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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 AMA

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

W powiecie wałbrzyskim ta 
niebezpieczna roślina wystę-
puje najliczniej na pograniczu 
gmin Wałbrzych, Walim i Je-
dlina Zdrój. Jadąc drogą z wał-
brzyskiej dzielnicy Rusinowa 
w kierunku Olszyńca, parzący 
barszcz można spotkać nie tyl-
ko na okolicznych polach, ale 
także nieopodal jezdni. Roślina 
ta należy do selerowatych i do 
Polski tra�ł z Kaukazu. Jej wy-
sokość wynosi od 1 do nawet 
4 metrów. Liście ma pierzasto-
dzielne, składające się z dość 
szerokich i przeważnie tępo za-
kończonych odcinków. Dolne 
liście są trójkątne, z podzieloną 
blaszką. Po roztarciu wydzielają 
zapach kumaryny. Jego kwiaty 
są zebrane w gęsty i bardzo 
duży baldach. Kielich jest pię-
cioząbkowy, a korona ma 5 bia-
łych płatków i jeden słupek.

Najlepiej unikać kontaktu z 
tą rośliną, bo ma ona działanie 
toksyczne i alergizujące. Włoski 
na łodygach i liściach wydziela-
ją parzącą substancję, która za-
wiera furokumaryny. Te szko-
dliwe właściwości ujawniają 
się w wysokich temperaturach 
i przy dużej wilgotności po-

Uwaga na parzący 
barszcz Sosnowskiego

W powiecie wałbrzyskim jest go pełno. Przyciąga uwagę swoim wyglądem, ale jest trujący. 
Mowa o barszczu Sosnowskiego, który można spotkać na drodze w czasie wakacyjnych 

wędrówek. Lepiej omijać go z daleka.

wietrza. U zwierząt powoduje 
podrażnienie przewodu pokar-
mowego, biegunkę, nudności i 
krwotoki wewnętrzne. U ludzi 
- zapalenie skóry (fotoderma-
tozę), powstawanie pęcherzy, 
zapalenie spojówek. Uczulenie 

skóry podobne jest do oparze-
nia, w wyniku którego powsta-
ją trudno gojące się rany.

Barszcz Sosnowskiego zo-
stał do nas sprowadzony jako 
roślina uprawna: użytkowana 
jako pasza do karmienia by-

dła. Do Polski tra�ł w latach 50 
XX wieku, jako dar radzieckich 
uczonych z Wszechzwiązko-
wego Instytutu Uprawy Roślin 
w Leningradzie. W latach 70 
zaczęto go uprawiać jako ro-
ślinę paszową na skalę prze-
mysłową w Małopolsce. Jego 
uprawa szybko wymknęła się 
spod kontroli i rozprzestrzenił 
się samorzutnie w niektórych 
regionach Polski. Według Insty-
tutu Ochrony Przyrody w Krako-
wie, był uprawiany w ogrodach 
botanicznych (m.in. w 1958 r. 
w Ogrodzie Roślin Leczniczych 
Akademii Medycznej we Wro-
cławiu) i rozprzestrzenił się 
samorzutnie. Po raz pierwszy 
odnotowano jego występowa-
nie we �orze Polski w Pradolinie 
Wrocławskiej w drugiej połowie 
XX w. Barszcz Sosnowskiego 
wywiera niekorzystny wpływ na 
gatunki rodzime. Z tego wzglę-
du nie powinien być uprawiany 
na obszarach chronionych, a 
istniejące tam jego stanowiska 
powinny być niszczone me-
chanicznie (wykopywanie lub 
koszenie przed okresem kwit-
nienia) i chemicznie.

(RAD)

W powiecie wałbrzyskim barszcz Sosnowskiego rośnie w wielu 
miejscach.

Sezon prac na ogródkach 
działkowych w pełni. Nieste-
ty, działkowcy bardzo czę-
sto cenne rzeczy przecho-
wują w otwartych altanach 
i zajęci pracą nie zauważają 
złodziei.

- Nie zostawiaj w altance 
przedmiotów wartościowych 
bez nadzoru (kosiarki, piły, 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, kuchenki i butle gazo-
we, itp.). Jeżeli nie ma moż-
liwości wożenia tego typu 
sprzętu ze sobą, warto ogra-
niczyć jego pozostawianie na 
miejscu, nie narażając się nie-
potrzebnie na straty. Pozosta-
wiane przedmioty oznacz w 
trwały i widoczny sposób oraz 
zrób dokumentację fotogra-
�czną, zachowaj dokumenty 
gwarancyjne nowego sprzętu 
z numerami fabrycznymi. Al-
tankę lub działkowy domek 
zabezpiecz tak, jak własne 
mieszkanie poprzez zamonto-
wanie atestowanych zamków 
w drzwiach i krat w oknach. 
Trudności w pokonywaniu ta-
kich przeszkód mogą zniechę-
cić włamywacza. Wartościowe 
urządzenia po użyciu najlepiej 

od razu schowaj – pozosta-
wione na działce wartościo-
we przedmioty nie powinny 
być widoczne z zewnątrz lub 
okien altanek. Nie zabieraj 
i nie pozostawiaj na działce 
dużych sum pieniędzy, kart 
płatniczych, biżuterii, cennych 
przedmiotów elektronicz-
nych. Pieniądze, dokumenty, 
telefon komórkowy trzymaj 
w zamkniętej altance. Zwra-
ca uwagę na obcych, którzy 
bez celu chodzą po ogrodach 
działkowych - czasem pytanie 
„Kogo Pan szuka?” może sku-
tecznie odstraszyć złodzieja. 
Nie zostawiaj cennych przed-
miotów w samochodzie zapar-
kowanym na ogródkach dział-
kowych. O bezpieczeństwo na 
działkach zadbaj wspólnie z 
sąsiadami - poznaj sąsiadów, 
wymieńcie się numerami te-
lefonów i zwracajcie uwagę 
na wasze działki. Wszelkie 
zagrożenia, podejrzenia i nie-
bezpieczne sytuacje należy 
na bieżąco zgłaszać policji – 
wyjaśnia nadkom. Magdalena 
Korościk z Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Bezpieczny ogród
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Wałbrzych  ul.Bolesława Chrobrego 7

CENTRUM ODZIEŻY UŻYWANEJ

Modna odzież na każdą kieszeń , codziennie taniej , 

co WTOREK całkowita wymiana towaruFROM ENGLAND

ONC DE
S  

R E K L AMA

Odszedł profesor Karol Mo-
dzelewski. Wybitny historyk, 
jeden z liderów i autoryte-
tów opozycji demokratycznej 
wzorzec obywatelskiej ak-
tywności, więzień polityczny, 
uosabiający walkę o wolność. 
Kawaler Orderu Orła Białego, 
najwyższego i najstarszego 
odznaczenia państwowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Człowiek mądry, uczciwy i 
przyzwoity. Jego słowa, prze-
myślenia i ostrzeżenia mają 
więc wagę szczególną.

