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Gabinet psychoterapii
IWONA KRACZKOWSKA
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

psychoterapeuta certyfikowany

Wałbrzych,
ul. Chrobrego 23
Tel. 531 56 59 99
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SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych
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Niezawodne
pogotowie pożyczkowe
Pożyczki do 15 tys. zł.

• Decyzja nawet w 15 minut • Bez zbędnych formalności
Nowość! Pożyczka Euroloan do 20 tys. zł,
z której możesz wypłacać środki wiele razy!

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615

kredytok.pl
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REKLAMA

PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek I Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
REKLAMA

Firma QUIN jest kreatywnym przedsiębiorstwem z lokalizacjami w Niemczech, Polsce, Rumunii, Chinach i Meksyku. Tworzymy emocje
w samochodowym wnętrzu za pomocą materiałów dekoracyjnych, takich jak: drewno, skóra, metal, tworzywo sztuczne, folia i karbon.
Grupa QUIN projektuje i produkuje estetykę, której można dotknąć - perfekcyjną i dopracowaną w najdrobniejszym szczególe.
Dzięki pomysłom, takim jak funkcjonalne elementy dekoracyjne oraz innowacyjnym technologiom produkcji z powodzeniem
wyznaczamy standardy.

Obecnie do naszego zakładu w Wałbrzychu poszukujemy:
OPERATORÓW PRODUKCJI – PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI KIEROWNIC DREWNIANO- SKÓRZANYCH
Poszukujemy pracowników
produkcyjnych na stanowiska:
• Ręcznego obszywania kierownic
• Operatora kabiny lakierniczej
• Polerni i szlifierni
• Kontrolerów jakości
Od kandydatów oczekujemy:
• Dokładności, solidności i zaangażowania
w wykonywaną pracę
• Umiejętności pracy w zespole
• Chęci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
• Mile widziane doświadczenie w branży
produkcyjnej

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

Oferujemy:
• Stabilną pracę bez pośrednictwa agencji pracy, ukierunkowaną
na długą współpracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego
etatu,
• Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, Dofinansowanie
do karty Multibenefit
• Bezpłatny dowóz pracowników do firmy
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne
rozwiązania i nowoczesne technologie
• Szkolenia wewnętrzne

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do złożenia dokumentów
aplikacyjnych z opisem doświadczenia zawodowego pod adresem: personal-pl@quin-automotive.com
lub numerem telefonu 74 840 7210 lub osobiście w siedzibie firmy ul. Stacyjna 16 Wałbrzych

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
dla procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

www.quin-automotive.com
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Nie tylko inwestycje
Rozmowa z Sylwią Dąbrowską,
przewodniczącą Rady Miejskiej
Boguszowa-Gorc.

Rada Miejska Boguszowa
– Gorc pozytywnie oceniła
działalność finansową burmistrza za ubiegły rok.
Sylwia Dąbrowska: - Ocena
jest pozytywna, bo z jednej
strony bardzo dobrze zo-

stały zrealizowane dochody
miasta - w wysokości ponad
97% planu, z kolei wydatki
w nieco niższej wysokości
- 93% planu. W ubiegłym
nasza gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysoREKLAMA

Sylwia Dąbrowska
kości ponad 4 milionów zł,
a na rachunku bankowym
pozostało ponad 3 miliony
złotych.
Co to w praktyce oznacza?
- Budżet miasta można porównać do budżetu każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli przysłowiowy
Kowalski zapłaci za wszystkie rachunku i na koniec
miesiąca zostaną mu jeszcze
pieniądze, to można powiedzieć, że jego sytuacja jest
dobra. W przypadku naszego miasta na koniec ubiegłego roku, po zapłaceniu
wszystkich wymaganych w
terminie rachunków, pozostało jeszcze ponad 3 miliony złotych.
Ale niektórzy mieszkańcy
miasta wyrażają opinię, że
Gmina
Boguszów-Gorce
jest bardzo zadłużona...
- To są nieprawdziwe informacje. Po pierwsze: korzystanie z kredytów w celu
sfinansowania
inwestycji
nie jest czymś złym. Po drugie: kredyty które zaciągnęliśmy, wykorzystujemy na
inwestycje i to w większości
na wkład własny do projektów unijnych. Warto podkreślić, że łączna wysokość
wszystkich kredytów zaciągniętych w ostatnich latach
wyniosła poniżej 10 milionów złotych, a na inwestycje tylko w ciągu minionego
roku wydatkowaliśmy prawie 11 milionów złotych.
Jak pod tym względem Boguszów – Gorce prezentuje
się na tle innych gmin powiatu wałbrzyskiego?
- Z danych Ministerstwa
Finansów o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po
trzech kwartałach 2017 r.
jednoznacznie wynika, że
w regionie wałbrzyskim do
gmin o najniższym zadłużeniu zarówno nominalnym jak i w przeliczeniu na
jednego mieszkańca należą

Boguszów – Gorce oraz Stare Bogaczowice. Z kolei w
opublikowanym rankingu
finansowym samorządów
na 237 gmin miejskich Boguszów-Gorce zajmuje wysoką 50 pozycję. Z sąsiednich gmin wyprzedza nas
jedynie Szczawno-Zdrój z
9 lokatą. Wskaźniki, które
wzięto pod uwagę podczas
dokonywania oceny, to
m.in. wysokość wydatków
inwestycyjnych gmin w
odniesieniu do wydatków
ogółem, relacja nadwyżki
operacyjnej do dochodów,
czy też obciążenie wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia.
Jak te liczby przekładają się
na konkretne działania dla
miasta i jego mieszkańców?
- Jestem dumna z inwestycji, których sporo zrealizowaliśmy w 2017 roku,
ale cieszę się także z drobniejszych, typowo ludzkich
spraw, w które zawsze chętnie się angażuję i jeżeli tylko
służą mieszkańcom naszego miasta, to z całego serca wspieram. W ubiegłym
roku zrealizowaliśmy wiele
działań ukierunkowanych
na rozwijanie aktywności
społecznej, wspierających
inicjatywy kulturalne, sportowe oraz dotyczące ochrony zdrowia, w tym działań
profilaktycznych jak np.
przeciwdziałanie
chorobom nowotworowym piersi
czy walki z uzależnieniami.
Zależy mi bardzo na poprawianiu estetyki miasta i
wspólnie z innymi pasjonatami poszukujemy środków
zewnętrznych na tego typu
działania. Niedawno, wspólnie z kierownikiem CKK Witold napisałyśmy wniosek i
udało się nam pozyskać dodatkowe środki na realizację
projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni
publicznej. Myślę że uda się
go zrealizować tuż po wakacjach.
(RED)
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Udana III Majówka Rodzinna
Na stadionie XXV – lecia
w Boguszowie – Gorcach
odbyła się III Majówka Rodzinna,
zorganizowana
przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Piknik Majówka Rodzinna
odbywał się w towarzystwie
imprezy sportowej dla dzie-

ci MniszekRun. Na początku
Zdzisław Sommerfeld – organizator MniszekRun – przekazał Staroście Wałbrzyskiemu
Jackowi Cichurze prowadzenie imprezy, wręczając symboliczny klucz. Starosta wraz
z dyrektor PCPR Wioletą Kostiańczuk – Tulikowską rozpoczął imprezę od zaproszenia

rodziców i dzieci do pierwszej
wspólnej zabawy. Na zgromadzone dzieci czekało tego
dnia mnóstwo atrakcji: fotobudka, dmuchańce, laserowa
strzelnica, malowanie twarzy,
wata cukrowa i lody, a także
ogromna liczba konkursów i
zabaw ruchowych przygotowanych przez pracowników

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz harcerzy.
W zabawach aktywnie uczestniczył wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski, który stanął
w szranki z drużyną dzieci
w konkurencji przeciągania
liny. O oprawę muzyczną i
prowadzenie imprezy zadbał
członek Zarządu powiatu
Mirosław Potapowicz, który
wystąpił tego dnia w roli DJ-a.
Jak zwykle wielkim zainteresowaniem dzieci i dorosłych
cieszyły się pokazy strażackie,
prowadzone przez strażaków
z Wałbrzycha i ochotników z
OSP Boguszów, a także młodzieżowe występy artystyczne. Starosta Jacek Cichura
wraz z członkiem zarządu powiatu Stanisławem Janorem
osobiście zadbali, by nikt nie
był głodny podczas pikniku.
Celem
imprezy
była
promocja rodzicielstwa zastępczego, dlatego oprócz
mieszkańców na stadionie
w obecni byli licznie rodzice
zastępczy ze swoimi pociechami, a także wychowankowie powiatowych placówek
oświatowych.
(GŁ)
REKLAMA

Ceramik w stylu retro
W tegorocznych obchodach Dni Szczawna - Zdroju
zaprezentował się Zespół
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Uczniowie i pracownicy
starannie przygotowali się
do zaakcentowania obowiązującego leit motivu święta Szczawna- Zdroju, jakim
były klimaty retro. Członkini
zarządu Towarzystwa Miłosników Szczawna Zdroju
Łucja Śmigielska uszyła kil-

kanaście strojów z lat 20. i
30. XX wieku, które pięknie
prezentowały się na uczennicach i uczniach z klasy I LO
artystycznej. Młodzież ubrana w epokowe stroje przeszła w paradzie inicjującej
Dni Szczawna - Zdroju 2018.
W sobotę uczniowie klas
artystycznych wystawili w
Hali Spacerowej swoje prace
graficzne , malarskie, a także
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne okraszone

pięknym pokazem tańca z
ogniowymi kulami zaprezentowanym przez uczennicę
klasy I LO artystycznej.
- W szczawieńskiej szkole
wiele się dzieje, zachęcamy
zatem do zapoznania się z
ofertą edukacyjną i przyjęciem naszego zaproszenia do
dołączenia do grona uczniów
naszej placówki – podkreślają
przedstawiciele popularnego
„Ceramika”.
(GŁ)

POŻYCZKA
ODDŁUŻENIOWA
Konsolidacja chwilówek
i pożyczek pozabankowych
do 40. tys zł
nie płać wysokich odsetek za chwilówki
przyjdź, a my spłacimy je za ciebie
a ty będziesz się cieszył 1 niską ratą !!!

