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SZUKASZ GOTÓWKI?
My ją dla Ciebie znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm I Po pożyczkę przyjdź do Fines
Wałbrzych I ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) I ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)
REKLAMA
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PPHU ELEKTROMETAL Spółka Jawna jest jednym z wiodących w południowej oraz zachodniej Polsce dystrybutorów pełnego
asortymentu wyrobów hutniczych. Obsługujemy kompleksowo przedsiębiorstwa produkcyjne i inwestycje budowlane na terenie
całej Polski, krajów Unii Europejskiej i Europy Wsch.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do Oddziału firmy
w Wałbrzychu pracowników na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Miejsce pracy: Wałbrzych (okolice)

Obowiązki:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za
realizację planów sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów,
budowanie z nimi długotrwałych relacji i zapewnienie
wysokiej jakości ich obsługi.
Wymagania:
• min 3 lata doświadczenie na stanowisku handlowym
(mile widziane w branży wyrobów hutniczych);
• minimum średnie wykształcenie
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
• umiejętność tworzenia dokumentacji handlowej;
• komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
• bardzo duża samodzielność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• prawo jazdy kat. B;
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym
atutem.

Oferujemy:
• stabilną a jednocześnie ciekawą i pełną wyzwań pracę
w dynamicznie rozwijającej się firmie;
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy - atrakcyjny pakiet socjalny, (m.in. karty
multisport, bony Świąteczne;
• szkolenia, rozwój zawodowy.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
do naszego składu przy ul. Sportowej 9 w Wałbrzychu,
w dzielnicy Sobięcin, a także za pośrednictwem poczty
elektronicznej: praca@elektrometal.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

ek!
Wyjazdy z Polski w każdy piąt

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

„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
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Wałbrzyszanin uwolniony, proces trwa, pytań przybywa
Janusz
Bartkiewicz

16 kwietnia 2019 r. w Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu rozpoczął się proces, wytoczony
przez Prokuraturę Rejonową w
Wałbrzychu przeciwko Andrzejowi Dackiewiczowi (używam
pełnego nazwiska, albowiem
pan Andrzej uważając siebie za
osobę niewinną, chce aby tak,
a nie inaczej o nim pisać), który
dla niego zakończył się nadzwyczaj szczęśliwie. Szczęśliwie, ponieważ sąd przychylił się
do wniosku obrony i tymczasowe aresztowanie zamienił na
dozór policyjny, dzięki czemu
pan Andrzej prosto z sądu w
towarzystwie pani Janiny i Marianny, udał się do domu. Nie
wszystko jednak przebiegało
tak, jak życzyłby sobie każdy,
kto czuje się niewinnym zarzucanego mu czynu i z niecierpliwością czeka, aż z zarzutu
zostanie oczyszczony. Niestety,
otaczająca nas rzeczywistość
jest tego rodzaju, że zdarza
się (zbyt często), iż za kraty na
długie lata trafiają osoby cał-

kowicie niewinne, a prawdziwi
przestępcy - z powodu różnych
sztuczek proceduralnych - pozostają na wolności i z uczciwych i porządnych ludzi szydzą
sobie do woli.
Problem Andrzeja Dackiewicza polega na tym, że według bezpośrednich uczestników zdarzenia, które miało
miejsce 18 stycznia br. (pisałem o tym w dwóch poprzednich numerach Tygodnika DB
2010), nie doszło do żadnego
czynu karalnego, a cała sprawa
to jakaś monstrualnie gigantyczna pomyłka. Można by ją
błyskawicznie naprawić, gdyby
w tym dniu, zaraz po tym kiedy
Andrzeja Dackiewicza skutego
w kajdankach zwieziono na policyjny dołek, policjanci zabrali
na komisariat także panią Janinę (która dzwoniła na nr 997)
i panią Mariannę, właścicielkę
mieszkania, w którym zdarzenie miało miejsce. Gdyby się tak
stało, to przesłuchująca panią
Janinę funkcjonariuszka dowiedziałaby się, że numer alarmowy wykręciła nie dlatego, że
Andrzej Dackiewicz napadł ją w
celach rabunkowych i zagarnął
15 złotych, ale dlatego, że w
mieszkaniu tym przebywał pan
Mariusz, czyli sąsiad pani Marianny, który w stanie wskazu-

jącym na nadużycie alkoholu,
przyszedł tam w celu pożyczenia kilku złotych i w stosunku
do pani Janiny zachowywał
się wyjątkowo nieprzyjemnie,
a nawet agresywnie. W tym
czasie do mieszkania pani Marianny przyszedł Andrzej Dackiewicz, który przywiózł jej trzy
konserwy mięsne, o jakie prosiła dzwoniąc do niego tego
dnia pomiędzy godziną 09.00
a 10-tą. Pani Janina twierdzi, a
pani Marianna zdecydowanie
to potwierdza, że z uwagi na
zachowanie pana Mariusza,
pomiędzy obu panami atmosfera zaczęła gęstnąć i dlatego
pani Janina zdecydowała się
zadzwonić na „997” prosząc o
interwencję. Zdenerwowana
poinformowała operatora, że
„do mieszkania (tu padł adres)
przyszedł pijany i może kogoś
zabić”. Zaraz po tych słowach
przerwała rozmowę. Nie jest
więc prawdą, jak początkowo
twierdzili przedstawiciele organów ścigania, że pani Janina
w rozmowie tej wskazała po
imieniu i nazwisku na Andrzeja
Dackiewicza. Tak więc, gdyby
takie informacje usłyszała policjantka z Komisariatu I Policji
w Wałbrzychu, to nie pozostałoby jej nic innego, jak panią
Janinę za fatygę przeprosić, a

Andrzeja Dackiewicza wypuścić do domu, bo nawet jeżeli
znajdował się pod wpływem
alkoholu, to taki stan sam w sobie nie jest ani przestępstwem,
ani też żadnym wykroczeniem.
Niestety, stało się inaczej i
tu pojawia się naprawdę wielki
problem, który zapewne przyprawi niektórym przysłowiowy
ból zębów. Problem ten polega na tym, że w aktach procesowych śledztwa znajduje się
protokół przesłuchania pani
Janiny, sporządzony przez funkcjonariuszkę Komisariatu I 18
stycznia 2019 r., czyli już w dniu
zdarzenia. Z jego treści wynika,
że przesłuchanie miało miejsce około godziny 12.30, a pani
Janina w sposób nie budzący
wątpliwości obciąża Andrzeja
Dackiewicza zarzutem fizycznej
napaści i groźby pozbawienia jej
życia, w razie odmowy wydania
mu 15 zł. Rzecz w tym, że pani
Janina, osoba o pełnej sprawności umysłowej, stanowczo twierdzi, że w Komisariacie I Policji w
Wałbrzychu ostatni i chyba jedyny raz w życiu była w latach 80tych XX wieku, a w sprawie Pana
Andrzeja przesłuchiwana była
tylko jeden raz i miało to miejsce w Prokuraturze Rejonowej
w Wałbrzychu 19 stycznia br.
Stanowczo potwierdza to pani

Marianna, którą od momentu
zatrzymania Andrzeja do wieczora przebywała z nią w swoim
mieszkaniu. Niestety, protokół
spisany ponoć w komisariacie
jest przez panią Janinę podpisany, więc koniecznie należy zbadać, czy przypadkiem pani Janina nie ma zdolności bilokacji. Ja
wierzę, że nie ma i wierzę, że 18
stycznia przebywała jednie w
mieszkaniu swej koleżanki. Wiara moja wypływa z kilku okoliczności, które - jako byłemu śledczemu - rzuciły się w oczy. Otóż
już podczas pierwszej naszej
rozmowy (4 kwietnia) pani Janina mówiła mi (co opisałem w
Tygodniku DB 2010), że ponieważ jej zeznanie zostało spisane
ręcznie w sposób bardzo niewyraźny, to jego treść odczytał
jej przesłuchujący ją prokurator.
Tymczasem – jak zwrócił mi
uwagę Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy – protokół napisany w prokuraturze sporządzony został
przy pomocy komputerowej
klawiatury. Informacja to mocno mnie skonfundowała, ale
jako „stary glina” - chociaż już
były - postanowiłem to sprawdzić i w kolejnej rozmowie
(która również została nagrana
na moim reporterskim dyktafonie), zapytałem panią Janinę

ile kartek protokołu podpisała,
na co uzyskałem odpowiedź, że
sześć albo osiem. Tymczasem
protokół napisany w prokuraturze przy pomocy komputera
liczy sobie chyba nie więcej niż
dwie - trzy strony. Wszystko to
wywołuje mój wielki niepokój i
jestem przekonany, że stanie się
to tematem bardzo dociekliwego badania przed sądem. Jedno
jest dla mnie pewne. To, że w
materiałach śledztwa (żenująco
skromnych) o panu Mariuszu
i jego zachowaniu nie ma ani
słówka, jest efektem tego, iż nikt
z panią Janiną poważnie na ten
temat nie zechciał rozmawiać.
Pytanie zasadnicze jest proste:
dlaczego spisująca ręcznie (co
szczególnie podkreślam) zeznania pani Janiny policjantka, faktu tego nie zapisała? Czyżby nie
pytała o wszelkie okoliczności
tego zdarzenia? Dlaczego nie
ma o tym w tym drugim protokole? A przecież w rozmowie ze
mną pani Janina od tego właśnie zaczęła, kiedy zapytałem ją
dlaczego zadzwoniła na nr 997.
Sprawdzenie (udowodnienie),
czy pani Janina 18 stycznia br.
była faktycznie w komisariacie
nie będzie zbyt trudne i wiem, że
obrona stosowne czynności, na
pewno przy aktywnym udziale
sądu, podejmie
REKLAMA
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REKLAMA
PATRONI MEDIALNI

„Dzięki” tym wszystkim
śledczym cudeńkom, o panu
Mariuszu, jego zachowaniu i
prawdziwym powodzie wybrania numeru 997, sąd ten - niestety - nic nie wie. I podczas
rozprawy się nie dowiedział,
ponieważ zaraz po tym, kiedy
pani Janina oświadczyła, że
do Andrzeja Dackiewicza nie
ma żadnego żalu, bo żadnego
przestępstwa nie było, przerwał
przesłuchanie i zarządził kontynuowanie go w innym terminie
w obecności biegłego psychologa. Wiem, że takie miał prawo,
ale przyznam się, że wywołało
to we mnie pewien niesmak.
Niestety w Polsce (nawet w sądach) osoba w starszym wieku
traktowana jest en bloc, jako
osoba nie mająca pełnej zdolności samodzielnego myślenia,

kojarzenia faktów i zdolności
obiektywnej oceny rzeczywistości. Mam 70 lat i bardzo
mocno protestuję przeciwko
takiemu traktowaniu człowieka tylko dlatego, że w zdrowiu
(zwłaszcza psychicznym) dożył
sędziwego wieku. Myślę, że w
pewnym stopniu narusza to
jego prawa obywatelskie, bo
każdy ma prawo zmienić treść
zapisanego zeznania, zwłaszcza
wtedy, kiedy tego co zostało zapisane osobiście nie przeczytał,
a czytanego mu tekstu nie był
w stanie zrozumieć. Na pewno
obrona nie omieszka do końca
wyjaśnić również i to, że w protokole sporządzonym w prokuraturze zapisano obecność pani
psycholog, a pani Janina twierdzi, że osoba ta pojawiła się
wtedy, kiedy ona już z pokoju

prokuratora wychodziła. O tych
dziwnych historiach i o drugim absurdalnym zarzucie postawionym panu Andrzejowi,
który tylko dlatego włączono
do aktu oskarżenia, by marne
dowody przestępstwa rozboju
jakoś wesprzeć, napiszę przy
następnej sądowej odsłonie tej
sprawy, bo na razie pytań jest
więcej, niż uzyskanych odpowiedzi.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Od redakcji: Sprawą Andrzeja Dackiewicza zainteresował się także redaktor Paweł Kazimierczak z Magazynu
Ekspres Reporterów Telewizji
Polskiej, który z kamerą był na
rozprawie. Reportaż zostanie
wyemitowany prawdopodobnie już 23 kwietnia.

