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„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

R E K L A M A

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, ry� owane

oraz pozostałych wyrobów hutniczych

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

 sortowanie surowców wtórnych
  rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
  kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
  operator wózka widłowego
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie znajdziemy!

74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm

Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

- Projekt zakłada wyłącze-
nie po jednej jezdni ulic Szcza-
wieńskiej i Długiej oraz wyłą-
czenie pasów ruchu na rondzie 
i na jezdni ulicy Łączyńskiego. 
Ulice Wyszyńskiego i Gałczyń-
skiego zastaną zaślepione, a 
ulica Chopina dostępna wy-
łącznie dla komunikacji miej-
skiej i mieszkańców. Nie będzie 
możliwości dojechania do nich 
od strony ronda Tesco. Objazd 
do Szczawna-Zdroju poprowa-
dzony będzie przez ul. Szcza-
wieńską (obwodnica Szczaw-
na Zdroju). Autobusy linii nr 

18 z Podzamcza w kierunku 
Szczawna-Zdroju jeździć będą 
ulicą Chopina. Trasa powrotna 
w kierunku Podzamcza wyzna-
czona zostanie przez obwod-
nicę Szczawna-Zdroju. Prze-
praszam za utrudnienia i liczę 
na Państwa wyrozumiałość. 
Aby było zdecydowanie lepiej, 
przez chwilę będzie trudniej – 
dodaje Roman Szełemej.

Nad płynnością ruchu na 
wałbrzyskich ulicach ma czu-
wać Centrum Inteligentnego 
Systemu Transportowego, 
które działa w kamienicy Pod 

Kotwicą w wałbrzyskim Ryn-
ku. System został stworzony 
przede wszystkim do kierowa-
nia ruchem i sterowania oświe-
tleniem na 17 skrzyżowaniach 
w Wałbrzychu. Jednak dotyczy 
również informacji parkingo-
wej, zarządzania komunikacją 
zbiorową, informacji pasażer-
skiej, oświetlenia i monitoringu 
miejskiego obejmującego 75 
kamer. 

- To wszystko po to, by miej-
ski ruch był sprawny i bezpiecz-
ny dla mieszkańców – podkre-
śla prezydent Wałbrzycha.

Zmiany w ruchu
- Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

obwodnicy Wałbrzycha, od najbliższego weekendu czekają na spore zmiany 
w okolicach ronda Tesco - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

O tym, że ITS 
działa, każdemu 
kierowcy przypo-
minają kamery de-
tekcyjne badające 
natężenie ruchu na 
skrzyżowaniach.

- System „widzi” 
jak autobusy po-
ruszają się po mie-
ście, a to pozwala 
zoptymal izować 
rozkład jazdy, by 
pasażerowie jak 
najkrócej czekali 
na przystankach 

lub reagować na bieżąco, jeśli 
autobus jest spóźniony i przy-
dzielić mu zielone światło. Sys-
tem umożliwia również wspar-
cie dla służb w celu szybszego 
przejazdu przez miasto. Cenne 
dla policji kryminalnej i dro-
gówki są także nagrania, które 
centrum chętnie udostępnia. 
System jest adaptacyjny, a to 
oznacza, że cały czas się dosko-
nali, „uczy się” miasta – wyja-
śnia Ryszard Błażnik - kierownik 
Centrum Sterowania Ruchem 
w Wałbrzychu.

(RED)
Od 25 maja nie będzie wjazdu do Szczawna-
Zdroju od strony ronda przy Tesco.
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20 maja, z okazji Świato-
wego Dnia Pszczół, nastąpiło 
uroczyste otwarcie Uli Sza-
niawskiego – pasieki na da-
chu Teatru Dramatycznego 
im. Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu.

Dyrekcja i zespół teatru 
mają nadzieję, że miejskie 
pszczoły będą w spokoju za-
pylać kwiaty i produkować 
miód, a wszyscy – pracownicy, 
artyści i widzowie, korzystać 
będą z niego już w czasie te-
gorocznej jesieni i zimy. Ule 
Szaniawskiego zostały otwarte 
dzięki współpracy z Sudeckim 
Klubem Pszczelarza Polanka i 
pasieką Emaus. Wydarzenie w 
wałbrzyskim teatrze było oka-
zją do spotkania i rozmowy z 
pszczelarzami, zespół teatru 
przygotował czytanie perfor-
matywne w pszczelim temacie.

Inicjatywa miejskich pasiek 
nie jest nowa, jednak Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu 
założył pierwszą z nich w Wał-
brzychu. Kazimierz Czechow-
ski, prezes Sudeckiego Klubu 
Pszczelarza zaznacza, że to 

Za sprawą Bractwa Rycer-
skiego Zamku Grodno oraz 
zaproszonych rekonstruk-
torów z kraju i z zagranicy, 
mury zamku Grodno w Za-
górzu Śląskim zamieniły się 
w tętniącą życiem średnio-
wieczną osadę.

W czasie, kiedy średnio-
wieczni woje prowadzili walki 
rycerskie – bo przecież jarmark 
nie może odbyć się bez turnie-
ju – licznie przybyli turyści mo-
gli obejrzeć średniowiecznych 
rzemieślników przy pracy, a 
także nabyć ich produkty. Wy-
bierać można było pomiędzy 
średniowiecznym jadłem, mio-
dami, historycznymi ozdobami 
i naczyniami oraz uzbrojeniem. 
Jarmark Średniowieczny w 
zamku Grodno w Zagórzu Ślą-
skim w Gminie Walim był wy-
darzeniem dwudniowym, zor-
ganizowanym przez Bractwo 
Rycerskie Zamku Grodno wraz 
z Gminą Walim oraz Powiatem 
Wałbrzyskim.

- Impreza ma już długą tra-
dycję – XIV Jarmark Średnio-
wieczny kontynuuje ideę z po-

Ule Szaniawskiego

ważny gest okazywany zapyla-
czom. Miód miejskich pszczół 
jest zdrowy, pochodzi bowiem 
z nieskażonych opryskami i 
pestycydami terenów. Obcho-
dy Światowego Dnia Pszczół to 
była najlepsza okazja, aby przy-
pomnieć wszystkim, że warto 
zapraszać pszczoły do swoich 
ogrodów i do najbliższego są-
siedztwa i że za wszelką cenę 
należy chronić wyjątkową pra-
cę pszczelich zapylaczy, gdyż 
od nich zależy przyszłość ziem-
skiej bioróżnorodności.

(RED)

Średniowiecze na zamku Grodno

przednich lat. Z jednej strony 
jest miejscem spotkania, wy-
miany wiedzy i doświadczeń 
odtwórców historycznych sku-
pionych w obszarze wczesne-
go średniowiecza (Wikingowie 
i Słowianie), pełnego średnio-
wiecza (okres krucjat) oraz póź-

nego średniowiecza (czasy peł-
nej zbroi płytowej). Z drugiej 
zaś strony jego celem jest oży-
wienie dawnych dziejów, aby 
turyści mogli zobaczyć i wręcz 
dotknąć tego wyjątkowego 
okresu historycznego i w nie-
codziennym klimacie spędzić 

czas z bliskimi – mówi Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Jest już tradycją, że zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
wystawiany jest do licytacji w 
czasie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Zwycięzca 
otrzymuje tytuł Honorowego 
Kasztelana Zamku Grodno. W 
tym roku licytację, za kwotę 
1009 zł, wygrała Kancelaria 
Adwokacka Adwokat Ernest 
Ziemianowicz z Wlenia. Nie-
spodzianką było to, że na 
konto orkiestry wpłynęła po-
dwójna kwota, czyli 2009 zł! W 
trakcie uroczystości otwarcia 
XIV Jarmarku Średniowiecz-
nego w zamku Grodno w Za-
górzu Śląskim, Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman o�cjal-
nie przekazał tytuł Kasztelana 
Zamku Grodno adwokatowi 
Ernestowi Ziemianowiczowi. 
Tytuł Honorowego Kasztelana 
zobowiązuje, dlatego  nowy 
Kasztelan miał sposobność 
zwiedzić zamek, a jego osobi-
stym przewodnikiem był Wójt 
Gminy Walim.

(RED)

Wójt Gminy Walim Adam Hausman oficjalnie przekazał tytuł Kasztelana 
Zamku Grodno adwokatowi Ernestowi Ziemianowiczowi.
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Zakaz produkcji kotłów poniżej 5 klasy wprowadzony we wrześniu 2017 roku oraz wzmo-
żony ruch w programach ograniczenia niskiej emisji spowodował znaczne zwiększenie za-
interesowania kotłami peletowymi z najważniejszym certy� katem Eco Design.

Firma Elektromet produkcję tego typu urządzeń zaczęła już w roku 2007.
Dzisiaj producent oferuje takie kotły peletowe jak: EKO-PE MINI o mocy 12, 15, 18 i 35 kW, 

EKO-PE Compact o mocy 18 i 35 kW, kotły EKO-KWP MDP o mocy 15, 20 i 25 kW oraz EKO-KWP 
V o mocy 17, 25 i 34 kW.

Wszystkie z wymienionych modeli posiadają co najmniej 5 klasę lub dodatkowo spełnią wy-
magania ECODESIGN właśnie dla biomasy.

Lata 2018/2019 to kolejny przełom w dziedzinie produkowanych przez � rmę ELEKTROMET 
kotłów biomasowych. Rosnące wymagania krajowe postawiły przed producentem kolejne wy-
zwanie. Bardzo ważnym stało się także spełnienie wymogów do� nansowań kotłów biomaso-
wych dla rynku austriackiego gdzie � rma ELEKTROEMT już od wielu lat działa z dużymi sukcesa-
mi. Powstał nowy typoszereg kotłów peletowych – EKO-PE mini.

Kotły PE Mini Standard o mocach 12, 15, 18, 35 kW ze standardowym zbiornikiem na pellet 
o pojemnościach 310 lub 540 litrów, Kotły PE Mini Box o mocach 12, 15, 18 kW dedykowane do 
małych i niskich kotłowni ze zbiornikiem na pelet 160 litrów oraz PE Mini TOP o mocach 12, 15, 
18 kW dedykowane do wąskich i małych kotłowni ze zbiornikiem na pelet 80 l.

ELEKTROMET wdrożył do produkcji nowoczesne palniki: B12, B15, B20 i B35 odpowiednio o 
mocy 12, 15, 20 i 35 kW.

Typoszereg palików B12-35 to unikatowe konstrukcje wyposażone w mechanizm czyszczenia 
palnika, oparty o zgarniacz popiołu, napędzany wolnoobrotową przekładnią wraz z siłownikiem 
zbudowanym w oparciu o śrubę trapezową.

Palniki B12-35 reprezentują także innowacyjny sposób spalania peletu, w którym zarówno 
praca na mocy nominalnej, jak i cząstkowej mocy 30% odbywa się na tym samym poziomie 
emisyjnym i tej samej sprawności.

Na spalanie w kotłach peletowych wpływają między innymi takie czynniki jak:
- odpowiednio duże palenisko pozwalające spalać pelet w sposób tzw. „wolny”,
- konstrukcja palnika umożliwiająca bardzo dobre dopalenie części lotnych paliwa,
- komin katalityczny palnika, umożliwiający skierowanie części powietrza z górnych otworów 
nadmuchowych do samego szczytu paleniska,

NOWA GAMA KOTŁÓW NA PELLET
- centrycznie spadające i powtarzalne dawki paliwa.

Powyższe, kluczowe elementy pozwoliły na uzyskanie w przypadku obydwu typów palnika 5 
krotnie niższej emisji CO od wymagań dla klasy 5.

Po 3 miesiącach pracy nad optymalizacją konstrukcji wymiennika, 9 miesiącach pracy nad 
konstrukcją i optymalizacją palników oraz 14 miesiącach pracy nad sterowaniem i optymalizacją 
algorytmu pracy, kotły ELEKTROMET typu EKO-PE mini 12, 15, 20 i 35, zostały przebadane przez 
Urząd Dozoru Technicznego z Laboratorium w Poznaniu w siedzibie producenta, na stanowi-
skach testowych ELEKTROMET.

