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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

 sortowanie surowców wtórnych
 rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
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 kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
 operator wózka widłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

.PL

Pomagają hospicjum

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

16 czerwca o godz. 23:24:28 zakończy się aukcja charytatywna na rzecz hospicjum w Wałbrzychu.
W portalu aukcyjnym Allegro można wylicytować samochód marki Polonez, podarowany przez Stację
Demontażu Darwód w Wałbrzychu.
REKLAMA

REKLAMA

Trwa licytacja samochodu marki Polonez 1500, z której dochód zasili hospicjum w Wałbrzychu.

„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
REKLAMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

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

Licytacja samochodu jest
kolejnym pomysłem wałbrzyskiej grupy Biegające Anioły
Hospicjum, która kilka tygodni
temu zorganizowała bieg sztafetowy Wałbrzych – Kołobrzeg.
- Grupa biegowa WawrzynTeam z Oleśnicy, Fitklub24
Wałbrzych oraz Piotr Kowzan
zainicjowali akcję Biegające
Anioły Hospicjum. 12 osób
przebiegło w formie sztafety
dystans 500 km w czasie 50
godz., a celem było zebranie
50 000 zł na rzecz wałbrzyskiego hospicjum. Nasz cel zrealizowaliśmy w stu procentach,
nie tylko pod względem biegowym, ale także finansowym
- mówi Jarosław Kowalczyk, jeden z uczestników biegu.
Do akcji wsparcia wałbrzyskiego hospicjum włączyła się
także Stacja Demontażu Pojazdów Darwód S.C. R. Szkoła
R. Plewka z ul. Sztygarskiej w
Wałbrzychu.
- Chcąc wspomóc wałbrzyskie hospicjum oraz akcję
Biegające Anioły Hospicjum,
przekazaliśmy na licytację
legendę polskich szos - Poloneza 1500. Auto miało tylko

jednego właściciela - Szanownego Pana Henryka - rocznik
1940. Od 2007 roku stało nieużywane w garażu. W aucie
nie były palone papierosy, a
stan licznika to zaledwie 24
700 km! Ten model to wersja
eksportowa, która ma miedzy
innymi: czerwone lampki w
drzwiach, regulację położenia
kierownicy, naklejki w języku
angielskim na elementach
silnika i karoserii. Silnik 1500,
skrzynia oczywiście czterobiegowa. Radio z epoki - Wiraż 5.
Samochód pali, jeździ, przegląd zrobiony w maju, ubezpieczenie ma na pół roku. Po
„wyrwaniu” go z garażu, w
którym stał przeszło dekadę
i uratowaniu przed kasacją,
wymienione zostały świece,
przewody zapłonowe, wydech, oleje, płyny oraz filtry.
Rozruszane zostały zaciski hamulcowe. Wyprany został środek i dokładnie wyczyszczona
karoseria. Zakonserwowane
zostało podwozie oraz progi.
Wyczyszczony został zbiornik paliwa oraz wymieniony
pływak. Dokonano drobnej
regulacji gaźnika. Nowy na-

bywca w pakiecie z autem
otrzyma kostki na lusterka,
pieska z pływającą głową oraz
zapach-choinkę - oczywiście
kokosową. W razie pytań można dzwonić pod numer 606
33 34 35. A jeśli nasz polonez
nie jest Państwa marzeniem, a
chcieliby Państwo pomóc hospicjum, zapraszamy na stronę
zrzutka.pl pod adres https://
zrzutka.pl/taaj73 - dodają Roman Szkoła i Robert Plewka.
Celem akcji jest zebranie
środków finansowych na rzecz
osób objętych pomocą wałbrzyskiego hospicjum. Środków nie tylko na stacjonarną
opiekę nad nieuleczalnie chorymi, ale również na uśmierzanie ich bólu, niezbędne leki,
wsparcie fizyczne, psychologiczne i duchowe dla chorych
i ich rodzin. Sposoby zbierania
funduszy: zbiórka internetowa
na portalu zrzutka.pl, kwestowanie podczas Dni Wałbrzycha, na trasie biegu i podczas
imprez poprzedzających bieg.
Całość przekazanych przez darczyńców środków zasili konto
wałbrzyskiego hospicjum.
(RED)
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Festiwal Zabawy
na Podzamczu
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, na wałbrzyskim Podzamczu zorganizowano Festiwal Zabawy,
stanowiący zarazem element
obchodów dni tego osiedla.
Imprezę przygotowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” oraz Fundacja na
Rzecz Odzysku Opakowań
Aluminiowych RECAL.
Na scenie zaprezentowały
się dzieci z podzamczańskich
przedszkoli, a członkowie
Studia Tańca Carmen wykonali pokazy taneczne. Dużym

REKLAMA
PATRONI MEDIALNI

widnica

wzięciem cieszyło się wesołe
miasteczko z dmuchanymi
urządzeniami
zabawowymi,
zabawy balonowe, symulator
jazdy samochodem, rywalizacja sportowa, wirtualna gra recyklingowa, pokaz udzielania
pierwszej pomocy oraz stoisko
promocyjne Państwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wałbrzychu, a także konkurs
na najzabawniejsze nakrycie
głowy. Udział w konkursach i
pokazach premiowany był słodyczami i upominkami.
(BAS)

O Iwonce, która pracuje
w firmie z duszą
Iwona Markiel, która pracuje w firmie cateringowej Zbigniewa Duszy w Wałbrzychu, została zatrudniona po raz pierwszy
w życiu. Mimo, że ma już 36 lat, jest samodzielna i ma wsparcie swojej kuratorki
Anny Zaborowskiej.
Bo praca jest bardzo ważna
– Zgodnie z rozwiązaniem systemowym osoby takie jak Iwonka kończą szkołę
branżową, a w dalszej kolejności same muszą szukać rozwiązań, takich jak chociażby
Warsztaty Terapii Zajęciowej czy w Zakład
Aktywności Zawodowej, które prowadzimy przy naszej szkole – mówi Jolanta
Ceran, dyrektorka Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. – Najważniejsze jest,
aby osoby z niepełnosprawnościami nie
zatrzymywały się, szły dalej i pracowały,
ale rzadko zdarzają się pracodawcy, którzy
chcą takie osoby zatrudniać – dodaje.
Zbigniew Dusza swoją firmę prowadzi
już ponad ćwierć wieku i nie boi się dawać
etatów osobom z niepełnosprawnościami,
zatrudnia aż trzy – oprócz Iwonki, Lidzię
i Krystiana. – Pracują jako pomoce kuchenne. Świetnie dogadują się z pozostałą częścią zespołu, są „ludźmi od wszystkiego”,
a pracę wykonują z wyjątkowym zaangażowaniem – chwali swoich pracowników
Zbigniew Dusza.
Iwonka znalazła pracę dzięki udziałowi
w unijnym projekcie „Szansa na nowe życie”
realizowanemu wspólnie przez Fundację
Wałbrzych 2000 i Stowarzyszenie Dzieci
i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej. – Chciałam, żeby poczuła się
dorosłą osobą – mówi Anna Zaborowska,
która potrafi o siebie zadbać i zarobić własne pieniądze. Dlatego namówiłam Iwonkę
do udziału w projekcie.

Mały budowlaniec.

Przy symulatorze jazdy samochodem.

Święto kolorów

Iwona Markiel (fot. Kamil Chorągwicki)

Kawa, owoce, warzywa i dusza
Firma Zbigniewa Duszy to oferuje
catering na terenie Wałbrzycha i całego
Dolnego Śląska. Ma własne lokale przy ul.
Zamkowej 4 i Andersa 50 w Wałbrzychu,
dostarcza posiłki do firm i instytucji, obsługuje ważne wydarzenia, konferencje. Iwonka po kursie zawodowym, podczas którego
nauczyła się robić kawę i przygotowywać
desery, trafiła na 3-miesięczny staż. – Obierałam owoce, ubijałam śmietanę, ogólnie
pomagałam – opowiada Iwonka. W firmie
pana Duszy sprawdziła się w pracy wymagającej dokładności i systematyczności,
znalazła też wspólny język z pozostałymi
pracownikami i zdobyła etat! Teraz marzy
o podróży w ciepłe kraje.
U pana Duszy Iwonka czuje się naprawdę dobrze. Miłą atmosferę, wsparcie
i zrozumienie – to właśnie znalazła u swojego pracodawcy. A pan Dusza nie chcąc

Iwonka w pracy (fot. Kamil Chorągwicki)

Po raz pierwszy w ramach Dni Podzamcza, w tej największej wałbrzyskiej
dzielnicy, odbyło się Święto Kolorów – Holi Festival Poland. Imprezę
będąca częścią trasy Pokolorujmy Polskę Tour 2019, zorganizowano
na placu rekreacyjnym pomiędzy ulicami Forteczna a Palisadową.
Setki młodych uczestników bawiło się przy muzyce podczas wyrzutów
kolorowych proszków holi.
(bas)

marnować umiejętności Iwonki kupił nowy
ekspres do kawy.
Pomocna dłoń
Rozważając wybór dostawcy cateringu
warto skorzystać z takich firm jak Zbigniewa Duszy. Są wyjątkowe, bo zatrudniają
osoby z niepełnosprawnościami i tym samym pozwalają skorzystać z klauzul społecznych w zamówieniach. Wybór takiego
dostawcy to także świadectwo społecznej
odpowiedzialności biznesu przedsiębiorcy.
– Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują dużo empatii. Zrozumienie niektórych kwestii zajmuje im nieco więcej
czasu, ale odpłacają z nawiązką. Pracodawcy potrafiący dać szansę, a przy tym wykazać zrozumienie to tacy, których wciąż
poszukujemy – mówi Magdalena Zywar
z Fundacji Wałbrzych 2000. – Dla naszych
podopiecznych szukamy firm z duszą.

Iwona Markiel z Anną Zaborowską (pierwsza z prawej)
(fot. Kamil Chorągwicki)

Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu.
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Wałbrzyska Parada
Rowerowa

Wspierają biblioteki

- Zapraszamy na Wałbrzyską Paradę Rowerową! W tym
roku rozpoczynamy wakacje rowerowo, a głównym tematem
imprezy będzie promocja wałbrzyskich ścieżek rowerowych i
bezpieczeństwo rowerzystów.
Start przy PSP nr 26 (Podzamcze) o godz. 10.00. Trasa: ścieżki
rowerowe wzdłuż Alei Podwale
oraz ulic: De Gaulle’a, Uczniowskiej, Strzegomskiej, Świdnickiej,
Sikorskiego, Wysockiego. Meta:
Stara Kopalnia - Centrum Nauki
i Sztuki o godz. 11.00. Atrakcje:
dmuchańce, gry i zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci i
dorosłych, miasteczko WORD
Wałbrzych (m.in. symulator zderzeń, tor przeszkód), foto-budka,
food truck’i oraz pokazy triasowe
– wyliczają organizatorzy.