Uczniowie szczawieńskiego „Ceramika” w strojach retro (fot. Stefan Okoniewski).

ul. B. Chrobrego 2/1 w Wałbrzychu
793-793-005 lub 531-483-291
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Ekologicznie i rodzinnie
- Czwarty raz wracamy
do Parku Sobieskiego w
Wałbrzychu z jeszcze większym Piknikiem Ekologicznym, jeszcze większą liczbą
atrakcji, rodzinnymi konkursami. Będzie zdrowo,
ekologicznie,
rodzinnie,
wałbrzysko – zachęca Aldona Ziółkowska – Bielewicz,
organizator imprezy.
- Trzy Rodzinnie Pikniki
Ekologiczne są za nami i przyszedł czas na kolejny – teraz
jeszcze większy. Po pierwsze
– będziemy nie tylko w ogrodzie różanym, ale także w pobliżu hali lekkoatletycznej. Po
drugie będzie jeszcze bardziej
ekologicznie. Fotowoltaika,
a w zasadzie wszystkie odnawialne źródła energii, po tym
spotkaniu nie będą stanowiły
już żadnej tajemnicy. Do tego
będziemy mieli okazję dowiedzieć się, sprawdzić jak w ekologiczny sposób ogrzewać
dom/mieszkanie, jakie samochody wybierać, aby były
najmniejszym obciążeniem
dla środowiska. Nie zabraknie też ekologicznych przekąsek, stoisk z ekologicznymi
produktami. W czasie pikniku
segregujemy odpady – te,
które powstaną w jego czasie

– tego dnia szukajcie kolorowych worków/pojemników w
Parku Sobieskieg – mówi Aldona Ziółkowska – Bielewicz.
Piknik jest ekologiczny ale
i rodzinny – oznacza to, że
każdy, niezależnie od wieku,
znajdzie dla siebie coś interesującego. Dla lubiących ruch:
zumba, joga, bieg, pokaz rowerów górskich, taniec i wiele
innych.

Dni Świebodzic

- Będą także warsztaty budowania zabawek z rzeczy,
które pewnie uznalibyśmy
w innym przypadku, za coś
nie potrzebnego, jak butelki,
puszki, kartony. Jak zrobić kosmetyki naturalne samemu?
Też będziemy mogli tego
spróbować, zobaczyć. Warsztaty bębniarskie na – a jakże
inaczej – ekologicznych bębnach. I jeszcze koncerty, hip-

-hop, zabawy, quizy… Będzie
się działo! Dla najmłodszych
bezpłatnie dmuchańce przez
cały czas trwania pikniku.
Będą – jak co roku – konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Ponownie w tym roku do wygrania rower. Warto, a nawet
trzeba przypomnieć, dlaczego Park Sobieskiego. W centrum miasta, zielonego Wałbrzycha, rozpościera się park,
który odzyskał dawny blask
po niedawanej modernizacji i
brakuje w nim tylko mieszkańców, którzy jeszcze chętniej
będą odwiedzać to miejsce.
I stąd inicjatywa prezydenta
Romana Szełemeja, aby w tym
miejscu spotkać się na ekologicznym wydarzeniu. Od czterech lata towarzyszą w organizowaniu pikniku najbardziej
ekologiczne firmy – naszym
zdaniem i nie tylko – jakie są
w Wałbrzychu. Na stoiskach
TTMP, Toyoty Tsusho Europe, POLST będziemy mogli
dowiedzieć się na czym m.in.
polega zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes.
Zapraszamy 16 czerwca 2018
roku – sobota – od godziny
11.00 do 18.00 – dodaje organizatorka pikniku.
(AZB)

Przed nami dwa dni zabawy podczas dorocznych
koncertów i wydarzeń towarzyszących Dniom Świebodzic. 16 i 17 czerwca organizatorzy zapraszają na
stadion miejski przy ul. Rekreacyjnej 1.
Gwiazdami tegorocznego
święta miasta będą: Mezo,
After Party, Golec uOrkiestra
i Kabaret Chatelet oraz Agnes
Violin – niesamowita skrzypaczka, która prezentuje zaskakujące aranżacje znanych
przebojów na skrzypcach
elektronicznych.
Początek w sobotę o godz.
13:00 tzw. małą sceną w Rynku, na której zaprezentują się
zdolne dzieci, seniorzy, organizacje. Tuż po występach
biało-czerwony korowodów
przejście na stadion, gdzie
o godz. 15:00 oficjalnie rozpoczną się Dni Świebodzic.
- Odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń towarzyszących – Świebodzicka Setka, czyli uczcijmy rocznicę
odzyskania
niepodległości
na sportowo. Zapraszamy
w niedzielę, w godz. 15:0016:30 na boisko Orlik, będzie
sporo atrakcji. W niedzielę
tradycyjnie o puchar i nagro-

dy powalczą świebodziccy
siłacze w ramach Otwartych
Mistrzostw Świebodzic w
Wyciskaniu Sztangi Leżąc
(godz. 13:00, kąpielisko miejskie), a mecz piłki nożnej rozegrają nasi samorządowcy,
krwiodawcy oraz rodzice
ze świebodzickich szkół i
przedszkoli – zapraszamy
do kibicowania, godz. 15:00
boisko Orlik. Podczas dwudniowej zabawy będziemy
mogli także pomóc potrzebującym. W sobotę, od godz.
10:00-16:00, na Rynku odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku
Kostnego, którego organizatorem jest Centrum Rozwoju Funaberia oraz Fundacja
DKMS. Natomiast w niedzielę
17 czerwca, w godz. 11:0015:00, odbędzie się Akcja
Poboru Krwi w ambulansie,
który zaparkuje na Stadionie
przy ul. Rekreacyjnej 1. Organizatorem zbiórki jest RCKiK
w Wałbrzychu, Klub HDK oraz
Urząd Miejski w Świebodzicach. Gorąco zapraszamy do
wspólnej zabawy i pomagania – zachęca Agnieszka
Bielawska – Pękala, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
(ABP)
REKLAMA
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Podglądanie historii
Andrzej
Basiński

Żyjemy w ciekawych czasach, co w opinii Chińczyków
jest przekleństwem. Chociaż...
stwierdzenie to w moim, i zapewne jeszcze wielu przekonaniu, odnosi się w chińskiej wersji
w kraju nad Wisłą do ostatniego
2,5 roku. Mnie zaś bardziej chodzi o wcześniejsze dziesięciolecia, w których dane mi było
spędzać młodość i wiek dojrzały,
pierwszy od dawna okres bez
wojen, ale obfitujący w doniosłe
wydarzenia, które część Polaków
za namową swoich kapłanów teraz ostentacyjnie ignoruje, a nawet nimi gardzi (Okragły Stół), a
inni uważają je za kamienie milowe naszej historii. Jej podglądanie wiąże się w znacznej mierze
z wykonywaniem zawodu dziennikarza, który umożliwia bliższe
kontakty z tej historii motorami.
Gdy sięgam pamięcią do lat minionych, mam z tego powodu
sporo satysfakcji i okazji do refleksji nad przeszłością i dniem
dzisiejszym.

Pierwszy obrazek często
wraca we wspomnieniach. Była
pierwsza dekada sierpnia 1980
r. i w tym czasie przebywałem
w Warszawie na przeszkoleniu
w związku z przejęciem nowych
obowiązków redakcyjnych w
Wałbrzychu. Mieszkałem w hotelu MDM przy placu Konstytucji, a więc w centrum stolicy.
Pewnego ranka zdarzyło mi się
pospać nieco dłużej i po pochłonięciu śniadania wypadłem
na zewnątrz, licząc na szybkie
przemieszczenie się do celu komunikacją miejską. Na przystanku stał większy niż zazwyczaj
tłumek pasażerów, co oznaczało, że coś z ich przewozem
szwankuje. Zauważyłem, że
oczekujący zachowują się nieco
dziwnie, przekazując sobie półgłosem jakąś wiadomość. Gdy
zapytałem jedną z osób, czy coś
się stało, ta najpierw mnie zmierzyła podejrzliwym wzrokiem,
a następnie, rozglądając się na
boki, półgłosem poinformowała, że podobno tramwajarze
rozpoczęli strajk. Było to coś
zupełnie nowego, więc nieco
skoczyła mi adrenalina i postanowiłem czym prędzej dostać
się do mojej warszawskiej centrali „z buta”. W redakcji rozwiano wszelkie wątpliwości – strajk
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był faktem. Zaczęły się „ruchawki”, których kulminacją były akcje protestacyjne na Wybrzeżu,
rozpoczynające festiwal „Solidarności”. Do dziś uśmiecham
się pod wąsem, gdy przypominam sobie szeptaną atmosferę
konspiracji na pl. Konstytucji.
Ale atmosferze tej uległem i ja.
Zaraz po powrocie do Wałbrzycha, przekazywałem rodzinie
i znajomym wieści z Warszawy... ściszając głos. Znak czasu... Wielka, ogromna szkoda,
że NSZZ „Solidarność” żegluje
obecnie ku zupełnie innym portom niż w tamtych czasach, a jej
hardzi i butni, przypominający
prymitywnych kacyków przywódcy (z jaką bezczelnością informują, ze nikt im nie zabroni
wynajmowania
historycznej
Sali BHP w Stoczni Gdańskiej
faszyzującym
ONR-owcom!)
gotowi są przykryć czapkami i
przepędzić demonstrujących w
obronie demokracji. Prześcigają
się w lepkim wazeliniarstwie w
stosunku do obozu władzy, niedawno wzgardzili protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Nie
zasługują na znane na całym
świecie logo i powinno ono być
temu kuriozalnemu związkowi
odebrane.
REKLAMA

WKRÓTCE OTWARCIE
smażalni ryb w Gorcach
Menu dla fanów zdrowej żywności
PSTRĄGI ORAZ INNE RYBY
SŁODKOWODNE I MORSKIE
Wiele atrakcji dla każdego
Szczegóły wkrótce!

Z sentymentem wspominam pobyt w Sejmie kilkanaście
lat później. Miałem sposobność
przysłuchiwania się obradom
Senatu, prowadzonym przez wicemarszałek Alicję Grześkowiak.
Na fotelu obok wyciągał swoje
długie nogi Janusz Korwin-Mikke. Była to też okazja spotkania
na sejmowych korytarzach (po
których poruszałem się swobodnie, acz z przepustką) wielu znanych mi przedtem tylko
z mediów parlamentarzystów,
ministrów i innych polityków.
Budynek w niczym nie przypominał obecnego, wyglądającego jak ponura warownia...
Wracam pamięcią do konferencji prasowej Aleksandra
Kwiaśniewskiego, którą zorganizowano podczas jego kampanii prezydenckiej w pomieszczeniu nad halą Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wałbrzychu. Zapytałem go wówczas o jego stosunek do podszczypywania przez
Lecha Wałęsę, a odpowiedź
świadczyła, że kandydat na najwyższy urząd w państwie ma
sporo poczucia humoru.
Z racji dziennikarskich obowiązków przysłuchiwałem się
spotkaniu premiera Włodzimierza Cimoszewicza z jego
czeskim odpowiednikiem Vaclavem Klausem (późniejszym
prezydentem), które odbyło
się w jednym z domów wczasowych w Karpaczu. Zanim
znalazłem się w sali konferencyjnej, BOR-owcy rozebrali mi
na czynniki pierwsze mój dyktafon... Z kolei na spotkaniu w
kameralnym gronie w Jeleniej
Górze, pytałem Mariana Krzaklewskiego o jego rywala do
prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i nagrałem wtedy
kilka nader kąśliwych uwag
ówczesnego szefa „Solidarności”, który - z racji podnoszenia
podbródka podczas przemówień - nazywany był „Duce”
(Mussolini).
Każdy z nas jest mniej lub
bardziej aktywnym lub zupełnie biernym świadkiem historii.
Ale warto sobie uzmysłowić,
że wartość społeczeństwa mierzy się też stopniem jego obywatelskiej aktywności. Jeśli ta
oczywista prawda nie dotrze do
wielu Polaków przed kolejnymi
wyborami, czekają nas ciekawe
czasy. Przypomnę: będące przekleństwem dla Chińczyków. Ale
takimi samymi mogą okazać się
też dla nas.
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów
autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