Powyższe kotły można kupić u w � rmie „RADIATOR-GRUPA SBS”.

mgr inż. Robert Janicki – Dyrektor Techniczny

VI  WAŁBRZYSKI INTEGRACYJNY
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie 
umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury 
czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania, jako formy 
spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół oraz innych 
zainteresowanych mieszkańców Wałbrzycha.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

Zadanie jest współ� nansowane przez Gminę Wałbrzych – 
Miasto na prawach Powiatu ze środków PFRON.

Kontakt: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu 74 8422580

28 maja 2019 r., godz.10.00 • Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja

R E K L A M A
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Tydzień temu na tych ła-
mach napisałem m.in., że 
głosując 26 maja 2019 r. w 
wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego oddam swój głos 
na listę Koalicji Europejskiej, 
ale krzyżyk postawię przy na-
zwisku kandydata z Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej, chociaż 
mam do Sojuszu wiele preten-
sji. Nie mogę jednak mieć pre-
tensji o to, że nagle, ni z gruszki 
ni z pietruszki, lewica idzie pod 
rękę z jednym z najbardziej 
antylewicowych ugrupowań 
politycznych. Jest bowiem dla 
mnie rzeczą oczywistą, że w 
aktualnej sytuacji SLD nie miał 
raczej wyboru i aby nie ryzyko-
wać utraty miejsc w Parlamen-
cie Europejskim (PE), zdecy-
dował się na przystąpienie do 
Koalicji Europejskiej, w której 
zdecydowany prym wiedzie 
Platforma Obywatelska i jej li-
der Grzegorz Schetyna. Z opo-
rami, ale się z tym musiałem 
pogodzić, jako że zawsze by-
łem realistą i starałem się kiero-
wać rozumem, a nie emocjami. 
Niekiedy bywa to trudne, ale 
zawsze wówczas trzeba mieć 
na uwadze długofalowe skutki 
podejmowanych decyzji. W sy-
tuacji, w jakiej postawił Polskę 
prezes Jarosław, lepszego wyj-
ścia nie było.

Oczywiście można mieć – i ja 
mam – do SLD pretensje, że w 
tak głupi sposób zmarnotrawił 
olbrzymie poparcie, jakie uzy-
skał zaraz po tym, kiedy ludzie 

Wybór nie powinien być trudny
Janusz
Bartkiewicz

odczuli na własnej skórze, czym 
jest XIX-wieczna forma kapita-
lizmu, a taki nam Solidarność 
pospołu z Balcerowiczem, na 
początku lat 90-tych XX wieku, 
zafundowała. Przejmując ster 
rządów, ze strachu przed pra-
wicową opinią publiczną (pa-
miętne „lewicy wolno mniej”), 
a także po części z powodu 
własnych merkantylnych inte-
resów niektórych swych pro-
minentnych członków, Sojusz 
stosunkowo szybko i łatwo za-
pomniał, że był partią stającą w 
obronie słabszych ekonomicz-
nie obywateli, żyjących z pracy 
własnych rąk i umysłów. Zbyt 
szybko stał się partią liberalną 
i to go zgubiło. Na szczęście 
powoli się to zmienia, ale znaj-
dując się obecnie na obrzeżach 
polskiej sceny politycznej, 
musi robić wszystko, aby z 
niej na zawsze już nie zniknąć. 
A jedynym ze sposobów było 
przyłączenie się do silniejsze-
go, licząc na to, że w parze z 
nim, uda mu się coś dla siebie 
i swoich wyborców ugrać. Ale 
myślę, że w SLD wiedzą, że taki 
„myk” można i należało zro-
bić w przypadku wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, ale 
jeżeli chodzi o wybory do parla-
mentu krajowego, to aby mar-
nie nie zginać, musi pójść pod 
własnym szyldem. Bo chyba 
już w SLD dostrzegli, jak bardzo 
mocno zostali zmarginalizowa-
ni w wyborczej przestrzeni pu-
blicznej, zwłaszcza w mediach. 
Tych opozycyjnych w stosunku 
do PiS.

* * *

Bardzo mi się nie podoba to, 
co w kampanii wyborczej do PE 
czynią moi dolnośląscy koledzy 

z Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, którzy byli 
(są) organizatorami spotkań 
wyborczych z dolnośląskimi 
kandydatami do tego organu. 
Starałem się zwrócić im uwagę 
(w tym Prezydentowi Federa-
cji, z którym znam się od po-
czątku lat 90-tych), że błądzą 
organizując represjonowanym 
funkcjonariuszom munduro-
wym spotkania z kandydatami 
innymi, niż ci wystawieni przez 
SLD. Rozumiałbym, gdyby to 
były imprezy prezentujące 
kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego, ale spotkania 
wyborcze to coś zupełnie in-
nego. Nie można tymże repre-
sjonowanym robić wyborczej 
sieczki w mózgu i organizować 
spotkania tylko z kandydata-
mi Platformy Obywatelskiej, 
jak to będzie w przypadku 
Wałbrzycha (24.05.br.), lub na 
takie spotkanie zapraszać kan-
dydatów z PO i SLD (Wrocław, 
16.05.br), albowiem w ten spo-
sób zacieramy pomiędzy nimi 
wszelkie różnice. A są one nie 
do zasypania, ponieważ to po-
słowie PO – dzisiejsi dolnoślą-
scy kandydaci do Parlamentu 
Europejskiego – posłusznie 
podnosili rękę, która im abso-
lutnie nie zadrżała, podczas 
głosowania 23 stycznia 2009 
roku nad pierwszą ustawą re-
presyjną, uchwaloną z inicja-
tywy PO przez posłów tej partii 
pospołu z PSL i PiS-em. Była to 
ustawa, która brutalnie złamała 
konstytucyjnie zagwarantowa-
ne prawa do trwałości naby-
tych świadczeń emerytalnych, 
wprowadziła niekonstytucyj-
ną zasadę odpowiedzialności 
zbiorowej (zakazanej przez 
prawa międzynarodowe, które 
Polska podpisała i przyjęła), od-

mówiła prawa do indywidual-
nego rozstrzygnięcia sądowe-
go. Ta ustawa z 2009 roku stała 
się podstawą do przyjęcia tzw. 
drugiej ustawy dezubekizacyj-
nej z 16.12.2016 roku, której 
zapisy okazały się jeszcze bar-
dziej restrykcyjne niż te z roku 
2009. Jednakże to posłowie PO 
uchylili drzwi do przyzwolenia 
na łamanie Konstytucji RP i tyl-
ko SLD stało i stoi niezłomnie 
w obronie represjonowanych 
przez POPiS i PSL funkcjona-
riuszy służb mundurowych, 
którzy w czasach PRL pełnili 
identyczną służbę, jak w III RP 
po 1989 roku. I dzisiaj moim 
koledzy z FSSM RP (we Wrocła-
wiu) zorganizowali wyborcze 
spotkanie dla kandydata z PO 
Tomasza Siemoniaka, dla któ-
rego, tak jak dla aktualnych 
gwiazd pisowskiej polityki, 
Polska odzyskała wolność po 
czerwcu 1989 roku, przez co, 
ci wszyscy którzy przed tą datą 
dla Polski służyli, czyli właśnie 
ci represjonowani mundurowi 
emeryci, to tylko zwykli kolabo-
ranci „sowieckiego” okupanta. 
I dlatego Tomasz Siemoniak, 
jako szef MON (w latach 2011-
215) pozbawił polskich ge-
nerałów, mianowanych na te 
stopnie w czasach PRL, salw 
honorowych podczas uroczy-
stości pogrzebowych i zakazał 
chowania ich na powązkow-
skim cmentarzu. Nawet, jeżeli 
podczas walki z niemieckim 
najeźdźcą wykazali się boha-
terstwem. Tylko dlatego, że 
Polskę wyzwalali od wschodu. 
Oczywiście, tak jak każdy oby-
watel RP, moi koledzy ze służb 
mundurowych mają prawo 
głosować na kogo zechcą i kto 
im odpowiada, ale uważam, 
że obowiązkiem organizato-

rów spotkań wyborczych było 
organizowanie ich dla kandy-
datów z lewicy, a zwłaszcza z 
SLD, aby wzmocnić ich gło-
sami tych, w obronie których 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
stał i stoi niezmiennie od lat. 
Uważam więc, że kandydat-
kom i kandydatom z ramienia 
PO (Katarzyna Mrzygłodzka i 
Tomasz Siemoniak) spotkania 
wyborcze organizować winna 
wałbrzyska Platforma Oby-
watelska, na które przecież 
mogłaby represjonowanych 
zaprosić, ale nie Federacja SSM 
RP, która w Wałbrzychu (nieste-
ty) o kandydatce Małgorzacie 
Sekule-Szmajdzińskiej z SLD 
zapomniała. I dlatego zdecy-
dowałem się, rzutem na taśmę 
przypomnieć o niej wałbrzy-
skim (i nie tylko) mundurowym 
emerytom. Jest to jednak tylko 
moja prywatna inicjatywa, po-
nieważ od zawsze uważam, iż 
krzywdzeni winni wspomagać 
swoich obrońców, a nie każ-
dego farbowanego lisa, który 
dla politycznych celów obieca 
wszystko, ale niewiele z tego 
zrealizuje. Mam nadzieję, że 
moi emerytowani mundurowi 
koledzy pamiętają lata 2007-
2015 i oby ta pamięć pozwo-
liła im w dniu 26 maja wybrać 
takich, którym można wierzyć, 
iż obietnice im składane będą 
wypełniać. I myślę, że wybór 
nie powinien być trudny.

www.janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji

Juwenalia
czwartek, 23.05.2019
14.45 przekazanie kluczy do miast 
studentom PWSZ / Ratusz
15.00 przemarsz juwenaliowy w 
kierunku Starej Kopalni
16.00 o�cjalne rozpoczęcie Juwe-
naliów
16.10 konkursy i rozgrzewki prowa-
dzone przez Samorząd Studencki
16.30 Hard Rider
18.00 Wena
19.00 Małpa
20.00 Sarius
ok. 21.30 pokaz tańca z ogniem

Dni Wałbrzycha
piątek, 24.05.2019
9.00 Biegające Anioły Hospicjum 
17.30 muzyczny start, konkursy
18.00 DJ P.Turner
19.10 EVO
20.30 Danzel
21.25 uroczyste otwarcie Święta 
Wałbrzycha z udziałem prezydenta 
Wałbrzycha dr Romana Szełemeja i 
dyrektora Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury Jarosława Buzarewicza.
21.30 Edyta Górniak
sobota, 25.05.2019
11.00 – 17.00 Moto serce (zbiórka 
krwi, pokazy motorów, konkuren-
cje)
13.00 – 18.00 zabawy, warsztaty dla 
dzieci
17.00 Wałbrzyska Szkoła Talentów 
i Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
18.30 �nał konkursu „Wałbrzych 
ma Talent”
21.00 Michał Szpak
22.15 pokaz tańca z ogniem – gru-
pa IMPULS
Ponadto: 
ekstra lunapark, mobilny punkt 
krwiodawstwa (sobota), zabawy, 
warsztaty, regionalne przysmaki i 
wiele innych atrakcji.
Miejsce: Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

(RED)
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Jesteś osobą młodą?
Poszukujesz pracy? 

Chcesz zdobyć doświadczenie?
Myślisz o podniesieniu swoich kwalifi kacji?

Nie zastanawiaj się dłużej!
Przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Wystarczy niewiele, by otrzymać wsparcie!

W chwili obecnej trwają nabory na:
•   staże,         •   szkolenia,
•   bony szkoleniowe,      •   prace interwencyjne,

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”

O szczegóły pytaj pracowników urzędu osobiście lub telefonicznie:
•   staże – pok. 106, tel. (74) 84 07 378,
•   szkolenia i bony szkoleniowe – pok. 10, tel. (74) 84 07 380,
•   prace interwencyjne – pok. 107, 
     tel. (74) 84 07 367 lub (74) 84 07 368,

Pamiętaj, że wszelkie bieżące informacje
dostępne są na stronie internetowej urzędu
www.walbrzych.praca.gov.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

W dniach 7-9 czerw-
ca odbędą się XXXIX Dni 
Szczawna-Zdroju. W tym 
roku bawimy się w klimacie 
folkowym, będzie też tro-
chę krainy łagodności.

