IV-VI: I miej-
sce – Michał Krupa  (Publicz-
na Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Świebodzicach), II miej-
sce – Jacek Derej (Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 15 w 
Wałbrzychu), III miejsce - Ma-
ria Kajewska  (Szkoła Podsta-
wowa w Mokrzeszowie), wy-
różnienie: Zuzanna Grzesiak 
(Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Głuszycy), Aniela Michalska 
(Miejska Szkoła Podstawowa 
w Szczawnie-Zdroju).

- Dziękujemy za pomoc 
w zorganizowaniu festiwa-
lu: burmistrzowi Szczawna-
-Zdroju Markowi Fedorukowi, 
�rmie Wypieki Rajewskich, 
Agnieszce Sobczak, Usługi 
Marketingowe – dostawcy 
mleka i owoców do szkoły, 
Wałbrzyskiemu Przedsiębior-
stwu Wodociągów i Kanali-
zacji oraz przewodniczącej 
Rady Rodziców Agnieszce 
Pisarskiej.

(MM)

Szczawno-Zdrój

VII Festiwal Piosenki 
Dziecięcej Fantazja

Dla każdego coś miłego

byli seniorzy oraz szczawień-
scy radni- Łukasz Kurjata i 
Jacek Baran. Jury dość długo 
trzymało uczestników w nie-
pewności, aż w końcu ogłosiło 
werdykt: Mistrzem Ortogra�i 
2017 został Jacek Baran, uzy-
skując 90 punktów (na 100 
możliwych). Andrzej Stokłosa 
i Małgorzata Kowalska zajęli 
kolejne miejsca w konkursie. 
Pozostali uczestnicy również 
wypadli bardzo dobrze. Naj-
większą trudność piszącym 
sprawiły słowa zapożyczone: 
cool oraz designerski. Nieła-
two było również z zapisywa-
niem dialogów. 

Kolejnym wydarzeniem 
był �nał II Gry Miejskiej „Soli-
ce-Zdrój”. Impreza organizo-
wana była przy współudziale 
Miejskiej Szkoły Podstawowej, 

Przedszkola Miejskiego oraz 
Publicznego Gimnazjum w 
Szczawnie Zdroju. Tym razem 
start nastąpił sprzed hali spor-
towej, gdzie wcześniej uczest-
nicy zapoznali się z zasadami 
zabawy, otrzymali identy�ka-
tory i karty zadań, a następnie 
wyruszyli wyznaczoną trasą. 
Drużyny musiały wykazać się 
umiejętnością współpracy 
oraz dobrą kondycją �zyczną. 
Zawodnicy wyszukiwali za 
pomocą wykreślanki - haseł 
związanych z naszym uzdro-
wiskiem oraz cytatów ze zna-
nych dzieł literackich. Rodziny 
musiały także nawlec w jak 
najszybszym czasie sznurek na 
patyk czy przejść chodzikiem 
grupowym z jednego końca 
sali na drugi. To ostatnie za-
danie wzbudzało uśmiech na 
twarzach naszych uczestników 
i okazało się trudnym do przej-
ścia. Oto lista zwycięzców: I 
miejsce- Drużyna „Szczęśliwa 
siódemka”, II miejsce „Kalina 
i super drużyna”, III miejsce 
„Wesoła Trójeczka”. Wszyscy 
biorący udział w konkursie 
otrzymali drobne upominki. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali 
wejściówki na basen i saunę 
oraz ręczniki, których sponso-
rem było Centrum Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu.

(RED)
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Gmina Jedlina - Zdrój 
podpisała z Instytucją Po-
średniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej (IPAW) umowę 
o do�nansowanie projektu 
Ograniczenie niskiej emisji 
w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój 
w ramach Osi Priorytetowej 
nr 3 „Gospodarka nisko-
emisyjna” Działania nr 3.4 
„Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych” Poddziałania nr 
3.4.4 „Wdrażanie strategii ni-
skoemisyjnych - ZIT AW” Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach realizacji projek-
tu zaplanowano: 

Budowę trzech centrów 
przesiadkowych tj.: przy Placu 
Zwycięstwa powstaje  węzeł 
przesiadkowy z miejscami 
parkingowymi (parkuj i jedź) 
oraz stojaki na rowery („bike 

& ride”). Zostanie wymieniona 
wiata, zainstalowany elektro-
niczny rozkład jazdy oraz po-
wstanie nowy podjazd dla au-
tobusów, w Kamieńsku (przy 
ul. Pokrzywianki) oraz w Je-
dlince (w pobliżu ul. Kłodzkiej 
2) wymienione zostaną wiaty, 
przebudowane będą podjaz-
dy oraz zainstalowane stojaki 
na rowery („bike & ride”).

Budowę trasy pieszo-rowe-
rowej od ul. Zakopiańskiej do 
ulicy Chrobrego w Jedlinie-
-Zdroju.

Modernizację oświetlenia 
na energooszczędne w Gmi-
nie Jedlina-Zdrój.

Głównym celem projek-
tu jest ograniczenie niskiej 
emisji transportowej w Jedli-
nie-Zdroju w ramach kom-
pleksowych strategii nisko-
emisyjnych. Celami projektu 
są również lepsza integracja 

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

W konkursie, na zasadach nieod-
płatnych, uczestniczyć może każdy, 
dla kogo gotowanie jest zawodem, 
przyjemnością, pasją. Konkurs po-
dzielony jest na dwie kategorie:
1. Wystawcy instytucjonalni, np.: 
restauracje, gospodarstwa agrotu-
rystyczne, zajazdy, zarejestrowane 
podmioty gospodarcze zajmujące 
się gastronomią,
2. Osoby �zyczne (indywidualnie, 
grupowo, rodzinnie).
Oceną przygotowanych przez wy-
stawców zup zajmuje się jury. Or-
ganizatorem imprezy jest Centrum 
Kultury w Jedlinie – Zdroju.
Informacje organizacyjne:
Wystawcy będący osobami �zycz-
nymi przygotują minimum 6 litrów 
zupy.
Wystawcy instytucjonalni przygotu-
ją minimum 10 litrów zupy – z uwagi 
na bardzo duże zainteresowanie 
Festiwalem, organizatorzy zachęca-
ją do przygotowania większej ilości 
zupy!
Wszyscy uczestnicy Festiwalowego 
konkursu, 1 litr zupy w oddzielnym 
naczyniu wraz z przepisem na zupę, 
dostarczają do recepcji Festiwalu – 
Festiwalowe Biuro Organizacyjne, w 
godz. 15:00-17:00, dokonując w ten 
sposób formalnego zgłoszenia.
Pozostałą ilość zupy uczestnicy kon-
kursu serwują publiczności festiwa-
lowej w naczyniach plastikowych. 
Uczestnicy konkursu mają prawo 
wyboru co do płatnego lub nieod-
płatnego serwowania zupy dla pu-
bliczności (organizator – Centrum 
Kultury nie odpowiada za prawne 
aspekty prowadzonej sprzedaży).
Uczestnicy obowiązkowo muszą 
posiadać swoje naczynia ( garnek 
lub termos, chochlę, naczynia pla-
stikowe).
Organizator dla wszystkich uczestni-
ków konkursu zapewnia stanowisko 
konkursowe – wymiary 3 na 1,5 me-
tra, wyposażone w stół i ławkę oraz 
przyłącze elektryczne na 220 V.