Należał do najaktywniej-
szych działaczy NSZZ „So-
lidarność”, której to nazwy 
jest autorem. Należy dodać: 
pierwszej „Solidarności”, 
związku prawie dziesięcio-
milionowego, wprawdzie 
różnorodnego poglądowo, 
ale którego członków jed-
noczyły starania o lepszą, 
niepodległą Polskę. Dlatego 
miał pełne prawo odczuwać 
i artykułować zawód i gorycz 
z powodu przeobrażenia się 
obecnej „S” w gorliwego i 
bezkrytycznego stronnika 
władzy, notorycznie dzielącej 
społeczeństwo, wykluczają-
cej, gardzącej inaczej myślą-
cymi, łamiącej konstytucję; 
w związek awanturniczy, 
gotowy do wyjścia na uli-
cę, by pod wodzą butnych, 
krzykliwych i bezczelnych 
watażków „nakryć czapka-
mi” protestującą opozycję. 
Ile w tym dziejowej ironii i 

Przestrogi Profesora
Andrzej
Basiński

szyderstwa! Niektórzy ludzie 
pierwszej „S” pokazali swoje 
prawdziwe oblicze później, 
stając się gorliwymi giermka-
mi PiS,  partii antyobywatel-
skiej, przesiąkniętej wieloma 
nieprawościami, z którymi 
walczono pamiętnego Sierp-
nia. Sprzeniewierzyli się tym 
samym szczytnym ideom, 
które wzbudzają szacunek 
na całym świecie. Obecna 
„S” powinna zmienić nazwę, 
a także logo, gdyż  nie jest 
kontynuatorem, lecz przeci-
wieństwem, a nawet parodią 
pierwszej. Jej wodzusiowie 
gotowi są na wykoślawienie 
historycznych faktów, przede 
wszystkim opluwając i negu-
jąc bezdyskusyjną rolę Lecha 
Wałęsy w historycznych prze-
mianach. Reagują agresją na 
inicjatywy władz Gdańska 
dotyczące dostępności dla 
wszystkich Pomnika Pole-
głych Stoczniowców i placu, 
na którym stoi. To skandal, 
by historyczną salę BHP w 
Stoczni Gdańskiej wynajmo-
wać na spędy krzykliwych i 
wrogich demokratycznemu 
porządkowi nacjonalistów, 
ocierających się o faszyzm i 
tym samym ją profanować. 
„S” sprzymierzeńcem nazio-
li?! Toż to hańba! Na kilka dni 
przed śmiercią Profesor wła-
dze oświatowe tego związku 
nazwał łamistrajkami, gdyż 
podpisały porozumienie z 
rządem, który nie miał za-
miaru realizować postulatów 
kilkakrotnie liczniejszego 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i wykazał się pogardą 
dla strajkujących, co rozsąd-
na część członków „S” tej 
branży skwitowała oddaniem 
legitymacji członkowskich.

Inna, wymowna konsta-
tacja Profesora: „Jeśli wydo-
bywa się jako źródło swojej 
siły krzywdę ludu, to na ogół 
nie po to, żeby budować de-
mokrację, ale po to, żeby ją 
zastąpić państwem autory-
tarnym. To, co obserwujemy 
dziś, jest tylko ustawowym 
domykaniem pewnego ciągu 
technologicznego” – budo-
wania systemu prawnego, 
który „pozwoli zalegalizować 
swobodne ruchy pałki”.

W jednym z wywiadów, w 
których Profesor wypowiadał 
się na temat obecnej władzy, 
do której intencji i zamiarów 
nie miał złudzeń, a znał się na 
tym, bo doświadczył przemo-
cy rządzących na własnej skó-
rze, w pewnym momencie pa-
dło pytanie: „Będą zamykać?”. 
Odpowiedź Profesora: „Będą. 
Pod pretekstami korupcyj-
nymi, zarzutami sfałszowa-
nymi lub zmanipulowanymi. 
Może w sprawach otwarcie 
politycznych. Jeżeli ich rządy 
potrwają długo i zdążą zbu-
dować mechanizmy państwa 
policyjnego, to uczynią z nie-
go użytek. Zależy, jaki opór 
społeczny napotkają. Jeśli lud 
ruszy przeciwko nim, mogą 
strzelać. Szczególnie te palan-
ty, co to strzelać nie umieją, z 
obrony terytorialnej”.

Ludziom mądrym i przy-
zwoitym będzie brakowało 
przestróg Profesora.

***
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.

29.06.2019 r. o godz. 
16.00 w Harcówce w Wał-
brzychu odbędzie się koncert 
„Punk Kwesta – charytatyw-
ne” granie dla Pawła. Kwesta 
na rzecz bohatera akcji trwa 
w kilku punktach Wałbrzy-
cha.

- Cel jest tylko jeden - bę-
dziemy grać cha-
rytatywnie dla 
Pawła! Nasz kole-
ga Paweł mówi o 
sobie: - Nie pod-
dam się w mojej 
walce o powrót 
do zdrowia, jed-
nak potrzebuję 
Waszej pomocy! 
Kilka słów o Paw-
le: w październiku 
2018 uległ wypad-
kowi motocyklo-
wemu, w którym 
odniósł poważne 
obrażenia. Paweł 
przez wiele lat 
pomagał innym, 
a teraz sam po-
trzebuje naszego 
wsparcia. Dzię-
kujemy za odzew 
wszystkich wyko-
nawców, którzy 
bezpłatnie zagrają 
dla Pawła, aby za-
pełnić puszki wo-
lontariuszy. Roz-
poczęcie zbiórki 
do puszek nastą-
piło 17.06.2019 
r. w punktach: 
Harcówka w Wał-
brzychu (wtorek- 
niedziela w godz. 
1 3 . 0 0 - 1 9 . 0 0 ) , 
Sklep Junior Elek-
tronik przy ul. 
Kościuszki 7 w 
Wałbrzychu (po-

Charytatywne granie dla Pawła
niedziałek-piętek ale bez 
wtorku w godz. 14.00-16.45), 
Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry przy ul. Broniewskiego 
65a w Wałbrzychu w godz. 
9.00-16.00. Finał zbiórki na-
stąpi w dniu koncertu, czyli 
29.06.2019 r. w Harcówce w 
Wałbrzychu. Wrzuć do puszki 

wolontariusza minimum  35 zł 
i przyjdź na koncert! Imprezę 
poprowadzą Basia i Klaudiusz, 
a dla najbardziej hojnych 
uczestników czekają upomin-
ki – zachęcają organizatorzy 
akcji charytatywnej na rzecz 
Pawła.