Nienawiść kryształowa
Andrzej
Basiński

„NIE USTANIEMY, AŻ NIE
DOPROWADZIMY DO PEŁNEGO OCZYSZCZENIA POLSKI Z
LUDZI, KTÓRZY NIE SĄ GODNI
NALEŻEĆ DO NASZEJ WSPÓLNOTY NARODOWOWEJ”. Tak
oto rzekł w publicznym wystąpieniu w Białej Podlaskiej senator Prawa i Sprawiedliwości
Grzegorz Bierecki.
Zwyczajowe (u polityków
nieodpowiedzialnych) tłumaczenia o „wyjęciu z kontekstu”,
to brednie. Zacytowane słowa
stanowią zamknięty, całościowy pogląd, nie pozostawiający wątpliwości co do intencji
mówcy. Za wyjątkiem ministra
Joachima Brudzińskiego, nie
pojawiła się ze strony zjednoczonej prawicy ostrzejsza, potępiająca reakcja.
Plugastwo.
Nienawiść
w stanie kryształowym. Nie
będę wyliczał ocen, które w
tym miejscu aż się narzucają.
Wspomnę tylko, że słuchając
polskiego senatora Biereckiego
przyszła mi na myśl konferencja w podberlińskim Wannsee,
którą zwołano na 20 stycznia
1942 r. Przewodniczył jej Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy (RSHA). Konferencję
poświęcono omówieniu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, co po prostu
oznaczało ludobójstwo na 11
milionach europejskich Żydów.
Język senatora RP kojarzy się
ze słownictwem stosowanym
na parteitagach NSDAP, które

uświetniał obłędnym wyciem
pan z wąsikiem, w ząbek czesany. Jednym z recenzentów wystąpienia Biereckiego, był prof.
Marcin Matczak z Uniwersytetu
Warszawskiego. Przytoczę tylko dwa jego słowa: „faszystowskie ciągoty”.
Słuchając tego, powtarzam:
plugastwa, przypomniały mi się
też zdarzenia bliższe w czasie.
Na przykład niesłychany terror
Pol Pota w Kambodży (w ciągu
4 lat Czerwoni Khmerzy wymordowali prawie 2 mln obywateli)
i czystka plemienia Tutsi dokonana maczetami członków plemienia Hutu w Rwandzie, kiedy
to podczas stu dni zabito milion
ludzi. Od tej ostatniej masakry
minęło dopiero ćwierć wieku...
To nie pierwszy, oburzający
występ Grzegorza Biereckiego. Po bestialskim skatowaniu
wiceszefa Komisji Nadzoru
Finansowego Wojciecha Kwaśniaka, senator, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej
Kasy Krajowej SKOK stwierdził:
„Bandyta nie zawsze bije tego
dobrego”...
Jest na razie zagadką, co
tkwi w jego mózgowych zakamarkach. Może znaczenie
drzwi „zdrajców narodu”,
podpalanie ich domostw, a w
dalszej kolejności samosądy?
Oczyszczanie wymaga pewne-

go zachodu... Być może, na medialny sygnał (jak to się stało w
Rwandzie po katastrofie rządowego samolotu) tylko czekają
wierni wyznawcy, a także wytatuowani w swastyki łysole...
Próbuję pobudzić swoją wyobraźnię do wyjątkowego wysiłku. A więc prezes „Jarosław
Polskę Zbaw” występuje ze
specjalnym, telewizyjnym i radiowym orędziem do narodu.
Mówi: „Zapewniam wszystkich
Polaków, że słowa senatora
Biereckiego są haniebne. Ja,
wraz z partią rządzącą, zdecydowanie odcinam się od jego
ponurych i wykluczających
intencji oraz z tego miejsca
deklaruję, że dołożymy wszelkich starań, by dążyć z uporem
i konsekwencją do narodowej
jedności. Wszyscy powinni
czuć się bezpieczni”.
Cisza! Proszę się nie śmiać!
Sprawa jest wyjątkowo poważna. Stanęliśmy na czerwonej
linii. Czy ktoś chce ją przekroczyć?
***
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.

Świąt Wielkanocnych pogodnych i spokojnych
oraz aby Lany Poniedziałek
zgodnie z ludową tradycją
przyniósł deszcz wszelkiego bogactwa
Czytelnikom i Klientom życzy
Zespół Tygodnika DB 2010

widnica

O Bartku, który lubi sprzątać
Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Bo są to w pełni sprawni
pracownicy, sumienni, a przede wszystkim
zaangażowani. Doceniają możliwość zatrudnienia i kontaktu z ludźmi, co jest dla
nich najlepszą terapią. Kampania społeczna
#W pełni sprawni pracownicy pokaże osoby
z niepełnosprawnościami, które pracują i ich
pracodawców.
Bartek na drodze do pracy
Przez wiele lat szukał pracy, a siedzenie
w domu nie sprzyjało jego kondycji psychicznej. Nawroty choroby, depresje, terapia za
terapią. – To był koszmar – wspomina Ewa
Jaroszyńska, mama Bartka – Przestałam
wierzyć, że znajdzie zatrudnienie, zacznie coś
robić. I tak w tym tkwiliśmy, często w totalnej
biedzie – dodaje. Zmianę przyniosły projekty
realizowane wspólnie przez Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Fundację Wałbrzych 2000,
dzięki którym Bartkowi udało się pozyskać
pracę. Początkowo była to nauka – Na kursach nauczyłem się sprzątać jak zawodowiec
– opowiada Bartek Jaroszyński – i parzyć
dobrą kawę – jestem wykwalifikowanym baristą, mogę pracować w kawiarni. Kolejnym
etapem był staż w Wałbrzyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie Bartek pomagał w sekretariacie i uczył się pracy
biurowej. A później 3-miesięczna praktyka
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej
w Wałbrzychu, która płynnie przeszła w zatrudnienie na etacie woźnego.

Bartek z dyrektorką ZSZS Jolantą Ceran
i mamą Ewą (fot. Kamil Chorągwicki)

Praca sposobem na życie
Niestety to była praca na zastępstwo,
więc szkoła nie mogła zatrudnić Bartka na
czas nieokreślony. – Kiedy zobaczyliśmy jak
Bartek angażuje się w pracę podczas praktyki – mówi Jolanta Ceran, dyrektorka szkoły
– uznaliśmy, że trzeba Bartka zatrudnić choć
na parę miesięcy, po to, by dać mu szanse
i możliwości terapii społecznej. Oczywiście
nie byliśmy bezinteresowni, potrzebowaliśmy sumiennego pracownika, który zadba
o porządek w szkole – dodaje Pani dyrektor.

Bartosz Jaroszyński (fot. Kamil Chorągwicki)

Czas pokazał, że było to dobre, obustronnie
korzystne rozwiązanie. Pracownik Bartek
mając kontakt z innymi, poczuł się częścią lokalnej społeczności. Praca pomogła lżej znosić nawroty choroby. – Jestem wdzięczny za
pracę w szkole. Miałem bardzo dobrą opiekę
i towarzystwo. I bardzo lubię sprzątać. Dziękuję za wyrozumiałość i razem spędzony czas
– mówi Bartek. Jego praca była również zastrzykiem finansowym, nie do przecenienia
dla rodziny, w której brakowało pieniędzy nawet na opał i wyżywienie. – Bartek jest wspaniałym pracownikiem, bardzo sumiennie
podchodził do obowiązków. Wystawiam mu
najlepsze referencje na świecie, mógłby być
wzorem katalogu cech dobrego pracownika.
Dostaje ode mnie szóstkę z wyróżnieniem –
podsumowuje Jolanta Ceran.
Praca lepsza niż terapia
Jak mówi Magda Zywar, koordynatorka
projektów „Uczę się i pracuję” oraz „Szansa
na nowe życie”, w których uczestniczył Bartek, terapia pracą jest często najlepszym
rozwiązaniem. – Nasi uczestnicy projektów
– osoby z różnymi niepełnosprawnościami –
udowadniają, że są w stanie funkcjonować na
chronionym lub otwartym rynku pracy i mogą
być postrzegane jako cenni pracownicy, gdyż
są wyjątkowo lojalni i zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków. Mogą i chcą
pracować, zarabiać pieniądze i czuć się ludźmi spełnionymi, choć oczywiście potrzebują
wsparcia – dodaje Magda Zywar. – Dlatego
dla Bartka szukamy kolejnego pracodawcy.
Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje sumiennego, dokładnego i lojalnego pracownika, który
lubi sprzątać – polecamy Bartka!
Materiał przygotowany w ramach projektu
#W pełni sprawni pracownicy realizowanego
przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu.
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W świątecznym klimacie
Przez dwa dni Jarmarku Wielkanocnego w Szczawnie-Zdroju około 60 wystawców
zaprezentowało swoje wyroby, było: rękodzieło, różnorodne wyroby świąteczne,
ekologiczne produkty spożywcze, upominki i pamiątki okolicznościowe. Organizatorem
wydarzenia były Gminy Szczawno-Zdrój i Stare Bogaczowice. Rozstrzygnięto także
konkursy na babę oraz palmę wielkanocną.
Swoje stoiska wystawiennicze przygotowały m.in.
Towarzystwo
Miłośników
Szczawna-Zdroju, Stowarzyszenie Kresowiacy ze Starych
Bogaczowic, ZPiT Wałbrzych,
Biblioteka Miejska ze Szczawna-Zdroju, Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Wałbrzycha. Organizowane były animacje
artystyczne i konkursy dla
dzieci, warsztaty tematyczne
przygotowane przez wystawców, zbiórka na rehabilitację
dziecka. Pomimo zimowej aury
nie zabrakło oglądających, kupujących i świątecznego nastroju.