Szkoła Podstawowa
Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu

poszukuje
instruktora gry w szachy
dla uczniów klas VI-VIII na prowadzenie zajęć
w ramach lekcji i koła zainteresowań
• Mile widziane przygotowanie pedagogiczne
i samodzielności w organizacji pracy.
• Oferujemy dobre warunki ﬁnansowe.
• Praca od 01.09.2018
Kontakt:
Szkoły Podstawowej
Fundacji „CLEVER”
ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (74) 842 58 26
sekretariat@szkolaclever.pl

Dzień Matki Osób
Niepełnosprawnych
Fundacja Zielone Wzgórze po raz 9 zorganizowała
spotkanie mam osób niepełnosprawnych.
Spotkanie odbyło się tradycyjnie w klubie Muzycznym Apropos w Wałbrzychu
i uczestniczyło w nim 40
mam, którym życzenia złożył
pomysłodawca
obchodów
i fundator Fundacji Zielone
Wzgórze Roman Ludwiczuk
oraz prezes zarządu fundacji
Monika Wybraniec. - Życzymy
Wam zdrowia, wytrwałości
oraz nadziei na dobre po-

mocne rozwiązania ze strony
rządu – podkreślili. Mamy
zostały obdarowane drobnymi upominkami i wspólnie - przy akompaniamencie
wałbrzyskiego zespołu Tango,
delektując się smakowitymi
przekąskami przygotowanymi przez restaurację Apropos
i znakomitymi ciastami z cukierni Oleńka - upłynęło kilka
godzin. - Zapraszam mamy na
kolejne, jubileuszowe spotkanie w 2019 roku – dodał na zakończenie Roman Ludwiczuk.
(RED)

Uczestnicy Dnia Matki Osób Niepełnosprawnych.

Cuda-wianki na Witoldzie
16 czerwca w godz. 17.00
- 24.00 Centrum Kulturalno - Kongresowe „Witold”
w Boguszowie-Gorcach zaprasza na „Świętojańskie
cuda-wianki”.
Organizatorzy zadbają o
słowiański klimat imprezy i taneczny nastrój. Nie zabraknie
koncertów, obrzędów świętojańskich, wicia wianków, konkursów oraz animacji dla całych
rodzin. A dla wszystkich zakochanych odbędzie się kiermasz,

na którym serwowane będą
same pyszności: napoje miłosne, przepyszne ciasta i wiele
innych. Dodatkową atrakcją
dla tych, którzy uważają, że nie
mają szczęścia w miłości będzie
loteria fantowa, przygotowana
przez 111 Boguszowskie Drużyny Żółto - Niebieskie, które
podczas imprezy będą zbierać
środki na remont harcówki.
Szczegóły na stronie http://ckkwitold.com.pl.
(RED)
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Bąki i muchy
Janusz
Bartkiewicz

Niedawna fala pożarów
wielkich składowisk odpadów, które miały miejsce na
terenie kraju (do 28 maja straż
pożarna musiała prowadzić
85 razy akcje gaśnicze) przypomniała mi, że i w Wałbrzychu zjawisko to pojawiło się o
wiele wcześniej i swego czasu, wraz z grupą znajomych,
podjąłem pewne działania
zmierzające do tego, aby
wielkie składowisko śmieci
wszelakich z terenu naszego
miasta usunąć. Mimo wielu
działań sporej grupy mieszkańców Wałbrzycha, mimo
gromkich obietnic i zapowiedzi kandydującego na prezydenta miasta Romana Szełemeja, mimo pożarów, co jakiś
czas trawiących górę śmieci
tkwiącą praktycznie w środku
miasta, śmietnisko to funkcjonuje nadal i podejrzewam, że
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ma się bardzo dobrze. Myślę
nawet, że wyśmienicie.
Przyczyny wybuchających
pożarów są w zasadzie dwa:
samozapłon i podpalenie, ale
za każdym razem, w przypadku podpalenia, nasze dzielne
organa ścigania wobec podpalaczy są bezradne. No cóż,
łatwiej jest złapać zwykłego
złodzieja, niż jakiegoś tajemniczego podpalacza, który
niepostrzeżenie dostaje się
na teren śmietniska i ze znanych tylko sobie powodów
podkłada ogień. W zasadzie
podpalaczy można podzielić na trzy główne kategorie:
piromanów; działających na
zlecenie oraz tych, którzy coś
tam podpalą z głupoty lub
przypadku (nieostrożności).
I ja, jako osoba zajmująca się
przed laty ściganiem przestępców, z góry tą ostatnią
kategorię wykluczam, bo naprawdę trudno przyjąć, aby
po tego typu wysypiskach
śmieci krążyły grupy wycieczkowe lub jacyś „poszukiwacze
skarbów”. Pozostają zatem
dwie możliwości, które z natury swej powinny znaleźć się

pod policyjną i prokuratorską
lupą. Rozwiązanie „zagadki
podpaleń” będących coraz
częstszym zjawiskiem, w zasadzie możliwe jest tylko i
wyłącznie poprzez tak zwaną
pracę operacyjną policji. No,
chyba że podpalacz zostanie
złapany na gorącym uczynku, to wtedy sprawa wydaje
się być oczywistą. Chociaż
mówiąc szczerze, nie zawsze,
ale to już temat na inną opowieść.
Pamiętam, że kiedy sam
takie operacyjne działania
podejmowałem, to pierwszą
rzeczą jaką musiałem uczynić, było wytypowanie tych,
którym się popełnienie przestępstwa opłacało. To stara, ale podstawowa zasada
działania organów ścigania,
zawierająca się w starożytnej
formule is fecit cui prodest,
czyli, czynu dopuścił się ten,
komu to przyniosło korzyść.
Składowiska śmieci to olbrzymie pieniądze idące w
miliardy, a muszę podkreślić,
że chodzi o te śmietniska, na
których składowane są odpady pochodzące z zagranicy.
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 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 pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła 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 Janina 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 wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

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,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

24 czerwca - WROCŁAW, 25 czerwca - LUBIN i GŁOGÓW,
26 czerwca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH, 27 czerwca - BOLESŁAWIEC

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

Najwięcej z Wielkiej Brytanii
i Niemiec, bo oni dbają o to,
aby ich kraje (obywatele i środowisko naturalne) nie były
tymi śmieciami zagrożone.
Niestety, w naszym kraju pieniądze bez przerwy są ważniejsze nade wszystko i jak rak
niszczą zdrowy rozsądek i zasady etyczne, jakie się jeszcze
niekiedy pojawiają w świecie
wielkich interesów. Jeżeli
więc ta seria podpaleń jest
efektem czyichś wymiernych
korzyści, to znalezienie sprawców jest niezmiernie trudne, a
niekiedy wręcz niemożliwe. I
nawet zakładając, że w wyniku podjętych działań uda się
policjantom podpalacza wytypować, a następnie zebrać
dowody popełnienia przez
niego czynu, to zapewne okaże się nim ktoś, kto w 100%
działał na czyjeś zlecenie. Ale
nawet na torturach się do
tego nie przyzna, zdając sobie sprawę, że przyznaniem
takim stawia wyrok na swoich najbliższych, nie mówiąc
już o samym sobie. Jestem
o tym przekonany, bo wiem,
że za olbrzymimi pieniędzmi
zawsze kryją się jakieś ciemne
interesy, bo gdzie jest góra
kasy, tam mafia wchodzi bez
żadnych skrupułów. A mafia,
co już chyba w Polsce wie nawet uczeń podstawówki, jest
bezwzględna i taki wynajęty
podpalacz z tego powodu
milczy jak nieboszczyk, którym zapewne być nie chce. Ta
góra pieniędzy powoduje też,
że i niektórym policjantom
(a nawet i prokuratorom) nie
zbyt śpieszy się do znalezienia
zlecającego podpalenie („mającego interes”) i zabezpieczenia przeciw niemu dowodów, bo nie ma co ukrywać,
pieniądze są niesamowicie
skutecznym środkiem do deprawacji nawet tych, którzy
są powołani do walki z przestępczością i przestępcami. I
dlatego z reguły w policyjne
sieci wpadają płotki albo jakieś leszcze (a wiadomo, że
ryby głosu nie mają), a tłuste
sumy w mętnej wodzie ciemnych interesów pływają nadal
swobodnie. Nie jest to zresztą
czymś nowym, bo już Mikołaj
Rej pisał przed wiekami, że
„prawa są równe jako pajęczyna, bąk się przebije, a na
muchę wina”. I chyba z powodów tej niewydolności organów ściągania, ostatnia seria
pożarów wielkich składowisk

spowodowała, że rządzący
postanowili wydać temu narastającemu zjawisku wojnę,
poprzez taką zmianę prawa,
która w ich zamyśle tego rodzaju przestępczą działalność
ograniczy. Kibicuję projektom
takich rozwiązań, chociaż
obawiam się, że jak zwykle w
naszym kraju z wielkiej chmury będzie mały deszcz. I oby
się nie stało tak, że planowane zmiany w prawie zostaną
tak ustawione, iż co bardziej
obrotni będą mogli je nadal
omijać lub nie zawracać sobie
nimi głowy.
Najważniejszą ze zmian ma
być wprowadzenie zasady, że
prowadzący wysypisko musi
posiadać tytuł własności do
terenu, na którym się to wysypisko znajduje. I ten przepis w
zasadzie zamykałby problem,
bo nikt nie może zmusić władz
samorządowych do odsprzedania kawałka tego gruntu, a
więc prowadzący wysypisko,
zwłaszcza te szczególnie dla
mieszkańców miast uciążliwe, musiałby je zamknąć. Ale
znów w tle pojawia się ta olbrzymia góra pieniędzy, która
zdaje się być wielka jak składowiska rzeczonych odpadów
i być może niektórym rozum
przyćmi, przez co grunt szybko zmienią właścicieli. Obawiam się, że przepisy szczegółowe dopuszczą jednak prawo
pierwokupu dotychczasowym
dzierżawcom, albo wręcz
nakażą takie postępowanie,
przez co „bąki” będą mogły
spać spokojnie. Ponadto projektowane zmiany mają wprowadzić bezwzględny zakaz
importu śmieci komunalnych

i w tym przypadku policja będzie miała prawo do kontrolowania każdego transportu
śmieci, aby skutecznie wyeliminować wwóz wszelkiego
obcego komunalnego badziewia. Mają być też wprowadzone nowe kryteria wymierzania
kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie,
magazynowanie i przetwarzanie odpadów, a kary takie
będą mogły osiągać wielomilionową wysokość. Ulec zmianie mają też zasady prowadzenia kontroli przez organa
ochrony środowiska, których
inspektorzy będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzenia, o każdej porze dnia
i nocy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydać decyzje natychmiastowo
wstrzymujące działalność składowiska. Nowa regulacja uzależni też wydawanie zezwoleń
na prowadzenie składowiska
od wcześniejszej zgody straży pożarnej i stosownego zabezpieczenia finansowego, a
poprzeczka ma być ustawiona
bardzo wysoko. I wszystko wydaje się być OK, ale tłucze mi
się po głowie ten wiersz Reja
o musze i bąku i pytanie, czy
pajęczyna będzie dostatecznie gruba i czy nie znajdą się
tacy, którzy będą ją skutecznie
dziurawić.
www. janusz-bartkiewicz.eu

Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Planeta Anna

Zbierają na odbudowę

W Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie Zdroju po raz kolejny odbył się koncert poświęcony twórczości Anny
German, zatytułowany „
Planeta Anna”.
Koncert zorganizowany
został przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego i Stowarzyszenie Współpracy Polska
Wschód oddział Wałbrzych
w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno – sportowych
Powiatu Wałbrzyskiego. Wystąpili laureaci VI Festiwalu
Piosenki Anny German „Eurydyka” z Mińska na Białorusi,
m.in. Vasily Mingalev (solista
Narodowego Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i
Baletu Republiki Białorusi w
Mińsku), Polina Donskaya,
Jana Korniejczyk, Julia Skurko i Halina Sokolnik Oprócz
laureatów, w koncercie wzięli
udział także zaproszeni goście: Piotr Ejfimow - przewodniczący jury i honorowy gość
Festiwalu „ Eurydyka”, laureat
1 nagrody Międzynarodowego Festiwalu Pamięci Anny
German „Tańczące Eurydyki”
w Zielonej Górze 2006, Nadzieja Brońska, zespół WitaM”, zespół instrumentalny
„Ars Longa”, Witalij Alieszke-

Społeczny Komitet na
Rzecz Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w
Szczawnie- Zdroju prowadził zbiórkę publiczną podczas XXXVIII Dni SzczawnaZdroju, które odbyły się w
dniach 9-10.06.2018 r. Zainteresowanie zbiórką było
bardzo duże i spotkało się
z wielką aprobatą zarówno
mieszkańców, kuracjuszy,
jak i turystów.
Kwestujących członków
komitetu odwiedził m.in.
burmistrz Szczawna- Zdroju
Marek Fedoruk, który wspomógł prowadzoną zbiórkę.
- Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za złożone
datki oraz za wpłaty na konto
i jednocześnie informuję już
dziś o kolejnym przedsięwzięciu, czyli o koncercie charytatywnym, w którym wystąpi
światowej sławy tenor liryczny Wiesław Ochman. Koncert
odbędzie się w październiku
br. w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie- Zdroju. Już dzisiaj
zapraszam do wzięcia udziału
w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jednocześnie dziękuję
wszystkim członkom Społecznego Komitetu na Rzecz
Odbudowy Zakładu Przy-

W Teatrze Zdrojowym znów
zabrzmiały piosenki Anny
German.
wicz, Irena Afonina oraz duet
gitarowy - Tatjana Drobysz
i Alex Dziusau. Podczas występu można było usłyszeć
najsłynniejsze przeboje Anny
German (m.in. „Człowieczy
los”, „Warszawa w różach”,
„Echo miłości”, „Gori, gori
moja zwiezda”) w językach:
polskim, rosyjskim, włoskim
i niemieckim - w ich oryginalnych aranżacjach, w wykonaniu najlepszych głosów
Białorusi. Reżyserem koncertu, który prowadzili aktorka
Aurelia Sobczak i Ivan Ilicew,
była Marina Towarnicka.
(RED)

Miłosna noc

Uczestnicy Dni Szczawna – Zdroju wsparli zbiórkę na rzecz odbudowy
spalonego zakładu przyrodoleczniczego.
rodoleczniczego w Szczawnie- Zdroju: Mirosławowi
Łupkowskiemu, Piotrowi Nasiukiewiczowi, Igorowi Krzeszewskiemu,
Romualdowi
Krzeszewskiemu, Annie Guzik
i Romanowi Pociejowskiemu,
którzy swoją społeczną postawą, pracą i dużym zaangażowaniem bardzo aktywnie
włączyli się w zbiórkę publiczną i tym samym przyczynili się do powiększenia stanu
konta. W dalszym ciągu trwa

zbiórka pieniędzy na konto.
Wszelkich wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku:
36 1750 0012 0000 0000 3978
9922. W imieniu komitetu
dziękuję za każdą, nawet symboliczną wpłatę – podkreśla
Jarosław Stachowiak, przewodniczący Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Szczawnie- Zdroju, a zarazem inicjator jego powstania.
(RED)

Po raz trzeci w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im.
T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju
odbędzie się literacko-muzyczne spotkanie podczas nocy
świętojańskiej. - Tym razem
głównym gościem będzie
Joanna Żak-Bucholc, autorka książki „Jaworowi ludzie”,
której akcja rozgrywa się w
Szczawnie-Zdroju i okolicy.
Średniowieczna
sceneria,
wnikliwie zbadana i w atrakcyjny sposób połączona z
przygodami bohaterów, czasy księcia Bolka II Świdnickiego, tajemnica, magia, wątek
romansowy i świetny język
to niewątpliwe atuty powieści. Zapraszamy do literackiej
podróży w czasie. Spotkaniu
z autorką towarzyszyć będzie
zespół „Asocjacja piosenek
szczególnych” i Przyjaciele,
który nastrojowymi piosenkami o tematyce miłosnej
(wszak jakby nie patrzeć
wszystkie piosenki są o miłości...) umili wieczór i zaprosi
do wspólnego śpiewania. Zapraszamy 22.06.2018 o godz.
19.00 – mówi Magdalena
Klimczak, dyrektor MBP im. T.
Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.
(MK)
REKLAMA

MEGA ZNIŻKI Z OKAZJI MŚ W PIŁCE NOŻNEJ
WCZASY - OBOZY MŁODZIEŻOWE BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW GAZETY DB 2010

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
ZŁOTE PIASKI: miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej
znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite
krajobrazy to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała
baza wypadowa do Bałcziku, Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu
i Istambułu. Miasto to słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp.
Dzielnica Czajka to turystyczna dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się
sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.

LP.

TERMIN

CENA WCZASY

CENA OBÓZ

MIEJSCA

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu DAHLIA GARDEN***,
• wyżywienie HB - stół szwedzki z napojami,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta
na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy w turnusie.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• Dzieci do lat 2 – GRATIS,
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 599 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym
– STAŁA CENA 999 PLN,
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 PLN,
• All Inclusive Light - osoba dorosła - 60 €, dziecko - 30 €,
• All Inclusive (pełny) - osoba dorosła - 100 €, dziecko - 50 €.

1.

18.06.2018 - 29.06.2018

1410 PLN 799 PLN

X

16 MIEJSC

2.

23.06.2018 - 04.07.2018

1610 PLN 999 PLN

1999 PLN 1150 PLN

19 MIEJSC

3.

27.06.2018 - 08.07.2018

1610 PLN 999 PLN

1999 PLN 1150 PLN

21 MIEJSC

4.

02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

13 MIEJSC

5.

06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

6.

11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1199 PLN

18 MIEJSC

7.

15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

8.

20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

9.

24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

X

10. 29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

X

25 MIEJSC

11. 02.08.2018 - 13.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

X

25 MIEJSC

12. 11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

25 MIEJSC

13. 16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

30 MIEJSC

14. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1299 PLN 1999 PLN 1299 PLN

35 MIEJSC

15. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1199 PLN

X

10 MIEJSC

16. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

45 MIEJSC

X

BRAK MIEJSC

18. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

19. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

17. 03.09.2018 - 14.09.2018

SPRZEDANE

DB2010

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

.PL
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Odnowią nie tylko podwórka
Umowa pomiędzy Gminą
Jedlina-Zdrój a Instytucją
Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej została podpisana. Na jej uzdrowiskowa
gmina otrzymała 1,9 mln
złotych dotacji na projekty
rewitalizacyjne, których realizacja już się rozpoczęła.
- Kilka dni temu podpisałem umowę z Instytucją
Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej na realizację
szczególnego projektu, którego nazwa brzmi: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej
i
niezagospodarowanych
podwórek w uzdrowiskowej
części miasta Jedlina-Zdrój”.
Ta umowa jest warta 1,9
mln złotych. Tyle dostaliśmy
dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli ze
środków unijnych. Rewitalizacja to projekt szczególny.
Wszyscy marzą o tym, żeby
realizować takie projekty. W
konkursie organizowanym
przez Aglomerację Wałbrzyską z Powiatu Wałbrzyskiego
jedynie Jedlinie-Zdrój udało
się ten konkurs przebrnąć. A
przebrnęliśmy ten konkurs
dlatego, że bardzo poważnie przez wiele lat się do

tego
przygotowywaliśmy.
W 2016 roku opracowaliśmy
Program Rewitalizacji Miasta
Jedlina-Zdrój. Zwycięstwo w
tym konkursie oznacza, że
jesteśmy w stanie stworzyć
razem z mieszkańcami dobry projekt. Rewitalizacja to
nie tylko remont budynków,
to coś znacznie większego. Standardy rewitalizacji
określiła Unia Europejska,
a następnie Polska przyjęła
odpowiednią ustawę. A my
- podejmując taką uchwałę
- musieliśmy określić przestrzeń rewitalizacyjną. W
Jedlinie przestrzeń rewitalizacyjna stanowi 20 procent
ogólnej przestrzeni. Jedlina
to 17,5 kilometra kwadratowego, czyli około 3,5 kilometra kwadratowego to
przestrzeń rewitalizacyjna.
Dotyczy szeroko pojętej
części uzdrowiskowej oraz
dzielnicy
poprzemysłowej
- Glinicy. Otrzymaliśmy 1,9
mln złotych dofinansowania
ze środków regionalnych,
a oferty poprzetargowe sięgają prawie 3 mln złotych, w
związku z tym to przedsięwzięcie będzie miało dofinansowanie w wysokości 65 pro-

Festiwal zupy tuż tuż
Burmistrz Leszek Orpel przedstawił szczegóły projektu rewitalizacji
Jedliny-Zdroju.
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje,
iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej
30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim
ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Dolnośląskiego

2014-2020 nadal dysponuje środkami ﬁnansowymi dla osób
długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami.
Niniejsze osoby skorzystać mogą z doﬁnansowania na podjęcie
działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.
Szczegółowych
pracownicy

informacji

Wydziału

udzielają

Instrumentów

Rynku

odpowiednio
Pracy

(pok.