(RED)
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Autorski środek
likwiduje reumatyzm w 14 dni!

KONIEC STRZYKANIA W KOLANACH 200% więcej mazi stawowej po 1. użyciu

POKONAJ ZWYRODNIENIA STAWÓW BEZ OPERACJI
Dzięki nowatorskiej kuracji już 89 500 Polaków pozbyło się bólu i sztywnienia stawów
Badania potwierdzają: by uwolnić się od zwyrodnień stawów i odzyskać sprawność ruchową sprzed lat, wystarczy kilka dni. 
Nowy preparat, odbudowuje chrząstkę stawową, usuwa trzeszczenie, ból, sztywność stawów już w 24 h, a co najważniejsze – 
likwiduje reumatyzm i cofa zmiany zwyrodnieniowe bez żadnej operacji. Już niemal 90 tys. osób jest zadowolonych z kuracji!

STANĘŁAM NA NOGI
Ból kolan ustąpił  
po 1. kapsułce!
Byłam bardzo ograni-
czona ruchowo – nie 
mogłam chodzić, a  przez 
zwyrodnienia nadgarst-
ków miałam problem na-
wet z utrzymywaniem kubka w dłoni. Mia-
łam robioną blokadę (zastrzyk ze środków 
hormonalnych), stosowałam maści – nic 
nie pomagało. Dopiero Arthrocare, do-
słownie postawił mnie na nogi! Ulga 
przyszła po 2 h od wzięcia kapsułki, a już 
po 12 dniach kuracji poszłam na pierwszy 
długi spacer – BEZ BÓLU! Rentgen po-
twierdził, że cofnęły się też zwyrodnienia 
w nadgarstku. Jestem zachwycona!

Danuta P., 65 lat, Olsztyn

Pozbyła się zwyrodnień stawów w 12 dni!

kuteczna nawet w  najbardziej 
zaawansowanym stadium artro-
zy, bez względu na wiek chorego, 
stopień uszkodzenia chrząstki 

i przyczynę zwyrodnień. Przełomowa for-
muła prof. Hopkinsona to pierwszy tak 
profesjonalny, błyskawiczny ratunek dla 
przeciążonych stawów. 85% pacjentów 
pierwsze efekty jej działania zauważa już 
po 24 godzinach, a aż 9/10 badanych de-
klaruje powrót do pełnej sprawności ru-
chowej bez ograniczeń bólowych zaled-
wie po 14 dniach kuracji. Jak to  możliwe? 
Prof. wyjaśnia: 

Zamiast łykać tony leków przecibólowych, 
które powierzchownie łagodzą objawy zwy-
rodnień, warto postawić na JEDNĄ spraw-
dzoną, w  100% naturalną formułę, która 
kompleksowo zregeneruje uszkodzone sta-
wy, likwidując dolegliwości u źródła. Tym 
właśnie kierowaliśmy się przy tworzeniu 
Arthrocare. Już 1 kapsułka 3-krotnie zwięk-
sza produkcję mazi stawowej, gwarantując 
„naoliwienie” stawów. Gdy kości przestają 
o  siebie trzeć, mikrouszkodzenia chrząstki 
stawowej ulegają naprawie, a ból, dyskom-
fort, trzeszczenie i sztywność stawów znikają 
w ciągu kilku dni.

Odzyskaj swobodę ruchów  
BEZ OPERACJI
Innowacyjna metoda leczenia artrozy 
zdobyła ogromną popularność na Kon-
gresie Nova Medica w Sztokholmie, gdzie 
udowodniono 98% skuteczność kuracji 
zarówno u  osób cierpiących z  powodu 
reumatoidalnych stanów zapalnych, po 
kontuzjach, jak i  u  osób, których stawy 
są przeciążone lub uległy degradacji wraz 
z upływem lat. W każdym przypadku pre-
parat Hopkinsona błyskawicznie odbu-
dowuje chrząstkę stawową, intensywnie 
odżywia komórki kostne, wzmacnia mię-

śnie, a także zwiększa produkcję natural-
nego kolagenu, likwidując tarcie pomię-
dzy kośćmi. 

Arthrocare naprawia pęknięcia, ubytki 
i  uszkodzenia na powierzchni, chrząstki 
stawowej oraz zwiększa powściągliwość 
płynu wypełniającego przestrzenie mię-
dzy kośćmi. Dzięki temu likwiduje ból, 
sztywność stawów i  stany zapalne już 
w ciągu 14 dni. 

Stawy nie muszą Cię 
ograniczać 
Systematyczne stosowanie nowego pre-
paratu odbudowuje tkankę chrzęstną 
niemal w 95% dzięki czemu możliwe jest 
całkowite cofnięcie zmian zwyrodnienio-
wych. Przywrócenie maksymalnej pośli-

zgowości płynu maziowego sprawia, że 
stawy odzyskują właściwości amortyzu-
jące, a  ruchy stają się płynne i  bezbole-
sne. Efektem kuracji kumulują się z każ-
dym dniem, zapewniając: 

Nie zwlekaj – skorzystaj 
z dofinansowania
Specjaliści potwierdzają, że innowacyjne 
kapsułki to absolutne turbodoładowanie 
w  procesie regeneracji układu kostnego 
i  stawów. Właśnie dlatego już po pierw-
szym zastosowaniu odczujesz wyraźną 
ulgę w bólu, a charakterystyczne „trzesz-
czenie” w  kolanach ustąpi już po 12-14 
dniach kuracji. Już wkrótce Twoje życie 
będzie wyglądać tak, jak przed zachoro-
waniem na artrozę. Z programu refundu-
jącego skorzystało już ponad 89 tys. osób, 
które dzięki kuracji pozbyły się zwyrod-
nień stawów i odzyskały swobodę ruchów. 
Jeśli masz skończone 40 lat i  posiadasz 
obywatelstwo polskie, przysługuje Ci 70% 
refundacji na preparat Arthrocare.