Zaleca się przygotowanie ekspozycji 
gastronomicznej do godziny 14:30.
Organizator nie zapewnia urządzeń 
do podgrzewania / gotowania zupy.
Wydawanie zupy dla publiczności 
może odbywać się wyłącznie po 
uroczystości otwarcia Festiwalu od 
ok. 15:10.
Werdykt ogłosi Przewodniczący Jury 
w dniu Festiwalu o godz. 18:00.
W konkursie zostaną przyznane Zło-
te, Srebrne i Brązowe Wazy w dwóch 
kategoriach:
- wystawca – osoba �zyczna,
- wystawca instytucjonalny.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne na-
grody.
Nagrodą główną w kategorii Osoba 
�zyczna będą wczasy w Chorwacji 
dla 2 osób, ufundowane przez Or-
ganizację Usług Turystycznych Zbi-
gniew Górnicki.
Nagrodą główną w kategorii Wy-
stawca instytucjonalny są wczasy dla 
1 osoby w Port Grimaud /Francja/ 
ufundowane przez Biuro Podróży 
„Juventur Travel” Sp. z o.o. Dodat-
kową nagrodą w tej kategorii będą 
vouchery na reklamę (za I m-sce o 
wartości 5 tys. zł, II m-sce - 3 tys. zł, III 
m-sce - 2 tys. zł) w Gazecie Wrocław-
skiej, Panoramie Wałbrzyskiej i na 
portalu naszemiasto.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są w Cen-
trum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. 
Piastowska 13, telefonicznie: +48 
730 981 196, lub e-mail/skan: biblio-
teka@jedlinazdroj.eu.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgo-
dę na przetwarzanie danych oso-
bowych oraz rozpowszechnianie 
ich wizerunku w celach związanych 
z organizacją i promocją konkursu 
kulinarnego XV Dolnośląski Festiwal 
Zupy w Jedlinie-Zdroju.
Termin zgłoszenia do udziału w kon-
kursie upływa 22 czerwca 2017 r. o 
godz. 12.00.
Organizator zastrzega sobie prawo 
do mody�kacji niniejszego regula-
minu.

Regulamin Konkursu XV 
Dolnośląskiego Festiwalu Zupy 

25 czerwca 2017 r.

Ograniczą niską emisję
gałęzi transportu, zmniejsze-
nie wykorzystania samocho-
dów osobowych, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, poprawa dostępno-
ści do istniejących w mieście 
obszarów aktywności gospo-
darczej i obszarów usług pu-
blicznych, poprawa spójności 

komunikacyjnej dróg rowero-
wych w mieście.

Poprzez realizację pro-
jektu planuje się osiągnięcie 
poniższych efektów: liczba 
km wybudowanych dróg ro-
werowych  – 1100 m; szaco-
wany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych – 39,97 

ton CO2; liczba wybudowa-
nych węzłów przesiadkowych 
- 1 szt.; liczba wybudowanych 
obiektów bike & ride - 3 szt.; 
liczba wybudowanych obiek-
tów "parkuj i jedź" - 1 szt..

Umowa o do�nansowanie 
projektu została zawarta na 
kwotę 2 264 547,65 zł (wydat-

ki kwali�kowalne), przyznane 
do�nansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 
85 % wydatków kwali�kowal-
nych, pozostała wartość to 
środki własne Gminy Jedlina-
-Zdrój.

(UMJZ)
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Gmina Mieroszów

10 czerwca o godzinie 
17.00 w sali im. Włodka Szo-
mańskiego w Mieroszowie 
odbędzie się Koncert Laure-
atów V Ogólnobiałoruskie-
go Festiwalu Piosenki Anny 
German. Z kolei w Sokołow-
sku można obejrzeć wysta-
wę „Cudowne ikony”.

8 czerwca o godz. 18.00, 
w Domu Świętej Męczennicy 
Elżbiety w Sokołowsku, od-
będzie się wernisaż wystawy 
„Cudowne ikony”.

- A 10 czerwca o godz. 
18.00 - w imieniu Stowarzy-
szenia Współpracy Polska-
-Wschód Oddział w Wał-
brzychu, Centrum Kultury w 
Mieroszowie oraz OKiS we 

Wrocławiu - zapraszam na 
koncert laureatów V Biało-
ruskiego Festiwalu Piosenki 
Anny German “Eurydyka”. 
Festiwal organizowany jest 
przez Ambasadę Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Mińsku oraz 
Marynę Towarnicką i Witalija 
Aleszkiewicza. Laureaci festi-
walu zaprezentują piosenki z 
repertuaru Anny German. W 
koncercie wystąpią: Anasta-
zja Subocz, Halina Sokolnik, 
Krystyna Burak, Julia Skurko 
i zespół instrumentalny „Ars 
Longa”, a także zespół wokal-
ny „Wszystko w porządku”. 
Oprócz laureatów wystąpią 
zaproszeni artyści: Nadzieja 
Brońska, Iwan Iliczow, duet 

„Wspólna Wędrówka”. W ich 
wykonaniu usłyszymy mię-
dzy innym utwory: „Człowie-
czy los”, „Tańczące Eurydyki”, 
„Wróć do Sorrento”, „Tylko raz 
w roku kwitną sady”, „Nadzie-
ja” i wiele innych. Wszystkie 
utwory będą prezentowane 
w oryginalnych aranżacjach i 
zostaną wykonane w języku 
polskim, rosyjskim i włoskim. 
Mecenat nad koncertami 
sprawuje Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnoślą-
skiego. Wstęp jest bezpłatny 
– podkreśla Leszek Solarek 
ze Stowarzyszenia Współpra-
cy Polska-Wschód Oddział w 
Wałbrzychu.

(RED)

Ikony i koncert

Obchody 70-lecia Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Mieroszowie były to świę-
tem wszystkich uczniów, ab-
solwentów, nauczycieli oraz 
przyjaciół szkoły.

Jubileuszowy dzień, pe-
łen wrażeń, wzruszeń, wspo-
mnień i niezwykłych emocji, 
rozpoczął się w Sali Posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie. Na zaproszenie władz 
miasta przybyli emerytowa-
ni nauczyciele, dyrektorzy, 
przedstawiciel ZNP oraz sym-
patycy i przyjaciele szkoły. 
Burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński wraz z przewodni-
czącą Rady Miejskiej Mieroszo-
wa Marią Chmielnicką powitali 
wszystkich licznie przybyłych, 
podziękowali za trud, cierpli-
wość, wkład pracy w edukację 
wielu pokoleń, wręczyli kwiaty 
i podziękowania dla nauczy-
cieli emerytów. Następnie za-
prosili na poczęstunek, wspól-
ne wspominanie, opowieści 
i prezentację przygotowaną 

W ramach obchodów 
XLIII Dni Mieroszowa na 
Parkowej Górze odbyły się 
zawody rowerowe dla dzieci 
na PumpTracku, które przy-
sporzyły nie lada emocji. W 
trakcie pikniku rodzinne-
go dzieci mogły skorzystać 
z animacji prowadzonych 
przez instruktorki, wspólnie 
bawiły się, tańczyły, rysowa-
ły, malowały twarze.

W godzinach popołudnio-
wych odbył się koncert za-
przyjaźnionej czeskiej orkie-
stry pod nazwą Svingacek, a 
następnie można było poba-
wić się przy dźwiękach mu-
zyki zespołu Marconi. Każdy 
również mógł posilić się przy 
specjalnie przygotowanym 
stanowisku gastronomicz-
nym. Jedną z atrakcji była 
również wizyta żołnierzy 10 
Brygady Kawalerii Pancernej 

W piękne, słoneczne po-
południe – 1 czerwca na 
płycie boiska Mieroszowie 
zgromadzili się najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Miero-
szów, aby świętować Dzień 
Dziecka. Było wesoło, kolo-
rowo i miło.

Nie zabrakło również atrak-
cji: dmuchańce, tor przeszkód, 
pokazy strażackie, animacje to 
wszystko przygotowane było 
z myślą o wszystkich pocie-
chach. Tego dnia na twarzy 

każdego dziecka – mniejsze-
go i większego widać było 
zadowolenie. Burmistrz Mie-
roszowa Marcin Raczyński za-
chęcał do wspólnej zabawy i 
rozdawał nie tylko uśmiechy, 
ale także cukierki i owoce.

- Dziękujemy wszystkim 
dzieciom za przybycie i wspól-
ną zabawę i już dziś zaprasza-
my na kolejne obchody Dnia 
Dziecka – podkreślają organi-
zatorzy.

(RED)

Jubileusz szkoły

specjalnie na tę okoliczność. 
Po wzruszającym spotkaniu 
wszyscy udali się na mszę 
świętą, a następnie spotkali się 
na boisku szkolnym, gdzie od-
była część o�cjalna oraz część 
artystyczna w wykonaniu 
uczniów PSP w Mieroszowie. 
Na uroczystości licznie zgro-
madzili się rodzice, dziadko-
wie, absolwenci i zaproszeni 
goście. Burmistrz Mieroszowa 
złożył na ręce pani dyrektor 

Elżbiety Urbanik podziękowa-
nia i prezenty w postaci lapto-
pa oraz… przekazania budyn-
ku szkoły do remontu.