Konkurs bab wielkanocnych
Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zorganizował spotkanie wielkanocne
z otwartym konkursem bab
wielkanocnych.
Uroczystość
miała miejsce w restauracji hotelu Maria Helena w Szczawnie-

-Zdroju. Po przywitaniu przez
prezes TMSZ Iwonę Czech licznie przybyłych gości, wyłoniony
został spośród obecnych skład
jury oceniającego konkursowe
baby: Jerzy Kosmaty, Eugeniusz
Leć, Mariusz Pawlak, Tadeusz
Wlaźlak. W czasie obradowania
jurorów Iwona Czech przed-

stawiła w formie prezentacji
multimedialnej Golgotę Jasnogórską autorstwa Jerzego Dudy
Gracza i czytała dopasowaną
do wyświetlanych obrazów poezję Ernesta Brylla. Po prezentacji nastąpiło rozstrzygniecie
konkursu bab wielkanocnych.
Pierwsze miejsce otrzymała

baba upieczona przez Małgorzatę Moczadłowską, drugie
miejsce odebrała reprezentująca restaurację hotelu Maria
Helena Violetta Merecik, trzecia nagroda przyznana została
Sylwii Borowiec i jej córce Mai.
Po rozstrzygnięciu konkursu
wszyscy zostali zaproszeni do
konsumpcji konkursowych wypieków i do rozmów przy kawie
i herbacie.

Konkurs palm wielkanocnych
Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju oraz
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju zorganizowali VI Konkurs Palm Wielkanocnych. Po
raz drugi jest to konkurs o zasięgu powiatowym. W tym roku do
konkursu zgłoszono 14 palm: ze
Szczawna, Wałbrzycha, Starych
Bogaczowic, Strugi, Jedliny-Zdroju, Unisławia Śląskiego,
Sokołowska. Organizatorzy powołali jury, w skład którego weszli: Elżbieta Piotrowska, Marcin
Zawadzki oraz Rafał Leszczyński. Po ocenie wyjątkowo pięknych w tym roku palm (wśród
których znalazły się także dwie
palmy osiągające wysokość blisko 10 metrów!) jury przyznało

miejsca na podium w trzech
kategoriach: dzieci, młodzież,
dorośli. Nagrody ufundowane
przez Powiat Wałbrzyski wręczone zostały przez posłankę
Ziemi Wałbrzyskiej Katarzynę
Izabelę Mrzygłocką oraz burmistrza Szczawna-Zdroju Marka
Fedoruka podczas Jarmarku
Wielkanocnego. W kategorii
dzieci I miejsce zdobyła palma
wykonana przez Przedszkole
Miejskie w Szczawnie-Zdroju,
II miejsce palma dzieci z sanatorium „Mieszko” w Szczawnie-Zdroju, a III miejsce palma
Niepublicznego
Przedszkola
U Mikołaja w Wałbrzychu. W
kategorii młodzież I miejsce
zajął Zespół Szkół im. Marii Skło-

REKLAMA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby ten wyjątkowy czas obﬁtował
w wiarę, nadzieję oraz miłość.
Niech chwile spędzone w gronie bliskich
i przyjaciół będą przepełnione serdecznością,
pogodą ducha oraz wiosenną radością.
Życzymy, aby wielkanocny nastrój pozostał
i towarzyszył w trudzie każdego kolejnego dnia,
a także pozwalał pokonywać wszelkie trudności
stawiane na drogach codziennego życia.
Dyrekcja oraz Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

dowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, a w kategorii dorośli:
zwyciężyła Małgorzata Czachor
z Sokołowska, II miejsce zajęło Towarzystwo Miłośników
Szczawna-Zdroju, a III miejsce
Stowarzyszenie Nowoczesny
Senior w Szczawnie-Zdroju. W
Niedzielę Palmową konkursowe palmy przeniesione zostały
przez ich wykonawców pod
Krzyż Milenijny, następnie poświęcone przez duchownych
szczawieńskiej parafii, a po tej
ceremonii umocowano palmy do ogrodzenia kościoła w
Szczawnie-Zdroju, gdzie można je podziwiać przez dwa tygodnie.
(RED)
REKLAMA

Święto Wielkiej Nocy
to czas nadziei
i odradzania się
wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Życzę Wszystkim,
w ten wyjątkowy czas,
wielu radosnych chwil
i wszelkich łask Bożych.
Beata Żołnieruk
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Dlaczego nauczyciele strajkują?
Nauczyciele I Liceum
Ogólnokształcącego
Wałbrzych im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
wyjaśniają przyczyny trwającego strajku w liście otwartym skierowanym m.in. do
redakcji Tygodnika DB 2010.
Drodzy rodzice, uczniowie i
wszyscy życzliwi szkole! Wyjaśniamy, dlaczego strajkujemy:
• Strajkujemy ze względu
na kiepskie zarobki , których
wysokość jest przedmiotem
manipulacji rządu. Obecnie nauczyciel stażysta zarabia 1800
zł, by po 15 latach awansu zawodowego zacząć zarabiać
tyle co uczeń liceum pracujący w wakacje w McDonaldzie
(miesięczna stawka). Uposażenie nauczyciela jest obecnie
na poziomie pensji pracownika
niewykwalifikowanego.
• Strajkujemy ze względu na
brak młodych nauczycieli , co
za kilka lat doprowadzi do sytuacji, w której nauczycielami
będą tylko emeryci lub ludzie
tuż przed emeryturą. Koniecznością jest przyciągnięcie absolwentów wyższych uczelni
do pracy w szkole. Wyższa
pensja w zawodzie nauczyciela
spowoduje, że młodzi ludzie

po studiach zaczną uwzględniać możliwość wyboru tej profesji.
• Strajkujemy, ponieważ nie
zgadzamy się na nieustanne
niszczenie dobrego imienia
zawodu nauczyciela nieprawdziwymi oskarżeniami. Protestujemy przeciwko zakłamywaniu faktycznego i obliczonego
przez instytucje rządowe czasu
pracy nauczycieli (47 godzin
zegarowych).
• Strajkujemy, ponieważ rządzący od lat pomijają wyniki
raportów Instytutu Badań Edukacyjnych, międzynarodowych
badań PISA, raportu Rzecznika
Praw Dziecka, wcześniejszych
protestów rodziców i nauczycieli, miliona głosów obywateli
sprzeciwiających się zmianom
wprowadzanym w oświacie
przez obecny rząd.

• Strajkujemy, ponieważ
bardzo zależy nam na dobrym
poziomie kształcenia młodych ludzi na miarę wyzwań,
jakie stawia współczesny
świat. Strajkujemy, ponieważ
odbiera się nam możliwość
dostosowywania metod pracy, czasu poświęconego na
dane zagadnienie oraz treści
do potrzeb ucznia. Jesteśmy
najbliżej uczniów, znamy ich
potrzeby i możliwości oraz
wiemy, jak działać, ale obecne
podstawy programowe odbierają szkołom autonomię w tym
zakresie.
Wykorzystujemy ostatnią
legalną i cywilizowaną metodę
wyrażenia niezgody na dalsze
niszczenie polskiej oświaty.
Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie wywołuje nasz
strajk, jednak mimo dylematów
moralnych i ryzyka finansowego (brak pensji) zdecydowaliśmy się na ten krok. Świadome
ignorowanie przez rządzących
skali strajku i frustracji środowiska odbieramy jako oczywisty
dowód, że edukacja i dobro
uczniów nie są ważnymi obszarami w strategii rządu.
Protestujący nauczyciele Zespołu
Szkół nr 1 w Wałbrzychu
REKLAMA

PROMOCJA WIELKANOCNA – TANIEJ NAWET DO 30 % !!!

OFERTA WAŻNA DO 30.04.2019 LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC PROMOCYJNYCH !!!
WCZASY I OBÓZ MŁODZIEŻOWY – BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473 I 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.
DZIELNICA CZAJKA - turystyczna dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się sklepy,
bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

22.06 - 03.07.2019 – 1999 PLN
01.07 - 12.07.2019 – 1999 PLN
10.07 - 21.07.2019 – 1999 PLN
19.07 - 30.07.2019 – 1999 PLN
28.07 - 08.08.2019 – 1999 PLN
06.08 - 17.08.2019 – 1999 PLN
15.08 - 26.08.2019 – 1999 PLN
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem turystycznym klasy LUX
(klimatyzacja, barek, WC, dvd),
• 9 noclegów w hotelu DAHLIA GARDEN***
w pokojach 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie FB (śniadania, lunche
i obiadokolacje z napojami),
• opiekę pilota na trasie,
• lekarza na telefon,
• rezydenta polskojęzycznego na miejscu
w hotelu,
• wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną,

1399 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 21 miejsc
1499 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 27 miejsc
1499 PLN - ostatnie 29 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
• realizację programu obozowego,
• ubezpieczenie NNW, KL, i bagaż,
• podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• świadczeń nie zawartych w cenie,
• składki na TFG- 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 EURO/osobę,
• suchego prowiantu na drogę powrotną
- 5 €/osobę.

WCZASY

13.06 - 24.06.2019 – 1999 PLN
22.06 - 03.07.2019 – 1999 PLN
01.07 - 12.07.2019 – 1999 PLN
10.07 - 21.07.2019 – 1999 PLN
19.07 - 30.07.2019 – 1999 PLN
28.07 - 08.08.2019 – 1999 PLN
06.08 - 17.08.2019 – 1999 PLN
15.08 - 26.08.2019 – 1999 PLN
24.08 - 04.09.2019 – 1999 PLN
02.09 - 13.09.2019 – 1999 PLN
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX
(klimatyzacja, barek, WC, dvd)
• 9 noclegów w hotelu DAHLIA GARDEN***
w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych,
• wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje
z napojami),
• lekarza na telefon,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta
na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagaż,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy
w turnusie.

1399 PLN - ostatnie 35 miejsc
1399 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 21 miejsc
1499 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 27 miejsc
1499 PLN - ostatnie 29 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
1399 PLN - ostatnie 35 miejsc
1399 PLN - ostatnie 31 miejsc
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• świadczeń nie zawartych w cenie,
• wydatków własnych.
ZNIŻKI:
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema
osobami– STAŁA CENA 699 PLN 499 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema
osobami – STAŁA CENA 999 PLN 799 PLN
• Dzieci do lat 2 – GRATIS.