1. Uśmierzenie bólu, 
eliminacja stanów 
zapalnych i obrzęków

2. Regeneracja chrząstki 
stawowej

3. Zwiększenie  
produkcji mazi stawowej 
nawet o 200%

3 KROKI DO PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Jak działa Arthrocare? Kolana jak nowe
Wystarczyło kilka kapsu-
łek,  by przestało strzykać 
mnie w  kolanach – ruchy 
są płynne,  bezbolesne, 
jakby ktoś naoliwił moje 
stawy! Kucam, klękam, ba-
wię się z wnukami, żadnego dyskomfortu 
ani drętwienia nawet po długim spacerze. 
Dzięki Arthrocare całkowicie zapomnia-
łem o zwyrodnieniach.

Jan S., 73 lata, Tarnów

Uniknąłem 
operacji biodra
Ze względu na prze-
szywający ból biodra, 
trudności z  chodzeniem 
i  konieczność długiego 
rozgrzewania się po nocy, czułem się jak 
kaleka. Gdy rehabilitacja, maści i  blo-
kady nie przyniosły rezultatów, zlecono 
mi wszczepienie endoprotezy. Na szczę-
ście w porę trafiłem na Arthrocare. Ból 
i sztywnienie stawów minęły już po kilku 
dniach, a po pełnej kuracji badania wy-
kazały całkowite cofnięcie zmian zwy-
rodnieniowych. Zdecydowanie polecam.

Witold K., 69lat, Białystok

5 BŁYSKAWICZNYCH 
REZULTATÓW
UŚMIERZENIE BÓLU KOLAN, 
BIODER, NADGARSTKÓW I 
KRĘGOSŁUPA W 24 H

3X WIĘKSZA PRODUKCJA 
KOLAGENU

ODŻYWIENIE KOMÓREK 
KOSTNYCH I WZMOCNIENIE 
STAWÓW

UWOLNIENIE OD „ŁUPANIA”  
W KOŚCIACH PO 14 DNIACH

PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI 
RUCHOWEJ SPRZED LAT

S

SPECJALNA PROMOCJA

81 300 33  36(
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią do 4 lipca 2019 r.,  
przysługuje  gwarantowane 70% dofinansowanie producenta.  

Oznacza to, że otrzymasz wówczas Arthrocare prof. Hopkinsona  
w mocno promocyjnej cenie tylko za 317 97 zł (przesyłka GRATIS)! 

Nie truj się 
chemią – zaufaj 
naturalnym 
składnikom

Prof. Luis Hopkinson, twórca innowacyjnej 
metody zwalczania zwyrodnień stawów
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
prowadzi nabory na:

Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków 
w ramach Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu:
1) staże – pok. 106, tel. (74) 84 07 378, 
2) bon na zasiedlenie – pok. 107, tel. (74) 84 07 367,
3) studia podyplomowe, szkolenia indywidualne, bon szkoleniowy – 

pok. 10, tel. (74) 84 07 380,

Więcej informacji dostępne są również 
na stronie internetowej urzędu 
www.walbrzych.praca.gov.pl 

STAŻE

SZKOLENIA 
INDYWIDUALNE

STUDIA 
PODYPLOMOWE

BON 
SZKOLENIOWY

BON 
NA ZASIEDLENIE

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

R E K L AMAKolejna promesa
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód odebrał z rąk Wicemar-
szałka Województwa Dolno-
śląskiego Marcina Gwoździa 
promesę Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
realizację zadania „Głuszyca 
Górna – Łomnica. Droga do-
jazdowa do gruntów rolnych”. 
Pozyskane kwota w wysokości 
91 200 zł pochodzi ze Środków 
Ochrony Gruntów Rolnych Bu-
dżetu Województwa Dolnoślą-
skiego.

(MC)

Głuszycka 
komunikacja
24 czerwca na drogi Gminy 
Głuszyca wyjechał na pierw-
szy kurs autobus Głuszyc-
kiej Komunikacji Publicznej. 
Funkcjonowanie komunikacji 
to duże ułatwienie dla miesz-
kańców naszej gminy – mówi 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód. Autobusy realizują kursy 
na terenie Głuszycy oraz dojeż-
dżają do sołectw: Głuszycy Gór-
nej, Grzmiącej, Łomnicy, Kolc i 
Sierpnicy, a także do Podziem-
nego Miasta Osówka. Przejazd 
autobusami jest bezpłatny. 
Rozkłady jazdy Głuszyckiej Ko-
munikacji Publicznej znajdują 
się na każdym przystanku na 
terenie gminy oraz na stronie 
internetowej www.gluszyca.pl.

(MC)

Dla Dorotki
30 czerwca startuje II Moto-
-rajdowa pomoc dla Dorotki. 
Zapraszamy od godz. 11.00 do 
19.00 na boisko sportowe przy 
ul. Dolnej w Głuszycy oraz na 
ul. Leśną, gdzie zorganizowane 
zostaną przejazdy samocho-
dem rajdowym w roli pilota. Na 
przybyłych przygotowano moc 
atrakcji: pokaz wozu bojowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Głuszycy Górnej, pokaz ratow-
nictwa medycznego, loterię 
fantową, przejazdy samocho-
dem nauki jazdy Krzysztofa 
Machowskiego. Na najmłod-
szych czekać będą animatorzy 
z Kamayu Art oraz dmuchany 
plac zabaw. Scenę opanują 
zespoły muzyczne: REDOX, 
GÓRSKA ROMA oraz PARANO-
JA HOTEL. W czasie wydarze-
nia przeprowadzona zostanie 
zbiórka pieniędzy do puszek 
na s�nansowanie operacji w 
Niemczech oraz zakup sprzę-
tu ortopedycznego dla małej 
Dorotki (zbiórka publiczna nr 
2019/2504/OR).

(MC)

Koniec roku szkolnego 
to ważny dzień dla każdego 
ucznia. To tego dnia młodzi 
ludzie kończą kolejny etap 
swojej edukacji - następną 
klasę lub szkołę. Nie inaczej 
było tym razem, choć 19 
czerwca 2019 roku na za-
wsze wpisze się w historię 
nie tylko Głuszycy, ale też 
kraju. Właśnie tego dnia, po 
dwudziestu latach istnienia, 
swoją działalność skończy-
ło Gimnazjum Publiczne w 
Głuszycy – tak jak wszystkie 
tego typu placówki w Polsce.