 – Jest to niewątpliwie 
historyczna i długo wycze-
kiwana chwila. Chcemy, aby 
uczniowie uczyli się w god-
nych warunkach, a poprzez to 
podniosła się jakość i standard 
pracy szkoły” – powiedział 
Marcin Raczyński.

Podczas uroczystości głos 
zabrali również nauczyciele 
emeryci, przedstawiciel ab-
solwentów, przewodniczący 
Rady Rodziców oraz pani dy-
rektor, która nie kryła wzrusze-
nia i zadowolenia.

- To niewątpliwie wielki 
sukces pedagogów i wszyst-
kich, którzy włączają się w 
życie szkoły, niezwykle ważne 
jest, abyśmy wspólnie bu-
dowali lepszą przyszłość dla 
wszystkich dzieci z terenu 
Gminy Mieroszów – podkre-
śliła.

(RED)

Obchody Dnia Dziecka

Dni Mieroszowa

ze Świętoszowa. Oblegani 
przez starszych i młodszych 
mieszkańców gminy żołnie-
rze prezentowali poszcze-
gólne rodzaje broni ręcznej. 
Równie oblegany był trenażer 
strzelecki „Cyklop”. 

- Dziękujemy naszym przy-
jaciołom artylerzystom DAS 

10 BKPanc ze Świętoszowa za 
wizytę, a wszystkim obecnym 
mieszkańcom Gminy Miero-
szów za obecność i wspólną 
zabawę. Parkiet był zapełnio-
ny do późnych godzin noc-
nych – dodają organizatorzy 
imprezy.

(RED)
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Walim

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych 
w obrębie wsi Zagórze Śląskie oraz w obrębie 

wsi Olszyniec, gm. Walim
wraz z prognozami oddziaływania 

na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym / t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 
ze zm. / oraz uchwał z dnia 29 listopada 2016 
roku: Nr XXIII/131/2016 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim, doty-
czy działek ewidencyjnych nr 250/1, 250/4; oraz 
Nr XXIII/130/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim, dotyczy dział-
ki ewidencyjnej nr 83, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozami oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach 
od 16.06.2017 r. do 14.07.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, 
w pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w pro-
jektach miejscowych  planów odbędzie się w dniu 
16.06.2017 r. o godz. 10:30 - dotyczy działek 
ewidencyjnych nr 250/1, 250/4  i o godz. 11:30 
- dotyczy działki ewidencyjnej nr 83, w Urzędzie 
Gminy Walim, w pok. nr 8. Zgodnie z art.18 ust.1 
ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie miejscowego planu, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28.07.2017 r. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko / Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm./, 
każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy 
oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski na-
leży składać w formie pisemnej, ustnie do protoko-
łu lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej na adres: urząd@walim.pl do Wójta Gminy 
Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2017 r.  

Festiwal 
gulaszu 
Już 24 czerwca – jedna z 
najsmaczniejszych imprez 
w regionie – Festiwal Gula-
szu. Zapach gotujących się 
w bograczach gulaszy rok-
rocznie przyciąga do Parku 
Jordanowskiego w Walimiu 
wielu smakoszy i miłośników 
tej wyśmienitej potrawy. - 
Może ktoś z Państwa chciał-
by wziąć udział w konkursie 
na najlepszy gulasz? Zachę-
camy – wystarczy zapoznać 
się z regulaminem konkursu, 
a następnie wypełnić kartę 
zgłoszenia. Do dzieła. Gorą-
co polecamy! – zachęcają or-
ganizatorzy Festiwal Gulaszu 
w Walimiu.

(RED)

Naukowcy 
w sztolniach 
Sztolnie Walimskie (pod-
ziemny kompleks „Rzecz-
ka” RIESE) odwiedzili 
naukowcy i studenci z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Celem prowa-
dzonych badań było wyko-
nanie skaningu laserowego 
podziemi, który pozwoli 
stworzyć dokładny trójwy-
miarowy model sztolni. Ba-
daniami kierował dr hab. 
inż. Tomasz Lipecki. Za jakiś 
czas zostaną zaprezentowa-
ne wyniki prac naukowców 
z AGH.

(EF)

Dworzec 
bez kasy
Od ponad trzech tygodni 
podróżni, korzystający z 
dworca PKP w Świebodzi-
cach, nie mogą kupić bile-
tu na dworcu. Kasa biletowa 
została zlikwidowana. - Z wy-
jaśnień, które uzyskaliśmy w 
PKP Nieruchomości we Wro-
cławiu, umowa z dotych-
czasowym najemcą została 
wypowiedziana. Nie wiado-
mo, kiedy zostanie zawarta 
nowa. Brak kasy biletowej 
jest dużym problemem, wie-
le osób korzysta z połączeń 
kolejowych, dojeżdżając do 
pracy czy szkoły. Dlatego 
niezwłocznie wystąpiłem 
do Kolei Dolnośląskich oraz 
PKP Intercity o jak najszyb-
sze przywrócenie możliwo-
ści zakupu biletu na dworcu 
– mówi burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz. Obecnie bilety 
należy kupować w pociągu, 
u konduktora.

(AB)

Skuteczna walka o 
środki zewnętrzne i dobre 
planowanie budżetu przy-
noszą pozytywne skutki, 
ponieważ z Gminy Walim 
nie znikają ekipy remontu-
jące drogi. - A to pozytyw-
nie wpływa na poprawę 
życia i estetykę Gminy Wa-
lim – podkreśla Adam Hau-
sman, wójt Gminy Walim.

W Dziećmorowicach przy 
ul. Sienkiewicza od numeru 
18 do 21 oraz przy posesji 43 
wykonano nowe nawierzch-
nie na dwóch drogach 
gminnych. Prace polegały 
na położeniu nawierzchni 
asfaltowej na drogach do-
tychczas gruntowych. Środki 
na realizację tych inwestycji 
w wysokości ok. 119 tys. zł 
pochodziły w 100% z budże-
tu Gminy Walim.

Rozpoczęła się także nie-
zwykle ważna inwestycja 
drogowa, mająca na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców, ko-
rzystających z ulicy Długiej 
w Walimiu. Prace polegają 
na budowie ok. 160 metrów 
bieżących chodnika wraz z 
wykonaniem odwodnienia. 
Zadanie to realizowane jest 
we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Wał-
brzychu, które współ�nan-
suje tą inwestycję w kwocie 
ok. 20 tys. zł.

Dla poprawy estetyki 
miejsc do zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie 
gminy, od zeszłego roku 
sukcesywnie trwają prace 
polegające na utwardzeniu 
kostką betonową oraz ogro-
dzeniu panelami drewniany-

mi tzw. gniazd recyklingu. 
W roku 2016 powstało 10 
takich boksów, natomiast w 
roku bieżącym wykonano 2 
kolejne. Środki �nansowe na 
tą inwestycję także pocho-
dzą z budżetu Gminy Walim.

Z kolei w Glinnie zostanie 
wykonana nowa nawierzch-
nia na drodze gminnej. Sta-
nie się tak za sprawą środ-
ków w wysokości ok. 32 tys. 
zł, pozyskanych  z Terenowe-
go Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

- Na rok 2017 mamy za-
planowany jeszcze szereg 
różnorodnych inwestycji, 
dlatego też ekipy remonto-
we spotykane będą jeszcze 
wielokrotnie na terenie na-
szej gminy – dodaje Adam 
Hausman.

(RED)

„Kronika wsi Dziećmo-
rowice na tle dziejów oko-
licy” – to gratka dla miło-
śników książek o historii 
naszego regionu. - Osoby 
zainteresowane posiada-
niem tej książki zaprasza-
my do kontaktu telefonicz-
nego pod nr 74 84 94 345 
– mówi Ewelina Firlej z 
Urzędu Gminy Walim, któ-
ry wydał tę lekturę.