PEŁNA OFERTA, OPISY MIEJSCOWOŚCI ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.DUOTRAVEL.PL
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Roczek gminnego żłobka

Raport z Gminy Głuszyca
Debata policyjna

Urodzinowy prezent dla głuszyckiego żłobka.
Minął pierwszy rok funkcjonowania Żłobka Gminnego w Głuszycy - miejsca opieki najmłodszych
mieszkańców.
Na zaproszenie dyrektor Anety Kalenik placówkę odwiedzili burmistrz
Głuszycy Roman Głód wraz z zastępcą
burmistrza Grzegorzem Szymańskim,
a także radni miejscy i powiatowi oraz
dyrektorzy instytucji gminnych. Nie
zabrakło też wychowanków żłobka.
Burmistrz Roman Głód złożył pani dyrektor gratulacje oraz podziękowania
za prowadzenie placówki. Życzył też
dalszych sukcesów oraz jak największej ilości wychowanków. Na ręce
przedstawicielki dzieci trafił prezent
– pluszowy miś, który wzbudził duże
zainteresowanie najmłodszych.

Przypomnijmy, że placówka gminna powstała dzięki projektowi „Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części
pomieszczeń szkolnych na żłobek”.
Na realizację zadania Gmina Głuszyca
otrzymała dofinansowanie w wysokości 462 952,88 zł z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Maluch+” 2017. Wkład własny Gminy
wyniósł 398 776,33 zł. W 2019 roku Gmina Głuszyca otrzymała dwie promesy
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
2019: 79 200 zł na wydatki bieżące oraz
16 296 zł na utworzenie nowego miejsca oraz jego funkcjonowanie.
(SJ)

Komisariat Policji w Głuszycy oraz Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
zapraszają na Debatę
Policyjną w środę - 24
kwietnia o godz. 10.00 do
sali widowiskowej Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy.
W trakcie spotkania będzie
można zasięgnąć wielu ciekawych informacji, m.in.
jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka” czy ,,na
policjanta’’. Będzie także
mowa o bezpieczeństwie
pieszych, rowerzystów i
kierowców w ruchu drogowym. Przedstawione zostaną również zagadnienia
związane z promocją zawodu policjanta.

Zbadaj się i bądź
spokojna
W imieniu Prezydenta
Miasta Wałbrzycha dr
Romana Szełemeja zapraszamy na spotkanie
informacyjno-edukacyjne, które dotyczyć będzie
działań profilaktycznych

oraz bezpłatnych badań
mammograficznych
dla
kobiet aktywnych zawodowo w wieku 50-69 lat.
Spotkanie zaplanowano w
środę 24 kwietnia o godz.
17:00 w sali widowiskowej
Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy.

Zmiana
przystanku
W związku z budową Centrum Przesiadkowego w
Głuszycy zmianie ulegnie
lokalizacja
przystanku
Głuszyca - Łukasiewicza.
Nowa lokalizacja przystanku znajduje się na skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza
oraz Pionierów (od strony murowanych garaży) i
obowiązywać będzie od 17
kwietnia na czas 30 dni.

W święta
nieczynne
Kryta pływalnia „Delfinek” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy w okresie od 18

kwietnia 2019 r. do 23
kwietnia 2019 r. będzie
czynna w zmienionych
godzinach: czwartek 18.04.2019 od godz. 12.00
do godz. 20.00 (przerwa
od 14.30 do 16.00); piątek
- 19.04.2019 od godz. 12.00
do godz. 20.00 (przerwa od
14.30 do 16.00); sobota 20.04.2019 od godz. 12.00
do godz. 20.00; niedziela
- 21.04.2019 NIECZYNNE;
poniedziałek - 22.04.2019
NIECZYNNE;
wtorek
23.04.2019 od godz. 12.00
do godz. 20.00 (przerwa od
14.30 do 16.00).

Balony
w Głuszycy
3 maja zapraszamy na boisko sportowe w Głuszycy, na którym w godz. od
15.00 do 19.00 rozegrane
zostaną dwie konkurencje balonowe w ramach
V International Balloon
Festival. Atrakcją dla przybyłych na wydarzenie będzie możliwość wylosowania lotu balonem. Będzie
także okazja, by poznać
czołówkę światowego śro-

dowiska balonowego. Dla
dzieci przygotowano zabawy plenerowe i animacje,
a o godz. 19.00 na scenie
wystąpi królowa disco polo
- Etna.

Dla Marysi
17 maja o godz. 19:00
zapraszamy do sali widowiskowej
Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy
na spektakl Głuszyckiej
Grupy Teatralnej „Po
godzinach” pod tytułem
„Dzieci Czarnych Orłów”.
Tym razem będzie to spektakl charytatywny. Aktorzy
będą grać dla małej Marysi – dziewczynki, która
od urodzenia boryka się z
wieloma poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi.
Przed spektaklem i po jego
zakończeniu wolontariusze
będą zbierać środki na leczenie i rehabilitację Marysi
w ramach ogłoszonej zbiorki publicznej nr 2019/1802/
KS pod nazwą „Razem dla
Marysi”. Prosimy o wsparcie
i zapraszamy serdecznie na
spektakl.
(SJ)
REKLAMA

Przed nami świąteczne chwile, a więc czas rodzinnych spotkań,
wiosennych zachwytów i zatrzymania w codziennej gonitwie.
Moje myśli w tym czasie są wypełnione
najpiękniejszymi życzeniami dla Państwa
- wielu radości, miłości i szczęścia na każdy kolejny dzień.
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Poseł na Sejm RP
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Drodzy Mieszkańcy,
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Składam serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha,
pięknych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, wiary i miłości.
Niech te Święta będą pełne radości, aby w Waszych sercach
wraz z nadejściem wiosny obudziła się nadzieja odradzającego życia,
a ten wyjątkowy czas wypełnił się spokojem i wzajemną życzliwością.

Z-ca Burmistrza
Miasta Boguszowa – Gorc

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sebastian Drapała

Stanisław Urbaniak
REKLAMA

OGŁOSZENIE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH
Zastępca Burmistrza Boguszów-Gorce serdecznie zaprasza pary małżeńskie świętujące
w bieżącym roku 50 oraz 35, 40, 45 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego o zgłaszanie
chęci udziału w uroczystości

„Jubileuszy Małżeństw 2019 w Gminie Boguszów-Gorce”.
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zmaledowania
na pobyt stały na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
W celu uzyskania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie, pary świętujące 50 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego prosimy o dokonywanie zgłoszeń pisemnie
do 30 kwietnia 2019 r. u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow Boguszowie-Gorcach
Pani Anny Kabat, pokój nr 102, Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach Pl. Odrodzenia 1.
Informacja pod numerem tel. 74 849449490
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Raport z Gminy Walim
Nowy-stary sołtys
W Dziećmorowicach odbyły się wybory sołtysa
i rady sołeckiej. Zgłoszono jedną kandydaturę –
Piotra Pola, i tym samym, większością głosów został wybrany na sołtysa Dziećmorowic po raz drugi. To już tradycja w Gminie Walim, że mieszkańcy
po raz kolejny zaufali tej samej osobie, doceniając
pracę społeczną na rzecz wsi, zaangażowanie i
zdolności organizacyjne. Sołtysa, w jego pracy
wspierać będą sami mężczyźni, ponieważ do rady
sołeckiej wybrano: Jerzego Pawłowskiego, Piotra
Ruchałę, Marcina Kwiatkowskiego i Jakuba Nowakowskiego. - Życzymy sołtysowi oraz Radzie
Sołeckiej Dziećmorowic wielu sukcesów w trakcie
pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, satysfakcji i
zadowolenia z wykonywanych obowiązków, dobrej współpracy z mieszkańcami, a w życiu osobistym dużo zdrowia i spełnienia wszelkich marzeń
– powiedział po wyborach Adam Hausman, wójt
Gminy Walim.

III; miejsce trzecie zajęli ex aequo Wojciech Bartoś
i Blanka Kusterka z klasy III. Laureaci drugiej grupy wiekowej to: miejsce pierwsze – Michał Kulig
- klasa IVa; miejsce II – Jowita Kapuścińska klasa
IVb; miejsce trzecie - Hanna Raczyńska klasa IVb.

Bike Park Walim MTB
Bike Park Walim MTB to atrakcja dla wszystkich amatorów zjazdowych tras rowerowych.
Na wymagającej, trudnej trasie o długości 1,8 km
każdy znajdzie coś dla siebie – od łatwych do niesamowicie trudnych elementów, m.in.: 2 x rock
garden, mega pump track, kamienna pułapka,
hopki, skoczni oraz elementy North Shore. - Trasa
jest na stałe oznakowana, z licznymi przeszkodami – obecnie jest ich 16, w tym dwa rock gardeny.
Zapraszamy wszystkich miłośników rowerów, aby
przyjeżdżali do Walimia – będą tu mogli trenować,
a także brać udział w rozgrywanych zawodach.

Mówią po angielsku

Nie ma przejazdu

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich
Noblistów w Walimiu odbył się konkurs języka angielskiego. Oceniana była poprawność
wypowiedzi, płynność czytania w języku angielskim oraz znajomość podstawowych słów i zwrotów. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas
II – IV. Jury w składzie: Greta Piasecka – Gajdzis,
Aleksandra Wójcik oraz Magdalena Ciołkowska,
wyłoniło następujących laureatów: klasy II – III –
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Karankiewicz z
klasy II, miejsce drugie Adrian Kapuściński z klasy

Przypominamy, że w związku z przebudową
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3371 D
w miejscowości Zagórze Śląskie został zamknięty ruch kołowy na tym obiekcie, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z drogą 3373 D w
kierunku Michałkowej. Remont uniemożliwia
przejazd pojazdów z Jugowic w stronę miejscowości Michałkowa i Lubachów, jak również od
strony miejscowości Lubachów drogą wokół jeziora Bystrzyckiego.
(RED)
REKLAMA
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności

Nocne zwiedzanie
- Jeśli jeszcze nie poczuliście
dreszczyku emocji podczas
nocnego zwiedzania naszego
zamczyska, to zachęcamy do
zapoznania się z terminami
na 2019 rok. Wszystkich nieustraszonych zapraszam do
zwiedzania zamku Grodno
nocą! – zachęca Paweł Brzozowski, dyrektor Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu.
Terminy zwiedzania w 2019
roku: 26.04, 24.05 o godz. 20.00;
28.06, 26.07, 30.08 o godz.
21.00; 27.09 i 25.10 o godz.
20.00, a 29.11 i 27.12 o godz.
19.00. Cena biletu - 30,00 zł - C
obejmuje: przejście z przewodnikiem z Zagórza Śl. do zamku
Grodno, zwiedzanie obiektu z
przewodnikiem, ciepłą herbatę
oraz możliwość skorzystania z
ogniska (prowiant we własnym
zakresie). Obowiązują wcześniejsze zapisy, mailowo na:
biuro@zamekgrodno.pl bądź
telefonicznie 74 845 33 60 /
kom. 723 973 354.