W tym szczególnym dniu 
absolwentom towarzyszyli ro-
dzice, nauczyciele, dyrektorzy 

placówki – pierwsza dyrektor 
Gimnazjum Publicznego w 
Głuszycy Jadwiga Wasilew-
ska-Drąg, wieloletnia dyrektor 
głuszyckiego gimnazjum Ewa 
Dorosz oraz pełniąca obowiąz-
ki dyrektora Aneta Kalenik. Na 
uroczystość przybył również 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

Nie odbyło się bez wspo-
mnień i wzruszeń. Uczniowie 
mieli okazję podziękować 
wszystkim tym, którzy przez 3 
lata kształcili ich i na których 
mogli liczyć. Nauczyciele zaś 
życzyli swoim podopiecznym 
sukcesów na kolejnych eta-
pach edukacji. 

Najlepsi absolwenci otrzy-
mali z rąk Burmistrza Głuszycy 
nagrody za wybitne osiągnię-
cia w nauce i wzorowe zacho-
wanie. W ostatnim roku istnie-
nia Gimnazjum Publicznego w 
Głuszycy najlepszymi uczen-
nicami były Maria Brzozowska 
oraz Dominika Ostrowska.

- Gratulujemy wszystkim, 
którzy otrzymali świadectwa 
ukończenia szkoły oraz ży-
czymy absolwentom Gimna-
zjum Publicznego w Głuszycy 
samych sukcesów i realizacji 
wielu życiowych marzeń – po-
wiedział podczas uroczystości 
burmistrz Roman Głód.

(MC)

Pożegnanie z gminazjum

Na XII sesji zwyczajnej, 
która odbyła się 19 czerwca 
2019 r., Rada Miejska w Głu-
szycy podjęła jednogłośnie 
uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium Burmi-
strzowi Głuszycy Romanowi 
Głodowi z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok.

- Rada Miejska w Głuszycy 
wypełniając art. 271 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o �nansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869) jako organ 
stanowiący jednostki samorzą-
du terytorialnego, podejmuje 
uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Burmistrza 
Głuszycy w terminie do dnia 30 
czerwca roku następującego 
po roku budżetowym, po zapo-

Pierwsza tura zajęć wa-
kacyjnych organizowanych 
przez Centrum Kultury-Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w 
Głuszycy ruszyła 24 czerwca. 
Zajęcia zakończą się 5 lipca.

W czasie dwóch tygodni za-
planowano szereg atrakcji dla 
prawie siedemdziesięciu dzieci 
z terenu Gminy Głuszyca. Dru-
ga tura zajęć rozpocznie się już 
15 lipca i potrwa do 26 lipca. 
Zajęcia zostały do�nansowane 
z budżetu Gminy Głuszyca.

Oprócz zajęć integracyj-
nych, plastycznych, wyjść na 
basen odkryty i krytą pływal-
nię Del�nek, dzieci poznają 
ciekawe miejsca w regionie. 
Odwiedziły już Ogród Japoń-

ski we Wrocławiu oraz Dino 
Park w Szklarskiej Porębie. W 
planach są jeszcze wyjazdy 
do Afrykarium we Wrocławiu, 
wałbrzyskiej Palmiarni, Ząbko-
wic Śląskich i Świdnicy. Dzieci 
ze świetlic wiejskich zobaczą 
także „Głazy krasnoludków” w 
Gorzeszowie koło Kamiennej 
Góry, Ogród Bajek w Między-
górzu oraz Kopalnię Złota w 
Złotym Stoku. Ponadto od-
będą się ciekawe warsztaty 
bursztynowe i mydlarskie. W 
programie jest także spotkanie 
z policjantem, który przypomni 
o zasady bezpiecznego zacho-
wania w czasie wypoczynku 
letniego, zwłaszcza nad wodą.

(MC)

Odjazdowe wakacje

Burmistrz 
z absolutorium

znaniu się ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu oraz spra-
wozdaniem �nansowym za 
2018 rok, opinią Komisji Rewi-
zyjnej, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, informacją 
o stanie mienia oraz stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej 
– stwierdzili w uzasadnieniu 
uchwały głuszyccy rajcy.

(MC)
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Czy za zbrodnię można 
uznać wyrzucenie z roboty per-
manentnego lenia i pijaka, albo 
zamiar (powtórzę: zamiar) dosy-
pania komuś do herbaty środka 
przeczyszczającego, aby unie-
możliwić mu zabranie udzia-
łu w jakiejkolwiek imprezie? 
Jestem przekonany, że gdyby 
owe zdarzenia miały miejsce po 
1990 roku, to nawet najbardziej 
niedouczony prokurator nie od-
ważyłby się, z uwagi na własną 
reputację, postawić komuś za-
rzut i następnie wnieść oskarże-
nie do sądu. A nawet jeżeli tak 
by postąpił, to myślę, że zde-
cydowana większość sędziów 
kazałaby mu ten akt oskarżenia 
zjeść na sali rozpraw. Wystarczy 
jednak, aby takowych czynów 
(pierwszego) dopuścił się np. 
komendant wojewódzki Milicji 
Obywatelskiej lub funkcjona-
riusz Służby Bezpieczeństwa z 
czasów Polskiej Rzeczpospoli-
tej Ludowej (czyn drugi), aby w 
demokratycznej III RP czyny te 
zostały uznane za tzw. zbrod-
nie komunistyczne, które na 
podstawie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej przedaw-
niają się dopiero w roku 2020. 
Tak więc zbrodnia zbrodni nie-
równa, bo jej karalność zależy 
przede wszystkim od jej poli-
tycznego kontekstu.

Piszę o tym dlatego, że 21 
czerwca br. miała �nał druga 
odsłona (przed Sądem Rejono-
wym w Wałbrzychu) procesu 
generała Leszka Lamparskiego, 
byłego wojewódzkiego sze-