- Potrzeba zachowania 
dla potomności wiedzy 
historycznej, cechowała 
ludzkość od zarania dzie-
jów. Jakkolwiek byśmy nie 
nazwali zabytków historio-
gra�i: kroniki, roczniki czy 
dzieje – zawsze miały one 
na celu zaspokojenie tego 
pragnienia. Publikacje tego 
typu przeżywają obecnie 
renesans, gdyż z nich do-
wiadujemy się o ludziach 
“z krwi i kości” i wydarze-
niach pojawiających się w 
opracowaniach dziadków 
lub rodziców. Cenny wkład, 

Kronika wsi

jaki nasi rodacy wnieśli do 
historii i kultury Polski, skła-
nia do zainteresowania się 
życiem naszych przodków, 
zaś środowisko, z którego 
pochodzimy, a które nie 
miało dotąd historycznego 
opracowania – to pośrednie 
czynniki, które przyczyniły 
się do powstania „Kroniki 
wsi Dziećmorowice na tle 
dziejów okolicy”, autorstwa 

byłego mieszkańca Dzieć-
morowic –Romana Świ-
sta. Opracowanie, którego 
stworzenie pochłonęło spor 
czasu oraz wymagało duże-
go zaangażowania i nakła-
du pracy osób dążących do 
jego wydania, s�nansowane 
zostało z funduszu sołeckie-
go wsi Dziećmorowice. Do 
kroniki dołączone zostały 
dedykacje od autora Roma-
na Śwista oraz Wójta Gminy 
Walim Adama Hausmana, a 
także zdjęcie, wykonane 11 
czerwca 2011 roku z okazji 
700-lecia Dziećmorowic. 
Mieszkańcy uwiecznieni na 
owej fotogra�i w pierwszej 
kolejności otrzymali publi-
kację. Już wkrótce pojawi 
się ona także na półkach 
zbiorów bibliotecznych 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Walimiu oraz Punktu 
Bibliotecznego w Dziećmo-
rowicach – podkreśla Ewe-
lina Firlej.

(RED)

By żyło się lepiej

Kolejne inwestycje w Gminie Walim m.in. poprawiają estetykę ulic.

Gmina Walim
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23 czerwca rusza kolejna 
edycja Sudeckiej Setki - naj-
starszego w Polsce nocnego 
biegu górskiego. Zawodnicy 
startują o godzinie 22:00, 
przemierzają wymagającą 
trasę przez Mniszek, masyw 
Trójgarbu, Chełmca, Dzikow-
ca i Lesistej Wielkiej, zalicza-
jąc po drodze najważniejsze 
szczyty i kończą 24 czerwca 
na boguszowskim stadio-
nie. Każda Sudecka Setka to 
ogromny wysiłek zawodni-
ków oraz duże zaangażowa-
nie organizatora, aby dograć 
wszystkie szczegóły tej naj-
ważniejszej imprezy sporto-

wej w Boguszowie-Gorcach 
i zapewnić uczestnikom 
bezpieczeństwo. Organiza-
torem biegu jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogu-
szowie-Gorcach, a tegorocz-
nym współorganizatorem, 
Fundacja na rzecz Odzyski-
wania Aluminiowych Puszek 
po Napojach RECAL.

Po raz pierwszy bieg ten 
odbył się w 1989 r. Od tam-
tego czasu sukcesywnie 
przybywa chętnych do zmie-
rzenia się z tym wyzwaniem. 
Na tegoroczną edycję zapla-
nowano dwa dystanse: 100 i 
42 km. Już ponad 600 osób 

Sudecka Setka - start z dachu Polski!
zapisało się na bieg drogą 
internetową, a 500 z nich 
wniosło opłatę startową (za-
pisy na www.datasport.pl). 
Zapowiada się, że może zo-

stać pobity rekord frekwen-
cji, który dotąd wynosił 570 
startujących!

W tym roku Sudecka Set-
ka zdobyła liczne wyróżnie-

nia przyznane przez portal 
biegowy maratonypolskie.
pl. Było to między innymi: 
3 miejsce w klasy�kacji bie-
gów na ultradystansie (co 

uprawnia do tytułu “Złotego 
Biegu 2016”), a także 3 miej-
sce wśród biegów organi-
zowanych w województwie 
dolnośląskim.

Już bardzo niewiele czasu pozostało 
do startu 29 edycji Sudeckiej Setki – 

jednego z najbardziej elektryzujących 
biegów terenowych w naszym regionie. 

Już sam początek tego górskiego biegu jest 
wyjątkowy i  niepowtarzalny, gdyż rynek 
w Boguszowie-Gorach, z którego startują 

zawodnicy jest  najwyżej położonym rynkiem 
w Polsce  (592 m n.p.m.).

Już niebawem naj-
krótsza i najbardziej ma-
giczna noc w roku – noc 
świętojańska. Z tej okazji, 
17 czerwca o godz. 17.00 
Centrum Kulturalno-Kon-
gresowe Witold w Bogu-
szowie-Gorcach zaprasza 
na pełną niespodzianek 
imprezę plenerową „Świę-
tojańskie cuda-wianki… 
na Maxa!”.

Organizatorzy zapo-
wiadają powrót do trady-
cyjnego, słowiańskiego 
klimatu imprezy. - Nie za-
braknie „żywego” ognia, 
występów muzycznych, 
obrzędów świętojańskich 
oraz kwiecistych wianków. 
Będą też niespodzianki dla 
wszystkich zakochanych 
(przypominamy – Sobót-
ka to słowiańskie święto 
zakochanych). W ramach 
imprezy odbędzie się kier-
masz charytatywny na le-
czenie Maxa. Na kiermaszu 
serwowane będą same 
miłosne specyfiki: napój 
na zakochanie, piernikowe 
serca, lubczykowe specjały, 
przepyszne ciasta i wiele, 
wiele innych... Szczegóły na 
plakatach i stronie http://
ckkwitold.com.pl. Zapra-
szamy 17 czerwca (sobota) 

Czas na zdrowie
Publiczna Szkoła podstawowa 
nr 6 w Boguszowie Gorcach za-
prasza na festyn rodzinny „Czas 
na zdrowie”. Impreza odbędzie 
się 10 czerwca w godzinach od 
14.00 do 18.00 na boisku przy 
hali sportowej na ul. Reymonta. 
W programie między innymi: gry i 
zabawy sportowe, koncert zespołu 
Laser, występ chóru Sonoro, kon-
cert Magdaleny Miary, występy 
wokalne i taneczne uczniów, kon-
kurs „Rodzina na Szóstkę”, konkurs 
kulinarny „Gotuję na Szóstkę”, 
konkurs karaoke, stoiska ze zdro-
wą żywnością, porady dietetyka, 
dmuchańce, malowanie twarzy, 
kącik zabaw dla maluchów i wiele 
innych. W trakcie imprezy będzie 
prowadzona zbiórka publiczna na 
rehabilitację Karolinki Stefanowicz 
– podopiecznej Fundacji Zdążyć z 
pomocą.

(RED)

Urząd nieczynny
- W Urzędzie Gminy Czarny Bór 
dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) 
został ustalony dniem wolnym 
od pracy. W dniu wyznaczonym 
do odpracowania tj. 24 czerwca 
2017 r. (sobota) Urząd Gminy Czar-
ny Bór będzie czynny w godz. od 
8:00 do 15:00 – informuje Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Zapraszamy wszyst-
kich miłośników tańca 
do Centrum Aktywne-
go Wypoczynku Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu, 
gdzie 14 czerwca roz-
pocznie się jedna z 
największych imprez 
tanecznych na Starym 
Kontynencie i najwięk-
sza w dotychczasowej 
historii Dolnego Śląska 
– Mistrzostwa Europy 
International Dance 
Organization Hip Hop, 
Break Dance i Electric 
Boogie.

- Przez 5 dni, od 14 do 
18 czerwca, 3 tysiące tan-
cerzy opanuje Centrum 
Aqua Zdrój i będzie rywa-
lizować w 39 konkuren-
cjach w kilku kategoriach 
wiekowych. Czeka nas 
wydarzenie na najwyż-
szym poziomie, ponieważ 
uczestnicy mistrzostw to 
tancerze szkoleni przez 
najwybitniejszych cho-
reografów świata, dzięki 
którym stali się mistrzami 
swoich stylów i bohate-
rami teledysków gwiazd 
muzyki. Podczas imprezy 

bądźmy przygotowani 
na wielkie europejskie 
show, które w ostatnich 
trzech latach dostarczali 
nam w Wałbrzychu tan-
cerze podczas Krajowych 
Mistrzostw IDO. Znako-
mita organizacja i za-
dowolenie uczestników 
spowodowało, że miasto 
otrzymało to ogromne 
wyróżnienie w postaci 
nominacji na gospodarza 
tegorocznych Mistrzostw 
Europy IDO. Organizato-
rem wydarzenia są Cen-
trum Aqua Zdrój oraz 
Klub Tańca Sportowego 
„Sport-Dance”. Serdecz-
nie zapraszamy do do-
łączenia do tego wyjąt-
kowego i jedynego w 
swoim rodzaju wydarze-
nia! Roztańczony i pełen 
fantastycznych emocji 
Wałbrzych już wkrótce! – 
zachęca Mariusz Gawlik, 
prezes spółki Aqua Zdrój.