- Zacząłem sam w Walimiu, a po dwóch dniach zadzwonili przyjaciele z kraju
i zapytali jak mi pomóc. Pomysł zrodził się błyskawicznie i teraz każda biblioteka
w powiecie wałbrzyskim ma
swojego mecenasa, który
wspiera ją kupując nowości
wydawnicze – mówi Łukasz
Kazek, radny Rady Powiatu
Wałbrzyskiego.
- Akcja ma na celu wsparcie edukacji i czytelnictwa na
obszarach gmin wiejskich i
miejskich powiatu wałbrzyskiego. Dwanaście książek
rocznie przez 5 lat. Łącznie
będzie to prawie 500 nowości wydawniczych przez 5

IV LO z klasą wojskową!

Świętowali 4 czerwca

(RED)

IV Liceum Ogólnokształcące w
Wałbrzychu otrzymało od Ministra Obrony Narodowej certyfikat uczestnictwa w III edycji
programu „Certyfikowanych
Wojskowych Klas Mundurowych”. W związku z tym liceum
zaprasza chętnych do klas II o
profilu wojskowym. Rekrutacja
dotyczy uczniów, którzy pozytywnie ukończyli klasę pierwszą
liceum lub technikum bez względu na miejsce zamieszkania
(szkoła posiada internat).
(RED)

Obchody 30 - lecia wyborów
parlamentarnych
4 czerwca 1989 r. I Liceum
Ogólnokształcące w Wałbrzychu rozpoczęło spektaklem uczennicy I LO
Magdaleny Małowskiej, a
zakończyło akcją „Biegaj z
Jedynką do Wolności”.
- O tym, że m.in. wolności należy się głębsza refleksja i chwila

bibliotek, bądź przywożą je
sami, tak jak to miało miejsce
np. w Czarnym Borze – wyja-

śnia Łukasz Kazek, pomysłodawca akcji.
Lista osób, które wsparły akcję popularyzacji czytelnictwa
w powiecie wałbrzyskim i przez
najbliższych pięć lat co kwartał
będą przesyłały po trzy nowe
książki do bibliotek gminnych:
1. Łukasz Kazek - regionalista,
popularyzator historii, samorządowiec - biblioteka w Walimiu;
2. Sebastian Borecki z Gliwic - architekt, administrator
strony internetowej Zabytki
Dolnego Śląska - biblioteka w
Głuszycy;
3. Mateusz Kudła z Krakowa
- reżyser, dziennikarz TVN 24 biblioteka w Szczawnie-Zdroju;

4. Joanna Banachowicz z Łodzi
- piosenkarka, specjalista PR biblioteka w Mieroszowie;
5. Krzysztof Ornatowski z Poznania - informatyk, miłośnik
Gór Sowich - biblioteka w Jedlinie-Zdroju;
6. Mieszko Maślanka z Krakowa
- przedsiębiorca - biblioteka w
Boguszowie-Gorcach;
7. Magdalena Raczkowska Kazek z Warszawy - dziennikarka,
reportażystka TVN 24 - biblioteka w Czarnym Borze;
8. Paulina Salamaga z Wrocławia - manager Zespołu Pałacowo Hotelowego Jedlinka
- biblioteka w Starych Bogaczowicach.

opowieść o świecie bliższym i
dalszym widzianym przez ludzi
młodych na przełomie dorosłości. To krzyk młodego pokolenia
w obronie wolności w świecie u
progu rewolucji. Spektakl będzie można zobaczyć ponownie na deskach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu już
24 czerwca. Oprócz spektaklu,
uczniowie Zespołu Szkół nr 1

(I LO i Publicznego Gimnazjum
nr 12) wraz z nauczycielami I LO
przygotowali 2 wystawy rocznicowe, które są eksponowane w
szkole: z okazji 30-lecia pierwszych, prawie wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca (słynny plakat wyborczy z
Garym Cooperem oraz plakaty
towarzyszące - 3xW), a także
z okazji 15-lecia członkostwa

Polski w Unii Europejskiej. W ramach projektu „Trzymaj formę”
uczniowie gimnazjum przeprowadzili również badania w jaki
sposób młodzież w Polsce dba
o formę oraz porównali wyniki
z wynikami innych państw Unii
Europejskiej – relacjonuje Beata
Urbaniak, wicedyrektor I LO w
Wałbrzychu.

Magdalena Raczkowska Kazek z Warszawy, dziennikarka, reportażystka
TVN 24, obdarowała książkami bibliotekę w Czarnym Borze.
lat, a koszt projektu około
26 tysięcy złotych. Mecenasi
wysyłają książki do swoich

zadumy pamiętali uczniowie I
LO, którzy przygotowali spektakl. Jego premiera odbyła się w
auli I LO. Scenariusz do spektaklu „Nędze” napisała uczennica
klasy z maturą międzynarodową – Magdalena Małowska, która sztukę także wyreżyserowała.
Opracowanie muzyczne przygotował tegoroczny maturzysta Robert Mocek. To teatralna

(RED)

(RED)
REKLAMA

Świadczenie wychowawcze 500+ dla wszystkich dzieci
Złóż wniosek przez internet
- bez kolejek, wychodzenia z domu, o każdej porze.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę.

Wszelkich informacji
udziela
- Dział Świadczeń
Rodzinnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Wałbrzychu,
ul. Limanowskiego 9,
tel. 74 66 55 334 –
364/371/333.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:
1. Od 1 lipca 2019 roku online (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
2. Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać drogą tradycyjną
(papierową) w:
• Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9,
• Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1.
Uwaga !
Wnioski o 500+ są rozpatrywane wg kolejności złożenia. Oznacza to, iż złożenie
wniosku w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r. przyśpieszy rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych świadczeń.
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CENTRUM ODZIEŻY UŻYWANEJ
S

O
E C ND

FROM ENGLAND

Robi się ciekawie
Janusz
Bartkiewicz

Gorączka powyborcza już za
nami, polityczne rany zadane
wielu startującym do europejskich stołków parlamentarnych
już częściowo zalizane, chociaż
w przypadku niektórych jednostek osobniczych otwarte
pozostaną do końca ich dni. Ale
to ich, a nie moje, zmartwienie.
Niestety, przed nami kolejne
gorące dni, w trakcie których
znów staniemy się adresatami
wierutnych bzdur i cynicznych
kłamstw, pakowanych nam
brutalnie do głów, przez nie
mających wiele wspólnego
z etyką polityków. Zwłaszcza
tych, którzy tylko kłamstwem,
ale i z wiarą, że „ciemny lud
kupi wszystko”, są w stanie do
owego „ludu” skutecznie dotrzeć. Napiszę więc kolejny już
raz, że kłamstwo powtórzone
1000 razy, staje się prawdą, z
czego owi politycy zdają sobie
doskonale sprawę. Przed nami
na szczęście, krótki bo krótki,
ale zawsze, czas na oddech, bo
kampania wyborcza do polskiego parlamentu jeszcze się
nie rozpoczęła, a więc mogę go
poświęcić na opisanie innych,
nie mniej ważnych nie tylko dla
mnie, wydarzeń.
***
Opisywałem swego czasu
na łamach Tygodnika DB 2010
historię związaną z wezwaniem
mnie (i kilku moich kolegów ze
Świdnicy, emerytowanych oficerów policji) na przesłuchanie

w charakterze świadka mającego mieć wiedzę na temat uporczywego nękania pewnej osoby, której tożsamość, z uwagi
na obowiązujące przepisy, ukrywam pod ksywką „Obywatel N”.
Dodam, że jeszcze do niedawna
pełniącej funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, a więc ważnej figury, będącej osobą publiczną. Dziś taką
nie jest, więc musi pozostać
Obywatelem N.
Przestępstwo tzw. stalkingu ścigane jest na podstawie
wniosku o ściąganie złożonego
przez ofiarę takiej przestępczej
działalności, przez co składający wniosek musi mieć świadomość (zwłaszcza były bardzo
wysoki funkcjonariusz policji),
że powiadomienie o przestępstwie, które nie miało miejsca,
zagrożone jest karą do dwóch
lat pozbawienia wolności. I
wysokość kary zbliżona do tej
górnej granicy powinna zawsze
mieć miejsce, kiedy fałszywe
zgłoszenie nastąpiło z tzw. niskich pobudek. Ponieważ ja i
moi wspomniani wyżej koledzy ze Świdnicy znamy główny
„dowód”, mający wskazywać na
przestępstwo owego stalkingu,
a także dlatego, że zostaliśmy
przesłuchani z tzw. uprzedzeniem (art. 183 § 1 k.p.k.), czyli
potraktowani jak przestępcy,
którym prawo daje wprawdzie
możliwość uniknięcia samooskarżenia, ale organowi ścigania umożliwia jednocześnie w
tej samej sprawie, postawienie
nam (jako świadkom) zarzutu
karnego, postanowiliśmy dać
odpór. Bo nikt nam bezkarnie
nie będzie pluł w twarz. Dlatego
w Prokuraturze Krajowej złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Obywate-

Wałbrzych ul.Bolesława Chrobrego 7
Modna odzież na każdą kieszeń , codziennie taniej ,
co WTOREK całkowita wymiana towaru

la N. przestępstwa fałszywego
powiadomienia o rzekomym
stalkingu, a także o przestępstwie przekroczenia uprawnień
i niedopełnienia obowiązków
przez nieznanych nam oficerów Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu. Funkcjonariuszy władnych wydać polecenie wszczęcia dochodzenia,
w sytuacji kiedy nawet mniej
rozgarnięty były gimnazjalista
byłby w stanie dostrzec, że nie
ma ku temu żadnej podstawy
prawnej. Z posiadanej przez
nas wiedzy wynika, że dochodzenie w sprawie w jakiej byliśmy przesłuchiwani, prowadzi
pewna pani policjantka (znana
nam z imienia i nazwiska) z
wydziału dochodzeniowo-śledczego KWP we Wrocławiu, pod
nadzorem prokuratora Dawida
Skowrońskiego z Prokuratury
Rejonowej w Wałbrzychu (sygn.
akt PR 2Ds 557.2019.D). Nadzór
wałbrzyskiej prokuratury może
wynikać w zasadzie – biorąc
pod uwagę miejsce zamieszkania „pokrzywdzonego” - tylko z
jednego powodu, a mianowicie
z uwagi na miejsce zamieszkania domniemanego sprawcy
przestępstwa stalkingu. A przecież tylko ja mieszkam w tym
mieście, więc zaczyna robić się
ciekawie…
***
Szerokim echem rozniosła
się sprawa tzw. listu Marka Falenty (nie życzy sobie, aby jego
dane ukrywać pod inicjałami),
skierowanego już kilka miesięcy
temu do prezydenta Andrzeja
Dudy z hiszpańskiego aresztu
ekstradycyjnego. Sprawa została upubliczniona, ponieważ
wścibscy dziennikarze wyciągnęli ją na światło dzienne.
Chodzi o to, że M. Falenta postawił prezydentowi ultimatum,
iż w przypadku nie objęcia go
ułaskawieniem, ujawni kto był
faktycznym
zleceniodawcą