Zbrodnia zbrodni nierówna
Janusz
Bartkiewicz

fa wałbrzyskich milicjantów i 
pierwszego Komendanta Głów-
nego Policji w III RP, który pod-
czas pierwszej odsłony tego 
procesu został przez wałbrzy-
ski sąd uniewinniony. A zarzut 
był ciężki. Zbrodnia przeciwko 
ludzkości z tego powodu, że 
od 12 do 17 grudnia 1981 roku 
podpisał 92 decyzje o interno-
waniu członków „Solidarności” 
z terenu ówczesnego woje-
wództwa wałbrzyskiego. Przy-
pomnę, że to nie on uznał, iż 
osoby te muszą być internowa-
ne (osadzone bez wyroku sądu 
w ośrodkach odosobnienia), a 
jedynie wykonał rozkaz wyda-
ny wszystkim komendantom 
wojewódzkim Milicji Obywatel-
skiej przez ministra spraw we-
wnętrznych, za pośrednictwem 
Komendanta Głównego MO. W 
milicji (policji) - jak w wojsku - 
odmowa wykonania rozkazu 
skutkowała i skutkuje bardzo 
poważnymi konsekwencjami, a 
już odmowa wykonania rozka-
zu w trakcie stanu wojennego 
mogła mieć dla odmawiające-
go dramatyczne zakończenie. 
Listy osób przeznaczonych do 
internowania sporządzane były 
przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa, podległych 
nie gen. Lamparskiemu, lecz 
pułkownikowi Henrykowi Feni-
gowi, który - jako jego zastępca 
- kierował i nadzorował woje-
wódzkie i rejonowe struktury 
SB. Sporządzali je według stop-
nia zagrożenia jaki według nich 
ludzie ci stwarzali dla porządku 
publicznego, zwłaszcza z uwagi 
na planowane na niesamowicie 
szeroką skalę rożnego rodza-
ju antyrządowe wystąpienia 
uliczne, co w grudniu 1981 roku 
mogło mieć dla kraju tragicz-
ne skutki. Jestem przekonany, 
że wykonując wydany rozkaz, 

gen. Lamparski nawet nie czytał 
nazwisk tych, którzy mieli być 
internowani, bo ludzi tych nie 
znał i nic o nich nie wiedział, bo 
ani on sam, ani podlegli mu mi-
licjanci w zasadzie (bo zdarzały 
się nieliczne wyjątki) sprawami 
dotyczącymi działalności legal-
nej wówczas „Solidarności” się 
nie zajmowali.

Kiedy w lutym 2018 roku Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu gen. 
Lamparskiego uniewinnił, wszy-
scy, którzy za niego trzymali 
kciuki wiedzieli, że na tym się nie 
skończy. I tak też się stało. Sąd 
Okręgowy w Świdnicy (gdzie 
tra�ła apelacja prokuratury IPN) 
wyrok uchylił i przekazał do Wał-
brzycha, celem ponownego pro-
cedowania, zaznaczając jednak, 
że przy ponownym rozpatrzeniu 
sąd I instancji musi rozważyć, czy 
zarzucane generałowi czyny wy-
pełniają znamiona zbrodni prze-
ciwko ludzkości w znaczeniu 
takim, jak to jest ujęte nie tylko 
w polskich, ale także międzyna-
rodowych przepisach. Z efek-
tem ponownej sądowej analizy 
zapoznaliśmy się 21 czerwca br. 
kiedy to w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu został ogłoszony 
wyrok uznający, że od trzech 
zarzutów Leszek Lamparski jest 
uniewinniony, zaś w pozostałym 
zakresie postępowanie zostaje 
umorzone z powodu przedaw-
nienia ścigania, albowiem zarzu-
cane mu czyny zbrodnią prze-
ciwko ludzkości nie są. Tak więc 
– w mojej ocenie – sąd chciał 
ogłosić istnie salomonowy wy-
rok, stwierdzając, że wprawdzie 
dopuścił się czynów niedozwo-
lonych, ale ściganie ich przedaw-
niło się z dniem 1 styczna 1995 
roku, a więc sądowi nie pozosta-
ło nic innego, jak postępowanie 
umorzyć. W ten sposób – jak są-
dzę - z jednej strony wyrok miał 

usatysfakcjonować osoby 38 lat 
temu internowane, ale jedno-
cześnie nie krzywdzić generała, 
który 12 grudnia 1981 roku po 
prostu nie miał innego wyjścia. 
Nie pomylę się chyba zakładając, 
że tym kiedyś internowanym, to 
czy po tylu latach gen. Leszek 
Lamparski zostanie skazany czy 
nie, snu z oczu nie spędzało, bo 
na sądowej widowni poza mną 
i red. Agnieszką Dobkiewicz z 
„Gazety Wyborczej” oraz synem 
gen. Lamparskiego nikogo inne-
go nie było.

Z wielkim zaciekawieniem 
wysłuchaliśmy sądowego uza-
sadnienia wyroku, którego sens 
postaram się wyłuszczyć. Otóż 
Leszek Lamparski trzy decyzje 
o internowaniu podpisał po 17 
grudnia 1981 roku, więc w tych 
przypadkach nie dopuścił się 
przestępstwa, bo uczynił to w 
czasie, kiedy „Dekret o stanie 
wojennym” został opublikowa-
ny (17.12.1981), a więc decyzje 
te były zgodne z obowiązują-
cym prawem. W pozostałych 
przypadkach nie dopuścił się 
zbrodni przeciwko ludzkości, 
lecz komunistycznej, przez to, że 
jako długoletni komendant wo-
jewódzkich winien wiedzieć, że 
pozbawić wolności można jedy-
nie kogoś, kto popełnił przestęp-
stwo, ale uczynić to może jedy-
nie prokurator i sąd, więc on jako 
komendant wojewódzki policji 
nie miał takiego prawa. Dlatego 
sąd dokonał zmiany kwali�ka-
cji prawnej czynów i uznał, że 
zbrodnia generała polegała na 
(bezprawnym) pozbawieniu 
wolności osób internowanych 
(art. 189 § 1 kk). Wszystko niby 
w porządku, bo według polskie-
go prawa, bieg przedawnienia 
takich czynów, nie ściganych w 
czasach PRL z przyczyn politycz-
nych, wynoszący 5 lat, zaczynał 

się od 01.01.1990 r. Niby sama 
prawda, jednakże coś mi w tym 
wszystkim nie gra. Jeżeli trzy de-
cyzje podpisane po 17 grudnia 
1981 byłty zgodne z prawem, 
bo dekret już obowiązywał, to 
dlaczego decyzje podpisane 
pomiędzy 12 a 17 grudnia były 
nielegalne, mimo że art. 61 tego 
dekretu stanowił, że wchodzi on 
w życie z dniem ogłoszenia, ale 
obowiązuje od dnia uchwalenia 
? Przecież zgodnie z jego treścią 
ten legalnie uchwalony i opubli-
kowany akt prawny legalizował 
wszystkie decyzje oparte na 
jego zapisach, a wydane przed 
dniem ogłoszenia. Czyżby de-
kret był legalny, a jego art. 61 już 
nie? Dziwne. Zresztą, na co kilka-
krotnie podczas procesu uwagę 
zwracał obrońca gen. Lampar-
skiego, mecenas Jerzy Świteńki 
(który w czasie stanu wojennego 
stał w innym miejscu niż stało 
ZOMO), że takich aktów praw-
nych, które zaczęły obowiązy-
wać zanim zostały ogłoszone, 
było dziesiątki, zarówno w II 
RP, PRL, jak i w III Rzeczpospoli-
tej. Kiedy słuchałem słów o tej 
zbrodni przeciwko ludzkości, 
jakoś tak samo z siebie nasunę-
ło mi się wspomnienie zbrodni 
przeciwko życiu, odebranemu 
człowiekowi w wyniku ciężkiego 
pobicia na terenie Komisariatu V 
Policji w Wałbrzychu. Tam wska-
zani przez prokuraturę sprawcy 
zostali uniewinnieni. Faktycznie, 
zbrodnia zbrodni nierówna.