Szczegółowe infor-
macje dostępne są na 
o�cjalnej stronie mi-
strzostw: www.hiphop.
walbrzych.pl

(RED)

Tancerze zawładną 
Wałbrzychem

Świętojańskie cuda- wianki

2017 r. w godz. godz. 17:00-
24:00 na teren Szybu Witold 
przy ul. Traugutta 12 g w 

Boguszowie-Gorcach – za-
chęcają organizatorzy.

(RED)
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Młodziczki AZS PWSZ 
Wałbrzych wygrały w me-
czu o trzecie miejsce 3:1 
z MUKS Praga Warszawa 
(wszystkie trzy bramki zdo-
była Nikola Wiśniewska) 
i zdobyły brązowy medal 
mistrzostw Polski do lat 13.

 - 3 remisy i dwa zwycię-
stwa dały naszej drużynie 3 
miejsce w kraju w kategorii 
do lat 13. Warto dodać, że 
mecz o wejście do �nału na-
sze dziewczęta przegrały z 
Zabkowią Ząbki po rzutach 
karnych. Najlepszą zawod-
niczką w naszym zespole 

została wybrana Karolina Ku-
siak. A oto skład AZS PWSZ 
Wałbrzych na turnieju �nało-
wym w Łodzi: Natalia Skuży-
but, Roksana Matuszewska, 
Ewa Legutko, Kinga Żołąd-
kiewicz, Daria Matuszewska, 
Nadia Sobel, Jessica Błaże-
jewska, Amelia Kozina, Klau-
dia Kolanek, Karolina Kusiak, 
Liwia Sera�n, Nikola Wi-
śniewska, Laura Szubrycht, 
Martyna Grzesiak. Trenerem 
zespołu jest Łukasz Waw-
rzyniak – relacjonuje Dariusz 
Szarko, kierownik drużyny.

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w 31. kolejce III 
grupy III ligi przegrali na 
własnym boisku z Lechią 
Dzierżoniów 0:1. Przez to 
strata do dzierżoniowian 
wzrosła do 8 punktów, a 
szanse na utrzymanie dra-
stycznie zmalały.

W składzie ekipy Roberta 
Bubnowicza zabrakło kontu-
zjowanego Bartosza Tyktora, 
ale na początku wydawało 
się, że lepiej w mecz weszli 
gospodarze, którzy zaczę-
li coraz mocniej atakować 
i coraz dłużej utrzymywali 
się przy piłce. Ale nic z tego 
nie wynikało, ponieważ nie 
potra�li stworzyć klarownej 
sytuacji do zdobycia bramki. 
Pierwsi groźnie zaatakowali 
przyjezdni i - po błędzie de-
fensorów biało-niebieskich 
- do futbolówki doszedł Da-
mian Niedojad, który znalazł 
się w sytuacji sam na sam z 

bramkarzem, lecz Damian 
Jaroszewski lekko musnął 
piłkę i wyszła ona na rzut 
rożny. Podszedł do niego 
Piotr Pietkiewicz, który do-
środkował w kierunku nie-
pilnowanego Filipa Barskie-
go, a ten uderzeniem głową 
wpakował futbolówkę do 
siatki. Potem wałbrzyszanie 
długo nie potra�li odpowie-
dzieć i dopiero w 37 min. na 
centrostrzał z prawej strony 
zdecydował się Jan Rytko, 
po którym Dominik Spale-
niak z trudem sparował pił-
kę nad poprzeczkę. Chwilę 
później, po centrze z kornera 
Marcina Morawskiego, gło-
wą strzelił Dariusz Michalak, 
jednak piłkę z linii bramko-
wej wybili defensorzy Lechii.

W przerwie Damian Szy-
dziak zastąpił w składzie 
Lechii Patryka Paszkowskie-
go. Tuż po przerwie, świeżo 
wprowadzony na boisko za-

wodnik miał okazję na pod-
wyższenie wyniku, lecz jego 
uderzenie obronił Damian Ja-
roszewski. W 59 min., po do-
środkowaniu z narożnika bo-
iska Marcina Morawskiego, 
Kamil Sadowski zgrał piłkę 
głową do Damiana Migalskie-
go, który z najbliższej odle-
głości strzelił tak źle, że zdołał 
obronić Dominik Spaleniak. 
W 67 min. drugą żółtą i w 
konsekwencji czerwoną kart-
kę za faul otrzymał Damian 
Niedojad, po czym Górnik 
miał rzut wolny i po wrzutce 
Morawskiego „szczupakiem” 
strzelał Sadowski, lecz znów 
kapitalnie interweniował 
golkiper z Dzierżoniowa. 
Później można było odnieść 
wrażenie, że wałbrzyszanie 
przy grze w przewadze i nie-
korzystnym wyniku bronili 
się i mało atakowali. W samej 
końcówce drugą żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną kart-

kę otrzymał także Jan Rytko, 
lecz nic to już nie zmieniło i 
Górnik przegrał 0:1.

Kolejny mecz wałbrzysza-
nie rozegrają 10 czerwca o 
godz. 16:00 w Żmigrodzie z 
Piastem.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
– Lechia Dzierżoniów 0:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Barski (18). Żółte 
kartki: Surmaj, Rytko, Migalski oraz 
Pietkiewicz, Niedojad, Barski, Borowy. 
Czerwone kartki: Niedojad (67, za 2 
żółte), Rytko (90+3, za 2 żółte).
Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, 
Michalak, Rytko, Surmaj – Sadowski, 
Popowicz (83 Bogacz), Morawski, 
Bronisławski, Krzymiński – Migalski 
(77 Młodziński).
Lechia: Spaleniak – Borowy, Pasz-
kowski (46 Szydziak, 71 Bolisęga), 
Buryło, Niedojad – Pietkieiwcz, Barski, 
Korkuś, Słonecki, Tomkiewicz – Toma-
szewski (83 Kowalczyk).

Bez ataku, bez goli, bez punktów

Młodzież z brązem

Młodziczki AZS PWSZ Wałbrzych – jak seniorki - zdobyły brązowy medal 
mistrzostw Polski.

Rozmowa z Kamilem Ja-
siński, trenerem piłkarek 
nożnych AZS PWSZ Wał-
brzych.

Mówi się, że dziewczyny 
lubią brąz – Twoje także?

Kamil Jasiński: - Na pewno 
tak, ale wolałyby złoty lub 
srebrny medal. Choć i tak 
brązowy jest dla nas du-
żym sukcesem, powodem 
do radości i ta piosenka, 
o której mówimy, też nam 
towarzyszyła podczas po-
wrotu z ostatniego meczu 
w Łodzi.

Trzeba przyznać, że sezon 
był dla was dość trudny. 
Było dość sporo kontuzji, 
kilka niespodziewanych 
wpadek ze słabszymi ze-
społami, w pierwszej run-
dzie nie zawsze wygrywa-
liście na swoim boisku, a 
mimo to osiągnęliście cel, 
jakim było zdobycie meda-
lu. Czy jest szansa na obro-
nę tego sukcesu?

- Jest to nasz największy 
sukces. A mecze, które 
przegrywaliśmy bardzo nas 
bolały, ponieważ przegrali-
śmy na własnym boisku z 
dwoma spadkowiczami: 
z AZS PSW Biała Podlaska 
oraz ze Sztormem Gdańsk. 
Takie wpadki nie powinny 
nam się przytra�ać patrząc 
przez pryzmat całego se-
zonu. Nasza kadra nie była 
zbyt liczna, tra�ały nam się 
kontuzje i pauzy za kartki, 
jednak zakończyliśmy se-
zon na 3. miejscu i był to 
nasze maksymalne miej-
sce, na którym mogliśmy 
zakończyć te rozgrywki. Li-
czymy, że w przyszłym se-

Mierzymy wyżej
zonie uda się przeskoczyć o 
jedną pozycję, choć wiem, 
że nie będzie to łatwe, bo 
Medyk jest hegemonem, a 
Górnik Łęczna bardzo się 
zbliżył do zespołu mistrza 
Polski. Ale to jest sport i 
wszyscy zaczynają od zera, 
tak jak Konin, Łęczna, ale 
też Radom, który wchodzi 
do naszej ligi. Liczymy na 
to, że co najmniej to trzecie 
miejsce w przyszłym sezo-
nie utrzymamy.