104; nr tel. 74/8407384) oraz Wydziału Szkoleń (pok. 10;
nr tel. 74/8407380). Wszelkie aktualności dostępne są również
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl

REKLAMA

cent. Ten projekt to dopiero
wierzchołek góry lodowej. W
samej Jedlinie na rewitalizację potrzebowalibyśmy kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset
milionów złotych. Liczymy,
że pojawią się inne programy unijne, żeby realizować
kolejne tematy z zakresu rewitalizacji – mówi burmistrz
Leszek Orpel, który podkreślił
jak ważny jest proces rewitalizacji zarówno dla mieszkańców, dla turystów, dla gości
odwiedzających miasto, dla
kuracjuszy uzdrowiska, ale
również dla przedsiębiorców,
którzy w zrewitalizowanej
przestrzeni miejskiej będą
mogli prowadzić działalność
gospodarczą.
W ramach prac rewitalizacyjnych prowadzony jest
remont, wymiana płyt granitowych i nawierzchni w alei
Niepodległości. W ramach
tego zadania rozpoczęła się
również budowa parkingów
przy ulicy Lipowej i remont
zabytkowego obiektu przy
ulicy Sienkiewicza 1, w którym
powstanie punkt informacji
turystycznej. W budynku byłej rozlewni wód mineralnych
znajdzie się placówka socjalno-gospodarcza i magazynowa, a przy budynku centrum
kultury powstanie podjazd
dla osób niepełnosprawnych.
(RED)

XVI Dolnośląski Festiwal Zupy odbędzie się 24
czerwca 2018 r. w Jedlinie-Zdroju. Ten niezwykle popularny festiwal kulinarny
stanowi duże wydarzenie
turystyczne i kulturalne.
- Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby
regionalne festiwal w Jedlinie Zdroju jest nie tylko doskonałą okazją do posmakowania różnorodnych zup, ale
także do poznania różnych
kultur. W tym roku gośćmi
będą dzieci z całego świata,
m.in. z Chin, Pakistanu, Maroko, Indii, które zaprezentują
swoje tradycje kulturalne w
ramach projektu Brave Kids.
Organizatorzy zapraszają do
Parku Północnego przy ul.
Warszawskiej od godz. 15.00.
Głównym przesłaniem wydarzenia jest prezentacja szerokiego spektrum jednej z
najpopularniejszych potraw,
jaką jest zupa. Do uzdrowiska przyjeżdżają kucharze,
dla których gotowanie jest
nie tylko zawodem ale także
pasją. Dzięki urokowi miasta
i gościnności mieszkańców
znajdują tu niepowtarzalny
klimat do realizacji swoich
pomysłów. Zachęcamy więc
wszystkich gorąco do sprawdzenia swoich umiejętności
kulinarnych poprzez wzięcie
udziału w konkursie na najsmaczniejszą zupę. Startować można w jednej z dwóch
kategorii: osoby fizyczne

oraz instytucje (restauracje,
stowarzyszenia, pensjonaty
itp.). Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne
nagrody. Oprócz złotych,
srebrnych i brązowych waz
do zdobycia będą m.in. wczasy w Chorwacji i we Francji.
Dodatkową nagrodą dla wystawców instytucjonalnych
będą vouchery na reklamę
(za I m-sce o wartości 5 tys.,
II m-sce-3 tys., III m-sce-2
tys.) w Gazecie Wrocławskiej,
Panoramie Wałbrzyskiej i na
portalu naszemiasto.pl – wyliczają organizatorzy festiwalu.
Zgłoszenia przyjmowane
są w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,
telefonicznie: 669 620 725,
lub e-mail: biblioteka@jedlinazdroj.eu do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz.12.00.
W ubiegłym roku w kategorii wystawców instytucjonalnych III miejsce zdobył ośrodek Geovita Jugowice za zupę
krem, II miejsce P.P.H.U. „Pod
Papugami” za „Zupę z Łaźni”
a miejsce I Restauracja Polskie Smaki za zupę gulaszową.
Natomiast w kategorii osób
fizycznych III miejsce zajęła
Katarzyna Biziewska-Stanik za
pekińską zupę ostro-kwaśną
„Podróż do Chin”, miejsce II
Arkadiusz Stanik za kolorową
zupę-gyros
„Wspomnienie
greckich wakacji”, a miejsce I
Beata Laskowska za zupę grzybową „Nasza Borowa”.
(KS)

Czwartek, 14 czerwca 2018 r.
www.db2010.pl
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Głuszycki dzień
rodziny
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Centrum Kultury-MBP zapraszają do uczestnictwa w Głuszyckim Dniu
Rodziny w niedzielę 17 czerwca od godz. 16.00 do 18.00. Na
scenie na boisku sportowym
przy ul. Dolnej pojawią się
uczestnicy zajęć i warsztatów
odbywających się w Centrum
Kultury w Głuszycy. Ponadto
na najmłodszych czeka wiele
atrakcji. Serdecznie zachęcamy do rodzinnego spędzenia
niedzielnego
popołudnia.
Swoje umiejętności zaprezentują: uczestnicy warsztatów wokalnych pod opieką
Radosława Zychala; grupa
zumba kids - opiekun Magdalena Truszczyńska; uczestnicy
warsztatów gry na gitarze opiekun Marcin Zaleś; uczestnicy grupy baletowej - opiekun Jadwiga Schwebs; Chór
Seniorów Renoma - opiekun
Angelika Szpat oraz Ryszard
Ogorzelec. Dzieci zapraszamy
m.in. do zabaw na dmuchańcu, przejażdżek konno, stoiska
z malowaniem buziek i kolorowymi warkoczykami oraz
do wspólnych wesołych gier i
zabaw.
(SJ)

Dla zdrowia i wygody
Ponad 3,1 mln zł będzie kosztowała realizacja
projektu „Sowiogórski Raj
– budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”,
w ramach którego na głuszyckim osiedlu powstanie
centrum przesiadkowe z
prawdziwego
zdarzenia
oraz zostaną zakupione
nowe autobusy komunikacji gminnej, która będzie
bezpłatna. Gmina Głuszyca
na ten cel dostała dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł.
Głuszyca przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny.
Już 20 czerwca zostanie oddana do użytku kryta pływalnia Delfinek, a kilkaset
metrów od niej rozpocznie
się wkrótce budowa Centrum
przesiadkowego. Uroczyste
przekazanie umowy na realizację zadania „Sowiogórski Raj – budowa Centrum
Przesiadkowego w Głuszycy”
miało miejsce w czwartek
7 czerwca. Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej
przybył do miejsca planowanej inwestycji w Głuszycy
i wręczył burmistrzowi Romanowi Głodowi umowę o

Taneczna gala

Roman Szełemej przekazał Romanowi Głodowi umowę
o dofinansowaniu projektu Sowiogórski Raj – budowa Centrum
Przesiadkowego w Głuszycy”.
dofinansowanie
projektu.
W uroczystości uczestniczył
również burmistrz Leszek
Orpel, który w ubiegłym tygodniu w sąsiedniej Jedlinie-Zdroju zakończył realizację
podobnego projektu związanego z niską emisją.
Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum
Przesiadkowego w Głuszycy”
otrzymało dofinansowanie w
ramach Osi Priorytetowej nr 3
„Gospodarka niskoemisyjna”
Działania nr 3.4 „Wdrażanie
strategii
niskoemisyjnych”

Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014- 2020 w wysokości 2 482 010,71 zł. Całkowita
wartość zadania wyniesie
3 164 841,06 zł. Zakończenie
prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum
Przesiadkowym planowane
jest w roku 2019.
Projekt zakłada budowę
nowoczesnego
centrum,
składającego się oprócz wia-

ty przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu,
miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem
informacji i z poczekalnią oraz
toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i
będzie monitorowany. Centrum zlokalizowane będzie
na największym głuszyckim
osiedlu mieszkaniowym – w
okolicach obecnego przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Pionierów
i Łukasiewicza i w pobliżu
krytej pływalni Delfinek. W
ramach projektu, Gmina Głuszyca 7 czerwca br. zawarła
umowę z firmą Busimport Pl
Sp. z o.o. na dostawę dwóch
autobusów, dzięki którym
głuszyczanie i turyści odwiedzający Głuszycę będą mogli
skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej.
- Dziękujemy Chórowi Seniorów Renoma za muzyczną oprawę oraz wszystkim
mieszkańcom, uczestniczącym w ważnym dla rozwoju
naszej gminy wydarzeniu
– podkreślają organizatorzy
wydarzenia.
(SJ)

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Centrum Kultury-MBP zapraszają w niedzielę 17 czerwca o godz. 15.00
do głuszyckiej sali widowiskowej na podsumowanie
dziecięcych
warsztatów
tanecznych HIP-HOP i balet
prowadzonych przez Jadwigę
Schwebs. Ponadto usłyszymy
wierszyki dla dzieci recytowane przez Agnieszkę Musz i zobaczymy występ taneczny w
wykonaniu Natalii Schubert i w
choreografii Jadwigi Schwebs.
Warsztaty taneczne odbywające się w CK-MBP zostały dofinansowane ze środków Gminy
Głuszyca.
(SJ)

Zapłacisz kartą
i telefonem
W związku z wdrożeniem
programu upowszechniania
płatności
bezgotówkowej
w jednostkach administracji publicznej, prowadzonym
przez Ministerstwo Rozwoju
we współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A., w Urzędzie
Miejskim w Głuszycy istnieje
możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej. Informacje o programie dostępne na
stronie www.mr.gov.pl/bezgotowka.
(SJ)
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Zwiedzali sortownię
W ramach kampanii edukacyjnej uczniowie III klasy
Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach zwiedzili Sortownię Odpadów
Selektywnie
Zebranych
w Lubawce oraz ścieżkę
edukacyjną na zrekultywo-

wanym składowisku odpadów w Lubawce. Wycieczka została zorganizowana
wspólnie przez Gminę Stare
Bogaczowice oraz Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej ,,Sanikom” sp.
z o.o.

- Celem wycieczki było
zwiększenie
świadomości
ekologicznej u dzieci w zakresie gospodarki odpadami.
Będąc w Sortowni Odpadów
Selektywnie Zebranych w
Lubawce uczniowie mogli
się przekonać, że pracownicy

nie mają tam łatwej i lekkiej
pracy. W związku z nieprzestrzeganiem zasad segregacji
przez mieszkańców poszczególnych gmin, pracownicy
sortowni wszystkie odpady
muszą jeszcze raz segregować ręcznie. Dzięki pracowREKLAMA

Uczniowie ze Starych Bogaczowic przekonali się jak ważna jest
prawidłowa segregacja śmieci.
nikom spółki uczniowie zobaczyli na własne oczy cały
proces segregacji odpadów,
przypomnieli sobie zasady
segregacji, a także dowiedzieli się między innymi co
oznaczają skróty PSZOK i RIPOK. Zapoznali się również
z procesem przetwarzania i
recyklingu odpadów komunalnych, poznali stosowaną
technologię do procesów
unieszkodliwiania, recyklingu
i kompostowania zebranych
odpadów komunalnych. Dzisiaj po składowisku odpadów
w Lubawce nie ma już śladu.
Teren został zrekultywowany
i w jego miejscu można zobaczyć zielony pagórek z tablicami dydaktycznymi z zakresu m.in. segregacji odpadów
oraz etapów rekultywacji
składowiska. Na poszczegól-

nych tablicach umieszczone
są również informacje jak długo trwa rozkład porzuconych
śmieci. Przykładowo: rozłożenie szkła trwa ponad 4000
lat, papieru ok. 6 miesięcy, a
plastiku od 100 do 1000 lat
(400 lat potrzebne jest na rozłożenie jednej reklamówki)!
Segregując odpady ograniczamy więc zużycie surowca
naturalnego, ograniczamy zanieczyszczenia, które przedostają się do atmosfery, ponownie możemy wykorzystać
odpad do produkcji. Dbamy
o środowisko. Ta wycieczka
była ciekawą lekcją ekologiczną zachęcającą wszystkich
uczestników do prawidłowej
segregacji odpadów we własnych domach – podkreślają
organizatorzy.
(AF)

Harcerze nad zalewem

Zlot Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy odbył
się w tym roku nad zalewem w Starych Bogaczowicach. W uroczystym
apelu kończącym Rok Harcerski 2017/2018 udział wzięło ponad 300
zuchów i harcerzy wraz z wicewojewodą dolnośląskim Kamilem
Krzysztofem Zielińskim, parlamentarzystami oraz władzami
samorządowymi miasta Wałbrzycha i Starych Bogaczowic. - Jestem
zaszczycony, że mogłem wziąć udział apelu i cieszę się, że w tym roku
harcerze wybrali naszą gminę. Wróciła piękna tradycja – podkreśla
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bgaczowice.