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.

Zapraszamy 
na niezapomnianą 
przygodę

Ogród zoologiczny w 
Łącznej w Gminie Mie-
roszów to drugie takie 
miejsce na Dolnym Śląsku. 

W swojej kolekcji posiada 
ponad 100 gatunków zwie-
rząt z całego świata, w tym 
takie gatunki jak tygrysy, kan-
gury, surykatki, antylopy, wil-
ki polarne, lemury katta. Tym 
co wyróżnia ogród zoolo-
giczny w Łącznej jest jedyny 
w Polsce pół wolny wybieg 
łączony na którym znajdują 
się lemury, gibony białorękie 
oraz gerezy abisyńskie. Kasa 
biletowa jest czynna w godzi-
nach 9.30 – 18.00, a zwiedza-
nie odbywa się w godz. 9.30 
– 18.00. Więcej informacji na 
stronie internetowej www.
zoolaczna.pl.

(ELDRA)
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Urząd Miejski 

w Boguszowie-Gorcach 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

SKARBNIKA MIASTA
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach ogłosił nabór kandydatów 

na stanowisko Skarbnika Miasta

Oferty można składać do 01 lipca 2019 r. 

Niezbędne wymagania od kandydatów.

Jest to między innymi odpowiednie wykształcenie, które obejmuje 

jeden z poniższych punktów:

• ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, 

ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, ekonomicznych 

uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych stu-

diów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki 

w księgowości, 

• ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekono-

micznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

Ponadto w dodatkowych wymaganiach wymieniono między inny-

mi: biegłą obsługę komputera, doświadczenie na podobnym stano-

wisku, znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykony-

wanych zadań, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na 

stres.

Zatrudnienie od 01 sierpnia 2019 roku. 

Kandydaci, którzy w terminie do 01 lipca 2019 r. złożą kompletne 

aplikacje, zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Rozmo-

wa zostanie przeprowadzona przez burmistrza oraz wyznaczonych 

przez niego pracowników. Po wyborze kandydata burmistrz wniesie 

wniosek do Rady Miejskiej o powołanie danej osoby na stanowisko 

skarbnika miasta.

Szczegóły związane z naborem zamieszczone są 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: 

www.bip.boguszow-gorce.pl

R E K L AMA

Do�nansowanie 
od marszałka
24 czerwca Wójt Gminy Wa-
lim Adama Hausman ode-
brał w Czarnym Borze, z rąk 
Wicemarszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Marcina 
Gwoździa, promesę samo-
rządu Województwa Dolno-
śląskiego na realizację zada-
nia „Zagórze Śląskie droga 
dojazdowa do gruntów rol-
nych”. To kolejne środki ze-
wnętrzne na inwestycje pozy-
skane przez Gminę Walim w 
2019 roku.

Absolutorium 
dla wójta
Podczas VII Sesji Rady Gmi-
ny Walim, która odbyła się 
w zamku Grodno w Zagórzu 

Śląskim, Radni Gminy Walim 
jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Wójtowi Gminy Wa-
lim Adamowi Hausmanowi. 
Zgodnie z ustawą o �nansach 
publicznych, rada gminy zapo-
znała się ze sprawozdaniem  z 
realizacji budżetu Gminy Wa-
lim za 2018 rok, uznając, że 
przedstawione sprawozdanie 
�nansowe, sprawozdanie z wy-
konania budżetu oraz informa-
cja o stanie mienia komunalne-
go wskazują, iż budżet Gminy 
Walim w 2018 r. realizowany 
był prawidłowo. Potwierdzone 
to zostało uchwałą Regional-
nej Izby Obrachunkowej, któ-
ra pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Walim 
o udzielenie Wójtowi Gminy 
Walim absolutorium. W trakcie 
tej sesji, zgodnie z nowymi za-
pisami ustawy o samorządzie 
gminnym, przeprowadzono 
debatę nad raportem o stanie 

gminy. Na podstawie tego ra-
portu radni przyjęli uchwałę o 
wotum zaufania dla wójta Ada-
ma Hausmana.

Wakacje w gminie
Rozdane świadectwa, opu-
stoszały klasy i szkolne kory-
tarze. Ucichł gwar, zamilkły 
szkolne dzwonki. Chwila wy-
tchnienia dla uczniów nade-
szła. Są wakacje. Ale co zrobić 
z wolnym czasem? W Gminie 
Walim nie ma czasu na nudę! 
- Zapraszamy wszystkie dzieci 
do Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu na zajęcia wakacyj-
ne. Jak co roku, czeka na Was 
mnóstwo atrakcji. Będą zajęcia 
z nauki śpiewu, warsztaty gita-
rowe, ogniska, wycieczki, rejs 
statkiem. Szczegóły na stronie 
walim.pl – mówi Paweł Brzo-
zowski, dyrektor Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu.

(RED)

Raport z Gminy Walim

W Parku Jordanowskim 
w Walimiu odbyła się naj-
smaczniejsza impreza w re-
gionie. 9 zespołów gotowało 
gulasz, biorąc udział w kon-
kursie na ten najlepszy. Ale 
nowością było to, iż przygo-
towano również potrawy z 
grilla.

Walim Rajdowy częstował 
pysznymi hamburgerami z gril-
la, dyrektor Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu wraz z 
swoją ekipą serwował grillowa-
ne szaszłyki, a Wójt Gminy Wa-
lim, oprócz wspaniałego gu-
laszu – który serwuje co roku, 
zaskoczył wszystkich pyszną 
karkówką, piersiami z kurczaka 
w majonezie i… krewetkami. 
Najmłodsi brali udział w zaba-
wach zorganizowanych przez 
profesjonalne animatorki, a 
wesołe sowy z Gminy Walim, 
radośnie latały to tu - to tam 
zaglądając do kociołków, za-

chęcając do wspólnej zabawy 
i z przyjemnością pozując do 
zdjęć. Z okazji Dnia Ojca zor-
ganizowana została loteria, w 
której do wygrania były wspa-
niałe nagrody.