Doroczne święto miasta 
startuje 7 czerwca o godz. 
13:00 uroczystą Paradą Miesz-
kańców ulicą T. Kościuszki do 
Hali Spacerowej. Kolorowy 
pochód zatrzyma się pod 
magistratem, gdzie burmistrz 
Marek Fedoruk przekaże mło-
dzieży symboliczny klucz do 
miasta. Przemarsz zakończy 
się przy Hali Spacerowej kon-
certem grupy muzycznej z 
Zespołu Szkół Muzycznych w 
Wałbrzychu. 

Główna część imprezy 
odbędzie się 8 i 9 czerwca, 
w Parku Zdrojowym. W Hali 
Spacerowej od godz. 11:00 
trwać będzie Jarmark Regio-
nalny, podczas którego kilku-
dziesięciu wystawców będzie 
oferować swoje produkty. Na 
najmłodszych czekać będzie 
strefa Crazy Kids z dmuchań-
cami, kulami wodnymi, będą 
też animacje, malowanie twa-

Darmowe Wi-Fi 
w Szczawnie
W ustanowionym uchwałą 
rady miejskiej Roku Europy 
2019 w Szczawnie-Zdroju 
udało się pozyskać �nanse 
na bezpłatny Internet bez-
przewodowy dla mieszkań-
ców, turystów i kuracjuszy. 
Ponad 10 000 gmin w całej 
Europie – w tym także na-
sza gmina - złożyło wniosek 
do Komisji Europejskiej. Po 
ocenie wniosków Agencja 
Wykonawcza ds. Innowacji i 
Sieci (INEA), opublikowała ko-
lejną listę zwycięskich gmin. 
Szczawno-Zdrój jest wśród 
3400 samorządów, które do-
staną kupon o wartości 15 000 
EUR. - Pozwoli to na utworze-
nie 10-15 hotspotów w miej-
scach publicznych. Mamy na 
to czas maksymalnie 1,5 roku 
od momentu podpisania 
umowy. Będziemy realizować 
dialog techniczny z zaintere-
sowanymi �rmami w sprawie 
zamontowania urządzeń – 
mówi Łukasz Kurjata, zastęp-
ca burmistrza. Gdzie mogły-
by się znaleźć? Na pewno w 
Parku Zdrojowym i Szwedz-
kim, na Słonecznej Polanie. 
Gdzie jeszcze? Mieszkańcy 
za pośrednictwem mediów 
społecznościowych propo-
nują różne lokalizacje, m. in. 
bibliotekę, obiekty sportowe, 
deptak, przystanki autobu-
sowe, okolice szkoły – mówi 
Łukasz Kurjata, zastępca bur-
mistrza Szczawna-Zdroju.

(ABP)

Młodzież 
z pomysłami
Młodzieżowa Rada Miejska 
w Szczawnie-Zdroju, po 
kilkumiesięcznym okresie 
braku aktywności spotkała 
się, aby omówić najbliż-
sze działania. Młodzi radni 
wezmą udział w Paradzie 
Mieszkańców, otwierającej 
Dni Szczawna-Zdroju, a prze-
wodniczący MRM odbierze z 
rąk burmistrza Marka Fedo-
ruka symboliczne klucze do 
miasta. Po wydarzeniu od-
będzie się kolejne spotkanie 
robocze, które pozwoli zapla-
nować kolejne działania. - W 
tym roku planujemy otwarcie 
klubu młodzieżowego, który 
przez szczawieńską młodzież 
był bardzo oczekiwany. Uda-
ło się w budżecie gminy wy-
gospodarować środki na ten 
cel – mówi Łukasz Kurjata, 
zastępca burmistrza Szczaw-
na-Zdroju. Koordynatorem 
MRM w tej kadencji jest Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu radna Edyta 
Pantol.

(ABP)

W piątek, 24 maja, odbę-
dzie się IX sesja Rady Miej-
skiej w Szczawnie-Zdroju. 
Wśród projektów uchwał 
jest uchwała o zmianach w 
budżecie gminy, a zmiany 
wiążą się m. in. z nowymi 
zadaniami inwestycyjnymi, 
które zaplanowała gmina.

Pierwsze z nich to opraco-
wanie koncepcji zagospoda-
rowania terenu wokół toru 
Four Cross na Słonecznej 
Polanie pod kątem szlaków 
rowerowych, szlaków do nor-
dic walking i tras narciarstwa 
biegowego. Gmina zamie-
rza skatalogować istniejące 
szlaki rowerowe, wytyczyć 
i oznakować nowe, a w dal-
szym etapie przygotowanie 
mapki w wersji papierowej i 
na stronach internetowych 
oraz umieścić je w systemach 
takich jak Strava, Garmin, 
Trailforks, Endomondo, itp. 
Nowością będą tzw. single 
tracki, czyli wąskie ścieżki do 
uprawiania kolarstwa gór-
skiego.

 - Jest duże zainteresowa-
nie tym tematem w Szczaw-
nie, dlatego chcemy się z tym 
zmierzyć, zapraszając oczywi-
ście zainteresowanych taką 
formą aktywności mieszkań-
ców do konsultacji – mówi 
Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna-Zdroju.

Gmina planuje także uru-
chomienie całodobowej 
wypożyczalni rowerów miej-
skich, w tym elektrycznych. 
Jeszcze w tym roku ma zostać 
przeprowadzone postępo-
wanie przetargowe.

Równolegle gmina zleci 
koncepcje zagospodarowa-

nia góry Chełmiec na cele 
rekreacyjne. Na oba doku-
menty przewidziano kwotę 
35 000 zł.

Sporty rowerowe i związa-
na z nimi aktywność to wizy-
tówka miasta. W sierpniu na 
Słonecznej Polanie odbędą 
się duże imprezy z tym zwią-
zane – mistrzostwa w randze 
Pucharu Świata 4x Pro Tour i 
Mistrzostwa Polski MTB. We 
wrześniu rozegrany zostanie 
�nał Ligi MTB Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz wyścig 
MTB XC Juniora Młodszego. 
W ubiegłym tygodniu odbyła 
się inspekcja toru na Słonecz-
nej Polanie, na którym roz-
grywane będą zawody four 
crossu - jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych imprez 
sportowych w kraju. Tor jest 
ogólnie w bardzo dobrym 
stanie. 

- Trzeba wykonać kilka 
usprawnień: przeprogra-
mować bramkę startową 
do obowiązujących zasad, 
wymienić belkę na pro-
stej startowej i poprawić 
wzmocnienie pierwszego 
wirażu. Poza tym wszystko 
jest w bardzo dobrym stanie 
– mówi Agnieszka Kunc-Mo-
soń, jedna z organizatorek 
zawodów 

Prace naprawcze rozpocz-
ną się niebawem. W inspekcji 
brali także udział: zastępca 
burmistrza Łukasz Kurjata, 
odpowiedzialny za obiekty 
sportowe Tomasz Malik oraz 
Tomasz Cichy, sędzia Między-
narodowy MTB i Przewod-
niczący Kolegium Sędziów 
PZKol. 

(ABP)

Rowery na topie

Dni Szczawna-Zdroju 
przed nami

rzy, bańki mydlane, 
itp.

Od godz. 15:00 za-
czną się koncerty na 
scenie, wystąpi m. in. 
Zespół Pieśni i Tańca 
Wałbrzych, młody 
wokalista Dersky, a 
głównymi gwiazda-
mi soboty będą Wol-
na Grupa Bukowina i 
zespół U Studni.

Niedziela to kli-
maty folkowe, zaczy-
namy już od 13:30 
występami lokalnych 
artystów. Pierwszy 
koncert zaplanowa-
ny jest o godz. 15:30 
– wystąpi hiszpański 
bard Moises Bethen-
court. Gwiazdami 
tego dnia będą sympatyczni 
górale z zespołu Trebunie 
Tutki oraz zespół Dikanda – 
grupa, która czerpie inspira-
cje z muzyki etnicznej z róż-
nych stron świata. 

Wydarzeniami towarzy-
szącymi będzie m. in. bicie 
rekordu wspólnego czytania, 
spotkanie z Joanną Bator, 

spektakl młodych aktorów 
ze szkoły podstawowej, gra 
miejska, plenerowy werni-
saż tkanin, Dyktando o Pióro 
Burmistrza, turnieje sporto-
we, spacer historyczny i wiele 
innych. Wkrótce zaprezentu-
jemy plakat ze szczegółową 
„rozpiską”.

(RED)
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Kameralny, komfortowy obiekt 
w doskonałej lokalizacji, usytuowany 
jedyne 80 m. od plaży w Rewalu. 
Do dyspozycji gości oddaje się tu pokoje 
2- i 3-os.z łazienkami, balkonami i TV, 
wyposażone w sprzęt plażowy. 
Na terenie obiektu jest również 
dostęp do Wi-Fi.

WAKACJE I 13 - 18.07.2019
6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie 649 zł zamiast 900 zł

WAKACJE I 21 – 28.07.2019 I 11 – 18.08.2019
8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1300 zł

DZIECI do lat 2,99 grati s, od 3 do 6,99 lat 560 zł
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY: 
– pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienkami i TV 
– większość pokoi posiada balkony 
– śniadania i obiadokolacje
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody 
– jednorazowe wejście na basen 
– wypożyczalnie kijków nordic-walking 
– bezpłatny parking na terenie obiektu
– dla dzieci plac zabaw
– zniżka 10 % w Restauracji Robinson Crusoe

Kudowa-Zdrój 
Ośrodek Wczasowy WILLA ALFA

Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdrój, w bliskiej odległości od Parku 
Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek i miłośników aktywności, 
poszukujących idealnej bazy wypadowej.

28.07 – 4.08.2019 
8 dni – 7 nocy dla 1 os. w cenie 669 zł zamiast 1049 zł

lub opcja wzbogacona 
Z WYCIECZKĄ (Praga lub po Kotlinie Kłodzkiej)

8 dni – 7 nocy dla 1 os. w cenie 699 zł zamiast 1049 zł
DŁUGI WEEKEND SIERPNIOWY 14 – 18.08.2019

5 dni – 4 noce dla 1 os. w cenie 499 zł zamiast 899 zł 
z wyżywieniem, basenem, siłownią i wycieczką do Pragi 

albo Skalnego Miasta – Adrspach
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY: 
– komfortowe pokoje z łazienkami, TV, ręcznikami
– codzienne śniadania i obiadokolacje
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– dostęp do kawy, herbaty i wody (24/24h)
– wypożyczalnia kijków nordic-walking
– nielimitowany dostęp do siłowni i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki
– wejście na basen Słoneczne Termy (jednorazowo podczas pobytu)
– rabat 10% do Czeskiej Restauracji Zdrojowej w Kudowie-Zdrój
– rabat 10% w Słonecznych Termach
–Wi-Fi i parking

Rewal 
Ośrodek Wczasowy ALFA

marketi ng@alfatour.pl • tel. 503 581 728 •  alfatour.pl

Grasz? Śpiewasz? Recytu-
jesz? Malujesz? Nie czekaj! 
Zgłoś się już dziś! Zaprasza-
my do udziału w konkur-
sie „Gminne młode talenty 
2019”, którego �nał zaplano-
wano w piątek, 7 czerwca br. 
o godz. 9.00 w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Głuszycy.

Uczestnicy konkursu mają 
do wyboru trzy kategorie: sce-
niczną ( muzyka, taniec), lite-
racką (recytacja wiersza), pla-
styczną (rysunek, malarstwo, 
rzeźba). Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 4 czerwca 2019 r. 

pod numerem telefonu 74 84 
56 259 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: 
e-mail sp2@gluszyca.pl. Regula-
min konkursu dostępny jest na 
http://www.sp2gluszyca.szkol-
nastrona.pl/ oraz w placówkach 
oświatowych znajdujących się 
na terenie Gminy Głuszyca.

Organizatorem konkursu 
„Gminne młode talenty” jest 
grupa nieformalna „Łowcy Ta-
lentów” działająca przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy. Na 
realizację konkursu grupa niefor-
malna „Łowcy Talentów” otrzy-

mała 3 400 zł do�nansowania w 
ramach programu „Dolnośląskie 
Małe Granty”. Projekt do�nan-
sowany jest z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a operato-
rem jest Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych. 
Projekt ma na celu zachęcenie 
dzieci i młodzieży do rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień naj-
młodszych mieszkańców oraz 
prezentacji talentu podczas �na-
łu zaplanowanego na 7 czerwca 
2019 r. w SP nr 2 w Głuszycy.