Sezon 2015/16 zakończyli-
ście na 5. miejscu i doszło po 
nim do rewolucji kadrowej. 
Sporo zawodniczek odeszło, 
ale też sporo przyszło. Czy 
teraz będzie większa stabi-
lizacja podczas przerwy, czy 
będą kolejne zmiany?

- Dostaliśmy małego 
pstryczka w nos w trakcie 
przerwy, ponieważ liczyli-
śmy na to, że utrzymamy 
kadrę w podobnym stanie, 
jak była wcześniej. Niestety, 
doszło do paru niespodzie-
wanych odejść, a zwłaszcza 
zabolało trenerów, dzia-
łaczy i kibiców odejście z 
zespołu Agaty Sobkowicz. 
Była to najlepsza strzelczyni, 
ale wyciągnęliśmy wnioski i 
teraz zaczęliśmy rozmowy 
dużo wcześniej. Dlatego w 
następnym sezonie będzie-
my mieli więcej stabilizacji i 
nie będzie takiej rewolucji, 
jak to było rok temu.

Czego mogę życzyć Tobie i 
Twojej drużynie w następ-
nym sezonie?

- Co najmniej takich sa-
mych rezultatów jak w po-
przednim.
Rozmawiał Radosław Radczak
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

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

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla firm
Chwilówki do 15 tys. zł

na oświadczenie do 5 tys. zł 
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Sprzątanie i profesjonalna opieka

NAD GROBAMI
Wałbrzych, Świebodzice 

i wszystkie gminy 
powiatu wałbrzyskiego

tel.  730 979 836
opiekanadgrobami.walbrzych

@gmail.com

www.znicz-pamieci.pl

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

ZATRUDNIMY 
osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketów 

na terenie Wałbrzycha 
i Szczawna Zdroju. 

Umowa o pracę. 
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466.

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

• I Turniej Imperium Boxing 
odbędzie się 10.06.2017 r. 
w hali sportowej przy ul. 
Słonecznej 1 w Szczawnie-
-Zdroju. - Celem turnieju 
jest popularyzacja boksu na 
Dolnym Śląsku. W zawodach 
będą uczestniczyli zawod-
nicy z klubów Okręgowego 
Związku Bokserskiego oraz 
z innych zaproszonych klu-
bów, między innymi z Czech. 
Będą także pokazowe spa-
ringi zawodowców. Począ-
tek turnieju o godz. 12.00, 
a wstęp jest bezpłatny – za-
chęca organizator imprezy 
Krzysztof Sadłoń.

• Po raz pierwszy w Skate-
parku w Wałbrzychu od-
będzie się pokaz parkur 
& freeruningu połączony 
z otwartymi warsztatami. 
Warsztaty Skatepark Parko-
ur Workshop 2017 odbędą 
się w niedzielę, 11 czerwca 
o godz. 10:00, w Skatepar-
ku przy ul. Topolowej 17k w 
Wałbrzychu. W programie: 
podstawy parkour (jak ska-
kać, lądować i przeskakiwać 
przeszkody), łączenie ele-
mentów i zabawa ruchem, 
podstawy akrobatyki we 
freerunningu, trening siłowy 

w parkour oraz rozciąganie. 
Wstęp wolny! 

(RED)

• W sobotę, 10 czerwca, o 
godz. 11.00 rozpocznie 
się XXIX Bieg Książański, 
kolejna impreza tego-
rocznych Dni Podzamcza, 
największego wałbrzyskie-
go osiedla. Miejsce startu 
zlokalizowano tym razem 
przy budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzamcze” 
(al. Podwale 1), tam również 
wyznaczono metę. Od godz. 
10.00 trwać będą zapisy do 
biegu. Organizatorzy przy-
gotowali nowe trasy oraz 
atrakcyjne nagrody. 

(BAS)

• Za nami Akademickie Mi-
strzostwa Polski w Lekkiej 
Atletyce. Barwy AZS PWSZ 
Wałbrzych z sukcesem re-
prezentowała studentka 
pierwszego roku �lologii 
angielskiej, mistrzyni Polski 
w pięcioboju – Weronika 
Grzelak. Nasza zawodniczka 
wystartowała w dwóch kon-
kurencjach, w skoku wzwyż 
zajęła 5 miejsce w klasy�kacji 
ogólnej skacząc 170 cm. Le-
piej poszło Weronice w sko-

ku w dal, gdzie z wynikiem 
5,96 cm zdobyła srebrny 
medal w klasy�kacji ogólnej 
oraz złoty w kategorii Wyż-
szych Szkół Zawodowych. 
Sukces tym większy, iż nasza 
reprezentanta debiutowała 
w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski z urazem sta-
wu skokowego, który unie-
możliwił jej dalekie i wysokie 
skakanie. Jesteśmy absolut-
nie pewni, że w przyszłym 
roku będzie lepiej. Warto 
przypomnieć, że to najwięk-
szy sukces w lekkoatletyce 
w historii PWSZ Wałbrzych  
i zaledwie drugi medal w 
tej królewskiej dyscyplinie. 
Pierwszy, koloru brązowego 
zdobyła kilka lat temu Beata 
Dąbal w pchnięciu kulą. 

(ESZ)

• Reprezentanci Wielkiej 
Brytanii zwyciężyli w silnie 
obsadzonym II Międzyna-
rodowym Turnieju koszy-
kówki na wózkach o Puchar 
Prezydenta Wałbrzycha, 
który został rozegrany w 
Centrum Aktywnego Wypo-
czynku AQUA-ZDRÓJ w Wał-
brzychu. Po niezwykle zacię-
tym i emocjonującym meczu 
mistrzowie Europy pokonali 

Hiszpanów - wicemistrzów 
olimpijskich z Rio de Janeiro 
- 70:69. Reprezentanci Polski 
okazali się bardzo gościnni, 
zajmując w turnieju IV miej-
sce. W meczu o III miejsce 
gospodarze przegrali z Ho-
landią 55:60.

• Na stadionie sportowym 
przy ul. Kusocińskiego w 
Boguszowie-Gorcach od-
była się 13 edycja zawo-
dów biegowych dla dzieci 
i młodzieży Mini Setka 
oraz 3 Mini Setka Rodzi-
ców i Dziadków. Organiza-
torem imprezy był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogu-
szowie-Gorcach oraz Urząd 
Miejski w Boguszowie-Gor-
cach. W zawodach wzięło 
udział 492 zawodniczek i 
zawodników w wieku od 
14 miesięcy do 61 lat z po-
wiatów wałbrzyskiego i ka-
miennogórskiego oraz mia-
sta partnerskiego Smiřice w 
Czechach. Dzieci i młodzież 
w 28 kategoriach miały do 
pokonania dystanse od 
100 do 2000 metrów. Na-
tomiast 33 dorosłych wy-
startowało w 4 kategoriach: 
mamusie, tatusiowie, bab-
cie oraz dziadkowie, a do 

pokonania mieli dystanse 
400 i 200 metrów.

• W Mieroszowie rozegra-
ny został Międzynarodo-
wy Bieg Mieszka i Dobra-
vy. W tym roku uczestnicy 
wyruszyli z Mieroszowa , po-
konując niełatwą, ale ma-
lowniczą trasę, aby zakoń-
czyć zmagania po czeskiej 
stronie – meta biegu usy-
tuowana była na terenie 
Aqualandu w Mezimesti. W 
biegu udział wzięło ponad 
stu zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. Ko-
lejny międzynarodowy bieg 
był okazją do nawiązywa-
nia i zacieśniania przyjaźni i 
współpracy, to również czas 
na wspólne biesiadowanie, 
rozmowy, wymianę do-
świadczeń, a przede wszyst-
kim promowanie zdrowego 
stylu życia i rywalizacja w 
duchu fair play.