(RED)
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Wyścig winniczków

Powiernik wypromuje Walim

Wszystkich, którzy kochają szaleńcze wyścigi i
emocje z nimi związane,
zapraszamy 16 czerwca
2018 r. na godz. 13.00 do
Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu na VII Wyścig Ślimaków Winniczków.
Uczestnikiem
wyścigu
może być każda osoba bez
ograniczeń wiekowych. Każdy z uczestników może wystawić do zawodów jednego
zawodnika, a tym zawodnikiem może być tylko i wyłącznie ślimak winniczek (bez
względu na wymiary). Zawodnicy (ślimaki) mają do po-

W Budapeszcie rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu „Powiernik” z
udziałem Łukasza Kazka,
dziennikarza i popularyzatora historii, znanego m.in.
z filmów „Depozytariusz”
(prod. TVN) oraz „Na tropie
Złotego Pociągu” (prod.
Discovery). - Celem filmu
jest spełnienie niezwykłych
marzeń zwykłych ludzi różnych narodowości — mówi
Łukasz Kazek.
Bohater filmu odnajduje depozyty, czyli różnego
rodzaju cenne przedmioty,
ukryte 70 lat temu przez wysiedlanych wówczas mieszkańców Gór Sowich, między
innymi Walimia. Chcąc poznać losy właścicieli, postanawia ich odszukać i zwrócić
fotografie, książki i osobiste
pamiątki. - Jednym z odnalezionych depozytów są listy
miłosne dwojga zakochanych, których rozdzieliła wojna. Teraz wrócą do właścicielki - mówi Mateusz Kudła,
reżyser filmu.
Łukasz Kazek spotkał się
w Budapeszcie z byłym więźniem obozu koncentracyjnego Dörnhau (Kolce w Gminie
Głuszyca), który opowiedział

konania dystans 1,00 metra
w czasie nie dłuższym niż 60
minut. Każdy uczestnik przed
przystąpieniem do zawodów
podpisuje zobowiązanie (w
przypadku uczestników do 18
roku życia prawny opiekun),
że po zakończeniu zawodów
pozostawi swojego ślimaka
w jego naturalnym środowisku. Zawody rozgrywane są
w dwóch kategoriach wiekowych uczestników. Dla najlepszych uczestników wyścigu organizatorzy zapewniają
cenne nagrody rzeczowe,
puchary, medale.
(RED)

Autorzy filmu „Powiernik” wraz z mecenasami tego przedsięwzięcia.
o szkicach, przedstawiających dramatyczne sceny z
życia osadzonych. Po wojnie
46 oryginalnych szkiców autor przekazał do Węgierskiego Muzeum Narodowego
- wkrótce, dzięki Kazkowi, ich
reprodukcje wrócą na Dolny
Śląsk.
W filmie zobaczymy również opuszczoną stację napraw taboru kolejowego,
gdzie do dziś znajdują się wagony towarowe, które mogły
służyć transportowi węgierskich Żydów do obozów zagłady. Oprócz stolicy Węgier,
twórcy odwiedzą również
Gminę Walim na Dolnym Śląsku, Niemcy i Austrię.

Obraz reżyseruje Mateusz Kudła, współautor filmu
z udziałem Romana Polańskiego i Ryszarda Horowitza
pt. „Polański, Horowitz. Czarodzieje z Getta”, którego
premiera planowana jest
na 2019 rok. Poprzednie filmy, nad którymi pracowali
wspólnie Łukasz Kazek i Mateusz Kudła, zdobyły szereg nagród. „Ludzie z Klisz”
(2017, prod. TVN) przyniosły
im Złotego Delfina na Festiwalu Telewizyjnym w Cannes
oraz Złotą Plakietkę na Międzynarodowym
Festiwalu
Telewizyjnym w Chicago, a
„Depozytariusz” (2014, prod.
TVN) nagrodę za montaż na

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Southampton. Mecenat nad produkcją
objęli: Borys Wochna, DagMesko - naturalne owoce na
Twoim stole, MovieGate podziemia pod wrocławskim
Placem Solnym, Sowia Grapa, Gmina Walim, Sztolnie
Walimskie i Zamek Grodno.
Producentem wykonawczym
jest wytwórnia KRK FILM. Odkrywanie tajemnic przyciąga do Gminy Walim ludzi z
całego świata. Ten film może
pomóc w promocji naszej
gminy i Gór Sowich – podkreśla Adam Hausman, wójt
Gminy Walim.
(RED)
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Niechaj mnie Wiesia o wiersze nie prosi
Stanisław
Michalik

Siedząca
w zakamarkach myśli
badająca wnętrza słów
otwieram się bez granic
wystarczy myśl załapać
zachłysnąć się jej życiem
i wykrzyczeć siebie światu

Autorka miniaturki, Wiesława Kamińska ma cztery miasta
bliskie jej sercu: Zieloną Górę,
gdzie ujrzała światło dzienne;
Krosno Odrzańskie, w którym
spędziła młodość i realizowała
z powodzeniem zamiłowanie
do tańca; Wrocław, gdzie skończyła studia i spełniała się w
pracy kulturalno-oświatowej
no i Wałbrzych. Tu, w mieście
nad Pełcznicą, mieszka i pracuje
ponad 30 lat, najdłużej w Wałbrzyskim Muzeum Okręgowym
(obecnie Muzeum Porcelany).
Przez wszystkie lata zajmuje się
działalnością kulturalną wśród
dorosłych, dzieci i młodzieży.
W 2002 roku założyła Grupę

Poetyko-Artystyczną „Erato”,
jest członkinią i założycielką
Stowarzyszenia
Inteligencji
Twórczej w Wałbrzychu, Rzecznikiem Prasowym Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Autorów
Polskich. No i oczywiście jest
poetką. Wiesława Kamińska
wraz ze znanym wałbrzyskim
działaczem na niwie kultury Romanem Giletą są tegorocznymi
laureatami nagrody Ministra
Kultury – Zasłużony dla Kultury Polskiej. Obydwoje gościli w
murach głuszyckiego Centrum
Kultury, ale tym razem było to
spotkanie przede wszystkim
z Wiesławą Kamińską. Piękną
relację wraz z plikiem fotografii ze spotkania znajdziemy na
stronie internetowej CK-MBP w
Głuszycy (www.ckmbp.gluszyca.pl). A ja zapraszam na moje
osobiste refleksje jako gościa
tej niezwykle sympatycznej imprezy.
Czytam na stronie nr 90 w
powieści Olgi Tokarczuk „Bieguni”:
- Wielu ludzi wierzy, że istnieje w układzie współrzędnych świata punkt doskonały,
gdzie czas i miejsce dochodzą
do porozumienia. Może to nawet dlatego wyruszają z domu,
sądzą że posuwając się choćby

chaotycznie, zwiększają prawdopodobieństwo trafienia do
takiego punktu. Znaleźć się w
odpowiednim momencie i w
odpowiednim czasie, wykorzystać okazję, chwycić chwilę
za grzywę, wtedy szyfr zamka
zostanie złamany, kombinacja
cyfr do wygranej – odkryta,
prawda – odsłonięta.
Tak sobie pomyślałem o
zgromadzonej przy wspólnym
stole grupie osób, które przybyły na spotkanie z poezją w
głuszyckim Centrum Kultury, że
być może stało się ono pomyślnym zbiegiem czasu i miejsca,
przynajmniej dla paru osób. A
skutkiem tego poczują wenę
twórczą i spróbują ją utrwalić
w formie pisanej? Tak właśnie
jak to czyni Krystyna Ciura z
Głuszycy, a jej wierszy można
było posłuchać na spotkaniu z
poezją.
To było piękne, słoneczne
popołudnie w taki sobie zwykły dzień 28 maja. Bohaterem
dnia stała się pełna werwy i
entuzjazmu wałbrzyska poetka
Wiesława Kamińska, a uczestnikami, tym razem nie dzieci i
młodzież przyprowadzone za
rękę przez swoich rodziców lub
nauczycieli, ale osoby starszej
generacji, które przybyły tu

z własnej i nie przymuszonej
woli. Co ich przywiodło na to
spotkanie? Przecież nie to, że
na kolorowych plakatach – zaproszeniach rozwieszonych w
mieście była mowa o tym, że
będą czytane wiersze liryczne, ale i erotyki. Chyba też nie
to, że Wisławie towarzyszył
jej mecenas na ścieżce poezji,
również wałbrzyski poeta i
dziennikarz, Roman Gileta? A
więc co? Być może, gdybyśmy
zapytali uczestników spotkania
z osobna, to każdy wymieniłby co innego. A może była to
po prostu okazja na przeżycie
czegoś innego niż to, co mamy
na co dzień w domu, w upolitycznionych mediach. Cóż
warty byłby świat, gdybyśmy
żyli bez marzeń? Jestem pewien, że każda z osób przybyłych na spotkanie z poezją nie
tylko marzyła, ale i próbowała
już swych sił, aby coś ładnego
napisać. Za młodu robili to do
sztambucha, albo do szuflady.
Teraz mają już mniej odwagi i
samozaparcia, ale przynajmniej
lubią przeczytać lub posłuchać
innych. Dziś dzięki technice
mamy większe możliwości, aby
się swym pisaniem podzielić z
bliskimi. Oczywiście nie jest to
łatwe. Wydanie tomiku wierszy

wiąże się z kosztami, ale łatwiej
jest skorzystać z internetu.
O tym wszystkim, co się
wiąże z wkroczeniem na drogę
poezji, opowiadała barwnie i
szczerze Wiesława Kamińska.
A stało się to tak właśnie, jak to
napisał w wierszu jej przyjaciel,
poeta Krzysztof Kobielec:
Niechaj mnie Wiesia o wiersze nie prosi,
Sama za pióro nich chwyta i pisze
Że nie potrafi i że nie podoła
Udam że tego ja wcale nie słyszę
W kuflu Josifa pieni się poezja
Wiesia pianę spija mrużąc kocie oczy
Potem na lepiszcze za Giletą kroczy
A tu gęstą frazą metafora płynie…
I oto wzięła w dłonie pióro chińskie
Na karcie białej kreśląc pierwsze słowa…