(MC)

Gminne młode talenty

„Lato z Dwójką” to corocz-
nie organizowana impreza 
przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Głuszycy. W tym roku grupa 
nieformalna pn. „Dla miesz-
kańców - dla nas” działająca 
przy tej szkole otrzymała 5 
tys. zł do�nansowania.

Impreza dostała wsparcie �-
nansowe w ramach programu 
„Dolnośląskie Małe Granty”. 
Projekt do�nansowany jest  z 
budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego, a jego operatorem jest 

Dolnośląska Federacja Organi-
zacji Pozarządowych.

- Dzięki otrzymanemu do�-
nansowaniu, w piątek 7 czerw-
ca od godz. 16.00 na placu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Sienkiewicza 53 w Głuszycy 
odbędzie się impreza z licznymi 
atrakcjami dla najmłodszych i 
dorosłych mieszkańców Głu-
szycy. Serdecznie zapraszamy. 
W programie „Lata Z Dwójką” 
2019 przewidziano: turniej sza-
chowy dla dzieci i dorosłych z 
atrakcyjnymi nagrodami ( zapi-

sy uczestników  do 04.06.2019 
r.  pod numerem telefonu 74 
84 56 259  lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na 
adres: sp2@gluszyca.pl); gry i 
zabawy z animatorami; atrakcje 
dla dzieci: kolorowe warkoczy-
ki, malowanie twarzy, zamek 
dmuchany do skakania; zabawy 
przy muzyce; rodzinne potyczki 
sportowe; pokaz magicznych 
sztuczek. Przyjdź! Zobacz! Baw 
się z Nami! – podkreślają orga-
nizatorzy.

(MC)

Lato z Dwójką do�nansowane

Zagrali dla Marysi

Spektakl „Dzieci Czarnych 
Orłów” można było zobaczyć 
w piątkowy wieczór 17 maja 
na scenie CK-MBP w Głu-
szycy. Tym razem aktorzy z 
Głuszyckiej Grupy Teatral-
nej „Po Godzinach” zagrali 
charytatywny spektakl, by 
wspomóc Marysię.

Dochód z piątkowego 
przedstawienia zostanie prze-
kazany na rzecz dziewczynki, 
która urodziła się z poważnymi 
schorzeniami i wymaga kosz-
townego leczenia oraz rehabi-
litacji.

- Wielkie gratulacje dla Głu-
szyckiej Grupy Teatralnej „Po 
Godzinach” za otwarte serca 
oraz dostarczenie publiczności 

wielu chwil pełnych wzruszeń, 
radości i zadumy. W spekta-
klu „Dzieci Czarnych Orłów” w 
dniu 17 maja 2019 r. wystąpili: 
Joanna Milczarek w roli Anas-
tazji, Iweta Głód jako Kazimie-
ra, Magdalena Gołda jako Bro-
nisława, Agnieszka Hiszpańska 
jako Aniela, Magdalena Kande-
fer- Elwira, Małgorzata Lipka- 
Anna, Alina Mączyńska- Zo�a, 
Urszula Mrozińska- Eleonora, 
Agnieszka Musz- Melania, 
Edyta Popek-Apolonia, Ar-
tur Gołda - Eugeniusz, Łukasz 
Lipka- Piotr, Grzegorz Milcza-
rek-Tomasz, Mirosław Żoło-
pa-Konrad, Alicja Musz-Ewcia, 
Zuzanna Parcheniak-Hania, 
Szymon Sławik- Bałaszkow, 

Krzysztof Gołda - Chłopak 
pierwszy, Oliwier Mroziński 
- Chłopak drugi, Marta Gołda- 
Dziewczyna, Maja Mrozińska i 
Maria Musz - Dzieci z �agami, 
Arkadiusz Babisz- Józefa Pił-
sudski. Reżyserem sztuki, au-
torem scenariusza jest Robert 
Delegiewicz, odtwórca roli 
Zawiadowcy. Informujemy, że 
zbiórka publiczna do puszek 
pn. „Razem dla Marysi” o nu-
merze 2019/1802/KS prowa-
dzona jest do 29 czerwca br. 
podczas wydarzeń kulturalno-
-sportowych organizowanych 
na terenie Gminy Głuszyca – 
informują organizatorzy akcji 
„Gramy dla Marysi”.

(MC)

Tym razem Głuszycka Grupa Teatralna „Po Godzinach” zagrała charytatywnie.
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R E K L A M A

Wa³brzych,
ul.D³uga 39

tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl PROJEKTUJEMY Z PASJ¥ I MONTUJEMY PROFESJONALNIE I SERWISUJEMY I DAJEMY 5 LAT GWARANCJI

Stereotypy mają to do sie-
bie, że nader szybko wnikają 
w społeczną tkankę, a jeśli są 
fałszywe, degenerują ją jak 
rak i są zwykle nie do prze-
zwyciężenia, zwłaszcza gdy 
stanowią oręż w politycznej 
walce. Ale nie należy usta-
wać w próbach zmiany tego 
stanu rzeczy, gdyż pozosta-
wienie stereotypów, by się 
rozwijały przez pączkowanie, 
może doprowadzić do tego, 
że życie oraz współistnienie 
stanie się nie do zniesienia. 
O pewnych sprawach trzeba 
mówić dobitnie i dosadnie, 
bez nadmiernej poprawności 
i owijania w bawełnę.

Trzeba być idiotą lub 
udawać idiotę oraz uwa-
żać słuchaczy za idiotów, 
by wszystko co wiąże się z 
wręcz porażającymi ano-
maliami, które wstrząsnęły 
ostatnio ogromną większo-
ścią Polaków, uznać za wal-
kę z Kościołem Katolickim. 
Każdy posługujący się takim 
określeniem - obojętnie czy 
jest niedouczonym, prze-
siąkniętym ślepą wrogo-
ścią prostaczkiem, czy po-
litykiem z pierwszych stron 
gazet oraz wykształconym 
na prestiżowej uczelni hie-
rarchą strojnym w bogate 
szaty - zasługuje na miano 
moralnego, groźnego i nie-
bezpiecznego społecznie 

Prawda w oczy
prymitywu. Oprócz złej woli 
i powielania stwierdzeń 
rodem z zakładu dla obłą-
kanych, nie są w stanie wy-
kazać się najmniejszym, ale 
rozsądnym argumentem. 
Ich mózgowe zwoje nie są w 
stanie lub nie chcą przyswoić 
sobie wręcz grzmiącej oczy-
wistością prawdy, że wszy-
scy ujawniający pedo�lskich 
zbrodniarzy w koloratkach, 
brak poszanowania prawa, 
dwulicowość, bezczelność 
i przebiegłość ich przełożo-
nych, z biskupami i kardy-
nałami włącznie, walczą ze 
złem w Kościele Katolickim, 
a nie z wiarą i w gruncie rze-
czy są jego dobroczyńcami, 
umożliwiającymi mu w dłuż-
szej perspektywie przetrwa-
nie. Kościołowi Katolickiemu 
potrzebna jest potężna ku-
racja wstrząsowa, a nie bez-
myślne i butne powiewanie 
sztandarem ponad dwóch 
tysięcy lat istnienia tej in-
stytucji. Jej długowieczność 
nie oznacza niewzruszonej 
i odpornej na działanie zła 
świętości, mądrości i uczci-
wości. Publiczne, kuriozal-
ne i wstrętne wypowiedzi 
takich eksponowanych po-
staci, jak arcybiskupi Głódź i 
Jędraszewski, o. Rydzyk, bi-
skup Tyrawa, wicemarszałek 
Terlecki, europoseł Legutko, 
posłanki Kempa i Pawłowicz 
oraz wielu innych dostojni-
ków kościelnych i polityków, 
dowodzą ogromnego u nich 
de�cytu przyzwoitości, do-
brej woli, empatii, a nawet 
logiki. Dotychczas w Ko-
ściele Katolickim królowała 
hipokryzja i ma�jny system 

zmowy milczenia. Trudno 
więc będzie o jego gruntow-
ne odrodzenie.

Nie wystarczą już przepro-
siny i gesty nie wymagające 
większego wysiłku i zaan-
gażowania. Konieczne i nie-
zbędne są szeroko zakrojone 
działania ujawniające każdy 
przestępczy przypadek, który 
rozpatrywany będzie przez 
świecką komisję, bo Kościół 
Katolicki w Polsce nie da so-
bie rady z problemem i sam 
się nie oczyści, gdyż jeszcze 
długo będą w nim obecne 
siły zapiekle wsteczne i fałszy-
wie pojmujące wspólnotową 
lojalność. Śmiem twierdzić, 
że rozmiary zarazy w polskim 
Kościele Katolickim mogą po-
bić dotychczasowe tragiczne 
światowe rekordy.

Poza tym moralne prymi-
tywy w Kościele Katolickim, 
które nie mają najmniejszego 
prawa do pouczania wier-
nych, co jest dobre, a co złe, 
łączą się w sojusz z moral-
nymi prymitywami w sferze 
władzy. W miłosnym, ale pod-
łym i bezwstydnym uścisku, 
co urąga współczesnym eu-
ropejskim standardom, poli-
tycy i księża brną w szokujące 
współdziałanie, zwłaszcza 
przed wyborami (plakaty 
kandydatów PiS rozwiesza-
ne przy kościołach). Tworze-
nie państwa wyznaniowego 
fatalnie świadczy przede 
wszystkim o episkopacie 
oraz sze�e partii rządzącej, 
który wykrzyczał niedaw-
no kłamliwą bzdurę, że ręka 
podniesiona na Kościół, jest 
ręka podniesioną na Polskę. 
Zaprzeczył takiej fałszywej 

interpretacji poczynań lu-
dzi ujawniających przypadki 
pedo�lii wśród księży, jeden 
ze Sprawiedliwych, prymas 
arcybiskup Wojciech Polak. 
Zatem do prezesa z Żoliborza 
odnoszą się w pełni słowa z 
początku tego felietonu.

Usłyszałem re�eksję, że 
ponieważ pedo�lia przeżar-
ła już nie całe oddziały, ale 
armie duchownych (w tym 
najwyższych rangą) na całym 
świecie, skłania to do wnio-
sku, że nie wierzą oni w karę 
Bożą, gdyż... Boga nie ma, a 
księża mają w tej mierze naj-
większa wiedzę i kompeten-
cje. Spustoszenia poczynio-
ne w świadomości wiernych 
przez szatanów w sutannach 
już są spore, a mogą być nie-
wyobrażalnie ogromne.

I już na koniec: walka z 
Kościołem Katolickim, po-
tężnym, wpływowym i bo-
gatym, to obecnie jedno z 
najbardziej bałamutnych i 
kłamliwych określeń, służą-
ce ludziom władzy do wpły-
wania na jej najwierniejszy, 
głuchy i ślepy na realia elek-
torat (Podkarpacie, Podlasie, 
Podhale, Podbeskidzie...) 
oraz spełniające rolę kija na 
wszystkich mających trzeźwy 
stosunek do rzeczywistości i 
dostrzegających prawdziwe, 
a nie wydumane zło.

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Świebodzicki ratusz odwiedziły uśmiechnięte Przedszkolaki z 
Publicznego Przedszkola nr 3 Niezapominajka. Z okazji święta 
optymizmu dzieci spotkały się z zastępcą burmistrza Świebodzic 
Mariuszem Szafrańcem. Uczestnicy wraz z opiekunkami odśpiewali 
wspólnie wesoły hymn, a po tradycyjnym przekazaniu sobie iskierki 
optymizmu w górę uleciały kolorowe balony.