zorganizowania podsłuchów
prywatnych rozmów polityków Platformy Obywatelskiej
(chociaż oczywiście nie tylko)
i przedstawi nawet nagranie
jego rozmowy z najważniejszą
w państwie PiS osobą, która
wyrażała swe zadowolenie z
efektów uzyskanych w ramach
tej „akcji”. Sugeruje wprost, że
chodzi też o polityka nadzorującego jedną ze służb specjalnych
(prasa pisze o CBA) i kilkunastu
najbardziej prominentnych polityków rządzącej obecnie partii. O tym, że organizując podsłuchy odwoływał się wprost
do danych mu przez te osoby
gwarancji bezpieczeństwa, była
mowa już w pierwszej odsłonie
jego procesu, ale ani wymiar
sprawiedliwości, ani organa
ścigania nie okazały żadnego
zainteresowania tym wątkiem.
Jednakże z uwagi na to, że to
właśnie tzw. taśmy Falenty w
znacznym stopniu doprowadziły elektorat do zwiększenia
zbrzydzenia się Platformą Obywatelską, politycy dzisiejszej
prawicowej opozycji, a za nimi
media, zaczynają wspominać
o możliwości zorganizowanej działalności przestępczej
mającej na celu obalenie (nie
szkodzi, że w drodze demokratycznych wyborów) rządów
sprawowanych głównie przez
Platformę Obywatelską.
Problem w tym, że jakoś nikt
z nich nawet się nie zająknie o
tym, że swego czasu (2002 –
2004) to przede wszystkim środowisko polityczne dzisiejszej
Platformy (Gazeta Wyborcza i
Adam Michnik) sprokurowało
tzw. aferę Rywina, która miała
polegać na złożeniu przez Lwa
Rywina rzeczonemu Michnikowi propozycji korupcyjnej,
w sprawie uchwalenia „przyjaznej” dla spółki Agora S.A.
ustawy o radiofonii i telewizji.
Jedynym dowodem było nagra-

nie (przez A. Michnika) jego rozmowy, a w zasadzie pijackiego
bełkotu z Lwem Rywinem, który
podczas popijawy w mieszkaniu Michnika bredził coś o „grupie trzymającej władzę” (rządziła wówczas koalicja SLD-PSL),
która za przysługę w postaci korzystnych dla Agory zapisów w
ustawie, winszuje sobie 17 mln.
USD, czyli dzisiejsze ok. 60 mln
zł. Oczywiście, ani powołana komisja śledcza, ani prokuratora
żadnej takiej grupy nie ustaliła,
a jedyną ofiara tej afery stał się
sam Lew Rywin, skazany na rok
wiezienia i 100 tys. zł. grzywny.
Przypomnę, że jedynym dowodem w sprawie był nagrany
przez Michnika pijacki bełkot
Rywina. Sądzę więc, że dzisiejsze organa ściągania i wymiaru
sprawiedliwości wiele uczynią,
aby jedynym skazanym w sprawie „taśm Falenty” był on sam.
W odróżnieniu od Platformy,
której prominenci doskonale

pamiętają, że w ten sposób (w
drodze demokratycznych wyborów) obalili rząd SLD-PSL,
więc liczą na to, że historia się
powtórzy. Problem w tym, że
ona jeżeli się już powtarza, to
jedynie w postaci tragifarsy. Zaczyna się więc robić ciekawie.
www.janusz-bartkiewicz.eu

PS.
Życzę M. Falencie dużo
zdrowia psychicznego, co zagwarantuje mu fizyczne przetrwanie okresu pobytu w zakładzie karnym. No i musi uważać,
aby nie spadł z pryczy lub pośliznął się na mydle.
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

Hrabi w Wałbrzychu
Na występ kabaretu Hrabi
„Wady i waszki” zapraszamy
15 czerwca 2019r. o godz.
20.00 do Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury na terenie
Starej Kopalni.
- Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. Mniej lub
bardziej upierdliwe. Wszystko
zależy od tego, po której stronie się jest. MY mamy wady,
które dodają nam uroku, czynią nas bardziej interesującymi. Ale ONI mają wady nie do
zniesienia. MY nie jesteśmy
leniwi, my tylko dostrzegamy,
że fajnie jest leżeć na kanapie.
To ONI są leniwi. Tak zwyczajnie, w sposób prosty, upierdliwy. Dlatego MY nie mamy
wad, MY mamy WASZKI” – tak

o programie piszą artyści. Kabaret Hrabi tworzą: charyzmatyczna Joanna Kołaczkowska,
pomysłowy Dariusz Kamys,
prześmieszny Tomasz Majer
i umuzykalniony Łukasz Pietsch.
Dwa lata temu kabaret Hrabi gościł w Wałbrzychu z programem „Cyrkuśniki”, który
rozbawił publiczność.
- Jesteśmy przekonani, że
również nowy program przypadnie do Państwa gustu. Bilety w cenie 90 zł (przedsprzedaż), 110 zł (w dniu występu)
do nabycia w kasach WOK oraz
online
www.bilety.wok.walbrzych.pl – zachęcają organizatorzy.
(JR)
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Krzyk pomiędzy urwiskami
Andrzej
Basiński

Do polskich podziałów nie
potrafię podejść z zimną obojętnością i dystansem. Nie leży
to w mojej naturze. Wielka
szkoda, bo zapewne straciłem
przez to kawał żywota i zapewne na tym nie koniec, a ponieważ do młodzieniaszków się
nie zaliczam, prognozy przede
mną raczej ponure. Teraz zatem myślę wyłącznie o w miarę
normalnej przyszłości moich
dzieci i wnuków, ale i z tym jest
kłopot, bo prezes z Żoliborza,
akuszer i pogłębiacz dzielącego dwie Polski rowu, wykazuje
aktywność i pomysłowość na
rzecz kontynuacji paskudnego
procesu.
Od pewnego czasu Polską
steruje człowiek zły, którego
ambicje szkodzą krajowi. Piszę
to z pełną odpowiedzialnością
i przekonaniem, gdyż obserwuję go od wielu lat. Wydaje
mi się, że liczyła się dla niego
jedynie matka, brat, a teraz
bratanica, natomiast pozostałych rodaków zaledwie toleruje

i traktuje z zimnym wyrachowaniem. Na empatię, zrozumienie i współczucie, bardziej
może liczyć jego kot, aniżeli
pozostali Polacy, w tym ludzie
z niepełnosprawnościami i
w inny sposób pokrzywdzeni przez los. To ponury mistrz
mistyfikacji, także wtedy, gdy
w otoczeniu goszczących go
konsumuje schabowego z
kapustą. Przeistacza się w takich przypadkach (zapewne z
niemałym trudem) w swojaka,
rozumiejącego jak nikt inny
problemy go podejmujących.
Ma wówczas dla nich uśmiech
i lepsze słowo oraz traktuje
instrumentalnie, bo taka reakcja mu się po prostu opłaca w
perspektywie wyborów i służy
jego partii, a nie całemu krajowi. Wszystkie „plusy” mają jedynie zapewnić jej zwycięstwo,
a potem choćby potop. Gdy
mowa o destrukcji i reformie
przez niszczenie (np. edukacji),
od razu przychodzi mi na myśl
Jarosław Kaczyński, człowiek,
który nie potrafi budować dobra, szczerze i spontanicznie
wyciągnąć ręki do swoich przeciwników w imię narodowej
zgody oraz zdyscyplinować
swoje otoczenie na rzecz reakcji pozytywnych wobec adwersarzy. Z racji swojej faktycznej

REKLAMA

pozycji w krajowej polityce,
ma wielkie możliwości, by dołożyć się do tworzenia lepszej
rzeczywistości dla wszystkich.
Mógłby przejść do historii jako
postać jasnej strony mocy, ale
tego nie zrobi. Nie, bo nie. Woli
przecież zarządzać przez konflikty, być mistrzem pogardy
i niestrudzonym konstruktorem nienawiści, który tragedię smoleńską z pełnym cynizmem wykorzystał dla swoich
i partyjnych celów. Zatruł nią
naszą rzeczywistość, podłożył
dynamit pod polską mizerną
wspólnotę oraz dalej poszukuje okazji do kolejnych niszczycielskich inicjatyw. Wielokrotnie pokazał, czym jest pycha (w
Sejmie: „ja bez żadnego trybu”)
oraz dzielenie (gorszy sort) i
wykluczenie (zdrajcy). Jeśli wygra najbliższe wybory, przekonamy się o tym dotkliwie. My,
ludzie pragnący życia w cywilizowanym, prawdziwie europejskim kraju. Zapewne prezes
już przygotował bogatą paletę
kłamstw, strachów i oszczerstw
oraz decyzji, które mają wbić
opozycję w błoto i kłamliwymi
pomówieniami rozwalić np.
groźnych
samorządowców.
Dla ludzi przyzwoitych jest synonimem trucizny i wstydu.
Odczuwają oni również wstyd
REKLAMA

Jesteś osobą młodą?
Poszukujesz pracy?
Chcesz zdobyć doświadczenie?
Myślisz o podniesieniu swoich kwaliﬁkacji?
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.
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,
Pamiętaj, że wszelkie bieżące informacje
dostępne są na stronie internetowej urzędu
www.walbrzych.praca.gov.pl

za ludzi, którzy uznali go za
swojego bożka.
„Jarosław Kaczyński to stuprocentowy cynik. Fanatyczna
wiara w słuszność celów usprawiedliwia w jego oczach sięganie po dowolne środki. Nie ma
w polityce człowieka równie
bezwzględnego jak on” - to
słowa sprzed siedmiu lat... Jarosława Gowina, obecnego koalicjanta prezesa. Wymowne, co?
Mam pełne prawo mówić,
że Polsce przynosi wstyd także
znaczna część elektoratu PiS, i
nie chodzi tu o beneficjentów
„plusów”, bo ich zachwyt z
tego powodu rozumiem. Mówię o betonie czy teflonie, jak
kto woli, o ludziach nieprzemakalnych, którym prezes wmówi
wszystko i którzy przyjmą ze
zrozumieniem każdy idiotyzm i
kłamstwo TVP Jacka Kurskiego
oraz mających w nosie wszystkie nieprawości i skandale
tego ugrupowania. Mówię o
ludziach, którzy nie wykazują
najmniejszej woli krytycznego spojrzenia na narzuconą
wolę prezesa, np. piętnujących
protesty nauczycieli, lekarzy
rezydentów, czy osób niepełnosprawnych oraz wychwalających demolującą szkolnictwo byłą minister Zalewską.
O ludziach całujących brzegi
sutanny księży, także zamieszanych w pedofilię, natomiast
piętnujących własne dzieci,
które stały się ofiarami zbrodniarzy i doprowadzających je
swoją obojętnością nawet do
samobójstw. To ludzie (dlaczego o tym nie wspomnieć?) z
umysłowymi deficytami, którzy
nie potrafią czytać i słuchać ze
zrozumieniem, bo prezes (Jarosław Polskę Zbaw) im wszystko
wyjaśni. Wstydzę się, że na opinię o Polsce wpływają głównie
ciężko wystraszeni, mizernie
wykształceni zakłamani świętoszkowie, oddani bez reszty
urzędnikom Pana Boga mimo
ich niezdrowych skłonności,
zawsze gotowi do bezrozumnej agresji i zawiści mieszkańcy
wsi i małych miasteczek (statystyki nie kłamią). Takich prezes
potrzebuje najbardziej, a oni
nie mogą żyć bez niego. Powstało coś na wzór dużej, patologicznej rodziny, która skutecznie odeprze każde dążenie
do normalności i każdego, kto
będzie usiłował wpuścić świeżego powietrza do ich chałupy
oraz w ich mniemaniu zagrozić
tym jej lokatorom, potraktują z
buta. „Naszych” ludzi, choćby
byli przestępcami, należy bronić za wszelką cenę. Dlatego
nawet najbardziej paskudna
afera PiS-owi nie zagrozi.
Nie godzę się na to, ale nic
nie mogę, jak też wielu innych,
poradzić na to, że to właśnie
oni, zaludniający polskie czarne dziury na wschodzie czy