Co to było to pióro chińskie
i jakie były te pierwsze słowa?
Myślę, że sama Wiesława o tym
nie pamięta. Znamy natomiast
Jej wiersze umieszczone w tomiku „On i Ja”. Oto jeden z nich:
Dotykaj
mnie delikatnie z czułością
adres zamieszkania znasz doskonale
rysopis ciała też od dawna
mieszkam w sobie bez ciebie
nie jestem przecież z alabastru
lecz mozolna wędrówka twoich
dłoni po moim ciele

jeszcze widzę nasze odbicie
w ciemnym oknie pociągu
choć obraz za nim
przesuwa się coraz szybciej
brzaskiem z mgły zniknęliśmy
jak rozsypane na wietrze wiersze
chyba nie było to potrzebne

Ale potrzebnym stało się to,
by o tym napisać, podzielić się
z innymi. W człowieku tkwi taka
potrzeba może dlatego, że w swej
naturze nie jest egoistą. W poezji
chodzi o to, by to czynić pięknie,
inaczej niż prostym językiem, by
umieć wykorzystać słowo pisane
tak jak to czyni pędzlem artysta
malarz na płótnie, albo artysta
muzyk z dowolnymi instrumentami na swej partyturze.
Organizatorom tej imprezy
z głuszyckiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej należy
podziękować za stworzenie
miłej atmosfery, dzięki której to
spotkanie pozostanie na długo
w naszej pamięci.
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów
autora. Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i
opinii redakcji.
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Tartak Urbaniak oferuje:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

WIECZOREK, STASZIC,
MARCEL, SILESIA

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

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Jedlinianin znokautował Turka
Bartosz
Gołębiewski,
23-letni pięściarz z Jedliny-Zdroju walczący w barwach klubu Rushh Kielce,
dwukrotny mistrz Polski
seniorów w kategorii do 75
kg, odnotował na swoim
koncie kolejny sukces. Podczas meczu Polska-Turcja
w Kielcach, rozgrywanego
w ramach zainspirowanego przez Polski Związek
Bokserski cyklu Światowa
Konfrontacja Boksu Olimpijskiego, pokonał swoje-

go rywala, Ondera Sipala,
przed czasem w 2. rundzie.
Jego przeciwnik, to 12-krotny mistrz Turcji oraz mistrz
Igrzysk Śródziemnomorskich
z 2009 r. we włoskim Avezzano. Obserwatorzy uznali ten
pojedynek za popisowy i najciekawszy w całym spotkaniu.
Sipal dwukrotnie, w końcówkach 1. i 2. rundy padał na deski. Halę Legionów opuścił na
noszach po ciężkim nokaucie. Jestem szczęśliwy, bo wszystko
poszło tak, jak zaplanowałem.

Emocji nie zabrakło ani w
trakcie rywalizacji sportowej,
ani też po. W oczekiwaniu
na dekorację zwycięzców,
uczniowie
przeprowadzili
quiz o Paderewskim, jako że
tegoroczny bieg nosił nazwę
„Biegaj z Jedynką u Paderewskiego w roku100 rocznicy Niepodległej”. Podczas dekoracji
zwycięskie drużyny otrzymały
puchary, medale oraz nagrody
rzeczowe. Następnie, wszyscy
uczestnicy biegu wzięli udział
w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych, m.in.
stepperów,
pulsometrów,
zegarków biegowych, powerbanków, toreb sportowych,
plecaków i wielu innych.
- Dziękujemy wszystkim
naszym darczyńcom, czyli firmom, które przekazały nagrody rzeczowe lub środki na ich
zakup i które wsparły naszą im-

Tel. 692 19 08 48

Siatkarskie święto

Udało mi się utrzymać formę z
mistrzostw Polski, a poza tym
oglądałem kilka walk Turka i
zrobiłem wszystko, by ograniczyć jego atuty. Pod koniec
drugiej rundy wypuściłem
serię ciosów, ale nie wiem,
które trafienie i gdzie okazało
się najskuteczniejsze. Jeśli lekarskie oględziny mojej lewej
ręki okażą się pomyślne, w najbliższy weekend powalczę na
turnieju w Halle – powiedział
Tygodnikowi DB 2010 Bartosz
Gołębiewski.

Polska pokonała Turcję
22:0 (w kat. 75 kg stoczono
dwa pojedynki), ale wynik
może być mylący, bowiem
nasi goście, reprezentanci
kraju z bogatymi bokserskimi tradycjami, tanio swojej
skóry nie sprzedali, a większość walk była zacięta i
emocjonująca. Było to siódme kolejne zwycięstwo biało-czerwonych w Światowej
Konfrontacja Boksu Olimpijskiego.
Andrzej Basiński

Biegali z Jedynką
25 drużyn w czterech kategoriach wystartowało o
Puchar Trenera Aleksandra
Wierietielnego w biegach
sztafetowych „Biegaj z Jedynką” pod honorowym
patronatem Prezydenta Wałbrzycha.
Uczestnicy biegu niezwykle
ambitnie walczyli na wymagających trasach w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Dopisała
nie tylko forma ale i pogoda. W
słoneczne, piątkowe przedpołudnie do rywalizacji sportowej
przystąpiło 175 zawodników,
którym gorąco kibicowali
uczniowie 1 LO i zaproszeni Goście. W kategorii sztafet pozaszkolnych najszybciej pobiegła
drużyna RONAL, wśród szkół
ponadgimnazjalnych I miejsce
zajęło IV LO, wśród gimnazjów
PG 11, a ze szkół podstawowych
najlepsza okazała się PSP 23.

Nowe kursy:

02.07. Wałbrzych • 03.07. Głuszyca

Reprezentacja Polski pokonała Japonię 3:2 w pierwszym meczu
turnieju Ligi Narodów kobiet, który rozgrywany jest w hali Aqua
Zdrój w Wałbrzychu. W środę Polski zespół zagrał z Rosją (mecz
zakończył się po zamknięciu tego wydania, relacja na sport.db2010.
pl), a w czwartek zmierzy się o godz. 20.30 z Dominikaną, a o godz.
17.30 Japonia z Rosją.

(RED)

Pożegnanie z IV ligą
W biegach sztafetowych „Biegaj z Jedynką” wystartowało 175 osób
(fot. Oskar Orfin).
prezę biegową. Są to: Faurecia,
Ronal, Wodociągi-Wałbrzych,
Vicotel, Toyota, Almar-Sport
i Przedsiębiorstwo Obróbki
Drzewnej Jedlina-Zdrój. Ddziękujemy Gminie Wałbrzych,
prezydentowi Wałbrzycha za
honorowy patronat, prezesowi
Aqua-Zdroju Mariuszowi Gawlikowi, który również startował
w sztafecie VIP, kierownikowi
hali lekkoatletycznej Pawłowi
Kicie i obsłudze – podkreśla
Beata Urbaniak, wicedyrektor I
LO w Wałbrzychu i organizator
„Biegaj z Jedynką”.
(RED)

***
Bieg Książański
16 czerwca, o godz. 11.00
przy budynku Spółdzielni
Mieszkaniowej Podzamcze w
Wałbrzychu, nastąpi start do
XXX Biegu Książańskiego, który będzie imprezą kończącą
Dni Podzamcza. Dla zwycięzcy w klasyfikacji open organizatorzy przygotowali voucher
do wykorzystania przez dwie
osoby podczas weekendu w
Szklarskiej Porębie lub Świeradowie-Zdroju.
(BAS)

W ostatniej kolejce rozgrywek grupy zachodniej
IV ligi Górnik Boguszów-Gorce zremisował z AKS
Strzegom 1:1 (1:1), a gole w
tym meczu zdobywali: 0:1
Marcin Morawski (25), 1:1
Adrian Maliszewski (35).
Górnik Boguszów Gorce zagrał w składzie: M.Jaskółowski - Pietrzak, Grzelak,
Podgórski, J.Pryk, M.Pryk (75
Gnosowski), A.Maliszewski,
Z.Bejnarowicz (60 Yehorov),
Ostrowski,
R.Bejnarowicz,
J.Maliszewski. AKS spadł na
2 miejsce i stracił szansę na
grę w barażach o awans do
III ligi, a podopieczni trenera

Rafała Siczka zajęli 15 miejsce i zostali zdegradowani
do klasy okręgowej. W grupie
zachodniej Polonia Trzebnica
uległa Górnikowi Wałbrzych
1:4 (1:0). Bramki: 1:0 Mateusz Olikiewicz (20), 1:1 Kamil
Młodziński (58), 1:2 Miłosz
Rodziewicz (65), 1:3 Piotr
Krawczyk (90), 1:4 Damian
Chajewski (90+2). Górnik Wałbrzych zagrał w składzie: Jaroszewski, Krupczak, D.Michalak, M.Smoczyk, Krzymiński,
Krawczyk, Błażyński, Bogacz,
Chajewski, Młodziński, Rodziewicz. Podopieczni trenera Jacka Fojny zajęli 5 miejsce.
(RED)
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USŁUGI
(2) Usługi ogólnobudowlane
kompleksowe wykończenie i
remonty oraz docieplenia domów i mieszkań.Tel: 791 821 157,
535-840-719.
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAN OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOSWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-022
(2) HYDRAULIK TEL: 506-754379
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

WYNAJMĘ
(3) DO WYNAJĘCIA POKOJE
RÓWNIEŻ DLA PRACOWNIKÓW Z
UKRAINY. TEL: 693-069-486.

PRACA
(2) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych, 606 829 141
(3) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

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

INNE
(3) UWAGA!!! Pożyczka nawet do
25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły
509 821 194. RRSO 89,93%.

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.
KONAKT: 535-416-014
Garaż murowany w centrum
W-cha 18m2 z kanałem, media:
prąd. Cena 19.500,-zł tel do
kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl
WAŁBRZYCH PODZAMCZE
WYNAJEM, 3pokoje 55m2 ,
6piętro 1400zł /1-mc razem z
opłatami.

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

Tel. 606 478 000

SKUP

SKUP AUT

aut/motocykli

ZA GOTÓWKĘ

Płatność gotówką
na miejscu

795 002 003

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok
, duży ogród 300m2 , garaż.
Teren ogrodzony. Cena 103tys.

OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2pokoje po kapitalnym remonciecena 119 tys. tel. 606 97 66 30

MS-3536 Podzamcze, 48,5 m2,
2 pokoje, cena 149 tys. Tel. 793
111 130

Tel 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-866

OKAZJA!!! Podzamcze po kapitalnym remoncie, 40m2, 2 pokoje,
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486

DS-3493 Poniatów- ul. Sadowa,
dom w zabudowie bliźniaczej
przeznaczony do remontu i rozbudowy, działka 2000m2, cena
189 tys. Tel. 883 334 486

DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.