(WT)

Święto optymizmu 
z Niezapominajką

Boni�kata dla najemców
15.05.2019 r. weszła w życie 
uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miej-
skiej w Świebodzicach z 26 kwiet-
nia 2019 r., na mocy której przy 
wykupie ostatniego lokalu miesz-
kalnego w budynku lub równo-
czesnym wykupie dwóch ostatnich 
lokali mieszkalnych w budynku, w 
którym pozostałe lokale są wyku-
pione na własność, burmistrz Świe-
bodzic może udzielić boni�katy od 
ustalonej ceny sprzedaży w wyso-
kości 90%. Szczegółowe informacje 
są udzielane w Wydziale Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Świebodzicach, ul. 
Rynek 1 pokój nr 15, tel. 74 666 95 26, 
74 666 95 25.

Świebodzice 
w średniowieczu
Miejski Dom Kultury w Świebo-
dzicach zaprasza na wykład Ma-

cieja Zaboronka pt. „Świebodzice 
w średniowieczu”. Prelekcja odbę-
dzie się 23 maja 2019 r. o godzinie 
17:00 w MDK, ul. Wolności 13. Pod-
czas spotkania uczestnicy dowiedzą 
się m.in. jak wyglądało średnio-
wieczne miasto, kto je założył, kto w 
nim mieszkał i jak żyło się ludziom.

Słodki Dzień Dziecka
Przypominamy, że Gmina Świe-
bodzice oraz ZPC Śnieżka S.A. 
zapraszają 1 czerwca na Świę-
to Czekolady. W tym roku nowa 
odsłona tej imprezy EkoCzeko, a 
organizatorzy zaplanowali wiele 
atrakcji dla dzieci, jakich w Świe-
bodzicach jeszcze nie było. Będzie 
ekologicznie, pysznie i beztrosko 
jak przystało na Dzień Dziecka. 
Partnerami słodkiego święta będą: 
ZGK Świebodzice Spółka z o.o. oraz 
Ekopraktyczni.pl.

(WT)

Raport z Gminy Świebodzice

Andrzej
Basiński
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Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach
poszukuje osoby na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

(1 etat, pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo)
I Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspól-

notowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy 

obywateli polskich;
4. pracownikami socjalnymi mogą być wyłącznie:

a) osoby posiadające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika so-

cjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, 
nauki o rodzinie - dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 
1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku i 
zrealizowały w toku nauki wymaganą liczbę 330 godzin przedmiotów oraz odbyły 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie 
wskazanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygo-
towującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158);

d) osoby posiadające dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna uzyskany przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
e) osoby posiadające dyplom uzyskania, do dnia 1 stycznia 2008 roku, tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
f) osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym 

z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskały dyplom ukoń-
czenia tych studiów;

g) osoby, które ukończyły przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, polito-
logia i nauki społeczne lub socjologia,

h) osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - konty-
nuowane w dniu 1 maja 2004 r. i ukończone do 31 października 2007 roku;

i) osoby posiadające wykształcenie wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, polito-
logia lub socjologia, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia i uzyskały dyplom;

j) osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2007 r. ukończy-
ły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały tytuł licencjata;

k) osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2009 r. ukończy-
ły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

l) osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników socjalnych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, tj. przed dniem 1 maja 2004 roku i w latach poprzednich (przed 2004 r.) - o ile były zatrudnione zgodnie 
z wcześniej obowiązującymi przepisami, tj. posiadały wymagane wcześniejszymi przepisami kwali� kacje do zatrudnienia na 
stanowisku pracownika socjalnego.

II Wymagania dodatkowe
1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych 
osobowych;

3. wysoka kultura osobista;
4. zdolności interpersonalne;
5. znajomość obsługi komputera;
6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem i bardzo wysoka odporność na stres;
7. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
9. samodzielność w działaniu;
10. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;
11. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z bene� cjentami pomocy; 
12. nieposzlakowana opinia;
13. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwali� kacji.

V Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny oraz życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) - podpisane odręcznie;
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom);
3. kopie dokumentów poświadczających kwali� kacje i staż pracy (przykładowo: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, 

stażach, kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
4. podpisane oświadczenie własne o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralno-

ści za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który jest osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK 
SOCJALNY” w terminie do 31 maja 2019 r. do godz. 14:00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, pok. 
nr 4 - sekretariat lub drogą korespondencyjną: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce. Decyduje data 
wpływu dokumentów do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

R E K L A M A

Areną Dni Boguszowa – 
Gorc był stadion przy ul. Kuso-
cińskiego, na której wystąpiły 
gwiazdy polskiej estrady: ze-
spół Varius Manx z Kasią Stan-
kiewicz oraz Rafał Brzozowski, 
znany między innymi z kulto-
wego teleturnieju „Koło fortu-
ny”. Liczny udział całych rodzin 
ułatwiła bezpłatna komuni-
kacja miejska, zapewniająca 

dotarcie na stadion ze wszyst-
kich dzielnic miasta. Poza pro-
gramem artystycznym oraz 
animacjami dla najmłodszych, 
na wszystkich uczestników 
czekały stoiska gastronomicz-
ne, liczne stragany, loteria, wóz 
strażacki i wiele innych atrakcji.

 – Dziękuję wszystkim za 
udział w tej zabawie A wszyst-
kim osobom, które pracowały 

przy organizacji dwudniowej 
zabawy serdecznie dziękuję - 
podkreśla Zastępca Burmistrza 
Boguszowa-Gorc Sebastian 
Drapała. Organizatorami dwu-
dniowego święta miasta były 
Gmina Boguszów – Gorce oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna 
– Centrum Kultury w Boguszo-
wie-Gorcach.

(RED)

Radosne Dni 
Boguszowa – Gorc
Piękna majowa pogoda i bogaty program sprawiły, że tegoroczne Dni Boguszowa-Gorc 

cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców miasta oraz gości.
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Wycięcie fi ltra DPF z samochodu szkodzi środowisku, jest nie-
legalne i – w razie kontroli – bardzo kosztowne. - Oferujemy 
czyszczenie fi ltrów DPF, FAP, SCR i katalizatorów wszystkich 
marek samochodów – mówi Bartłomiej Madziara, mistrz Pol-
ski w wyścigach samochodowych, którego fi rma zajmuje się 
profesjonalnym czyszczeniem samochodowych fi ltrów czą-
stek stałych i katalizatorów.

Co zrobić, gdy pojawiają się problemy z fi ltrem DPF, FAP, 
SCR lub katalizatorem? Wystarczy odwiedzić stronę mecha-
nikdpf.pl – tam znajdują się informacje o tym, jak ta fi rma roz-
wiązuje takie problemy.

- Czyścimy fi ltry DPF, FAP, SCR i katalizatory wszystkich 
marek samochodów, ale: nie rozcinamy, nie wycinamy, nie wy-
palamy! Stosowany przez naszą fi rmę proces regeneracji DPF 
nie wymaga żadnych modyfi kacji fi ltrów, żadnego rozcinania 
ani spawania, ponieważ cały proces odbywa się w obiegu za-
mkniętym z układem fi ltracji, co jest bezpieczne dla środowiska 
naturalnego i nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. Funkcja 
czyszczenia to nie wszystko. Podczas procesu sprawdzane są 
wartości przeciwciśnienia spalin przed oraz po regeneracji, a 
także sporządzany jest protokół z takiego badania. Po różnicy 
ciśnień widać jak skuteczna jest regeneracja, na co wystawiamy 
pisemną gwarancję na 12 miesięcy! – wyjaśnia Bartłomiej Ma-
dziara, którego fi rma korzysta ze szwajcarskiej maszyny FFso-
lution FH2.

Co daje czyszczenie fi ltrów w ten sposób? Korzyści to: brak 
ciągłej konieczności wypalania sadzy w pojeździe; przywró-
cenie sprawność fi ltra, nawet gdy wypalanie serwisowe nie 
odniosło skutku; czyszczenie bez użycia środków chemicznych 
szkodliwych dla fi ltra; usunięcie 98,5% sadzy, popiołu, cząstek 
metalicznych. Poza tym zwiększona jest moc silnika i przywró-
cona nominalna sprawność fi ltra.

Proces czyszczenia fi ltra odbywa się w następujący sposób: 
po przyjęciu fi ltra oraz badaniu endoskopowym kątem uszko-
dzeń, fi ltr DPF, FAP lub SCR jest montowany w urządzeniu w celu 
zbadania przeciwciśnienia. Urządzenie drukuje wynik z pomia-
ru. Potem następuje czyszczenie wodne. Procedura czyszczenia 
fi ltra DPF lub katalizatora na urządzeniu FH2 rozpoczyna się 
od wyboru i montażu odpowiednich adapterów montażowych 
i redukcji, po czym następuje wtryśnięcie specjalistycznego 
detergentu po obu stronach wkładu ceramicznego. Detergent 
ma za zadanie m.in. wypieranie zalegającego oleju silnikowego, 
który mógłby utrudnić proces czyszczenia. Następnie odbywa 
się montaż fi ltra lub katalizatora do komory czyszczącej szwaj-
carskiego urządzenia FH2. Czyszczenie DPF odbywa się wodą 
o wysokim impulsowym przepływie. Wysoki wydatek możli-
wy jest dzięki turbinie zainstalowanej wewnątrz urządzenia. 
Proces czyszczenia rozpoczynany jest wstecznie do przepły-
wu spalin. Po zakończonym pierwszym cyklu, odwracany jest 
kierunek przepływu, zatem rozpoczyna się czyszczenie wodą 
zgodnie z kierunkiem spalin. Z racji mniejszego dławienia niż w 
fazie pierwszej, urządzenie uruchamia w cyklu automatycznym 
dodatkową pompę dla zwiększenia przepływu wody. Trzeci cykl 
czyszczenia wodą jest powtórzeniem cyklu pierwszego, zatem 
przeciwnie do przepływu spalin. W przypadku bardzo silnie za-
brudzonych fi ltrów DPF procedura czyszczenia zostaje powtó-
rzona we wszystkich trzech krokach. Później jest opróżnianie 
fi ltra lub katalizatora z wody i suszenie fi ltra przepływającym 
powietrzem o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Kolejnym kro-
kiem jest chłodzenie fi ltra DPF w wymuszonym obiegu powie-
trza. DPF po zakończonym procesie suszenia i chłodzenia jest 
wolny od wody użytej do czyszczenia. Powyższa procedura jest 
gwarancją usunięcia 98,5% sadzy oraz popiołu, a także oleju sil-
nikowego lub płynu chłodniczego z fi ltra DPF lub katalizatora. 

Nie wycinaj! Wyczyść fi ltr DPF!

Ostatnim etapem procesu regeneracji DPF jest wydruk prze-
ciwciśnienia dla porównania wartości przed i po czyszczeniu. 
Różnicę widać zarówno w protokole, jak i w samochodzie.

- Zapraszam na naszą stronę mechanikdpf.pl, gdzie są 
wszystkie niezbędne informacje. Zapraszamy także do kontak-
tu telefonicznego pod numerem 531 458 794 oraz mailowego: 
biuro@mechanikdpf.pl. Filtry do regeneracji można dostarczyć 
do naszego warsztatu przy ul. Kościuszki 25 w Głuszycy lub 
przyjechać samochodem i nasi mechanicy dokonają demontażu 
oraz montażu zregenerowanego fi ltra. Jest także możliwy od-
biór na terenie Wałbrzycha – mówi Bartłomiej Madziara.

Szesnastu jedlińskich 
seniorów zostało objętych 
programem rocznej opieki 
telemedycznej. W jedlińskim 
Pawilonie Zdrojowym senio-
rzy odebrali z rąk burmistrza 
Jedliny-Zdroju Leszka Orpla 
„bransoletki życia”.

„Bransoletki życia” to nie-
wielkie, wodoodporne, proste 
w obsłudze urządzenia przy-
pominające zegarek. Są wypo-
sażone w czujnik tętna, moduł 
GPS oraz przycisk SOS. Umoż-
liwiają monitorowanie stanu 
zdrowia i szybką reakcję w 
przypadku zagrożenia życia pa-
cjentów. Pacjent, który poczuje 
się źle, może w każdej chwili 
nacisnąć alarmowy „Przycisk 
SOS”, łączący go automatycz-
nie z Centrum Zdalnej Opieki 
Medycznej iMed24, gdzie ca-
łodobowo przez siedem dni 
w tygodniu wykwali�kowani 
specjaliści monitorują dane 
medyczne i w każdej chwili są 
gotowi wezwać pomoc. Nato-
miast w przypadkach, gdy pa-
cjent nie może samodzielnie 
skorzystać z systemu powiada-
miania o zagrożeniu, możliwie 
jest zdalne zlokalizowanie jego 
położenia i skierowanie do nie-
go odpowiednich służb.