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

południu (to jedne z ponurych
zaszłości zaborów), mogą zadecydować o kształcie Polski na
następne lata. Jakąż ironią losu
jest to, że ugrupowanie konsekwentnie niszczące podstawy
demokratycznego ładu, okazuje się największym jak do tej
pory beneficjentem demokratycznych wyborów! Tacy ludzie
zaważą na losie również moich
dzieci i wnuków, bo obok nich
wyleguje się armia obojętnych,
którzy omijają wyborcze urny z
daleka. Jakże uboga jesteś Pol-

sko... Kogo chcesz pouczać, dla
kogo chcesz być wzorem?
Staram się krzyczeć, acz nie
w sensie dosłownym, do tych
po drugiej stronie głębokiego
jaru. Czy warto?

***

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

Ośrodek aktywnego
relaksu

- I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu rozpoczęło realizację projektu
„Ogródek Aktywnego Relaksu”, finansowanego z Funduszu Toyoty
„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. W tym tygodniu aura dopisała
i mogliśmy wprowadzić koparkę, która przygotowała teren pod dalsze
prace. Przywieźliśmy pierwsze transporty kruszywa pod boisko do
petanque. W planach mamy też przyrządy do street workoutu oraz stół
do tenisa stołowego. W naszym ogrodzie znajdzie się miejsce na leżaki
i siedziska, tak aby niektóre lekcje mogły odbywać się w plenerze. Już
niebawem nasi uczniowie i nauczyciele ruszą do pracy wolontariackiej:
będą grabić, siać trawę, sadzić kwiaty, a także zadbają o estetyczny
wygląd murków – relacjonuje Beata Urbaniak, zastępca dyrektora I
Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

(RED)

DB2010

Czwartek, 13 czerwca 2019 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Seanse w Sokołowsku
Zapraszamy na inaugurację sezonu filmowego w
Sokołowsku, która odbędzie
się w sobotę, 15 czerwca, w
Kinoteatrze Zdrowie o godzinie 18:00. Letnią reaktywację
kina rozpocznie pokaz filmu
„Maudie” w reżyserii Aisling
Walsh.
- To ciepła opowieść o
jednej z najważniejszych kanadyjskich malarek – Maud
Lewis. Wybór filmu otwarcia
okazał się być oczywistością ze
względu na Bożennę Biskupską - wszechstronną artyskę,
„matkę” Międzynarodowego
Laboratorium Kultury z siedzibą w Sokołowsku - podkreśla
Diana Dąbrowska, nowa kuratorka Kinoteatru Zdrowie w
Sokołowsku. - Z tego względu
już od godziny 15:00 zapraszamy na specjalne spotkanie z
Bożenną Biskupską, połączone
z kameralnym spacerem po
Laboratorium Kultury. Będzie
to doskonała okazja, by poznać stopień zaawansowania
prac budowlanych poczynionych w dawnym Sanatorium
dr Brehmera, a także by zaznajomić się z pełną ofertą działań
kulturalnych przygotowanych
na sezon letni 2019 przez Fundację InSitu realizującą wizję
jej fundatorów. Bo oprócz re-

Spotkanie z poetką

Wręczenie
dyplomów
- Uwaga studenci Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie!
Nadeszły upragnione wakacje i
w związku z tym ogłaszamy, że
zakończenie roku akademickiego odbędzie się 15 czerwca (sobota), w Sali Spotkań im. Włodka
Szomańskiego. Zapraszamy na
godz.10.00 po odbiór dyplomu
ukończenia I roku studiów – zachęcają organizatorzy.
(RED)

Z przyrodą
w zgodzie

W Sokołowsku rozpoczyna się sezon filmowy.
aktywacji KinoTeatru Zdrowie,
Laboratorium Kultury to program rezydencji artystycznych
i trzy festiwale – „perełki” na
skalę światową.
Godzinowy rozkład jazdy:
15.00 – Specjalne spotkanie z
Bożenną Biskupską połączone
z oprowadzaniem (Sanatorium,

Sala Multimedialna); 18.00 –
otwarcie Kinoteatru „Zdrowie”
w Sokołowsku; 18.20 – krótka
niespodzianka filmowa dla
widzów; 18.30 – pokaz filmu
„Maudie” w reżyserii Aisling
Walsh; 20.30 – Afterparty dla
gości (Kinoteatr „Zdrowie”).
(JJ)

Grupa przedszkolaków z PSP
w Kowalowej wzięła udział w
międzyszkolnym
konkursie
wiedzy
przyrodniczo-ekologicznej ,,Z przyrodą w zgodzie’’, który odbył się w PSP nr
2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.
Uczniowie z Kowalowej zajęli
w nim I miejsce. Rywalizowali z
rówieśnikami ze szkół z regionu
wałbrzyskiego,
odpowiadając
na pytania dotyczące ekologii i
przyrody, ale także musiały się
wykazać umiejętnością segregacji odpadów czy znajomością
odgłosów ptaków. Swoją wiedzą
mogłyby zawstydzić niejednego
starszaka. Gratulujemy ogromnej
wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!
(RED)

Uczestnicy spotkania w mieroszowskiej bibliotece.
Anna Leśniewska - poetka
z Wrocławia, autorka siedmiu tomików wierszy, dziennikarka i podróżnik, a także
fotografik oraz właścicielka
własnego wydawnictwa Angel spotkała się z uczniami ze
Szkoły Podstawowej w Kowalowej w Gminie Mieroszów.
- W bibliotece Mieroszowskiego Centrum Kultury zaprezentowałam uczniom z Kowalowej wiersze, które piszę dla
dzieci. Rymowanki, bo takie najbardziej przemawiają do dzieci,
wiersze, które niosą z sobą ważne przesłania życiowe. Wielkim
moim pragnieniem było zachęcenie dzieci do czytania książek
i do korzystania z biblioteki. Na
własnym przykładzie, a czytanie książek było moją pasją od
dziecka, próbowałam pokazać,
jakie to ważne i pożyteczne, by
wraz z książką czytaną w wer-

sji papierowej odbywać piękne podróże w świat marzeń,
wzbogacać słownictwo, by
potem nie robić błędów ortograficznych, karmić się wiedzą,
by wyrosnąć na dobrego, mądrego człowieka. Każdy wiersz
opatrzyłam obrazami. Był też
czas na prezentację przez dzieci ich ulubionych wierszy, co
nagradzałam drobnymi upominkami. Cieszę się bardzo,
że mogłam się spotkać z tak
uzdolnionymi i grzecznymi
uczniami. Nie był to czas stracony, cieszyłam się, że mogę
tym dzieciom coś z siebie dać
i może zasiać ziarno umiłowania czytania książek. Wyjechałam z Mieroszowa ubogacona
duchowo i obdarowana regionalnymi upominkami przez kierownictwo biblioteki – relacjonuje Anna Leśniewska.
(RED)
REKLAMA

Konferencja edukacyjna ZUS
w Starej Kopalni
O potrzebie edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych rozmawiano
6 czerwca podczas konferencji ,,Ubezpieczenia społeczne. Lekcja historii. Potrzeba przyszłości”.
Wałbrzyski Oddział ZUS zorganizował konferencję edukacyjną poświęconą ubezpieczeniom społecznym w kontekście przeszłości i wyzwań przyszłości. Miejsce organizacji nie było przypadkowe. Ziemia wałbrzyska ma bardzo bogatą i długą historię związaną z zabezpieczeniem
społecznym, którym obejmowani byli górnicy i ich rodziny.
Głównym celem konferencji była edukacja na temat ubezpieczeń społecznych, szczególnie wśród młodego pokolenia, dlatego też do udziału
w konferencji zostali zaproszeni m.in. dyrektorzy wałbrzyskich szkół, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Dolnośląskich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.
Historię wałbrzyskich ubezpieczeń przedstawił Mateusz Mykytyszyn - Prezes Fundacji Księżnej Daisy. Kierownik Urzędu Statystycznego
w Wałbrzychu – Magdalena Victor - przedstawiła dane statystyczne, które dotyczą naszej sytuacji demograﬁcznej pod kątem wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych. Doktor Małgorzata Solarz z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu powiedziała o wynikach badań na temat
świadomości ubezpieczeniowej przeprowadzonych wśród studentów.
Natomiast Barbara Owsiak – Wicedyrektor Gabinetu Prezesa w Centrali
ZUS – przedstawiła formy i metody kształcenia oferowane przez ZUS.
Drugą częścią spotkania był panel dyskusyjny z udziałem kierownika
Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, na-