Płacimy najwięcej !

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3
pokoje, całe piętro domu.
299.000 zł , tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-901
Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ
2pok. 45m2 spokojna cicha
okolica cena 118 000 zł, tel. do
kontaktu 535416014 oferta dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-848
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro,
42.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-895

tel. do kontaktu 792-549-757
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl
JEDLINA ZDRÓJ 2pokoje 52m2
2pietro cena 79tys. tel. do
kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-912
BOGUSZÓW-GORCE 38m2
2pokoje, pierwsze piętro,
55.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-873
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2
pokoje 35m2, cena 108.000 zł,
telefon 535-416-014
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

MS-3485 Piaskowa Góra, kawalerka z widną kuchnią, 28m2, do
odświeżenia, cena 75 tys. Tel.
883 334 486

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

MS-3484 Nowe Miasto, kawalerka 40m2, cena 75 tys. Tel. 883
334 486
MS-3453 Biały Kamień, kawalerka
33m2, do remontu, cena 50 tys.
tel. 883 334 486
MS-3451 Biały Kamień, kawalerka
33m2, po remoncie, wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

MS- 3259 Biały Kamień mieszkanie na pierwszym piętrze, pow.
33m ogrzewanie gazowe. Cena
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100
000 TEL. 606 97 66 30

MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 98 tys. Tel.
883 334 481

MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130

MS-3519 Piaskowa Góra 3 pokoje
51m2, cena 149 tys. Tel. 793 111
130.
MS-3496 Piaskowa Góra 2 pokoje
29m2 po kapitalnym remoncie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 486

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa:
www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach
współpracujemy z zakładem „Empatia”
m2, Co gaz, po remoncie cena
149 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
ulica Daszyńskiego, 38 m2, co
gaz , 1 piętro, po remoncie, cena
69 500 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje,
1 piętro ogródek, po remoncie,
CO gaz cena 259 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2,
CO gaz , 1 piętro cena 135 000 zł
tel 883 332 727

MS-3530 Piaskowa Góra, 2 pokoje 35m2, duży balkon, cena 125
tys. Tel. 883 334 481

MS-3412 Podgórze, ul. Świdnicka
2 pokoje pow. 48m z ogrodem.
Cena 78 tys. zł. Tel. 793 111 130

OKAZJA!!! MS-3527 Bezczynszowe mieszkanie z wyjściem na
ogród i garażem!!! 80m2 cena
239 tys. do negocjacji Tel. 883
334 486

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

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA”
Robert Skała
ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce
TELEFON 668-413-130
• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju
i za granicą
• przygotowanie transportu
dla rodziny (kondukt), stypy,
oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC
czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
• montaż i demontaż nagrobków
• toaleta pośmiertna

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Mieszka I go , 3 pokoje
po remoncie, drugie piętro, jasna
kuchnia, balkon, cena 164 000 tel
883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE, 3
pokoje, na pierwszym pietrze, 63
m2 , na Basztowej , po remoncie
cena 198 000 , tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ul. Forteczna , 54 m2 , po remoncie cena 165 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
– okolica Szpitala , 2 pokoje, 49

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2,
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena
199 000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME Gaj – pół domu
do kapitalnego remontu, dzialka
400 m2, cena 140 000 , kontakt
883 334 836
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa,
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena
640 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica –
działka budowkana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 85 000, 883 332 730
RENOMAHOME – Szczawno –
zdrój , 2 pokoje z ogródkiem I z
balkonem kontakt 883 334 836
RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE
, okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój,
CO węgiel cena 65 000 zł, kontakt 883 332 730
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Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9 oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl)
i na stronie Urzędu Gminy Walim
– (www.walim.pl: menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 13.06.2018 r. do 05.07.2018 r.
wykaz nr 07/2018 z dnia 12.06.2018 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży.

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

Do sprzedania działki budowlane w Podlesiu
- 3 km od Wałbrzycha. Współrzędne w mapach Google:
50.736135, 16.355890. Z działek rozpościera się widok
na piękną górzystą okolicę. Działki zatwierdzone w planie
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia każdej
z działek to: ok.1200 m2 i większe. Cena: 60zł za m2, ceny
podlegają negocjacji. W razie pytań proszę dzwonić
tel. 601-769-755, 607-116-429 lub 680-670-616.

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2,
balkon, wysoki parter. Cena
134.000zł. Kontakt 535-311-265
Dom w Jedlinie Zdroju 238m2,
dwa garaże, działka 951m2,
docieplony, CO gazowe, okazyjna
cena 299 tys zł lub wynajem 4 tys/
msc tel. 577-263-955
Boguszów- Gorce z ogródkiem,
56,40m2, 2 pokoje, po remoncie.
80.000zł. Do negocjacji. Kontakt
535-311-265
Podzamcze 54m2, 3 pokoje, 2
piętro z windą, duży balkon, do
odświeżenia , spłacona TERMOMODERNIZACJA 162 tys. zł do
negocjacji tel.530 998 374
Podzamcze 2 pokoje, 2piętro,
51m2, pełen rozkład 129 000zł,
350zł/msc tel. 577-263-955
Podzamcze, 36m2, 3 piętro, 2
pokoje, blok z windą, niski czynsz.
Cena 105.000zł. DO NEGOCJACJI.
Kontakt 535-311-265
Stary Zdrój, kawalerka w niskiej
cenie, 2 PIĘTRO, 31 m2, 42 000zł,
tel. 535-285-514
Śródmieście, mieszkanie dwupoziomowe do wprowadzenia,
109m2, 4 pokoje. Ogrzewanie gazowe + kominek. Do mieszkania
przynależy duża piwnica. Cena
195.000zł. Kontakt 535-311-265
Podzamcze: 3 pok, wysoki standard, 74,5m2, 239 tys, 2 piętro z
4, cicho, zielono, plac zabaw tel.
577-263-955
Biały Kamień ,ul. Miczurina– Nowe
budownictwo 46m2 ,2 piętro,
winda,Ogrzewanie w czynszu, do
remontu 124 000 zł 530-998-374

PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą,
ciepłe i słoneczne mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I
SZAFA w przedpokoju, CENA
130.000 zł. 535-285-514
Stary Zdrój, 33m2, PIĘKNA KAWALERKA po remoncie Z PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM, W CENIE
CAŁE WYPOSAŻENIE, 67 000zł tel.
535-285-514
Śródmieście ul Dmowskiego, 2
pokoje, 42m2, do remontu, 49
000zł DO NEGOCJACJI, tel. 530998-374
Śródmieście drugie piętro,
wysoki standard, 47 m2, 3 pokoje
ogrzewanie gazowe 129tys tel.
577-263-955
Śródmieście do wprowadzenia, 1
piętro, CO gazowe, wysoki standard, kawalerka, 35m2, 74 999zł,
garaż tel 577-263-955

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –BIAŁY KAMIEŃ, Dom
wolnostojący do wykończenia
w spokojnej okolicy, ok. 200m2,
działka 650m2,7 pokoi, 2 łazienki,
taras, kuchnia. Cena:400 000zł
(nr: 2455) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE: Sprzedaż lub
wynajem 26m2, 1 pokój, wysoki
parter , ogrzewanie miejskie , do
zamieszkania . Cena :79 000 zł
(nr:2441 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie do własnej aranżacji, 52 m2,

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW
MOTOROWERÓW
i QUADÓW
(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622
2 pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 105 000 zł, (nr:2457 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –OKOLICE RYBNICY LEŚNEJ :
Dom do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej okolicy,
107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4 272, 000m2
Cena: 470 000 zł, ( nr: 2461)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
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 – STRUGA, dom wolnostojący w pięknej okolicy o pow.
330 m2, działka 60 arów ogrodu,
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr:
2430) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem, 96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka ,ogrzewanie
elektryczne cena: 1 500 zł (nr:
2443) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia.
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –WALIM mieszkanie, 56m2,
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 – BOGUSZÓW GORCE,przytulne mieszkanie do wprowadzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka,
CO.,kominek. Cena: 40 000 zł
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety
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- sprzedaż kruszyw
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na mieszkanie bądź siedzibę
firmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku o
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3
pokoje, 2-kondygnacyjne mieszkanie z widokiem na zieleń po
generalnym remoncie CENA: 149
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do wprowadzenia CENA:
149 000 m2 (nr: 2408) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2,
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚWIEBIODZICE,
budynek z 2000roku, 3 pokoje,
64m2, 2 piętro w 3, po kapitalnym
remoncie, 2 balkony, c.o. gaz,
cena 235.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w 4,
c.o. miejskie, cena 79.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie, cena
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

ul. Palisadowa 2c,

Wszystkie oferty biura na
stronie: www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
PODZAMCZE, 2 pokoje, 35m2,
1100ZŁ i SZCZAWNO ZDRÓJ 2
pokoje, 37m2 C.O. GAZ 950ZŁ,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4 piętro
w 4, cena 143.000zł, MOŻLIWOŚĆ
ZAMIANY NA 2 POKOJE tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, stare bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro,
ogrzewanie kominek, okna PCV,
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

PONIATÓW, połowa domu w
pionie, 97,50 m 2 , powierzchnia działki 915m2, ogrzewanie
gazowe lub węglowe, dodatkowo
kominek. Do remontu. Lokalizacja
dla osób ceniących ciszę, 199
000zł. Kontakt 694778179

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem/
zbyciem. Pomożemy w określeniu
stanu prawnego i kompletowaniu
dokumentów. Zapraszamy do
bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena 120
tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 22 tys. 28 m2

58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

PIASKOWA GÓRA, Bardzo ładne
,po kapitalnym remoncie, umeblowane i wyposażone w sprzęt
AGD,2 pokoje, 40m2, 2 piętro,
kamienica, ogrzewanie gazowe,
125 000zł. Kontakt 694778179

ŚRÓDMIEŚCIE, 3 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
balkon, ogrzewanie gazowe ,
57m2,zadbana klatka schodowa
i kamienica, 147000 zł. Kontakt
694778179
ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze
piętro, rozkładowe, duży salon z
kominkiem, ogrzewanie węglowe, można przerobić na gazowe,
99m2 , 125 000zł.(do negocjacji).
Oferta na wyłączność. Kontakt
694778179
SZCZAWNO ZDRÓJ, 3 pokoje,79
m2, balkon,2 piętro- całe piętro,
jeden sąsiad, garaż, ogródek, w
cenie mieszkanie z osobnym wejściem na parterze o powierzchni
29m2 , ogrzewanie gazowe,
spokojna okolica, 250 000zł.
JEDLINA ZDRÓJ, 2 pokoje, 52m2,
klimatyczne z kominkiem. Klatka
i dach w budynku po remoncie.
Ogrzewanie elektryczne. 79 000zł.
Kontakt 694778179

Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam lokal usługo- handlowy
z witryną w Jedlinie – Zdrój o
pow. 14,75 m2. Cena 25 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam dom w Ścinawce Dolnej, 107,70m2. Działka -dzierżawa
od gminy. Cena 99 tys. zł
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528 m2.
Cena 790 tys.zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.
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