 - Objęcie jedlińskich se-
niorów opieką telemedyczną 

Prawo w praktyce
W poniedziałek, 27 maja o 
godzinie 15:30 w Pawilonie 
Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju 
odbędzie się wykład „Prawo 
w praktyce - prawo spadko-
we”. Projekt realizowany jest 
przez Stowarzyszenie Niezależne 
Forum Doradczo-Szkoleniowe. 
Wstęp wolny. W programie mię-
dzy innymi: dlaczego warto jak 
najwcześniej sporządzić testa-
ment, przesłanki skutecznego 
sporządzania testamentu; postę-
powanie w przypadku przyjęcia 
lub odrzucenia spadku; dziedzi-
czenie spadkowe a dziedziczenie 
testamentowe; zależność między 
darowizną a dziedziczeniem; za-
chowek.

(RED)

Urodziny wieży
25 maja 2019 r. wieża na Wiel-
kiej Sowie będzie obchodzić 
113 urodziny. - Spotkajmy się 
25 maja o godz. 19.00 na szczy-
cie Wielkiej Sowie i uczcijmy jej 
wspaniały jubileusz. Na pierw-
szych zdobywców szczytu czeka 
pamiątkowy znaczek turystyczny 
ufundowany przez CKiT w Wali-
miu oraz kiełbaska na ognisko, 
którą tradycyjnie funduje Ośro-
dek Wypoczynkowy „Rzeczka” 
oraz Schronisko Górskie „Orzeł”. 
Więcej informacji – OW Rzeczka 
, tel. 748457247 lub rezerwacja@
rzeczka.eu – informują organiza-
torzy.

(RED)

W Jedlinie-Zdroju pojawi-
ły się dwa radarowe wyświe-
tlacze prędkości.

Urządzenia zostały zakupio-
ne przez Gminę Jedlina-Zdrój 
na prośbę mieszkańców - 
zwłaszcza rodziców jedlińskich 
uczniów, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa przy przej-
ściach dla pieszych. Radarowe 
wyświetlacze prędkości zo-
stały zainstalowane w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 381 w 
porozumieniu z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei w dwóch 
miejscach, w których obowią-
zuje ograniczenie prędkości 
do 40 kilometrów na godzinę. 

Jeden znajduje się przed skrzy-
żowaniem ulicy Kłodzkiej z uli-
cą Chrobrego (jadąc od strony 
Głuszycy w kierunku Wałbrzy-
cha), a drugi przed skrzyżo-
waniem ulicy Kłodzkiej z ulicą 
Moniuszki i ulicą Kamienną 
(jadąc od strony Wałbrzycha w 
kierunku Głuszycy).

- Urządzenia będące ele-
mentem prewencyjnego sys-
temu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego z pewnością wpły-
ną na zmniejszenie niebez-
piecznych zdarzeń w obrębie 
przejść dla pieszych – wyja-
śniają pomysłodawcy.

(KS)

Mierzą prędkość

Radarowe wyświetlacze prędkości mają dyscyplinować kierowców 
w Jedlinie-Zdroju.

Dostali bransoletki życia

i wyposażenie ich w „bran-
soletki życia” było możliwe 
dzięki umowie podpisanej 18 
kwietnia br. pomiędzy Gmi-
ną Jedlina-Zdrój a firmą Co-
march Healthcare. Te najno-
wocześniejsze rozwiązania są 
dobitnym świadectwem za-
równo innowacyjności samo-
rządu – to pierwszy tego typu 
projekt na Dolnym Śląsku, 
jak również troski i dbałości 
o bezpieczeństwo Mieszkań-
ców. Wyposażenie Seniorów 
w „Bransoletki Życia” to jeden 
z elementów programu „Acti-
ve Senior”, który koordynuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jedlinie-Zdroju. Mieszkań-

cy będą korzystać z usług 
teleopieki zupełnie bezpłat-
nie przez okres 12 miesięcy. 
Bardzo zależy nam na bezpie-
czeństwie naszych seniorów. 
Realizacja tego przedsięwzię-
cia znakomicie wpisuje się w 
strategię działań gminy na 
rzecz osób starszych. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na za-
kup „bransoletek życia” oraz 
uruchomienie całodobowej 
zdalnej opieki medycznej. 
Jesteśmy przekonani, że te in-
nowacyjne rozwiązania pod-
niosą komfort życia mieszkań-
ców – podkreśla Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)
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16 maja 2019 r. odbył się 
I Międzyszkolny Konkurs Ję-
zyka Niemieckiego dla klas 
VII. Organizatorem konkursu 
był Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2 w Wałbrzychu.

Publiczną Szkołę Podstawo-
wą w Kowalowej reprezento-
wało trzech uczniów z klasy VII: 
Michał Gruszka, Filip Maślan-
kiewicz i Tim Socha. W konkur-
sie wzięło udział siedem drużyn 
trzyosobowych. Zawodnicy 
rozwiązywali różnorodne za-

dania z zakresu znajomości 
mówienia, pisania i rozumienia 
w języku niemieckim. Drużyna 
z Kowalowej zajęła I miejsce, a 
w nagrodę każdy z chłopców 
- oprócz dyplomu - otrzymał 
słownik polsko-niemiecki i 
niemiecko-polski. Opiekunem 
uczestników konkursu była 
Krystyna Kubiak, a patronat 
nad konkursem objął Konsulat 
Generalny Republiki Federal-
nej Niemiec we Wrocławiu.

(RED)

Językowy sukces

Michał Gruszka, Filip Maślankiewicz i Tim Socha wygrali konkurs 
językowy.

Setki mieszkańców, nie tylko 
z regionu, przyjechało do Rybni-
cy Leśnej w Gminie Mieroszów 
by z bliska obejrzeć kopalnię 
melafiru, poznać ciekawostki 
związane z tym kruszywem i 
wziąć udział w festynie.

- Jesteśmy z żoną pasjonata-
mi geologii. Wycieczka dydak-

tyczna do miejsca wydobycia 
mela�ru w Rybnicy Leśnej,  na 
którą mogliśmy pojechać w ra-
mach Dnia Otwartego w kopal-
ni, była dla nas dużym przeży-
ciem! Nasze dzieci zachwycały 
się „kosmicznymi” widokami 
na górze wyrobiska, my mogli-
śmy z bliska przyjrzeć się mela-

Zabawa w kopalni

kolejowych w Polsce. I że jest 
on składnikiem ważnych w kra-
ju dróg, bo wzmacnia asfalt. To 
bardzo ciekawe - mówi pani Ka-
sia, która przyjechała z Głuszycy 
z dwójką dzieci.

Maluchy też miały zapew-
nione atrakcje: profesjonalni 
animatorzy z Teatru Avatar 
zorganizowali ciekawe gry i 
zabawy, poprowadzili zajęcia 
plastyczne z malowania me-
la�rowych kamieni, zapewnili 
zabawę z balonami czy wielkie 
bańki mydlane. Duże wrażenie 
na dzieciach (i nie tylko) robi-
ły potężne maszyny górnicze, 
które stanęły na placu festynu. 
Można było do nich zajrzeć, 
zrobić sobie zdjęcia. Maluchy 
chętnie wchodziły też do wozu 
strażackiego, który udostępnili 
strażacy z OSP Mieroszów.

Goście festynu oglądali tak-
że turystyczno - edukacyjne 
tablice, które w Rybnicy Leśnej 
ustawiła kopalnia, mogli sko-
rzystać z darmowego, zapew-
nionego przez organizatorów 
ciepłego jedzenia. Był pyszny 
bigos, kiełbaski czy karkówka 
z grilla, były soki i słodycze. A 

współpracująca z kopalnią Rada 
Wspólnoty Samorządowej Pod-
górze w Wałbrzychu zapraszała 
na bezpłatną watę cukrową.

Dzień Otwarty zorganizo-
wali wspólnie: Spółka Kopalnie 
Surowców Skalnych w Bartnicy 
- właściciel Kopalni Mela�ru w 
Rybnicy Leśnej oraz gmina Mie-
roszów, w partnerstwie z Mie-
roszowskim Centrum Kultury.  
- Ta udana impreza to jeden z 
przykładów dobrej współpracy 
gminy i KSS Bartnica. Kopalnia 
wspiera �nansowo i rzeczowo 
gminne inicjatywy, my z kolei 
pomagamy w takich wydarze-
niach jak choćby ten festyn. 
Wszystko z korzyścią dla miesz-
kańców - mówi Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

- Jesteśmy sąsiadami więc 
dobra współpraca jest napraw-
dę ważna. Dlatego bardzo się 
cieszymy, że mogliśmy zaprosić 
Państwa do naszego zakładu, 
zaproponować wspólne spę-
dzenie czasu. I cieszymy się, że 
mieszkańcy tak licznie z tego za-
proszenia skorzystali - dodaje Ja-
kub Madej, prezes KSS Bartnica.

(EG)

�rowej skale, która w Rybnicy 
Leśnej ma piękne zabarwienie: 
�ołkowe i szare - mówi pan 
Piotr, który wraz z żoną i dzieć-
mi przyjechał do Rybnicy Leśnej 
z Jeleniej Góry. - Wyczytaliśmy 
informację o dniu otwartym w 
internecie i już wiedzieliśmy, jak 
spędzimy sobotę - dodaje jele-
niogórzanin.

Wycieczki o charakterze 
edukacyjnym po miejscu wy-
dobycia mela�ru - na co dzień 

niedostępnym dla postron-
nych  - były jedną z głównych 
atrakcji Dnia Otwartego Kopal-
ni Mela�ru w Rybnicy Leśnej. 
Specjalnie z tego powodu w za-
kładzie wstrzymano produkcję, 
a odpowiednio przygotowani 
przewodnicy wozili terenowy-
mi autami chętnych do obej-
rzenia wyrobiska, opowiadali o 
mela�rze. - Dowiedziałam się, 
że mela�rem z Rybnicy Leśnej 
jest wysypana większość torów 

Największą atrakcją Dnia Otwartego Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej 
była możliwość zwiedzenia wyrobiska.
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Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie uchwały nr 
5/2019 zebrania członków Stowarzyszenia Strzeleckiego 
„Enigma” z siedzibą w Boguszowie-Gorcach z dnia 23.02.2019 
r. postawiono w/w stowarzyszenie w stan likwidacji oraz 
wyznaczono likwidatora w osobie p. Jarosława Par�eńczy-
ka. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela likwidator. 
W związku z powyższym informuję, że wierzytelności doty-
czące likwidowanego podmiotu winny być zgłoszone w ter-
minie 1-go miesiąca liczonego od dnia ogłoszenia niniejszej 
informacji na adres: Stowarzyszenie Strzeleckie „Enigma” w 
likwidacji ul. Zamkowa 67/2, 58-370 Boguszów-Gorce. Zgło-
szeń należy dokonywać na piśmie w dwóch egzemplarzach 
załączając odpis dokumentów uzasadniających wierzytelności 
z określeniem kwoty głównej wraz z odsetkami.

Likwidator Jarosław Par�eńczyk

Ogłoszenie o postawienie w stan 
likwidacji Stowarzyszenia Strzeleckiego 

„ENIGMA” w Boguszowie-Gorcach

Konsultacje społeczne
Trwają konsultacje społeczne 
w sprawie programu usuwa-
nia wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Stare 
Bogaczowice. Zainteresowani 
mogą zapoznać się z projektem 
programu udostępnionym w 
formie elektronicznej na stro-

nie internetowej urzędu gmi-
ny. Dokumentacja sprawy jest 
również do wglądu w siedzibie 
urzędu gminy w godzinach pra-
cy urzędu. Konsultacje trwają 
do 31maja 2019 r. i odbywają 
się na podstawie Uchwały nr 
VI/61/2019 Rady Gminy Stare 
Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 
r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w  spra-

wie przyjęcia „Programu usu-
wania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Stare Bo-
gaczowice na lata 2018- 2032”. 
Konsultacje przeprowadzane są 
w formie zgłoszenia uwag i opi-
nii na piśmie – osobiście lub dro-
gą pocztową na adres Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice, bądź 
drogą mailową na adres rig@sta-
rebogaczowice.ug.gov.pl. 