PATRONAT:

uczyciela biorącego udział w ,,Lekcjach z ZUS”, ucznia - laureata ﬁnału
olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu oraz przedstawiciela Centrali ZUS.
Konferencja została objęta patronatami: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
M.W.
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Stawiają na ekologię
Szczawno-Zdrój
chce
przystąpić do pakietu działań w ramach smart city. Jednym z jego elementów jest
rower miejski.
W szczawieńskim urzędzie
odbyło się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami jednego
z wiodących operatów telekomunikacyjnych. Rower miejski
to jeden z filarów pakietu smart
city. Jego wypożyczenie trwa
kilka sekund – zamek odblokowuje albo specjalna aplikacja

zainstalowana w smartfonie
lub SMS wysłany na podany
numer. Proste, szybkie, komfortowe. - Chcielibyśmy na początku uruchomić w ramach tego
projektu 20 rowerów, może
część z nich byłaby z napędem
elektrycznym, bo jednak sporo
jest wzniesień i przewyższeń na
terenie Szczawna – mówi Marek Fedoruk, burmistrz miasta.
– Uważam, że to ciekawa oferta
zachęcająca także turystów do
odwiedzenia Szczawna. Wiele

osób jest zainteresowanych aktywnym zwiedzaniem, ale niekoniecznie chcą wozić ze sobą
rowery, to utrudnienie. Rower
miejski rozwiązuje te kwestie.
Władze miasta chciałyby,
aby projekt ruszył w Szczawnie-Zdroju jeszcze w tym roku.
Także w tym roku gmina zamierza zainstalować 6 sensorów mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza, to także
element smart city.
(ABP)

Władze Szczawna-Zdroju chcą w tym roku uruchomić miejską wypożyczalnię rowerów.
REKLAMA

Sesja
absolutoryjna

REKLAMA

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

14 czerwca zaplanowana
jest X sesja Rady Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju. Jednym z
ważniejszych punktów obrad
będzie udzielenie absolutorium za 2018 rok burmistrzowi Markowi Fedorukowi.
Regionalna Izba Obrachunkowa, organ kontrolujący poczynania burmistrza w kwestiach
finansowych, wydała opinię
pozytywną. - W 2018 roku mieliśmy najwyższy od 2015 roku
poziom wydatków inwestycyjnych – na łączną kwotę blisko
7 mln zł. To prawie 22,5 proc.
wszystkich wydatków w 2018
roku. Wydatki na bieżące utrzymanie miasta sfinansowane
zostały wyłącznie dochodami
własnymi i udało się jeszcze
wypracować nadwyżkę - ponad 3,5 mln zł. To pozwoliło
realizować duże i potrzebne
inwestycje – m. in. budowę krytej pływalnie Delfinek, windy
w urzędzie miejskim, program
Kawka, remonty dróg i chodników, wprowadzenie e-usług.
Sytuacja budżetu jest stabilna i
gwarantuje dalszy, zrównoważony rozwój miasta, co widać
po toczących się inwestycjach
– podkreśla burmistrz Marek
Fedoruk. Radni będą także głosować nad raportem o stanie
gminy, który burmistrz po raz
pierwszy przedłożył radzie.
(ABP)

Puchar Polski
w Dogtrekkingu
Zapraszamy do uczestnictwa
w ciekawym wydarzeniu, już
po raz kolejny Szczawno-Zdrój będzie gościć miłośników czworonogów, lubiących aktywnie spędzać czas.
Dogtrekking to nic innego, jak
wędrówka z psem lub psami
przypiętymi do opiekuna za
pomocą linki amortyzowanej
oraz pasa biodrowego. Jak
ktoś lubi rywalizację można go
uprawiać sportowo lub czysto
rekreacyjnie, traktując jako turystykę z psem. W Szczawnie-Zdroju pojawi się około 200
uczestników z całej Polski, w
zawodach może wziąć udział
każdy właściciel czworonoga,
nie jest potrzebne żadne wyszkolenie. Podczas imprezy w
Szczawnie-Zdroju do wyboru
będą dwie trasy: 15 i 25 km.
Wydarzeniu, które odbędzie
się 15 czerwca w godz. 10:0016:00, towarzyszyć będą warsztaty weterynaryjne, porady
behawiorysty i wiele innych
atrakcji.
(ABP)

• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
 25-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
SZYBA
W OKNIE

DRZWI
już od 950zł
z montażem

GRATIS
U NAS TANIEJ!

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Raport
ze Szczawna - Zdroju
Pracują krócej
W związku z wysokimi temperaturami Urząd Miejski w
Szczawnie-Zdroju w tym tygodniu pracuje krócej. Szczawieński magistrat będzie czynny w godz. 7:00-14:00.
Festiwal Wieniawskiego
54. Festiwal im. Henryka
Wieniawskiego
odbędzie
się w Szczawnie-Zdroju w
dniach 27-30 czerwca. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa z kilku powodów. Koncert
inauguracyjny odbędzie się w
Białej Sali, gdzie w 1855 roku
przebywający w Szczawnie-Zdroju Henryk Wieniawskie
dał pierwszy koncert. Wystąpi
światowej sławy koreańska
skrzypaczka Bomsori Kim. Po
raz pierwszy na szczawieńskim festiwalu zabrzmią także
skrzypce, na których grał sam
Henryk Wieniawski - i wydarzy
się to po raz pierwszy w Polsce
od czasów powojennych. - To
dla nas wielkie wydarzenie kulturalne, zapraszam serdecznie
do Szczawna-Zdroju - podkreślał burmistrz Marek Fedoruk.
Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie teatru: http://www.teatr-zdrojowy.pl, a także w wydarzeniu na
FB poświęconym festiwalowi.
Bezpłatne wejściówki można
odbierać od czerwca w biurze
teatru.
Szukają dyrektora
Burmistrz Szczawna-Zdroju
zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko
dyrektora Teatru Zdrojowego
im. Henryka Wieniawskiego w

Szczawnie-Zdroju. Oferty należy składać do 15 lipca 2019 r. na
adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 17 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Szczawnie-Zdroju
(pokój nr 5). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
https://www.szczawno-zdroj.
pl/aktualnosci/1/news/60/entry/3570.
Zmiany w funduszu
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczawnie-Zdroju informuje, że w nowym okresie
zasiłkowym nastąpi zmiana
kryterium
dochodowego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800
zł. Wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju.
Palmy na deptaku
Kolejna, zielona niespodzianka dla mieszkańców i
kuracjuszy,
spacerujących
w okolicach hali spacerowej
i pijalni wód mineralnych w
Szczawnie-Zdroju. Pojawiły
się tam agawy i palma w donicach, które idealnie wpisują
się nie tylko w krajobraz, ale i
panujący klimat. Rośliny udostępniła gminie Palmiarnia w
Wałbrzychu w ramach dobrej,
sąsiedzkiej współpracy.
(ABP)
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Zapisy na wakacje
Trwają zapisy dzieci w
wieku 6 - 12 lat zamieszkałych w Gminie Głuszyca na
zajęcia wakacyjne organizowane przez Centrum Kultury-MBP w Głuszycy w dniach
15 lipca - 26 lipca br.
W ciągu dwutygodniowych zajęć podczas tegorocznych wakacji zaplanowano

wiele atrakcji, m.in. wycieczki
piesze i wyjazdowe do ciekawych miejsc, gry i zabawy
sportowe, gry terenowe, wyjścia na basen, zajęcia integracyjne, muzyczne i plastyczne,
spotkania z ciekawymi ludźmi.
- Zapisy trwają do 17
czerwca.
Pierwszeństwo

Młode talenty 2019!
przy zapisach mają dzieci, które nie są zapisane na
pierwszą turę planowanych
w tym roku zajęć wakacyjnych. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy rodziców lub
opiekunów dzieci o osobiste
zgłaszanie się do CK-MBP
w Głuszycy. Dodatkowe informacje udzielane są pod

nr tel. 503 102 817. Koszt
uczestnictwa dziecka wynosi 100 zł. Zadanie zostanie
dofinansowane z budżetu
Gminy Głuszyca. Regulamin
zajęć wakacyjnych dostępny
jest na stronie Centrum Kultury-MBP – wyjaśniają organizatorzy akcji.
(MC)
REKLAMA

Muzycy, recytatorzy, tancerze, graficy – to oni pojawili
się w finale konkursu Gminne
Młode Talenty, który odbył się
7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy.
Podczas finału zaprezentowali się głuszyccy artyści - mali
i ci trochę więksi. Ich występy oceniało jury, przyznając
każdemu punkty za występy,
swoje noty po zakończeniu
prezentacji wystawiła również
publiczność. Każdy otrzymał
dyplom oraz nagrodę za udział.
Przyznano również tytuły „Supertalentów” oraz nagrodę

publiczności. Organizatorem
konkursu „Gminne Młode Talenty” była grupa nieformalna
„Łowcy Talentów” działająca
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Głuszycy. Na realizację konkursu grupa nieformalna „Łowcy Talentów” otrzymała 3400
zł dofinansowania w ramach
programu „Dolnośląskie Małe
Granty” z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Operatorem
programu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.
(MC)

Raport
z Gminy Głuszyca
Rowery czekają

Lato z dwójką

Zapraszamy do korzystania
z rowerów elektrycznych,
które można wypożyczyć
w głuszyckim Centrum Kultury-MBP.
Wypożyczalnia
rowerów czynna do 31 października w dni powszednie od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30 -10.00 oraz w godz.14.30
– 16.00. Przypominamy, że istnieje możliwość rezerwacji rowerów telefonicznie, dzwoniąc
pod numer 503 102 817. Przed
wypożyczeniem roweru należy
zapoznać się z regulaminem
wypożyczalni.

7 czerwca po raz kolejny w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Głuszycy odbył się festyn
„Lato z Dwójką”. Na przybyłych czekała moc atrakcji:
pokazy iluzji, malowanie twarzy, zabawy z animatorami,
potyczki rodzinne czy turniej
szachowy. „Lato z Dwójką” to
coroczna impreza, tym razem
zorganizowana przez grupę
nieformalną „Dla mieszkańców – dla nas”. Dla najmłodszych głuszyczan to świetna
okazja na aktywne spędzenie czasu w gronie rodziny
i przyjaciół. Na organizację
wydarzenia grupa działająca
przy SP nr 2 otrzymała 5 tys.
zł dofinansowania w ramach
programu „Dolnośląskie Małe
Granty”. Projekt dofinansowany jest z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a jego
operatorem jest Dolnośląska
Federacja Organizacji Pozarządowych.

Odbiorą w piątek
W związku ze świętem przypadającym na 20 czerwca
(czwartek) nastąpi zmiana
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca. Odpady
odbierane w czwartki z ulic
ujętych w harmonogramie zostaną odebrane w piątek 21
czerwca.