życzą

Najpiękniejsze palmy
Tradycyjnie w niedzielę
palmową w Czarnym Borze
rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną.

Zuzanna Bodurka

Przewodnicząca Rady Gminy

Oceny palm podjęli się:
ksiądz Ryszard Pita (proboszcz
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa), Monika Bisek-Grąz (kulturoznawca, folklo-

rystka), Dorota Skibska (Zastępca Wójta Gminy Czarny
Bór), Anna Dziewit (dyrektor
Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), Katarzyna

(RED)

Bernaś (p.o. Dyrektora Biblioteki+Centrum
Kultury) oraz
Bożena i Zdzisław Kulig (Rada
Parafialna). Wszystkie palmy
zgłoszone do konkursu były
piękne i wyjątkowo okazałe, jurorzy mili więc twardy
orzech do zgryzienia. Oceniając palmy zwracali uwagę na
tradycyjne formy zdobienia,
technikę, estetykę wykonania
oraz materiał użyty do robienia palm – wysoko oceniane
były tylko te, wykonane z materiałów naturalnych. Liczyły
się też pomysłowość i inwencja twórcza.
Kategoria dzieci szkolne: I
miejsce - klasa V b, II miejsce
- klasa III a, III miejsce – Przedszkole, III miejsce - Klasa VI
a (Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny). Kategoria instytucje: I miejsce – Stowarzyszenie „Atrakcyjni”, II miejsce

Adam Hausman
Wójt Gminy Walim

- Sołectwo Jaczków, III miejsce
- Ośrodek Pomocy Społecznej. Kategoria indywidualna:
I miejsce - Irena Mieczysław
Rusnarczyk, II miejsce - Anna
Łękawska. Ponadto nagrody za
udział otrzymali: Zakład Opieki
Zdrowotnej – Szpital Lecznictwa Odwykowego oraz klasy
szkolne 6 b i 7 a. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez ks. Ryszarda Pitę
oraz Wójta Gminy Czarny Bór
Adama Góreckiego.
- Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom i już dziś
zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku - podkreślają organizatorzy konkursu: Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa, Gmina Czarny Bór,
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Biblioteka + Centrum Kultury.
(JJ)
REKLAMA

CENTRUM ODZIEŻY UŻYWANEJ
S

O
E C ND

FROM ENGLAND

Wałbrzych ul.Bolesława Chrobrego 7
WIELKIE
OTWARCIE

23 KWIETNIA

WTOREK

godz.
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Wszystkim naszym Klientom,
Współpracownikom oraz Sympatykom
Składamy najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się święta Wielkiej Nocy:
dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
smacznej święconki i mokrego poniedziałku!
Pracownicy oraz Zarząd firmy Investceo

Wybrali najlepsze zupy
W Pawilonie Zdrojowym
w Jedlinie-Zdroju zebrała
się komisja konkursowa aby
dokonać oceny zup zgłoszonych do konkursu organizowanego w ramach XVII
Dolnośląskiego
Festiwalu
Zupy. Tegoroczne hasło tej
prestiżowej imprezy kulinarnej brzmi: „Polska Zupa w
Europie”.
Do
konkursu
zgłoszono ponad 20 zup. Finał tegorocznej edycji konkursu,
ogłoszenie listy laureatów i
rozdanie nagród odbędzie się
1 maja w Parku Północnym w

Jedlinie-Zdroju, podczas Dolnośląskiego Festiwalu Zupy.
Na laureatów czeka Certyfikat
Dobrego Smaku, Złote, Srebrne i Brązowe Wazy, a także
inne atrakcyjne nagrody: wycieczki zagraniczne i vouchery
na reklamę.
Dolnośląski Festiwal Zupy
to impreza o charakterze
konkursowym,
skierowana
do właścicieli restauracji, gospodarstw agroturystycznych,
pensjonatów i zajazdów, będąca doskonałą formą zaprezentowania swoich pasji i umiejętności kulinarnych. Jest także

Wyniki konkursu na najlepszą zupę poznamy 1 maja.
okazją do promowania swojej
działalności dzięki szeroko zakrojonej medialnie akcji promu-

jącej zarówno samo wydarzenie jak i jego uczestników.

dla mieszkańców Jedliny-Zdroju. Przed wypożyczeniem roweru prosimy o zapoznanie się
z regulaminem wypożyczalni
– mówią urzędnicy z jedlińskiego magistratu.

Kryzysowej, w którym można
uzyskać specjalistyczną pomoc w wielu dziedzinach. W I
i III wtorek każdego miesiąca
Punkt Interwencji Kryzysowej
będzie funkcjonował w Centrum Kultury - w godzinach od
15.00 do 18.00, a w II i IV wtorek w tych samych godzinach
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Punkt będzie udzielał specjalistycznej pomocy między
innymi członkom rodzin osób
uzależnionych, ofiarom przemocy i ich rodzinom, pomocy
psychopedagogicznej w problemach małżeńskich, kryzysach życiowych, problemach
opiekuńczo-wychowawczych,
pomocy osobom uzależnionym - w tym również młodzieży i sprawcom przemocy. Więcej informacji można uzyskać
pod numerami telefonów: 74
845 53 56, 74 880 53 33 i 74
845 52 49.

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju
REKLAMA

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą właściciele i pracownicy

Serwisu Samochodowego
Goliat w Wałbrzychu

W wiosennym nastroju

Zapraszamy do Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju na
nietuzinkową wystawę prac
autorstwa uczestniczek działającej przy centrum Akademii Rękodzieła, pod kierunkiem zdobywczyni bardzo
wielu prestiżowych nagród
– Ewy Kokoszki. Wystawa znakomicie wpisuje się w aktualny
klimat, połowa prac to motywy
wielkanocne. Na szczególną
uwagę zasługuje precyzja wykonania, estetyka, misterność
wykonania oraz nowe, nieznane dotąd techniki. To trzeba
zobaczyć!

Szukają wolontariuszy

- Zostań wolontariuszem
podczas 6. Półmaratonu Górskiego Jedlina-Zdrój, który
odbędzie się 12 maja 2019 r.
Zgłoś się do 30 kwietnia br.
pod numerem telefonu 74 851
09 70, 606 732 361, e-mail: im-

prezy@jedlinazdroj.eu lub osobiście w Centrum Kultury w Jedline-Zdroju, ul. Piastowska 13
– apelują organizatorzy biegu.

Wypożyczalnia
rowerów

- Wypożyczalnia rowerów
elektrycznych w Jedlinie –
Zdroju w zeszłym roku cieszyła się sporą popularnością, dlatego zapraszamy do
rezerwowania rowerów telefonicznie pod numerem telefonu 74 8455 215, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
Rezerwacji dokonać można z
14-dniowym wyprzedzeniem.
Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 3 rowery.
Rowery wypożyczamy na okres
do 24 godzin (w tygodniu) lub
na weekend – od piątku do
godziny 8.00 w poniedziałek.
Przypominamy również, że
rowery są dostępne wyłącznie

Konsultacje z doradcą
żywieniowym

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą
żywieniowym.
Konsultacje
odbywają się w czwartki w godzinach 16:00-18:00 w sali nr
16 Centrum Kultury. Organizatorzy proszą o wcześniejszą
rezerwację wizyty na nr tel. 501
601 032 lub mailowo na adres
doradca.miszczyk@gmail.com.

Punkt Interwencji
Kryzysowej

We wtorki w Jedlinie-Zdroju działa Punkt Interwencji

(RED)
REKLAMA

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym.
W 2018r. pod naszą opieką było ponad 902 pacjentów w hospicjum domowym i stacjonarnym.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą opieka
jest 43 rodziny. Finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i rodzin, odzież i wyprawki szkolne.
Dofinansowujemy zajęcia pozalekcyjna i korepetycje.
Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.
Pod nasza opieką w 2018 r. było 59 dzieci.
1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710.
Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.
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Świątecznie
na pograniczu
13 kwietnia w Mieroszowskim Centrum Kultury odbył
się Jarmark Wielkanocny.
Wszyscy mieli doskonałe
humory, atrakcji było co niemiara. Można było skosztować
czeskiego wielkanocnego specjału, polskiego grzanego wina
oraz zakupić mnóstwo świątecznych przysmaków i wyrobów rękodzielniczych. A to
wszystko w miłej, wielkanocnej
atmosferze, okraszonej wspaniałymi występami.
- Wszystkim serdecznie
dziękujemy za przybycie. Życzymy wesołych, cudownych
Świąt Wielkiej Nocy i niech ta
świąteczna atmosfera trwa w
gminie jak najdłużej – podkreślają organizatorzy imprezy.

Sprawdzają warunki

Dzień później, 14 kwietnia, reprezentacja Gminy
Mieroszów wzięła udział w
Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym w Mezimesti.
Panie z Sekcji Rękodzieła
Mieroszowskeigo
Centrum
Kultury zaprezentowały swoje prace, a pracownice Mieroszowskiego Centrum Kultury
częstowały przybyłych gości
pysznym polskim bigosem.
Podczas jarmarku odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu na
najpiękniejszą pisankę. Nagrody dla najlepszych artystów wręczyli przedstawiciele
władz miasta Mezimesti oraz
wiceburmistrz
Mieroszowa
Mariusz Pawlak.

Tegoroczny jarmark świąteczny odbył się w Mieroszowskim Centrum
Kultury.

(TT)

Gmina Mieroszów przeprowadza badanie ankietowe
dotycząca życia na jej terenie,
które posłuży do przygotowania strategii rozwoju gminy na
przyszłe lata. Do wyboru jest
możliwość wypełnienia i przesłania ankiety elektronicznie poprzez formularz elektroniczny,
który jest dostępny na stronie
mieroszow.pl. Można także wydrukować ankietę z załącznika
PDF i wypełnioną złożyć do urny
znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie (I piętro).
Termin składania ankiet upływa
15 maja 2019 roku.