Nowe szlaki 
turystyczne
Na zlecenie Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice, wyzna-
czony został nowy fragment 
turystycznego szlaku czar-
nego od Gostkowa przez 
przełęcz Pojednania do 
Starych Bogaczowic obok 

Raport z Gminy Stare Bogaczowice
urzędu gminy. Na szlaku 
znajduje się kilka punktów 
widokowych, z których moż-
na podziwiać panoramy Gór 
Wałbrzyskich, Pogórza Bol-
kowskiego z zamkami w Bol-
kowie i Świnach oraz Masywu 
Ślęzy. Przedłużony został rów-
nież szlak czerwony od urzędu 
gminy do Nowych Bogaczo-
wic, przy którym znajdują się 
ruiny romańskiego kościoła 
św. Mikołaja.

O pracy radnych
Informacje o pracach Rady 
Gminy Stare Bogaczowi-
ce można obserwować na 
stronie http://stareboga-

czowice.esesja.pl/. Dowie-
my się tu o nadchodzących 
posiedzeniach komisji i sesji 
oraz w archiwum możemy 
sprawdzić poprzednie sesje. 
W zakładce Rejestr Uchwał 
znajdziemy uchwały podjęte 
od początku kadencji. Strona 
ta stopniowo będzie udo-
stępniała inne funkcje - m.in. 
będzie można napisać do 
radnego. Transmisje z prze-
biegu sesji na tej stronie są 
niedostępne gdyż są doko-
nywane w innym systemie i 
można je oglądać na żywo w 
https://www.youtube.com/
results?search_query=sta-
re+bogaczowice+sesja.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego przy ul. Wilczej 
we wsi Cieszów, gm. Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) 
i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr 
III/20/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 
28 grudnia 2018r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego przy ul. Wilczej we wsi 
Cieszów, gm. Stare Bogaczowice, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 31 maja 2019r. do 21 czerwca 2019 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, przy 
ul. Głównej 132; 58-312 Stare Bogaczowice, do 
piątku w godz. od 830 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Gminy 
Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132, o godz. 
1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do 
projektu planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8 lipca 2019r. - własnoręcznie 
podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić na piśmie w Urzędzie Gminy, 
drogą pocztową na adres: Urząd Gminy urzad@
starebogaczowice.ug.gov.pl, drogą elektroniczną: 
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone 
bezpiecznym, kwali�kowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.
Informuję, że:
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych 
jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą przy ul. Głównej 
132, 58-312 Stare Bogaczowice. Składający uwagę ma prawo 
do żądania od administratora dostępu do podanych danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 

Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech

R E K L A M A Derby 
dla Polonii
W meczu XXVII kolejki rozgry-
wek grupy wschodniej IV ligi 
Polonia-Stal Świdnica poko-
nała Górnika Wałbrzych 1:0 
(1:0) po golu Alefe Lima Santos 
w 35 min. Górnik w Świdnicy 
zagrał w składzie: Jaroszewski - 
Sawicki (84 Krawczyk), Orzech, 
Smoczyk, Krzymiński, Wepa, 
Rytko (78 Bogacz), Tragarz, Cha-
jewski, Michalak, De Paula (67 
Rodziewicz). Następny mecz 
Górnik rozegra na własnym bo-
isku. Rywalem podopiecznych 
trenera Jacka Fojny będzie Po-
lonia Trzebnica. Początek 25 
maja o godz. 17.00.

(RED)

Kolarska liga
Zapraszamy do udziału w ko-
lejnym wyścigu IV edycji Ligi 
MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej - tym razem młodzi 
sportowcy spróbują swoich sił 
w Dobromierzu już w najbliższą 
sobotę 25 maja. Prawo startu w 
zawodach ma młodzież szkol-
na oraz dzieci, zrzeszeni w klu-
bach sportowych jak i niezrze-
szeni. Wyścigi są umieszczone 
w kalendarzu imprez DZKOL, a 
uczestnicy zdobywają punkty 
do challenge’u Dolnośląskiego 
Związku Kolarskiego w kate-
gorii młodzik. Wszyscy uczest-
nicy otrzymają pamiątkowe 
medale, a zwycięska drużyna 
w klasy�kacji klubowej otrzy-
ma Puchar Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha. Terminy pozosta-
łych wyścigów wchodzących 
w skład ligi: 15.06.2019 – Wał-
brzych, 31.08.2019 – Jaworzy-
na Śląska, 07.09.2019 – Świebo-
dzice, 21.09.2019 – Szczawno 
– Zdrój.

(RED)

Paciorek 
najlepszy
W Ośrodku Społeczno-Kul-
turalnym Spółdzielni Miesz-
kaniowej Podzamcze, zakoń-
czył się 32. sezon rozgrywek 
Grand Prix w tenisie stoło-
wym. W turniejach sklasy�ko-
wano 32 zawodników. W kat. 
open zwyciężył Łukasz Pacio-
rek przed Arturem Kasperowi-
czem i Olgierdem Nowackim, 
natomiast w kat. gimnazjum 
wygrał Maciej Czornij, który wy-
przedził Michała Kondrackiego. 
14-letni Paciorek, to jednocze-
śnie najmłodszy uczestnik cy-
klu. Wykazał się już niemałymi 
umiejętnościami, które warto 
doskonalić. Organizatorem tur-
nieju był OSK przy współudzia-
le Miejskiego TKKF.

(BAS)

Przed wałbrzyskim bok-
serem Michałem Leśniakiem 
(10-1-1, 3 KO), krótko po 
ostatniej walce (29 marca 
zdobył w Dzierżonowie pas 
międzynarodowego mistrza 
Polski w wadze półśredniej), 
kolejny ważny egzamin na 
zawodowym ringu.

W sobotę w Jeleniej Górze, 
na gali „Tymex Boxing Night”, 
w 8-rundowym pojedynku 
zmierzy się z Rosjaninem Mak-
simem Czurbanowem (8-3-1).

- Rywal jest w rankingu 
znacznie wyżej ode mnie, ale 
mam nadzieję, że wygram, a 
zwycięstwo zbliży mnie do 
walki o pas zawodowego mi-
strza Europy wagi półśredniej. 
Wiem, że jest dobry technicz-
nie, ma znakomitą pracę nóg i 
często operuje lewym prostym 
– ocenił swojego przeciwnika 
„Szczupak”, który z trenerem 
Piotrem Wilczewskim odwie-

Rosjanin na drodze Leśniaka

dził w swoim rodzinnym mie-
ście klub Leone Polska Impe-
rium Wałbrzych, prowadzony 
przez kolegę z amatorskiego 
ringu Krzysztofa Sadłonia i spa-
rował z jego wychowankami.

Walką wieczoru będzie po-
jedynek Ewy Brodnickiej (16-

0, 2 KO), aktualnej mistrzyni 
świata WBO w wadze super 
piórkowej, która będzie bro-
niła pasa przed atakiem byłej 
mistrzyni świata IBF i WBA 
Meksykanki Janeth Perez (24-
4-2, 6 KO).

Andrzej Basiński

Prawie 360 uczestników 
stawiło się na starcie wyścigu 
kolarskiego Grand Prix Głu-
szycy MTB Podziemia Osów-
ki, rozgrywanego w ramach 
Pucharu Strefy MTB Sudety. 
Organizatorzy przygotowali 
także wyścig dla najmłod-
szych.

Kolarze mieli do wyboru 
dwie trasy – liczącą ponad 
26 km trasę mini lub  prawie 
47-kilometrowy dystans mega. 
Na zawodników czekały ostre 
podjazdy i strome zjazdy wy-
magające dobrej techniki oraz 
sporo dobrej zabawy przy za-
pierających dech w piersiach 
widokach. Majowa słoneczna 
pogoda sprzyjała podziwianiu 
pięknych górskich panoram. 
Gratulujemy wszystkim kola-
rzom górskim biorącym udział 
w głuszyckim wyścigu, a szcze-
gólne gratulacje kierujemy do 
zawodników, którzy zdobyli 
zaszczytne miejsca na podium. 

Na dystansie mega w kategorii 
open na podium stanęli: 1. Mi-
chal Kenera z Cervenego Ko-
steleca, który trasę pokonał w 
czasie 2:08:00, 3. Mikołaj Dzie-
wa z Barda i 3. Bartosz Łysak ze 
Świdnicy; na dystansie mega w 
kategorii open kobiet najszyb-
sza była Anna Urban z Łodzi 
(czas 2:48:55) przed Magdale-
ną Wojtyła z Obornik Śląskich 
i Moniką Strychar z Wrocławia; 
na dystansie mini w kategorii 
open triumfował Piotr Sułek ze 
Świdnicy (czas 1:08:05), drugi 
był Wojtek Karpierz z Bielawy, 
a trzeci Wiktor Wiśniewski z 
Bielawy; na dystansie mini w 
kategorii open kobiet wygrała 
Marta Garnek z Bielawy(czas 
1:27:54), a za nią uplasowały 
się Patrycja Piotrowska z Wał-
brzycha i Dominika Niemiec z 
Kamiennej Góry.

Po starcie zawodników 
Grand Prix Głuszycy na terenie 
boiska sportowego przeprowa-

dzone zostały dziecięce zawody 
rowerowe, w których uczestni-
czyło ponad 70 młodych kola-
rzy w wieku od lat 2 do 14. Emo-
cje sportowe sięgały zenitu. 
Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali pamiątkowe medale 
oraz pakiety startowe z nume-
rami, a na najlepszych trzech 
zawodników poszczególnych 
kategorii wiekowych czekały 
nagrody. Oto najlepsi zawod-
nicy dziecięco-młodzieżowych: 
w kategorii 2-5 lat - 1 miejsce 
Maria Zięta, 2 miejsce Krzysztof 
Sroka, 3 miejsce Tomasz So-
snowski; w kategorii 6-9 lat - 1 
miejsce Dawid Krusz, 2 miejsce 
Rafał Prokopski, 3 miejsce Emil 
Sera�ński; w kategorii 10-11 lat 
– 1 miejsce Miłosz Marciniec, 2 
miejsce Filip Duława, 3miejsce 
Amelia Molska; w kategorii 12- 
14 lat - 1 miejsce Lucie Hain-
zelova, 2 miejsce Samuel Vik, 3 
miejsce Lucie Sretrova.

(MC)

Grand Prix Głuszycy
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Mistrz Polski lepszy od 
czwartej drużyny w ligowej 
tabeli. Piłkarki nożne Górni-
ka Łęczna pokonał w Świdni-
ku AZS PWSZ Wałbrzych 3:2 i 
zrobiły duży krok w kierunku 
obrony tytułu.

 - Zgodnie z przewidywania-
mi, był to bardzo wyrównany 
mecz, w którym raz przewagę 
miał jeden, a raz drugi zespół. 
W pierwszych 30 minutach spo-
tkania szanse na gola miały obie 
drużyny, ale żadnej z nich nie 
udało się umieścić piłki w siatce. 
W 34 min. gospodynie popisały 
się skuteczną akcję – Gabriela 
Grzywińska otrzymała futbo-
lówkę na 11 metrze, popisała 
się jeszcze sprytnym zwodem i 
w sytuacji sam na sam nie dała 
szans Jagodzie Sapor. Do prze-
rwy wynik nie uległ już zmianie, 
a druga połowa rozpoczęła się 
świetnie dla Górnika, gdy już w 
47. Minucie, po dośrodkowa-
niu z prawej strony, Katarzyna 
Rozmus - próbując wybić pił-
kę - skierowała ją do własnej 
bramki. Jak przystało na kandy-
data do medalu, AZS PWSZ nie 
rezygnował z walki i w 51 min. 
przeprowadził skuteczną akcję. 
Klaudia Miłek zagrała ze skrzy-
dła na krótki słupek, a Klaudia 
Fabova - mimo asysty dwóch 
obrończyń - strzałem z bliska 

pokonała Klaudię Kowalską. Gol 
wlał nadzieję w serca zawod-
niczek AZS PWSZ, które miały 
kilka okazji do wyrównania, jed-
nak brakowało im skuteczności 
przed bramką rywalek. W 83 
min. było praktycznie po me-
czu, gdy - po dośrodkowaniu w 
pole - karne Krystyna Sikora wy-
korzystała nieporozumienie po-
między Jagodą Sapor i Jagodą 
Szewczuk, przejęła piłkę i skie-
rowała do pustej bramki. Gol 
Klaudii Miłek w czwartej minu-
cie doliczonego czasu gry, która 
popisała się pięknym strzałem z 
25 metrów, był już tylko kosme-
tyką wyniku i chwilę później 
gospodynie mogły cieszyć się 
ze zwycięstwa – relacjonuje To-
masz Stasiński z PWSZ.