(MC)
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Trzy dni dobrej zabawy
W dniach 7-9 czerwca
2019 r. mieszkańcy hucznie obchodzili Dni Świebodzic, połączone w tym roku
z wyjątkowym jubileuszem
740-lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji odbył się
szereg imprez i wydarzeń, a
na głównej scenie pojawili
się znani polscy artyści. W
wydarzeniach związanych
z 740-leciem wzięli udział
przedstawiciele miast partnerskich z Waldbröl (Niemcy), Hrusova (Słowacja) i Jilemnic (Czechy).
W piątek w Parku stanął
Gród Średniowieczny z grami
i zabawami dla najmłodszych.
Sobota rozpoczęła się od
Muzycznej Sceny w Rynku, na
której swoje artystyczne zdolności przedstawił Chór Melodia, dzieci ze świebodzickich
przedszkoli, a także laureaci
konkursu „Zostań Gwiazdą Dni
Świebodzic”. Po występach
odbyło się uroczyste otwarcie

w którym udział wzięli: poseł
na Sejm RP Ireneusz Zyska,
burmistrz Świebodzic Paweł
Ozga, wiceburmistrz Mariusz
Szafraniec,
przewodniczący
Rady Miejskiej Świebodzic Zdzisław Pantal, sekretarz miasta
Sabina Cebula, goście z miast
partnerskich Waldbröl, Hrusova i Jilemnic, a także świebodziccy radni, burmistrzowie i
przedstawiciele miast, firm i
instytucji
współpracujących
z gminą, właściciele świebodzickich firm, uczniowie, grono pedagogiczne z placówek
oświatowych i przedstawiciele
organizacji
pozarządowych.
Odbył się ekscytujący pokaz
mażoretek i orkiestry dętej. Następnie wszyscy uczestnicy, na
czele z mażoretkami, orkiestrą,
pocztami szkół i stowarzyszeń
przeszli barwnym korowodem
ulicami na Stadion Miejski przy
ul. Rekreacyjnej 1 w Świebodzicach, gdzie odbywała się dalsza
część dni miasta. Po uroczystym

otwarciu Dni Świebodzic burmistrz miasta Paweł Ozga podziękował za wkład wniesiony
w rozwój miasta i pracę na rzecz
społeczności lokalnej swoim
poprzednikom - Janowi Wysoczańskiemu, Leszkowi Gucwie
i Bogdanowi Kożuchowiczowi.
Potem na uczestników czekało jeszcze więcej atrakcji m.in.
otwarty turniej w dwuboju
kręglarskim, występy taneczno-wokalne, a co najważniejsze
koncerty gwiazd: TEDE i Strachy
na Lachy. W sobotę odbyła się
również dyskoteka.
W niedzielę program imprezy był równie ciekawy - dzieci
mogły bawić się w specjalnie
przygotowanej,
bezpłatnej
strefie zabaw, a przed świebodzicką publicznością wystąpili:
Asia Siwarska, Zespół Animacja, Beata Bednarz, a także polskie gwiazdy Marcin Daniec i
Blue Cafe.
W ramach obchodów Dni
Świebodzic odbyły się również
REKLAMA

imprezy i wydarzenia towarzyszące. Z okazji Jubileuszu
740-lecia nadania praw miejskich Świebodzicom inicjatywą Koła nr 1 Polskiego Związku Filatelistów im. Pionierów
Świebodzickiej Filatelistyki w
Świebodzicach oraz Stowarzyszenia Towarzystwo Lotnicze
w Świebodzicach, przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury
w Świebodzicach i Poczty Polskiej zorganizowana została
poczta szybowcowa. Wszystkie
przesyłki, które zostały nadane
przez mieszkańców w dniu 10
czerwca zostaną przetransportowane za pomocą szybowca.
Świebodziccy filateliści zorganizowali też V Sympozjum Filatelistyczne.
Dla fanów sportu przygotowano interesujący program.
Można było wziąć udział w
Otwartym Turnieju w Dwuboju Kręglarskim, Mistrzostwach
Świebodzic w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc, a także obejrzeć

Tłumy mieszkańców uczestniczyło w tegorocznych Dniach Świebodzic.
turniej piłki nożnej, w którym
udział wzięli samorządowcy i
rodzice z Publicznego przedszkola nr 2, Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2, Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 1.
Zwycięzcami zostali rodzice ze
Szkoły nr 2.
W niedzielę obył się Dzień
Dawcy Szpiku. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez
Centrum Rozwoju FUNABERIA
już po raz piąty. Dzięki wielkiemu sercu i zaangażowaniu

udało się zarejestrować 13 potencjalnych dawców. Ponadto, w namiocie Gminy Świebodzice były sprzedawane
pamiątkowe koszulki i torby
z logiem 740-lecia i nadrukami nawiązującymi do historii
miasta.
- Dziękujmy wszystkim za
udział, dobrą zabawę i dużą
frekwencję. Już teraz zapraszamy na Dni Świebodzic 2020 –
mówi w imieniu organizatorów
burmistrz Paweł Ozga.
(WP)
REKLAMA
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Święto czytelników
11 czerwca Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach
odwiedziła wrocławska pisarka Agnieszka Lingas-Łoniewska.
Na spotkanie autorskie
przybyli nie tylko mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice,
ale także przyjezdni goście.

Dopisała frekwencja i świetne
humory. Agnieszka Lingas-Łoniewska przyszła na świat 14
listopada 1972 roku w Wałbrzychu, jednak swoje życie
związała z Wrocławiem. W stolicy Dolnego Śląska na tamtejszym uniwersytecie ukończyła
studia na kierunku filologii
polskiej. Przez wiele lat praco-

wała w korporacji, jednak postanowiła rzucić tę pracę, gdy
jej książki zaczęły odnosić sukcesy. Jest autorką poczytnych,
kierowanych głównie do kobiet powieści obyczajowych,
w których wątki romantyczne
przeplatają się z elementami sensacyjnymi. Wśród jej
książek, których dotychczas
napisała ponad dwadzieścia,

można wyróżnić popularne,
pełne emocji cykle powieściowe „Łatwopalni” oraz „Zakręty
losu”. Jej książki są jednymi z
najbardziej poczytnych w naszej bibliotece.
Tego samego dnia nagrodzeni zostali najlepsi czytelnicy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starych Bogaczowicach.
(IL)

Agnieszka Lingas-Łoniewska długo podpisywała swoje książki.
REKLAMA

Najlepsi czytelnicy z Gminy Stare Bogaczowice dostali nagrody.

Raport z Gminy Stare
Bogaczowice
Dzień rodziny

Soboty bez nudy

Gmina Stare Bogaczowice
oraz Przedszkole u Mikołaja
zapraszają na Dzień Rodziny,
który odbędzie się 13 czerwca
o godz. 14:30 na terenie Przedszkola w Strudze. Tego samego dnia, o godz. 15:00 nastąpi
oficjalne otwarcie Lokalnego
Ośrodka Integracji Społecznej w Strudze. Organizatorzy
gwarantują świetną zabawę.
W programie fotobudka, animacje dla dzieci i malowanie
buziek, dmuchaniec, wata cukrowa, wspólne grillowanie i
słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci.

15 czerwca - Dni Gminy Stare Bogaczowice na stadionie
sportowym w Starych Bogaczowicach. Start godz. 14:00.
W programie bezpłatne atrakcje dla dzieci, zajęcia z animatorami, rodzinne gry i zabawy z
nagrodami, pyszne jadło i koncert zespołu „Ellixir”. Więcej na
plakacie obok.
29 czerwca - rozpoczęcie sezonu kąpielowego nad Zalewem
w Starych Bogaczowicach, któremu towarzyszyć będzie polowy poczęstunek praz zabawa
taneczna pod chmurką.
(IL)

Spotkanie w sprawie
drogi S3
18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gostkowie w
Gminie Stare Bogaczowice
odbędzie się spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej na odcinku Sady Dolne
- Lubawka.
- Wszystkich mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice
zainteresowanych
budową
drogi S3 na odcinku Sady Dolne – Lubawka informuję, że

spotkanie z wykonawcami
tej inwestycji odbędzie się 18
czerwca 2019 r. w sali sołeckiej w Gostkowie. Wykonawcą
tego odcinka jest firma PORR
S.A. Serdecznie zapraszam na
godzinę 17.00. W spotkaniu
wezmą udział również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
– mówi Mirosław Lech, wójt
Gminy Stare Bogaczowice.
(RED)
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Ślimaki na start!
To już w ten weekend!
Przed nami VIII Wyścig Ślimaków Winniczków w Walimiu.
- Wszystkich, którzy kochają szaleńcze wyścigi i
emocje z nimi związane, zapraszamy 15 czerwca 2019
roku o godzinie 12.00 do

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu na VIII Wyścig Ślimaków Winniczków.
Uczestnikiem wyścigu może
być każda osoba bez ograniczeń wiekowych. Zgłoszenia
przyjmowane będą w dniu
zawodów od godz. 11.30 w
Centrum Sportu i Rekreacji

w Walimiu. Każdy z uczestników może wystawić do zawodów jednego ,,zawodnika”,
którym może być tylko i wyłącznie ślimak winniczek (bez
względu na wymiary). Zawodnicy (czyli ślimaki) mają do
pokonania dystans 1 metra
w czasie nie dłuższym niż 60
minut. Każdy uczestnik przed
przystąpieniem do zawodów
podpisuje zobowiązanie (w
przypadku uczestników do 18

roku życia prawny opiekun),
że po zakończeniu zawodów
pozostawi swojego ślimaka w
jego naturalnym środowisku.
A może to właśnie w tym roku
padnie rekord świata? – mówi
Artur Jarczok z Centrum
Sportu i Rekreacji w Walimiu,
które organizuje tę imprezę.
Szczegóły zawodów i regulamin: www.sport.walim.pl
oraz sport@walim.pl.
(RED)
REKLAMA

Raport z gmin
Grill&Gulasz w Walimiu
- W tym roku Festiwal Gulaszu w Walimiu zmienił formułę i od teraz nazywać się
będzie „Grill&Gulasz”. W
konkursie rywalizować będą
zorganizowane grupy, sołectwa, teamy, stowarzyszenia i
wiele innych. Na wydarzenie
zapraszamy 22 czerwca 2019
r. - startujemy o godz. 14.00 w
Parku Jordanowskim w Walimiu. Będą konkursy, animacje
dla dzieci, występy zespołów
oraz zabawa pod chmurką.
Dla tatusiów przygotowaliśmy
niespodziankę.
Zapraszamy
– zachęcają organizatorzy z
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu. Szczegóły na plakacie
obok.
Kopalnia Folkloru

GRILL&GULASZ

14.00

ROZPOCZĘCIE
IMPREZY

15.00
KONKURS
KULINARNY

16.00
ANIMACJE DLA
DZIECI

17.00

KONCER ZESPOŁU
"LASER"

18.30
GWIAZDA WIECZORU
"GENTLEMANS"

19.30 - 24.00
ZABAWA POD
CHMURKĄ

Z OKAZJI DNIA OJCA
NIESPODZIANKA!!!