Wybory w Unisławiu

Mieroszowska
majówka

(RED)

Biathlon dla każdego
„Biathlon Dla Każdego” to
otwarte zawody dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych,
które rywalizując w biegu na
krótkim dystansie z dwoma
strzelaniami z broni laserowej
uczą się biathlonowej rywalizacji.
Miejsce rozgrywania zawodów:
stadion przy ul. Sportowej 4 w
Mieroszowie. Początek o godz.
11.00, biuro zawodów czynne
od godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.biathlon.com.pl/
programy/biathlon-dla-kazdego
oraz w Biurze Zawodów najpóźniej do 15 minut przed startem
kategorii.
(RED)

Władze Gminy Mieroszów z sołtysem i Radą Sołecką Unisławia Śląskiego.
15 kwietnia odbyły się
- kolejne już w Gminie Mieroszów - wybory sołtysa i
Rady sołeckiej.
Tym razem o funkcję sołtysa
rywalizowały dwie mieszkanki
Unisławia Śląskiego: Dorota
Skibska oraz Iwona Bandurska
- Szewczyk. Wybory wynikiem
94 do 70 wygrała radna Rady
Miejskiej Mieroszowa obecnej
kadencji Iwona Bandurska –
Szewczyk. W skład Rady Sołeckiej Unisławia Śląskiego zostały

wybrane: Anna Macuk (87 głosów), Justyna Świerk (74 głosy)
oraz Róża Ćwik (73 głosy).
- Dziękuję mieszkańcom
Unisławia Śląskiego za liczne
przybycie, a nowo wybranej
Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej serdecznie gratuluję,
oraz życzę sukcesów i dalszej
owocnej współpracy z Gminą
Mieroszów – powiedział po
wyborach Andrzej Lipiński,
burmistrz Mieroszowa.
(RED)

1 maja od godz. 10.00 organizatorzy zapraszają na stadion przy ul. Sportowej 4 w
Mieroszowie. Będą tam czekały różne atrakcje podczas Majowego Pikniku Rodzinnego,
m.in. Bieg Jeża, dmuchańce,
pyszne kiełbaski, wata cukrowa, popcorn i świetna muzyka
i zabawa pod chmurką. 2 maja
burmistrz i Rada Miejska Mieroszowa zapraszają na Marsz
z okazji Dnia Flagi - zbiórka o
godz.10.00 w Rynku przy pomniku. - Zabierzcie ze sobą
biało – czerwone akcenty: flagi, kwiaty, itp. oraz… kiełbaski,
ponieważ marsz zakończy się
ogniskiem przy wieży widokowej na Parkowej Górze. 3 maja
zapraszamy na mszę świętą
za ojczyznę, która rozpocznie
się o godz. 12.00. Po mszy odbędzie się uroczyste złożenie
kwiatów przez władze miasta
i mieszkańców. Serdecznie
zapraszamy
mieszkańców
Gminy Mieroszów oraz gości
odwiedzających naszą gminę
– zachęcają burmistrz Andrzej
Lipiński, radni Rada Miejskiej
Mieroszowa oraz Mieroszowskie Centrum Kultury.
(RED)
REKLAMA

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Gminy Mieroszów
oraz gościom spędzającym te święta w naszej gminie
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha, radosnego i wiosennego nastroju
przy świątecznym stole.
Niech ten podniosły czas Zmartwychwstania
Pańskiego wniesie w Państwa codzienność
radość i szczęście
Burmistrz Andrzej Lipiński
z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Violetta Kopka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa z radnymi
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Liga MTB XC
Aglomeracji
Wałbrzyskiej
Zapraszamy do udziału w IV
edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przed nami
kolejna odsłona rowerowej
imprezy! Cykl zawodów MTB
XC rozpocznie wyścig w Walimiu w sobotę 13. kwietnia. W
ramach ligi zapraszamy również na wyścig do Wałbrzycha,
który odbędzie się 15. czerwca.
Prawo startu w zawodach ma
młodzież szkolna oraz dzieci
zarówno zrzeszeni w klubach
sportowych jak i niezrzeszeni. Wyścigi są umieszczone w
kalendarzu imprez DZKOL, a
uczestnicy zdobywają punkty
do challenge’u Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego w kategorii młodzik(czka). Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięska drużyna w klasyfikacji klubowej
otrzyma Puchar Prezydenta
Miasta Wałbrzycha. Szczegóły
na www.ssrjunior.pl. Terminy wyścigów wchodzących w
skład ligi: 13.04.2019 – Walim,
27.04.2019 – Stare Bogaczowice, 25.05.2019 – Dobromierz, 15.06.2019 – Wałbrzych,
31.08.2019 – Jaworzyna Śląska, 7.09.2019 – Świebodzice,
21.09.2019 – Szczawno – Zdrój.
(RED)

Gmina da dotacje

Zapisy na biegi

Trwa nabór wniosków na
dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb) w Gminie Stare Bogaczowice.
- Zapraszam chętnych
(osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe) do składania
wniosków na dofinansowanie
do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d lub
szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe
(szamb). Celem dotacji jest
uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej,
poprzez
stworzenie alternatywy dla
zagospodarowania ścieków
bytowych na obszarach, dla
których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioski wraz z
załącznikami należy składać w
Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice do 9 maja 2019 r. Regulamin udzielenia dotacji na ten
cel oraz niezbędne formularze
wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.
starebogaczowice.ug.gov.pl/
gospodarka-odpadami-komunalnymi/nieczystosci-plynne/
nabor-wnioskow/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stare

Już ponad 100 osób zgłosiło się do Półmaratonu z
flagą na Trójgarbie i Górskiej
Dychy.
- W tym roku liczba uczestników została ograniczona do
500 zawodników, więc należy
jak najszybciej podjąć decyzję
o uczestnictwie, bo może być
za późno. Będzie to historyczny
bieg, bo po raz pierwszy jego
trasa prowadzi obok nowej
wieży widokowej na szczycie
Trójgarbu. Biegnij się zapisać
– zachęcają organizatorzy Półmaratonu Górskiego „Z flagą
na Trójgarbie”: Gmina Czarny
Bór i Gmina Stare Bogaczowice.
Po raz czwarty amatorzy i
profesjonalni biegacze będą
mogli spróbować swoich sił
2 maja 2019 roku na dwóch

Bogaczowice w pokoju nr
225. Informacja telefoniczna:
74 845 27 18 lub 74 845 21
65 – wyjaśnia Mirosław Lech,
Wójt Gminy Stare Bogaczowice.
Gmina Stare Bogaczowice
zaprasza chętnych do składania wniosków także na dofinansowanie przedsięwzięć
służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na
paliwie stałym lub biomasie.
Wysokość dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice wynosi do 50
procent kosztów kwalifikowalnych udokumentowanych fak-

turami lub rachunkami. Wnioski wraz z załącznikami należy
składać do 30 kwietnia 2019
r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice przy ul.
Głównej 132.
- Proszę o zapoznanie się z
regulaminem udzielania dotacji – zamieszczonym na stronie
internetowej gminy. Są tam
także dostępne formularze
zgłoszeń. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeń
można uzyskać także w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice
- w pokoju 226 lub telefonicznie: 74 845 27 18 – dodaje Mirosław Lech.

dystansach – ok. 22 km i tzw.
„dyszka”. Trasa przebiegać będzie we wspaniałych okolicznościach przyrody, w kontakcie
z naturą, a od tego roku jeszcze
z super bonusem – wieżą widokową na szczycie Trójgarbu.
Start i meta na boisku sportowym w Witkowie. Na zawodników czekają atrakcyjne pakiety startowe, a dla laureatów
świetne nagrody. Dodatkowo
istnieje możliwość zamówienia
unikatowych koszulek z zawodów. Zapisy i szczegóły dostępne pod adresem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=4604.
Spotkajmy się 2 maja w Witkowie – zachęcają organizatorzy
Półmaratonu Górskiego „Z flagą na Trójgarbie”.
(RED)

(RED)
REKLAMA

Radosnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
wype³nionych spokojem
i odpoczynkiem.
Niech wiosenny czas
przyniesie uœmiech
i niezapomniane chwile
w gronie najbli¿szych.
Miros³aw Lech
Wójt Gminy
Stare Bogaczowice

Pracownicy
Urzêdu Gminy
w Starych Bogaczowicach
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie od 19.04.2019 r. do dnia
09.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony
wykaz nr 3/2019 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym
oraz wykaz nr 4/2019 nieruchomości
zabudowanych przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym.

Sportowy raport

Taipan zawojował mistrzostwa

Dali z siebie
wszystko

Polonia pomogła
Górnikowi

W trzecim meczu I rundy
play-off I ligi koszykarzy Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał Śląsk Wrocław 100:91
(21:27, 21:18, 31:15, 27:31).
Punkty dla Górnika zdobywali:
Niedźwiedzki 23 (4x3), Durski
16, Ratajczak 15 (2), Wróbel 11
(1), Kruszczyński 10, Glapiński
9 (1), Spała 8 (1), Małecki 8 (1),
Krzywdziński, Der. W czwartym
spotkaniu Górnik uległ Śląskowi 65:86 (18:20, 19:21, 14:23,
14:22), a punkty dla Górnika
zdobywali: Niedźwiedzki 13
(1x3), Wróbel 13 (1), Ratajczak
12 (1), Durski 8 (1), Glapiński 5
(1), Spała 5 (1), Krzywdziński 5
(1), Kruszczyński 2, Małecki 2,
Der, Jeziorowski, Kłyż. Wałbrzyszanie przegrali rywalizację w
play off 1:3 i zakończyli sezon.

W meczu XXI kolejki grupy wschodniej IV ligi piłkarze Górnika Wałbrzych
rozgromili MKP Wołów 6:1
(3:1). Bramki w tym meczu
zdobywali: 1:0 Daniel Borowiec (3), 2:0 Mateusz Sawicki
(6), 2:1 Paweł Janus (21), 3:1
Allan De Paula (38), 4:1 Daniel Borowiec (52), 5:1 Miłosz
Rodziewicz (68), 6:1 Szymon
Tragarz (86). Górnik zagrał w
składzie: Jaroszewski - Michalak, Orzech, Smoczyk, Rytko,
Krzymiński, Sawicki (63 Rodziewicz), Tragarz, Borowiec,
De Paulla (63 Młodziński),
Bogacz (72 Krawczyk). Dzięki
zwycięstwu oraz wygranej
Polonia-Stal Świdnica ze Śląskiem II Wrocław 2:1, wałbrzyszanie tracą do prowadzących wrocławian 7 punktów.
Kolejny mecz ligowy Górnik
rozegra 20 kwietnia o godz.
12.00 na wyjeździe z GKS Mirków/Długołęka.