• I Liceum Ogólnokształ-
cące w Wałbrzychu już po 
raz trzeci zorganizowało 
biegi sztafetowe dla dru-
żyn 7-osobowych "Bie-
gaj z Jedynką". W ostrej 
rywalizacji drużyn pozasz-
kolnych najlepsi okazali 

się Biathloniści z Czarnego 
Boru, drugie miejsce zajęły 
Dęby-Wałbrzych, a trzecie 
Ronal Polska Run. O Puchar 
Trenera Aleksandra Wie-
rietielnego ostro walczyły 
również sztafety VIP-ów, 
Faurecii, PEC, Wodociągów, 
Toyoty, Biegaj-Zapobiegaj, 
Biegaj w Jedlinie oraz Dęby-
-Wałbrzych 2. Wśród szkół 
ponadgimnazjalnych naj-
lepsze okazało się IV LO, na 
drugim miejscu Zespół Szkół 
nr 5, a na trzecim I LO. W ka-
tegorii szkół gimnazjalnych 
1 miejsce zajęło Publiczne 
Gimnazjum Sportowe nr 11 
przed dwiema drużynami 
z Publicznego Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 12, nato-
miast dwie najlepsze druży-
ny podstawówki wystawiła 
SP 23, która zajęła 1 i 2 miej-
sce przed SP 22. Razem wy-
startowały 33 sztafety (230 
zawodników). Wszyscy, któ-
rzy stanęli na podium otrzy-
mali nagrody oraz wśród 
wszystkich zawodników 
rozlosowano bardzo atrak-
cyjne nagrody: powerbanki, 
przenośne głośniki, profe-
sjonalne zegarki biegowe 
oraz sprzęt sportowy. 

(RED)

Sportowy raport
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USŁUGI

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

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

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

MOTORYZACJA

(11) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

ZATRUDNIĘ KIEROWCOW 
Kat. B, C, C+E,

PRACA W NIEMCZECH 
STUTGART

DOBRE WARUNKI UMOWA NA 
PRAWACH NIEMIECKICH
LATA PRZEPRACOWANE 

LICZĄ SIĘ DO EMERUTURY 
NIEMIECKIEJ

+48 535 199 283
+49 15166251363

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam mieszkanie - Wał-
brzych - Stary Zdrój, 1 pok.+kuch-
nia+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.

(1) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486.

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

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51m2, balkon, czteropiętrowy 
budynek, niski czynsz, po kapi-
talnym remoncie cena 175.000, 
kontakt 792-548-210
BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, 1 piętro, 
wyremontowana kamienica, cena 
49.900zł, kontakt: 792-547-662
SZCZAWNO ZDRÓJ,  114m, cena  
280 000,  3 pokoje, weranda, taras 
z zejściem do ogrodu,  kontakt: 
792-547-662
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(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30
DS-3084 Dom – bliźniak, dwu-
rodzinny 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
DS-3047 Dom wolostojący, Kon-
radów, pow. 260m2, po remoncie, 
cena 499 tys. Tel. 883 334 486
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 poko-
je, 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/Pod-
zamcze 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 poko-
je, 57m2, parter, po kapitalnym 

remoncie, cena 149 tys. Tel. 793 
111 130
MS- 3094 Piaskowa Góra/Pod-
zamcze 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 ogro-
dem, 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 ogród-
kiem, cena 370 tys. Tel. 793 111 
130

1. SOWA&VICTORIA Szczawienko, 
mieszkanie o powierzchni 37,50m2 
w cenie 35,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
dogodna lokalizacja, 2 pokoje, z 
dużą widną kuchnią, łazienką z 
toaletą i oknem i przedpokojem. 
PO REMONCIE! 119,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Lokal użytko-
wy Podzamcze, 50,60 m2 w cenie 
49,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
bezczynszowe mieszkanie w 
najlepszej części Białego Kamienia. 
34 mkw po kapitalnym remoncie, 
z balkonem, na wysokim parterze - 
cena 89 000 zł. Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Śródmieście - 
do kapitalnego remontu, 45 mkw z 
balkonem w pięknej, odremonto-
wanej kamienicy - cena 53 000. Tel: 
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Górne Szcza-
wienko, 41 mkw po remoncie, 
z ogródkiem - cena 108 000 do 
negocjacji ! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI Na sprzedaż mieszkanie na 
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 57 m2, 
3 pokoje, do odświeżenia, CENA 
165.000 tys zł, Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, mieszkanie, 4 pokoje, 89 m2 
w atrakcyjnej lokalizacji. Nowe 
budownictwo. 187,000 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 poko-
je,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

12. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
44m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój i garderoba. I 
piętro 79,900 zł. DO NEGOCJAJI!Tel: 
502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA Duże, jasne 
mieszkanie 3 pokojowe w pełnym 
rozkładzie w doskonałej lokalizacji 
Śródmieścia. Po kapitalnym remon-
cie. 100m2. Cena: 160 000tys do 
negocjacji. Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA Górny Sobię-
cin, 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 agroturysty-
kę 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 Dom w 
zabudowie bliźniaczej w Unisławiu 
Śląskim, 160 m2, na działce o 
powierzchni 5000 m2, w cenie 
285,000 zł. DO NEGOCJACJI! 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 remon-
cie 3 pokoje kuchnia, łazienka z wc, 
60m2. Do mieszkania przynależy 
ogródek i garaż cena 110000 zł 

58-309 Wałbrzych,

 Główna 11, 74 842 90 60, 

walbrzych@wgn.pl
WGN  na sprzedaż mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 84m parter, 
dobra lokalizacja, cena 154 tys. zł 
do negocjacji, kontakt: Zbigniew 
Morawiec 74 842 90 690.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
dom w zabudowie szeregowej, 
70m, 3 pokoje, działka 180m2,  
bardzo dobra lokalizacja i  cena 

265 tys. zł , kontakt Jadwiga Bułas 
,tel. 74 842 90 60.

WGN mała kawalerka 19m na 
Piaskowej Górze, cena 57 tys. zł 
kontakt Jadwiga Bułas, tel. 74 842 
90 60.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
45m, 3 pokoje, cena 129 tys. zł , 
kontakt Zbigniew Morawiec, tel. 
74 842 90 60.

WGN Świebodzice, bardzo ładny, 
funkcjonalny dom wolnostojący, 
6 pokoi, zagospodarowana dział-
ka 600m, cena 450 tys. kontakt: 
Zbigniew Morawiec 74 842 90 60.

 WGN Świebodzice, nowy dom w 
zabudowie szeregowej, komfor-
towo urządzony, 160m2, 5 pokoi,  
cena 450 tys.  kontakt ; Zbigniew 
Morawiec 74 842 90 60.

WGN Dziećmorowice, bardzo 
ładny duży dom, dla dwóch 
rodzin, 220m2, działka 25 a, cena 
499 tys. ładna lokalizacja, kontakt; 
Zbigniew Morawiec 74 842 90 60.

WGN Stare Bogaczowice, działka 
1277m, zabudowana domem 
do kapitalnego remontu, cena 
87 tys. zł, do negocjacji, kontakt: 
Zbigniew Morawiec, 74 842 90 60.

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

 WGN Biały Kamień, na sprzedaż 
bliźniak 115m, ładna działka ca 
840m, dobra lokalizacja, cena 350 
tys.zł kontakt – Zbigniew Mora-
wiec 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 Piaskowa Góra, na sprzedaż 
domy  w zabudowie szeregowej, 
4 pokoje, poszukiwana lokalizacja 
, ceny do negocjacji, tel. 74 842 
90 60.

WGN Nowe Miasto , na sprze-
daż mieszkanie  2 pokojowe 
o powierzchni 42m2,  zielona 
spokojna poszukiwana okolica, 
atrakcyjna cena 69 tys. zł. tel. 74 
842 90 60.

WGN Stary Zdrój, na sprzedaż 
bardzo ładny dom wolno stojący 
, 4 pokoje, sliczna działka 700m, 
spokojna okolica, cena 565 tys. zł. 
kontakt Zbigniew Morawiec tel.   
74 842 90 60.

WGN Unisław Śląski, na sprzedaż  
dom wolnostojący , 5 pokoi, 
ładna działka i lokalizacja, cena 
295 tys. do negocjacji, kontakt 
Zbigniew Morawiec, 74 842 90 60.