ZAPRASZAMY

W Cenrum Kultury i Turystyki w Walimiu gościły zespoły
folklorystyczne, które wystąpiły w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Kopalnia Folkloru.
Na scenie zaprezentował się
Artystyczny Zespół Tańca Narodowego „Druhzba” z Ukrainy
(grupa dziecięco-młodzieżowa) oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”. Publiczność oba
bardzo profesjonalne występy
doceniła aplauzem.
Odpracowali w sobotę
Zgodnie z Zarządzeniem nr
174/2019 Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc z 31 maja
2019 r. Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
będzie

nieczynny w 21 czerwca 2019
roku (piątek). Pracownicy magistratu odpracowali ten wolny dzień w sobotę, 8 czerwca
2019 roku.
Dbajmy o lasy
Gmina Czarny Bór wraz z
Lasami Państwowymi przypomina o konieczności
utrzymywania prawidłowej
higieny i stanu sanitarnego
lasów, stanowiących własność prywatną oraz o odpowiedni ich nadzór. W związku
z zagrożeniami abiotycznymi
i biotycznymi, m.in. suszą, obniżeniem wód gruntowych,
gradacją szkodliwych owadów (kornik drukarz, rytownik
pospolity, kornik ostrozębny),
jak i osłabieniem drzewostanów na skutek działania patogenów grzybowych, jak
opieńkowa zgnilizna korzeni,
korzeniowca
wieloletniego
postępuje proces ich zamierania. Zgodnie z art. 9 i 13 ustawy o lasach z dnia 28 września
1991r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.
2129 ze zm.) właściciele lasów
są zobowiązani do trwałego
utrzymywania lasów, zapewnienia ciągłości ich użytkowania, kształtowania równowagi
w ekosystemach leśnych oraz
podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w
szczególności do wykonywania zabiegów profilaktycznych
i ochronnych w tym zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmierne pojawiających
i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.
(RED)

Sudecka 100
z piknikiem
31 Sudecka 100 coraz bliżej! Jeden z najsłynniejszych
polskich ultramaratonów już
21 czerwca, a dzień później
Rodzinny Piknik Rekreacyjny
na stadionie na Górze Parkowej w Boguszowie-Gorcach.
- Biuro zawodów Sudeckiej 100m rusza w Piątek – 21
czerwca o godzinie 16.00, od
godziny 18.30 zapraszam na
koncert dla publiczności. Start
do naszego legendarnego
ultramaratonu tradycyjnie o
godz. 22.00 z boguszowskiego
Rynku w świetle sztucznych
ogni – zapowiada Sebastian
Drapała, zastępca burmistrza
Boguszowa-Gorc. - Dodatkowo
już teraz zapraszam zawodników, mieszkańców naszego
miasta oraz naszych gości do
udziału w Rodzinnym Pikniku
Rekreacyjnym, który zaplano-

waliśmy na sobotę - 22 czerwca, w godzinach od 13.00 do
18.00 na stadion na Górze
Parkowej. W programie m.in.
kiermasz Fundacji Na Pomoc
Zwierzętom, bezpłatne stoiska
z różnego rodzaju dmuchańcami, grami i zabawami przygotowanymi przez m.in. Fundację RECAL i sklep Decathlon
Szczawno-Zdrój oraz TKKF
Nestor. Będzie także dobra
muzyka oraz stoiska gastronomiczne. W trakcie pikniku odbędzie się ceremonia dekoracji
zwycięzców 31 Sudeckiej 100
oraz Nocnego Maratonu Górskiego. Zapraszam do Boguszowa-Gorc – dodaje Sebastian
Drapała.
Więcej informacji na stronie www.sudecka100.pl oraz
www.osir-boguszow.eu.
(RED)
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Budują skład

Sportowy raport
Porażka akademiczek
W
ostatnim
meczu
sezonu
2018/2019 ekstraligi piłkarek nożnych drużyna Czarni Sosnowiec
pokonała AZS PWSZ Wałbrzych
4:1 (3:1). Bramki: 0:1 Klaudia Fabova (16), 1:1 Martyna Wiankowska
(18), 2:1 Marta Cichosz (37) , Joanna
Operskalska (45-k), 4:1 Marta Cichosz
(63). Żółte kartki: Andrea Horvathova,
Marta Cichosz, Martyna Wiankowska
- Katarzyna Rozmus, Klaudia Fabova.
Widzów: ok. 450.
AZS PWSZ: Jagoda Sapor - Małgorzata
Mesjasz, Klaudia Fabova, Monika Kędzierska, Jessica Pluta, Klaudia Miłek,
Oliwia Rapacka, Karolina Ostrowska,
Julita Głąb, Jagoda Szewczuk, Katarzyna Rozmus; rezerwowe: Dominika
Głowacka, Anna Rędzia, Marcjanna
Zawadzka, Julia Kowalczyk.
Zespół z Wałbrzycha zakończył rozgrywki na 4 miejscu. Mistrzem Polski
został Górnik Łęczna, który wyprzedził
Medyka Konin i Czarnych Sosnowiec.

Zwycięskie pożegnanie
W meczu XXX kolejki grupy wschodniej IV ligi piłkarze Górnika Wałbrzych pokonali Piasta Nowa Ruda
2:0 (1:0). Bramki strzelili: 1:0 Allan De
Paula (33), 2:0 Mateusz Sawicki (61).
Górnik zagrał w składzie: Jaroszewski

(46 Stec) - Michalak, Orzech, Smoczyk,
Wepa, De Paula (66 Sobiesierski), Chajewski (87 Bogacz), Rytko (59 Tragarz),
Oświęcimka (59 Borowiec), Krzymiński, Sawicki (84 Krawczyk). Podopieczni trenera Jacka Fojny zakończyli sezon na drugim miejscu za Śląskiem II
Wrocław.

Górnik bez zarządu?
Czesław Grzesiak zrezygnował z
funkcji Prezesa Klubu Piłkarskiego Górnik Wałbrzych. Taką samą
decyzję podczas Walnego Zebrania
Stowarzyszenie KP Górnik Wałbrzych,
które odbyło się 10 czerwca, podjął
członek zarządu klubu Marcin Korba.
Na tym nie Konic złych wiadomości,
bowiem pozostali członkowie zarządu
piłkarskiego Górnika: Piotr Michalak,
Krzysztof Michalak i Grzegorz Michalak zapowiedzieli rezygnację z pracy
w klubie do 18 czerwca 2019 r. Powodem tych dymisji jest przede wszystkim trudna sytuacja finansowa klubu,
który ma 400 tys. zł długu. Pierwszej
drużynie, która zakończyła rozgrywki
w IV lidze, grozi likwidacja.

Kolarska liga
Przed nami czwarty wyścig w ramach Ligi MTB XC. tym razem młodzi sportowcy spróbują swoich sił w

Wałbrzychu już w najbliższą sobotę
- 15 czerwca. Prawo startu w zawodach ma młodzież szkolna oraz dzieci
zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i niezrzeszeni. W tej edycji
przewidziany jest również start w kategorii juniorzy. Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKOL,
a uczestnicy zdobywają punkty do
challenge’u Dolnośląskiego Związku
Kolarskiego w kategorii młodzik(czka).
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięska drużyna w
klasyfikacji klubowej otrzyma Puchar
Prezydenta Wałbrzycha. Terminy pozostałych wyścigów wchodzących
w skład ligi: 31.08.2019 – Jaworzyna
Śląska, 07.09.2019 – Świebodzice,
21.09.2019 – Szczawno – Zdrój.
(RED)

Bieg Książański
W najbliższą niedzielę, 16 czerwca, odbędzie się XXXI Bieg Książański, najstarsza tego rodzaju impreza w Wałbrzychu. Start nastąpi o
godz. 11, a od godz. 10 trwać będą
zapisy zawodników w Spółdzielni
Mieszkaniowej Podzamcze przy al.
Podwale 1. Wszyscy uczestnicy tego
wydarzenia, będą mogli wziąć w losowaniu nagród, wśród których jest
voucher na weekendowy pobyt dla
dwóch osób.
(bas)

Wałbrzyscy trenerzy Janusz
Ignaczak i Dariusz Ratajczak poprowadzą w nadchodzącym sezonie drugoligowy zespół MKS Aqua
Zdrój Volleyball Team Wałbrzych.
W kadrze zespołu zabraknie kilku zawodników, których zastąpią
nowo zakontraktowani gracze.
Po dwóch latach w barwach MKS
Aqua-Zdrój (i wcześniejszych dwóch
w Victorii PWSZ) w nadchodzących
rozgrywkach nie zobaczymy grającego na pozycji libero Michała Szydłowskiego. Poza nim w składzie wałbrzyskiego drugoligowca zabraknie
także: Pawła Olszewskiego, Adama
Kąckiego, Bartosza Grada, Adriana Bocianowskiego, kapitana Łukasza Szablewskiego oraz Patryka Pracy.
- Każdemu z osobna dziękujemy za
cały sezon, włożony trud i ciężką pracę na rzecz projektu pt. „wałbrzyska
siatkówka”. Dziękujemy za waszą postawę i za to, że godnie reprezentowaliście Wałbrzych w rozgrywkach II ligi
w sezonie 2018/19 – podkreślają działacze MKS Aqua Zdrój Volleyball Team
Wałbrzych i dodają: - Do drużyny MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych dołącza Jakub
Gontarewicz - 22 letni rozgrywający, mający w swoim sportowym CV
takie kluby jak: Buskowianka Kielce,
KPS Siedlce oraz w minionym sezonie - UKS Mickiewicz Kluczbork. Na
pozycję przyjmującego zakontraktowano zawodnika, który dotychczas w
seniorskiej siatkówce reprezentował

Dariusz Ratajczak powraca na trenerską
ławkę w Wałbrzychu.
barwy KS AGH Kraków (I liga piłki) oraz
SPS Chrobrego Głogów, a w 2017 roku
został wybrany MVP Mistrzostw Polski
Juniorów z Żorskiej Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla – to mierzący 200 cm wzrostu Karol Redyk. A na
ten transfer z pewnością czekało wielu
kibiców w Wałbrzychu: pod Chełmiec
powraca po rocznej przerwie na występy w I-ligowej KS Gwardia Wrocław
Bartłomiej Dzikowicz. W nadchodzących rozgrywkach ponownie będą
reprezentować MKS Aqua-Zdrój: Radosław Nowak, Kajetan Kulik, Jan Gawryś, Marcin Dereń, Karol Szczygielski,
Mikołaj Sroka oraz prawdziwy boiskowy weteran i lokalny patriota - Sebastian Zieliński, dla którego będzie to
11 sezon w sporcie seniorskim z Wałbrzychem w sercu.
(RED)
REKLAMA