Kilkadziesiąt
medali
zdobyli zawodnicy Klubu
Taekwondo Taipan w mistrzostwach Polski. Czworo z
nich zostało powołanych do
pierwszej reprezentacji Polski na tegoroczne mistrzostwa świata w Brazylii.
- W mistrzostwach w Kątach
Wrocławskich wzięło udział aż
661 zawodników i zawodniczek
z całej Polski, którzy rywalizowali na 12 matach. Rywalizacja
była ważna, bo stanowiła także
kwalifikację do kadra Polski na
sezon 2019-2020 r. Cieszę się,
że znów doskonale spisali się
zawodnicy Klubu Taekwondo
Taipan, zdobywając ogromną
liczbę medali i wprowadzając aż 4 zawodników do kadry
Polski A. Co ważne – starty reprezentacji A są w pełni finansowane przez Polską Federację
Taekwondo, więc nie muszą
się martwic o środki finansowe! Widać w postawie naszych
zawodników ogromny progres,
do czego przyczynili się nasi trenerzy: Jarosław Włochal - 3 dan,
Ewelina Felusiak - 2 dan, Michał
Madera - 2 dan, Robert Rutecki
- 2 dan, Magdalena Siwińska - 1
Dan, Krystian Maciejewski - 1
dan. Przed nami teraz już tylko
obóz letni oraz zgrupowanie
kadry w sierpniu w Kołobrzegu.
Zapraszamy więc na treningi,
szczegóły na www.taipan.pl lub
pod nr Tel. 724 144 724 – mówi
Rajmnud Felusiak - 5 dan, który
przygotowuje sie do egzaminu
na 6 dan. - Jest to ostatni egzamin jaki można zdać, bo później
stopnie są nadawane za zasługi
i staż, więc jest to dla mnie ukoronowanie 26 lat treningów.
Medaliści mistrzostw Polski:
Boguszów Gorce: Wiktoria
Mszańska – brąz walki, Mateusz

Niedźwiedzki
w reprezentacji
Decyzją Wydziału Szkolenia Departamentu Sportu
Polskiego Związku Koszykówki do szerokiej Kadry
Narodowej 3x3 Seniorów,
przygotowującej się do
imprez mistrzowskich w
2019 roku został powołany
środkowy Górnika Trans.eu
- Piotr Niedźwiedzki. Polacy
będą grali w mistrzostwach
świata 3x3, II Igrzyskach Europejskich, kwalifikacjach do
mistrzostw Europy 3x3 i - w
razie awansu – w finałach mistrzostwa Europy 3x3.

O finał w stolicy
MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych w dniach 26 - 28
kwietnia 2019 r. zagra w
Warszawie turnieju półfinałowym o awans do II ligi
siatkarek. Rywalami zespołu
z Wałbrzycha będą: AZS LSW
Warszawa, SMS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski oraz MKS
Sokół Mogilno. Do turnieju
finałowego awansują dwa
najlepsze zespoły.
(RED)

Chuchra - brąz walki, Zuzanna
Gądek – brąz walki.
Głuszyca: Karina Piotrowska
- srebro walki i srebro techniki
szybkościowe.
Mieroszów: Antoni Twardzik
- złoto bong matsogi, Oliwier
Marcińczyk - złoto bong matsogi, Jan Jędrzejewski - srebro
bong Matogi i srebro techniki
szybkościowe, Maciej Gałęzia złoto układy formalne, Julia Gałęzia - złoto techniki specjalne i
brąz układy formalne.
Stare Bogaczowice: Filip Wiśniewski - brąz bong matsogi,
Edytka Wojdala - brąz bong
matsogi, Jakub Bankowski brąz bong matsogi, Lena Kohut - brąz bong matsogi, Basia
Wiącek - złoto oraz brąz bong
matsogi, Antoni Twardzik - srebro bong matsogi, Oliwier Bielawski - srebro techniki szybkościowe, Antonina Wiącek
- złoto techniki szybkościowe,
Brajan Krynda - złoto techniki
szybkościowe, Jakub Szczypek
- srebro techniki szybkościowe, Kinga Krynda - brąz układy
indywidualne, Olek Czarnecki - brąz układy indywidualne,
Dawid Kusiak - brąz układy,
Hanna Włochal - srebro układy
indywidualne, Sebastian Szczypek - srebro techniki specjalne.
Świebodzice: Zuzanna Malesa - złoto walki, złoto drużynowe, złoto układy indywidualne, brąz techniki specjalne
- dostała sie do kadry Polski
A; Julia Furtyk - złoto układy
formalne, srebro walki, złoto
techniki specjalne - dostała sie
do kadry Polski A; Mikołaj Matuszak –(junior) złoto walki,
złoto układy formalne - dostał
sie do kadry Polski A, Zuzanna
Mackiewicz - brąz bong matsogi, Jakub Loch - brąz bong mat-

sogi, Piotr Lenc - srebro bong
matsogi i srebro techniki specjalne, Lena Wąsowska - złoto
układy formalne oraz srebro
techniki specjalne, Filip Ślezak brąz techniki specjalne, Wojtek
Jasiński - brąz bong matsogi,
Szymon Gmur - brąz techniki
specjalne, Laura Krzyżewska złoto techniki specjalne, Julia
Kępińska - brąz bong matsogi
oraz brąz techniki specjalne,
Oliwier Urbański - złoto układu
formalne drużynowo oraz brąz
układy indywidualne, Magda
Surma - srebro układy indywidualne i złoto drużynowe
oraz srebro techniki specjalne, Hubert Cytarzyński - złoto
układy formalne drużynowo
oraz złoto układu indywidualnie, Ala Gmur - złoto uklady
formalne indywidualne, Kuba
Gmur - srebro walki walki,
Piotr Bartkowiak - złoto układy indywidualnie, Małgorzata
Skoczylas-Szymańska (super
senior) - złoto układy oraz srebro techniki specjalne, Marcel
Naronowicz - srebro techniki
szybkościowe, Mieszko Sienicki - srebro bong Matogi i brąz
techniki szybkościowe, Kacper

Kopacz - złoto układy indywidualnie i brąz techniki specjalne, Ania Bednarska - brąz bong
matsogi, brąz techniki szybkościowe i srebro układy indywidualne.
Wałbrzych: Szymon Fornal - złoto walki, brąz techniki
specjalne - powołanie do kadry
Polski; Aleksandra Szczepańska
- złoto układy formalne, brąz
walki, srebro techniki specjalne
- powołanie do kadry polski C;
Maciej Kowalczyk- złoto walki i
srebro techniki szybkościowe,
Wojciech Więcek - złoto walki
i złoto techniki szybkościowe,
Jakub Rojewski - brąz walki,
Artur Zieliński - brąz walki, Antoni Kowalski - srebro walki,
Wiktor Pułka - brąz walki, Bianka Nicgorska - srebro techniki
szybkościowe, Nella Jagmin
- srebro walki, brąz techniki szybkościowe, Aleksander
Rzeczkowski - złoto walki i brąz
techniki szybkościowe, Maksymilian Wojciechowski - złoto
walki, Oliwier Skura - brąz walki
i brąz techniki szybkościowe,
Aleksandra Bonior - złoto walki,
Wojciech Bączek - brąz walki.
(RED)
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USŁUGI
(19) Hydraulik – instalacje co,
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506
754 379
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(3) Hydraulika, instalacje co, kanalizacja, gaz, usługi elektryczne.
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(2) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy do sklepu przy ul Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

Plan wykonany
Nie było niespodzianki w rozegranym w niedzielę
w Żywcu meczu 19. kolejki ekstraligi piłki nożnej kobiet.
Broniący się przed spadkiem Mitech uległ walczącemu
o podium AZS PWSZ Wałbrzych 1:5.
- Od początku spotkania
to zespół gości kontrolował
przebieg wydarzeń na boisku
i tylko kwestią czasu było, kiedy padnie pierwszy gol dla
podopiecznych trenera Kamila
Jasińskiego. Strzelanie rozpoczęła w 23 min. Klaudia Miłek,
która przyjęła w polu karnym
piłkę podawaną przez Klaudię
Fabovą i przymierzyła nie dając szans Aleksandrze Komosie. Nie minęło siedem minut,

a było już 0:2, gdy Katarzyna
Rozmus dośrodkowała z rzutu rożnego, futbolówka trafiła
do Klaudii Miłek, a ta przelobowała bramkarkę Mitechu
zdobywając swojego drugiego gola. Jeszcze do przerwy
wałbrzyszanki postarały się
o to, żeby w drugiej połowie
nie było już emocji. W 38 min.
kolejną asystą popisała się
Klaudia Fabova, a Julita Głąb
w pełnym biegu wyprzedziła

Tartak Urbaniak oferuje:

Szukamy pracowników (też os.
niepełnosprawne) do siedzącej
pracy, bez nocy. Wałbrzych 606
829 1411

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

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

INNE
(2) Atrakcyjna pożyczka bez BIK.
Wstępna weryfikacja przez telefon.
Kontakt 796 700 605

KUPIĘ
(33) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel:
604-574-501.

PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 695 ZŁ/TONA !!!

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - Plac Wolności 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 4.2019 wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 30 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju
Wsi tutejszego Urzędu.

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

Sprzedam mieszkanie
95 m kw., składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju oraz mansarda
nad mieszkaniem.
Ogród z altanką, garaż,
monitoring. Cicha, spokojna
i zielona okolica.
Tel. 608 689 085

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

(TS)
Mitech Żywiec
– AZS PWSZ Wałbrzych 1:5 (0:3)
Bramki: Patrycja Wiśniewska (90+10)
oraz Klaudia Miłek (23, 30), Julita Głąb
(38), Klaudia Fabova (57), Anna Zając
(90)
AZS PWSZ: Sapor, Fabova, Rapacka
(90+2 Kędzierska), Pluta (60 Zańko),
Miłek, Mesjasz, Głąb (80 Ostrowska),
Dereń (58 Rędzia), Zawadzka, Szewczuk, Rozmus (86 Zając).

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

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

AZS PWSZ nie mają teraz dużo
czasu na odpoczynek, bo już w
czwartek o 16:30 zagrają u siebie w bardzo ważnym dla układu tabeli meczu z Medykiem
Konin – relacjonuje Tomasz
Stasiński z PWSZ.

DOMOFONY
MONITORING

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

PRACA
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej
Górze zatrudni Głównego Księgowego. Wszelkich informacji
udziela dział służb pracowniczych: (+48) 75 645 97 12

obrończynię Mitechu i z bliska
pokonała Aleksandrę Komosę.
Do przerwy AZS PWSZ Wałbrzych zasłużenie prowadził
3:0. Po zmianie stron obraz gry
nie uległ zmianie. W 57 min.
pięknym uderzeniem zza pola
karnego w samo okno popisała się Klaudia Fabova i bramką ukoronowała swój bardzo
dobry występ w tym meczu.
Radość wałbrzyszanek zmąciła
kontuzja Dominiki Dereń, któ-

ra w 58 min. doznała groźnie
wyglądającego urazu i została
przetransportowana do szpitala – oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
W końcówce wałbrzyszanki
pilnowały wyniku, a w 90 min.
po podaniu Martyny Zańko
wprowadzona wcześniej na
boisko (a wracająca po kontuzji) Anna Zając, podwyższyła
na 5:0. Również i gospodynie
miały tego dnia swój moment,
gdy w doliczonym czasie gry
Patrycja Wiśniewska zdobyła
honorowego gola dla Mitechu,
ale ostatecznie po ostatnim
gwizdku pani sędzi więcej powodów do radości miały wałbrzyszanki wracające do domu
z kompletem punktów. Piłkarki

Okna LUCH

Tel. 602 190 848

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

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

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

Nowe kursy:

20.05 Wałbrzych • 21.05 Głuszyca

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne
- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o.,
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie,
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż
- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych
- dobór, montaż i konﬁguracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego na realizację inwestycji
Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

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

SKUP AUT

Sprzedam mieszkanie 46 m kw.
w Jedlinie Zdroju.