Za tydzień wałbrzyszanki cze-
ka kolejny wyjazd. Tym razem 
udadzą się do Konina na mecz z 
Medykiem – początek spotkania 
w niedzielę o godzinie 17.00.

(TS)

Górnik Łęczna – AZS PWSZ Wałbrzych 
3:2 (1:0). Bramki: Gabriela Grzywińska 
(34), Katarzyna Rozmus (47-s), Krystyna 
Sikora (83) oraz Klaudia Fabova (51), 
Klaudia Miłek (90+4). AZS PWSZ: 
Sapor - Szewczuk, Zawadzka, Mesjasz, 
Kędzierska, Rozmus (78 Głowacka), 
Rędzia (78 Ostrowska), Kuciewicz, 
Rapacka, Miłek, Fabova.

W dniach 17-19 maja ro-
zegrany został VIII Ogólno-
polski Turniej Koszykówki 
o Puchar Krainy 100 Jezior 
w Międzychodzie, w którym 
udział wzięła drużyna chłop-
ców MKS Szczawno-Zdrój z 
rocznika 2005 i młodszych, 
prowadzona przez trenera 
Bartłomieja Józefowicza. 
Ekipa z uzdrowiska wygrał 
zawody.

W turnieju, oprócz drużyny 
ze Szczawna, wzięły udział ze-
społy: gospodarz - UKS Mikst 
Międzychód, KS Turów Zgo-
rzelec SA, UKS Basket 2010 
Kruszwica, Warsaw Basketball 
Warszawa, Pro Basket Łowicz.

- Dla podopiecznych trene-
ra Józefowicza był to pierwszy 
tego typu turniej w sezonie 
2018/2019 i przed wyjazdem 
do Międzychodu sam trener 
nie wiedział czego może spo-
dziewać się po swoich pod-
opiecznych, którzy do tej pory 
rywalizowali tylko w rozgryw-
kach ligowych, na lokalnym 
podwórku. Turniej dla zawod-
ników z uzdrowiska rozpo-
czął się jednak wyśmienicie, 
bowiem w pierwszym dniu 
odnieśli dwa zwycięstwa. Naj-

Postraszyły mistrza Polski Młodzież ze Szczawna najlepsza
w Międzychodzie

pierw, uporali się z zespołem 
UKS Basket 2010 Kruszwica 
60:48, a następnie zwyciężyli 
Warsaw Basketball Warsza-
wa 64:49. W obu spotkaniach 
najlepszym strzelcem zespołu 
był jego kapitan, reprezentant 
kadry Dolnego Śląska Patryk 
Kowalski, który zdobył łącznie 
61 punktów. W drugim dniu 
turnieju pomarańczowo-czarni 
kontynuowali dobrą passę, po-
konując gospodarzy turnieju 
- UKS Mikst Międzychód 65:39 
i Pro Basket Łowicz 79:43. W 
meczu z zespołem z Łowicza 
bardzo dobrą skutecznością w 

rzutach za 3 punkty popisał się 
kolejny nasz kadrowicz, Alan 
Stochmiałek, który tra�ł 5 ta-
kich rzutów i łącznie uzbierał 
w tym spotkaniu 30 punktów. 
Po 4 zwycięstwach jasne było, 
że w ostatnim dniu chłop-
cy ze Szczawna powalczą o 
zwycięstwo w całym turnieju. 
W niedzielny poranek prze-
ciwnikiem MKS-u był zespół 
Turów Zgorzelec, z którym w 
tym sezonie w rozgrywkach 
ligowych zespół ze Szczawna 
zmierzył się dwukrotnie – raz 
przegrywając i raz zwycięża-
jąc. Po zaciętej i twardej grze 

zawodnicy MKS-u zwyciężyli 
62:50, co pozwoliło im zająć I 
miejsce w całym turnieju, bez 
żadnej porażki. Bardzo dobra 
gra pomarańczowo-czarnych 
zaowocowała również indywi-
dualnymi wyróżnieniami dla 
zawodników: Patryk Kowalski 
– MVP turnieju, Alan Stochmia-
łek – w najlepszej 5 turnieju, 
Maksymilian Karwik – najlep-
szy obrońca w drużynie, Kuba 
Warmiłło – wyróżniający się 
zawodnik w drużynie – rela-
cjonuje Paweł Danielak z MKS 
Szczawno-Zdrój.

(RED)
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USŁUGI

(15) Hydraulik – instalacje co, 
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 
754 379

(2) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.

(9) Hydraulika, instalacje co, ka-
nalizacja, 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. 607-
218-533

(2) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

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

Szukamy pracowników niepełno-
sprawnych do pakowania, umowa, 
dodatek rehabilitacyjny. Wał-
brzych  606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

MATRYMONIALNE

(3) Poznam Panią do lat 60-ciu. 
Franciszek. Tel. 74 858 53 74 lub 
795 602 683.

INNE

(2) Atrakcyjna pożyczka bez BIK. 
Wstępna wery�kacja przez telefon. 
Kontakt 796 700 605

KUPIĘ

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

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...
Tartak Urbaniak oferuje:

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 

elewacyjne (różne profi le)
opał iglasty

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

Nowe kursy:
17.06 Wałbrzych • 18.06 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

- 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 konfi guracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia fi nansowego na realizację inwestycji

Nowoczesne systemy energetyczne
DARGAZ

Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

R E K L A M A

Szukasz pracy jako opiekunka 
osób starszych w Niemczech?

Wyjazdy na umowę. 
Opieka koordynatora na miejscu.

Biuro czynne od pn-pt. godz. 9.00-16.00
ul. Kopernika 11, 58-350 Mieroszów

tel. 533-202-626, 534-255-277, biuro@miranexagentur.pl

ZATRUDNIMY 
osoby do sprzątania piekarni 

w Strzegomiu. 

Praca w systemie zmianowym. 

Stawka 11,50 zł/h netto (na rękę). 

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, tel. 601 156 466

 LATO WAKACJE 
URLOP

DOMKI, POKOJE, APARTAMENT
Jezioro Wicko,

Jezierzany (koło Jarosławca)

2 km od morza
40 zł od osoby

tel. 604 821 470
www.jezierzany.pl/domki-u-jana

POSZUKUJEMY pracowników 
do ekipy zajmującej się 

specjalistycznym technicznym 
sprzątaniem. 

Możliwa praca na wys. powyżej 2m. 
Stawka od 14 zł/h netto (na rękę). 

Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, tel. 601 156 466

ZATRUDNIMY 
Kierownika sekcji sprzątającej. Praca 

na terenie piekarni w Strzegomiu. 

Wymagane doświadczenie. 

Atrakcyjne wynagrodzenie.

 praca@claro.pl     tel. 601 156 466

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności - 1, został wywie-

szony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących 

własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 5.2019 wywiesza się na okres 21 dni. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnio-

ski do dnia 4 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w 

Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi 

tutejszego Urzędu.

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg 

za 695 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 
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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 - NOWE MIASTO 
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po ka-
pitalnym remoncie APARTAMENT 
cena 179 000 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 - NOWE MIASTO 
ul. Krynicka,3 pokoje, 2 poziomo-
we, co gaz,51 m2 cena 120 000 tel 
883 332 730 

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro, 
4 pokoje, cena 169 000 tel 883 
334 836 

 RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Dunikowskiego, 45 m2, 3 
pokoje, po remoncie, parter cena 
185 000, tel 883 332 730 

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul. 
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje, 
45 m2 cena 99 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - STARY ZDROJ 
ul. Starachowicka , 52 m2, co gaz, 
po remoncie cena 135 000 tel 883 
332 730

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71 
m2  cena 99 000 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 po-
koje cena 155 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ 
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 pozio-
mowe, po remoncie cena 148 000 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica 
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena 
85 000 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 - ŚRÓDMIEŚCIE 
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2 
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME - ŁOMNICA – dział-
ka 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 - GORCE 2 pokoje 
z co gaz ,1 piętro , cena 60 000 tel 
883 334 836

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 biuro-
wy, 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 pięk-
nie położony, piętrowy, do wpro-
wadzenia, 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!SZCZAW-
NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-
nie 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 miesz-
kania 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 ada-
ptacji 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! OBNIŻKA CENY !! 
GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO 
STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,      
2 niezależne mieszkania, warsztat, 
garaż, Cena: 159 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 Wał-
brzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)  
- (74) 843 33 33,  (74) 666 66 06

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z balkonem, 100m2, 3 piętro, 
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-
wanie gazowe,  cena: 187 000 zł  
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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

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

BON – Oferta tylko w naszym 
biurze! OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, 
MIESZKANIE W STANIE DEWE-
LOPERSKIM, 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 użytko-
wy w ścisłym centrum, powierzch-
ni 118 m2, witryna, zaplecze, 
dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 
3000 zł (nr: ….)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

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, moni-
toring. 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 gardero-
by, 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, wyna-
jem, 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, ogrze-
wanie w trakcie modernizacji na 
gazowe. CENA: 159 000 zł (nr: 
2549)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – MIEROSZÓW,  mieszkanie 
o pow. 58,21m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia , łazienka z WC, ogrzewa-
nie CO węglowe, ogródek. CENA: 
100 000 zł (nr: 2562)  (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 RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

PIASKOWA GÓRA  Do wynajęcia 
1 pok 25m2 4piętro z balkonem 
900,-zł tel do kontaktu 535-416-
014 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW 
998
PODZAMCZE Do wynajęcia 2 pok 
48m2 6 piętro z balkonem 1350,-zł 
tel do kontaktu 792-549-757 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MW960
PODZAMCZE 36m2 2pok  2piętro,  
do wprowadzenia cena 130tys  Tel 
do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MS-1032
PODZAMCZE 41m2 2pok  4piętro,  
po generalnym remoncie 163tys  
Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1040
ŚRÓDMIEŚCIE 108m2  2piętro 
2poziomy  cena 190tys zł  tel do 
kontaktu 535-416-014 oferta do-
stępna na  www.panorama.net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ  90M2 3 poko-
je, całe piętro domu. 285.000 zł , 
tel.  do kontaktu 792-549-757 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901
SOBIĘCIN ( GÓRNY) Mieszkanie z 
ogrzewaniem  miejskim 2pokoje 
56,5m2 3 piętro tel do kontaktu 
535- 416-014 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod nume-
rem PAN-MS-1026
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z 
witryną  50m2  50.000,-zł  w atrak-
cyjnej lokalizacji tel.  do kontaktu 
535-416-014 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod nume-
rem PAN-LS - 967
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(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

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

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

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

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

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

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

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

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

MS – 3804 Stary Zdrój, ul. Mar-
coniego, 3 pokoje, 63 m2, do 
odświeżenia, cena 129 tys. Tel. 606 
976 630

MS – 3796 Nowe Miasto, po kapi-
talnym remoncie, 54m2, 2 pokoje, 
cena 165 tys. Tel. 883 334 481

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

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 
ZA GOTÓWKĘ!

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

RENOMA- PIASKOWA GÓRA, ul. 
Michałowskiego, nowe - komforto-
we, 3 pokoje,  45m2, 9 piętro w 10, 
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, 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 215.000zł, po 
remoncie, w cenie całe wyposaże-
nie 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 Sobie-
skiego, 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 
285.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-
go Listopada, nowsze budownic-
two, 4 pokoje, 70m2, 3,5 piętro w 
4, C.O. miejskie, do zamieszkania, 
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

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, bezpłat-
nej 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- miesz-
kalnym 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 nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą weryfikację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.
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R E K L A M A

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 fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. 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 fi tness   •  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

przedszkola@onet.pl