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

marketing@alfatour.pl • tel. 503 581 728 • alfatour.pl

Rewal
Ośrodek Wczasowy ALFA
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 gratis, 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
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Grudniewski za Radomskiego
Potwierdziły się informacje Tygodnika DB 2010
na temat nowego trenera
pierwszoligowego zespołu
koszykarzy z Wałbrzycha.
Górnik Trans.eu Wałbrzych
oficjalnie ogłosił, że w nadchodzącym sezonie wałbrzyszan poprowadzi Łukasz
Grudniewski, który ostatnio
pracował w pierwszoligowej
Polonii Leszno.
- W sezonie 2019/2020 zespół seniorów Górnika Trans.eu
Wałbrzych poprowadzi Łukasz
Grudniewski. Trener Grudniewski jako młody trener posiada
już duże doświadczenie, nabyte na wszystkich szczeblach
koszykarskiej drabiny. Sukcesy
drużynowe: 2006/2007 - brązowy medal w ekstraklasie mężczyzn – asystent trenera - Śląsk
Wrocław; 2008/2009 - srebrny
medal Mistrzostw Polski Juniorów – I trener - Śląsk Wrocław; 2008 - brązowy medal
Mistrzostw Europy U -18 dywizji B w Debreczynie – asystent
trenera; 2011/2012 - brązowy
medal Mistrzostw Polski Kadetów – I trener - Śląsk Wrocław;
2012/20013 - złoty medal I ligi
mężczyzn – awans do ekstraklasy - asystent trenera - Śląsk
Wrocław 2012/2013 - awans

REKLAMA

Łukasz Grudniewski poprowadzi I-ligowy zespół Górnika Trans.eu Wałbrzych.
do II ligi – I trener - Śląsk Wrocław 2013, srebrny medal
Mistrzostw Europy U-18 dywizji B w Strumicy –asystent
trenera – reprezentacja Polski; 2015/2016 - złoty medal
w II lidze mężczyzn (cały sezon bez porażki) - awans do I
ligi - I trener - Polonia Leszno;
2015/2016 - zdobycie Pucharu
Polski PZKosz - Polonia Leszno;
2016/2017 - awans do play-off
- 6 miejsce - drużyna uznana
za objawienie sezonu w I lidze

- Polonia Leszno; 2017/2018 zdobycie brązowego medalu
I ligi - Polonia Leszno. Sukcesy Indywidualne: 2015/2016
- zdobycie tytułu PZKosz dla
„Najlepszego Trenera sezonu zasadniczego w II lidze”;
2017/2018 - zdobycie tytułu
PZKosz dla Najlepszego Trenera sezonu zasadniczego w I
lidze; Trenerze witamy na biało-niebieskim pokładzie! – czytamy w komunikacie zarządu
Górnika Trans.eu Wałbrzych.

Tymczasem
środkowy
Piotr Niedźwiedzki odchodzi z
koszykarskiego Górnika Wałbrzych. Wychowanek wałbrzyskiego klubu swoją decyzję
ogłosił w portalu społecznościowym:
- Chciałbym podziękować
za ten niesamowity rok spędzony w Górnik Trans.eu Wałbrzych. W pierwszej kolejności
działaczom za to, że umożliwili
mi pracę z taką wspaniałą grupą ludzi. Podziękowania należą

się również trenerowi Marcinowi Radomskiemu za zaufanie,
za to że postawił na mój rozwój
i nie uwierzył w plotki na mój
temat. Dziękuję również kolegom z drużyny za atmosferę,
za to że nasza wspólna praca
przełożyła się na wynik zespołu
oraz moje osobiste osiągnięcia.
Z całego serca chciałbym podziękować kibicom, którzy byli

na dobre i na złe wspierali nas
w każdym meczu tego sezonu.
Jesteście sercem tego klubu.
Wielkie dzięki za ten sezon i do
zobaczenia na parkietach - napisał Piotr Niedźwiedzki.
To drugi zawodnik, po Hubercie Kruszczyńskim, który
odchodzi z pierwszoligowego
Górnika.
(RED)
REKLAMA
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Okna LUCH

USŁUGI
(2) Pranie tapicerki meblowej,
samochodowej, dywanów i
wykładzin. Tel: 796 535 222
(12) Hydraulik – instalacje co,
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506
754 379

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

Nowe kursy:

17.06 Wałbrzych • 18.06 Głuszyca

(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.

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

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

(6) Hydraulika, instalacje co, kanalizacja, gaz, usługi elektryczne.
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102

SKUP AUT

Tartak Urbaniak oferuje:

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

DOMOFONY
MONITORING

Tel. 602 190 848

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

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

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

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

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

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

PRACA
Osoby z orzeczeniem. Fabryka
kosmetyków. 2 zmiany. Wałbrzych.
734 108 163
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

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

SPRZEDAM
(1) Sprzedam lub zamienię duży
dom w Strudze. Tel. 739 195 200 i
739195210

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

własnościowe w miejscowości
Walim. Mieszkanie usytuowane
na wysokim parterze, 60 metrów
kwadratowych, dwie piwnice, strych
oraz dwie murowane komórki.
Okna plastikowe, nowe przyłącze
centralnego ogrzewania. Mieszkanie
nie jest rozkładowe, więcej informacji
po kontakcie telefonicznym.
Cena 95 tysięcy.

Nr telefonu 605 744 313.
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• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi
Tel. 790 709 590
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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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
900,-zł tel do kontaktu 535-416014 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 oferta 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 dostępna na www.panorama.net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 285.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta 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 numerem PAN-MS-1026
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z
witryną 50m2 50.000,-zł w atrakcyjnej lokalizacji tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod numerem PAN-LS - 967

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30
DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c.
Tel. 883 334 486
MS - 3879 Biały Kamień, 2 pokoje,
42 m2, ul. Pionierów, cena 99 tys.
Tel. 606 976 630
MS – 3857 Podzamcze, 54m2, 3
pokoje, do wprowadzenia, cena
172 tys. Tel. 883 334 486
PODZAMZE 3 pok. 60m2, do
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel.
883 334 486
MS – 3873 – Piaskowa Góra, 1
piętro w „4”, 2 pokoje, 42 m2, 145
tys. Tel. 883 334 481
MS- 3875 Okazja!!! Sobięcin okolice Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż,
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
MS – 3874 Piaskowa Góra, 54 m2,
3 pokoje po kapitalnym remoncie,
Cena 225 tys.
Tel. 883 334 481
MS - 3860 Stary Zdrój, 78 m2, 3
pokoje, ogródek, garaż. Cena 139
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3870 Piaskowa Góra, 4
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel.
883 334 486
MS – 3867 Piaskowa Góra, 45m2,
3 pokoje po kapitalnym remoncie.
Cena 185 tys. Tel. 883 334 481
DS – 3628 Dom Piaskowa Góra,
180 m2, działka 300m2, cena 485
tys. Tel. 883 334 481
MS – 3814 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, 10 piętro, cena 170 tys.
Tel. 883 334 486
MS – 3804 Stary Zdrój, ul. Marconiego, 3 pokoje, 63 m2, do
odświeżenia, cena 119 tys. Tel. 606
976 630
MS- 3834 Podzamcze, 3 pokoje
54m2, po kapitalnym remoncie,
cena 219 tys. Tel. 883 334 481

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 – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 35,1m2, 10
piętro w 10, do remontu, nowe
okna PCV, cena 119.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11go Listopada, nowsze budownictwo, 4 pokoje, 69,3m2, 3,5 piętro w
4, C.O. miejskie, do zamieszkania,
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 1
–go Maja, 1 pokój, 33m2, 2 piętro
w 2, cena 52.000zł, okna PCV,
łazienka, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja
Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2,
wysoki parter, C.O. gazowe, po
remoncie, siłownia, Park Sobieskiego, cena 245.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
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
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
przy deptaku, 2 pokoje, kuchnia
z jadalnią, 75m2, 1 piętro, , C.O.
gazowe, taras, cena 240.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

MS – 3832 Śródmieście, 25m2, pokój z kuchnią, do wprowadzenia!
Cena 70 tys. Tel. 883 334 486
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

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 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 poziomowe, 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 – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 ,
2 pokoje, parter , co miejskie, cena
79 000 tel 883 332 730

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

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

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

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

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- PIASKOWA GÓRA, ul.
Michałowskiego, nowe - komfortowe, 3 pokoje, 45m2, 9 piętro w 10,
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2, do remontu cena
85 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie położony, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec
z podajnikiem węglowe, ogród
zagospodarowany-pow.1016 m2.
Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 06
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAWNO ZDRÓJ, klimatyczne mieszkanie z balkonem, piękną werandą i
ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe
piece. Cena: 250 000 zł, (nr:118) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 mieszkania z dodatkową powierzchnią
do własnej aranżacji, 75m2, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !!
GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO
STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,
2 niezależne mieszkania, warsztat,
garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ZAMIANA! PODGÓRZE,
mieszkanie po remoncie, pow.100
m2, 5 pokoi, ogrzewanie gazowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
szafy Komandor, zamiana na
mniejsze nawet poza Wałbrzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, cena: 187 000 zł
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena wynajmu:
2500 zł:sprzedaż: 190 000 zł
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,
dom wolno stojący, 100m2, do
kapitalnego remontu, duża piękna
działka Cena: 99 900 zł (nr: 2485) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
3000 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 179 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Krynicka,3 pokoje, 2 poziomowe, co gaz,51 m2 cena 120 000 tel
883 332 730

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 –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 – PONIATÓW, Piętrowy DOM
NA WYNAJEM z wyposażeniem
nieopodal Strefy Ekonomicznej
, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi,
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2
Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe
mieszkanie do wprowadzenia
nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2

pokoje, aneks kuchenny, łazienka
z WC, ogrzewanie gazowe, monitoring. Możliwość zaadoptowania
dodatkowej powierzchni. CENA:
149 000 zł (nr: 2528) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –SZCZAWNO-ZDRÓJ, strefa
A, PIĘTRO WILLI po remoncie,
pow. 128m2, 4 pokoje, duża jasna
kuchnia, 2 łazienki, 2 garderoby, działka 1046m2, wiata na 2
samochody, altana, piękny ogród
ze starodrzewiem. Cena: 495 000zł
(nr:2499) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne
mieszkanie do wprowadzenia nieopodal rynku. pow. 82 m2, 2 pokoje, widna kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie
w trakcie modernizacji na gazowe.
CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON – MIEROSZÓW, mieszkanie
o pow. 58,21m2, 2 pokoje, widna
kuchnia , łazienka z WC, ogrzewanie CO węglowe, ogródek. CENA:
100 000 zł (nr: 2562) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – WAŁBRZYCH, Biały Kamień
mieszkanie o pow. 37 m2, 2
pokoje, widna kuchnia , łazienka z
wanna i osobne WC, ogrzewanie
gazowe, ogródek. CENA: 75 000 zł
(nr: 2564)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy, dom
wolno stojący, 130 m2, do remontu, 7 pokoi ,duża piękna działka
Cena: 139 000 zł (nr: 2566) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

DB2010

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl
Filia Biura Ogłoszeń
ul. Hetmańska 80i
(Tech - Dom OKNA DRZWI ROLETY)
Wałbrzych ( Podzamcze)
tel. 513 018 511
reklamadb2010@gazeta.pl
czynne: pon. - pt. od 9:00 do 16:00
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

DB2010

Czwartek, 13 czerwca 2019 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

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

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

KONTAKT tel. 602 231 533