ZA GOTÓWKĘ

W mieszkaniu meble, pralka, lodówka,

CAŁYCH

instalacja nowa elektryczna. Panele

I USZKODZONYCH

wanna, co węglowe, nowe drzwi,
w pokoju, w kuchni i przedpokoju kafelki.
Do mieszkania należą: strych, piwnica,

ORAZ MOTOCYKLI.

pomieszczenie gospodarcze na drewno

TEL: 696-473-695

Tel. 609 946 708, 535 701 265.

i węgiel. Cena przystępna.
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BON – Oferta tylko w naszym biurze!
OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE
W STANIE DEWELOPERSKIM, 50 m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
miejskie,7 piętro z windą. Cena: 119
000 zł (nr.2469) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w
ścisłym centrum, powierzchni 118 m2,
witryna, zaplecze, dobrze utrzymany.
Cena wynajmu: 3000 zł (nr: ….) (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE
WILLOWE z tarasem i zadbanym ogrodem (parter) na wynajem wyposażone,
3 pokoje, aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 2500 zł, ( nr: 2551)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrzewaniem miejskim, Pow.62 m2,
2 pokoje, 3 piętro. Cena:129 000 zł (nr:
2552) , (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
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 06
BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie
położony, piętrowy, do wprowadzenia,
80m2, 4 pokoje, piec z podajnikiem
węglowe, ogród zagospodarowany-pow.1016 m2. Cena:295 000zł
(nr:2538) -(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAWNO
ZDRÓJ, klimatyczne mieszkanie z balkonem, piękną werandą i ogrodem 89m2,
3 pokoje, aneks kuchenny, 1 piętro,
zabytkowe piece. Cena: 250 000 zł,
(nr:118) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 mieszkania
z dodatkową powierzchnią do własnej
aranżacji, 75m2, 4 pokoje, jasna
kuchnia, 2 piętro, Cena: 219 000 zł,
(nr:2543) - (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 –OKAZJA! GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena:390 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –ZAMIANA! PODGÓRZE, mieszkanie po remoncie, pow.100 m2, 5
pokoi, ogrzewanie gazowe, kuchnia z
pełnym wyposażeniem, szafy Komandor, zamiana na mniejsze nawet poza
Wałbrzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie
z balkonem, 100m2, 3 piętro, jasna
kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe,
cena: 187 000 zł (nr:2143) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM NA
WYNAJEM z wyposażeniem nieopodal
Strefy Ekonomicznej , 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi, 2 łazienki, garaż, ogród
800 m2 Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe mieszkanie do wprowadzenia nieopodal
rynku. pow. 60 m2 , 2 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka z WC, ogrzewanie
gazowe, monitoring. Możliwość zaadoptowania dodatkowej powierzchni.
CENA: 149 000 zł (nr: 2528) (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 06,
(74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO-ZDRÓJ, strefa A, PIĘTRO WILLI po remoncie, pow. 128m2, 4
pokoje, duża jasna kuchnia, 2 łazienki,
2 garderoby, działka 1046m2, wiata
na 2 samochody, altana, piękny ogród
ze starodrzewiem. Cena: 495 000zł
(nr:2499) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, wynajem,
mieszkanie, 65m2, 3 pokoje, kuchnia z
wyposażeniem, łazienka. CENA: 1400 zł
(nr:----) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne
mieszkanie do wprowadzenia nieopodal rynku. pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka
z WC, ogrzewanie w trakcie modernizacji na gazowe. CENA: 159 000 zł (nr:
2549) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

ronę www.zolnieruk.pl.
Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.
KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU !!!

Tel do kontaktu 535-416-014
WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2 2pok
z balkonem 1 piętro, cena 118tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net pod
numer PAN- MS-994
Wałbrzych Śródmieście 108m2 2piętro
2poziomy cena 190tys zł tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.
net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje,
całe piętro domu. 295.000 zł , tel. do
kontaktu 792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod numerem PAN-MS-901
WAŁBRZYCH PODZAMCZE Do
wynajęcia 2pok 48m2 dostępne od
15.05.2019r tel. do kontaktu 792549-757. Oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem PAN
– MW- 960

MS – 3804 Stary Zdrój, ul. Marconiego,
3 pokoje, 63 m2, do odświeżenia, cena
129 tys. Tel. 606 976 630
MS – 3796 Nowe Miasto, po kapitalnym
remoncie, 54m2, 2 pokoje, cena 165 tys.
Tel. 883 334 481

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

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

www.eurodom.walbrzych.pl

ZA GOTÓWKĘ!

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4 piętro w 4, , do
odnowienia, cena 148.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

MS – 3801 Biały Kamień, 3 pokoje
60m2, 1 piętro, cena 139 tys. Tel. 883
334 486
MS - 3794 Piaskowa Góra ul. Makuszyńskiego, 3 pokoje, 54m2 po kapitalnym
remoncie, cena 205 tys, Tel. 883 334
486
MS - 3816 Szczawno – Zdrój, ul. Solicka,
81m2, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
DS – 3628 Dom Piaskowa Góra, 180 m2,
działka 300m2, cena 485 tys. Tel. 883
334 481

Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu
BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 792-549-757

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA, dom
wolno stojący, 100m2, do kapitalnego
remontu, duża piękna działka Cena: 99
900 zł (nr: 22485) - (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1020

MS – 3814 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, 10 piętro, cena 170 tys. Tel. 883
334 486

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2 2pok
5piętro, po generalnym remoncie cena
140tys

MS – 3813 Podzamcze, 2 pokoje, 36m2,
do odświeżenia, cena 124 tys. Tel. 606
976 630

MS – 3823 Piaskowa Góra, ul. Długa, 57
m2, 3 pokoje po kapitalnym remoncie,
195 tys. Tel. 883 334 486

tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

LW – 3811 DO WYNAJĘCIA budynek
wolno-stojący, hala, magazyn- powierzchnia 320 m2, Biały Kamień, ul.
Daszyńskiego, cena najmu 3200 zł/m-c,
Tel. 883 334 486

58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

MS – 3832 Śródmieście, 25m2, pokój
z kuchnią, do wprowadzenia! Cena 70
tys. Tel. 883 334 486

PLAC ZAMENHOFA 1/28

OKAZJA!!! NA SPRZEDAŻ budynek
wolno-stojący, hala, magazyn –
powierzchnia 320 m2, Biały Kamień,
ul. Daszyńskiego, cena 360 tys. do
negocjacji. Tel. 883 334 486 oferta w
biurze: LS – 3812

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)

Wszystkie oferty biura na stronie :

ul. Palisadowa 2c,

Oferty na stronie:

RENOMA – ŚWIEBODZICE – CIERNIE,
NIERUCHOMOŚĆ 414m2, na każdą działalność lub pod mieszkania, ogrzewanie
gazowe, cena 196.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

MS- 3834 Podzamcze, 3 pokoje 54m2,
po kapitalnym remoncie, cena 225 tys.
Tel. 883 334 481

58-316 Wałbrzych

Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
budownictwo, 2 pokoje, 42m2, 1 piętro
w 2, do odnowienia, cena 129.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

MS – 3836 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
29m2, cena 90 tys. Tel. 883 334 481

BOGUSZÓW Lokal użytkowy z witryną
50m2 50.000,-zł w atrakcyjnej lokalizacji tel. do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-LS - 967

BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy
(była apteka), pow.120m2, dwupoziomowy. Cena wynajmu: 2500 zł:sprzedaż: 190 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

Wałbrzych Nowe Miasto 3pok 72m2
z ogrodem cena 115.000,-zł tel do
kontaktu 535-416-014

MS – 3805 Podzamcze, 3 pokoje, 55 m2,
do wprowadzenia, cena 160 tys. Tel.
793 111 30

RENOMA- PODZAMCZE, bardzo dobry
stan, 2 pokoje, 54m2, 10 piętro w 11,
super lokalizacja, 169.900zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA- PODZAMCZE, do odświeżenia, 3 pokoje, 63m2, 7 piętro w 10,
super lokalizacja, 205.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE, Osiedle
Piastowskie, 3 pokoje, 61m2, 4 piętro w
4, cena 220.000zł, po remoncie, w cenie
całe wyposażenie c.o. miejskie tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan techniczny, cena 215.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2, wysoki parter,
C.O. gazowe, po remoncie, siłownia,
Park Sobieskiego, cena 245.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 4
pokoje, 105m2, 3 piętro, 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

www.renomahome.pl
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 kawalerkę w Głuszycy,
ul. Dolna o pow. 22 m2. Cena 29
tys. zł.
Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Sprzedam zabytkowy dom o przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym
w Walimiu. 220 m2, działka 800
m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
3 pokoje. Pierwsze piętro do remontu 109,70 m2. Cena 99 tys. zł
Sprzedam mieszkanie 46 m2, 2
pokoje z kuchnią w Głuszycy Cena
60 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 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.

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 199 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2,
do remontu cena 85 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego, 10 pietro, 4 pokoje, jasna , cena 169 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
Ul. Psie Pole , parter , 2 pokoje, 38
m2 , 75 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ul. Poselska , 54 m2 ,10 pietro, 2
pokoje, po remoncie , cena 169
900 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena
159 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani
, 50 m2, 2 pokoje, co miejskie cena
125 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - Świdnicka kawalerka z gazowym, 27 m2 cena 65
000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME - Łomnica – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 ,
2 pokoje, parter , co miejskie, cena
79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW , 2
pokoje, ogródek, 1 piętro cena 100
000 tel 883 332 730 ,
RENOMAHOME – Jedlina Zdrój ,
dom wolnostojący, cena 298 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje
z co gaz , cena 60 000 tel 883 334
836
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przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki • Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem • Spotkania z Filharmonią • Lekcje żywej przyrody • Flay ﬁtness • Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
KONICZYNKA I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
JEDYNECZKA • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
KONICZYNKA • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