R E K L AMA

KUPIĘ

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

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I 
Z KOMORNIKIEM, KONAKT: 535-
416-014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 83.000 tel: 535-416-014
PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki 
standard, duży balkon, niski 
czynsz, kuchnia w zabudowie, 
cena 189.000, kontakt: 535-416-
014
WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM 
Lokale do wynajęcia z witrynami: 
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny 
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł, 
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt: 
792549757  
SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM 
Lokale do wynajęcia: 160m2, 
100m2, 80m2, ceny odpowiednio: 
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto , 
kontakt: 792549757
ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale 
do wynajęcia z witrynami: 39m2, 
100m2, ceny odpowiednio: 
1600 zł, 2800 zł netto , kontakt: 
792549757  
PODZAMCZE, 3 pokoje, rozkład, 
czynsz 360 zł, cena 111.000 kon-
takt 792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, 
dogodna lokalizacja, ogród, 
garaż, ogrzewanie gazowe Cena 
89.000 do negocjacji kontakt: 
792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
na Zdroju, cena 113 000, kontakt 
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 78m2, 2pię-
tro, łazienka po remoncie, cena 
64tys, kontakt 535-416-014
ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
110 000 zł, kontakt: 792-549-757  
GLINIK STARY, kawalerka, gotowa 
do wprowadzenia, niskie koszty 
utrzymania, ogród, cena 49.900, 
kontakt 792-547-662
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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 biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wy-
najem , 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 po-
koje, 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, dwupozio-
mowy 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 muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią 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 wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

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

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

Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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

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

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, 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 prysz-
nicem, 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, kuch-
nia, łazienka, pierwsze piętro,Ce-
na: 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 WYNA-
JEM 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, ogrzewa-
nie 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, łazien-
ka, 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 remon-
tu, 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  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2 
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p. 
(10) cena 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.  bal-
kon, 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, 

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

Podzamcze, 2 pokoje w okazyjnej 
cenie!, niski czynsz, duży balkon, 
35 m2,  99 000zł  kontakt: 530 998 
374

OKAZJA! 2 pokoje 38m2 ,OSIEDLE 
GÓRNICZE, spokojna okolica, do 
remontu,    35 000 zł , kontakt: 
530-998-374

OKAZJA! 3 pokoje 54m2 ,POD-
ZAMCZE, do remontu,  BALKON, 
parter,  113 000 zł , kontakt: 530-
998-374

OKAZJA! Piaskowa Góra, 2 pokoje 
z balkonem, ROZKŁAD, 42m2, 1 
piętro. Cena 105.000zł. DO NEGO-
CJACJI Kontakt 535-311-265

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
70.000zł. Tel: 535-311-265

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA DOM 
po remoncie, 250m2, działka 
250m2, KOMINEK OGRZEWANIE 
MIEJSKIE 459 000zł   tel. 577-263-
955

Kawalerka po kapitalnym re-
moncie, 34m2, 2 piętro. Ogrze-
wanie gazowe. Stary Zdrój. Cena 
65.000zł. Kontakt 535-311-265

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, 
37,0 m2, 2 piętro, łazienka, osobno 
wc, widna kuchnia, 39.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

BOGUSZÓW GORCE, PRZY RYNKU, 
kawalerka, 31,5 m2, parter, 
ogrzewanie centralne węglowe, ła-
zienka, osobno wc, kuchnia, pokój 
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514

Stary Zdrój BEZCZYNSZOWE z 
PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM 3 
pokoje, 1 piętro  60m2, ŚWIETNA 
LOKALIZACJA, kilkurodzinna 
kamienica, 160 000zł, tel. 577-
263-955

PODZAMCZE 3 pokoje z dużym 
balkonem, rozkład, 62 m2,  naj-
lepsza lokalizacja, 155 000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

DWA POKOJE Z BALKONEM, 1 PIĘ-
TRO W BLOKU czteropiętrowym w 
GORCACH, ogrzewanie miejskie, 
38 m2, po remoncie 100 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

Podzamcze 1 pokój, 28m2, MIEJ-
SKIE OGRZEWANIE, czynsz 230zł/
msc cena: 60 000zł tel. 577-263-
955

Nowe Miasto 2 pokoje, 70m2 
odnowiona kamienica, ogrzewa-
nie gazowe, 100 000zł tel. 577-263-
955

PRZESTRONNA KAWALERKA 
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna 
kuchnia, balkon, po remoncie, 
WYPOSAŻENIE W CENIE,  3 piętro 
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM , 
84.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514

Biały Kamień 2 pokoje 41m2 
,ogrzewanie gazowe, spokojna 
okolica, niski czynsz,    80 000 zł , 
kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki 
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 
693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 53,5m2, 
6 piętro w 10, cena 129.000zł, tel. 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 693 223 
424

RENOMA –  PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, 2 pokoje, 39m2, 3 
piętro w 4, do remontu, okna pcv, 
cena 89.900zł, tel. 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 
693 223 424

RENOMA –  SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
Osiedle Solicowo, 2 pokoje, 51m2, 
1 piętro, wysoki standard, cena 
229.000zł, tel. 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek cena 
285.000zł, tel. 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! RUSINOWA, 
ul. Głuszycka, kawalerka, 38,5m2, 
2 piętro, do remontu, widna kuch-
nia, łazienka z wc, cena 31.900zł, 
tel. 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 214.000zł tel. 
693 223 424

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

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.Niepodle-
głości, 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, Podzam-
cze, 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 Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, 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 pię-
tro, 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.
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Dzięki współpracy Gminy Wałbrzych  
i Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzy-
chu w ramach projektu pod nazwą „Wałbrzy-
skie Przedszkolaki”, już od 1 września 2017 r. 
w Przedszkolach Samorządowych w Wałbrzy-
chu będzie dostepnych 99 nowych bezpłat-
nych miejsc dla dzieci. 

Projekt obejmie trzy przedszkola na tere-
nie Wałbrzycha: Gminny Zespół Szkół nr 2 
przy ul. 11 Listopada - 60 nowych miejsc po-
dzielonych na trzy grupy po 20 osób; Zespół 
Szkolno–Przedszkolny nr 3 przy  ul. Chału-
bińskiego 13 - 25 nowych miejsc;  Integracyj-
ne Przedszkole Samorządowe nr 17, filia przy 
ul. Sosnowej 25A - miejsce dla 14 dzieci.

W ramach wychowania przedszkolnego 
każde dziecko będzie miało zapewnione:

- Konsultacje i ćwiczenia z logopedą,
- Zajęcia z rytmiki,
- Zabawę z j. angielskim,
- Przedsiębiorczość dla przedszkolaka,
- ARTE – zajęcia artystyczne,
- Elementy edukacji Montessori,
 oraz dla dzieci z niepełnosprawnością 
 (w Przedszkolu nr 17),
- Dogoterapię,
- Integrację sensoryczną.

O miejsca w przedszkolach dla swoich 
dzieci mogą starać się rodzice lub opiekuno-
wie mieszkający w Wałbrzychu lub na terenie 
gmin: Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głu-
szyca, Walim, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, 

Stare Bogaczowice oraz Mieroszów. Pobyt 
dzieci w przedszkolu wraz ze wszystkimi wy-
mienionymi zajęciami jest bezpłatny, rodzice 
opłacają wyłącznie wyżywienie swoich dzieci, 
podczas ich pobytu w przedszkolu.

Rekrutacja rozpoczyna się 12 czerwca  
i trwa do 14 lipca do godziny 15:00, doku-
menty rekrutacyjne należy składać w siedzibie 
Fundacji Edukacji Europejskiej, w Wałbrzy-
chu, ul. Dmowskiego 2/4. Wzory dokumen-

tów rekrutacyjnych są dostępne do pobra-
nia na do pobrania na stronie internetowej  
www.fee.org.pl lub w siedzibie Fundacji.

Organem prowadzącym jest Gmina 
Wałbrzych. Projekt jest finansowany z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 2014-2020,                                            
Poddziałanie 10.1.4. Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości Edukacji przed-
szkolnej - ZIT AW.

Nowe Bezpłatne Miejsca w Przedszkolach Samorządowych w Wałbrzychu

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu  
74 849 21 33, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
przedszkolaki@fee.org.pl

R E K L AMA