Na komisję konkursową cze-
kało nie lada wyzwanie, ponie-
waż każda z przygotowanych 
potraw zachwycała smakiem 
i mistrzostwem wykonania. A 
spotkać można było przeróż-
ne kombinacje smaków i do-
datków. Oczywiście, nie tylko 
komisja konkursowa mogła 
spróbować wszystkich gulaszy. 
Gulaszy starczyło dla wszyst-
kich, a dania z grilla serwowane 
były do późnego popołudnia. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni. Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu, 
poza konkursem, przyznało 
szczególne wyróżnienie dla Wa-
lim Rajdowy za wspaniałe ham-
burgery z grilla. Jury wyróżniło 

dwa gulasze – gulasz autobu-
siarza i gulasz z dzika. Natomiast 
pierwsze miejsce przyznano za 
„Tajemniczy kociołek” Restau-
racji Osówka, II miejsce zdobył 
„Gulasz Rudej” – przygotowany 
przez Danutę Lewandowską, 
natomiast III miejsce za „Biały 
gulasz” zdobył Walim Rajdowy.

- I choć konkurs rozstrzy-
gnięto, to wcale nie oznaczało 
końca zabawy. Na scenę wszedł 
rodzimy Laser, który wspaniale 
bawił zgromadzonych. Następ-
nie wystąpiła gwiazda wie-
czoru – zespół Gentleman`s, a 
potem rozpoczęła się zabawa 
pod chmurką. W końcu wszyst-
ko co dobre, szybko się kończy. 
Ale nie w Gminie Walim! Już 15 
sierpnia będziemy się bawić 
na Festiwalu Sera w Dziećmo-
rowicach, na który serdecznie 
zapraszamy! – podkreślają or-
ganizatorzy.

(RED)

Smaczny festiwal
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Szanowni klienci!
Zapraszamy do naszego oddziału 
w Wałbrzychu. Nasza hurtownia 
oferuje szeroką gamę wyrobów 
hutniczych w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Oprócz stali zbrojeniowej, 
blach, dwuteowników i kątown-
ików, posiadamy pro� le zamknięte 
w różnorodnych rozmiarach i dłu-
gościach . Prowadzimy sprzedaż 
hurtową i detaliczną. Zapewniamy 
fachową i szybką obsługę, która po-
może Państwu w doborze odpow-
iedniego materiału. Zapraszam 
codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 
15.00. Zachęcamy również do kon-
taktu telefonicznego, jak i poprzez 
e-mail:

tel. 74 842-58-96 
email : hurt-detal@elektrometal.pl

Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9 w Wałbrzychu 
(dzielnica Sobięcin)
tel. (74) 842 58 96
email: walbrzych@elektrometal.pl
www.elektrometal.pl

Wiceczempionka klaczy rasy śląskiej - BAKALIA należąca 
do Dariusza Śmichury.

XXIV Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych Książ 2019

Kilkaset najpiękniejszych zwierząt hodowlanych z Dolnego Śląska – 
bydło mleczne i mięsne, konie, owce, kozy, a także króliki, drób 

i gołębie, można było obejrzeć w sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca 
na hipodromie Stada Ogierów w Książu.

Dwie superczempionki, 
czyli krowy wielkiej urody i 
jeszcze większej wydajności 
mlecznej, bydło mięsne, rasy 
rodzime, cielęta prowadzone 
przez dzieci, a czasem nawet 
dzieci prowadzone przez cie-
lęta. Koński kłus, stęp i zaple-
cione grzywy. Pokaz strzyże-
nia owiec, podczas którego 
zwierzęta okazywały stoicki 
spokój, a trzymający maszyn-
kę – precyzję i profesjona-

lizm. Stawki kóz. Króliki i gołę-
bie. To wszystko można było 
przez dwa dni podziwiać na 
hipodromie w Wałbrzychu.

Na wystawie, zorgani-
zowanej przez Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego swój jubileusz 25-lecia 
istnienia obchodziła Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Dorośli i dzieci 
brali udział w konkursach 
wiedzy rolniczej i wygrywali 

nagrody. Ci najlepsi wiedzieli 
kto jest patronem ekologów, 
jaki ptak zjada dziennie tyle 
szkodników, ile sam waży, 
do czego służą inokulanty, 
czy co to jest konstytucja biz-
nesu. Nie zabrakło maszyn 
rolniczych, prezentacji �rm i 
instytucji rolniczych, a także 
stoisk z produktami lokalny-
mi i regionalnymi, muzyki na 
żywo oraz atrakcji dla dzieci.

(RED)

Superczempionka ZAPAŁA - rasa polsko-
holsztyńsko-fryzyjska, odmiana RW z Ośrodka 
Hodowli Zarodowej w Przerzeczynie Zdrój.

Superczempionka SAWA 1 - jałowica niecielna, wiek 15-
16 m-cy, rasa polsko-holsztyńsko-fryzyjska, odmiana HO 
z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Czempionka klaczy rasy śląskiej – LAWENDA 
z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu 
Ząbkowickim sp. z o.o.
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Aktywne lato
W miesiącach lipiec-sierpień 
Gmina Świebodzice zaprasza 
wszystkich mieszkańców do 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Specjalnie z myślą o 
mieszkańcach w Parku Miejskim 
zorganizowano dwa rodzaje za-
jęć na świeżym powietrzu: joga 
oraz zumba. - Na zajęcia jogi za-
praszamy w każdy poniedziałek i 
środę w godzinach 18:00 – 19:00. 
Zumbę będzie można ćwiczyć we 
wtorki w godzinach 19:00-20:00 
oraz w czwartki w godzinach 
17:45 – 18:45 – mówią organi-
zatorzy zajęć. W wakacje Gmina 
Świebodzice zaprasza wszyst-
kie dzieci wraz z opiekunami do 
udziału w akcji letniej „Wtorki z 
dmuchańcami”. Kolorowe zamki, 
zjeżdżalnie będą czekać na dzieci 
w Parku Miejskim w Świebodzi-
cach w każdy wtorek od godziny 
11:00 do 19:00 w okresie od po-
czątku czerwca do końca sierpnia 
bieżącego roku. Oferta została 
wzbogacona o nowe, ciekawe 
urządzenia pneumatyczne.

(RED)

Ulica Królowej Elżbiety, 
wraz z ulicą Królowej Jadwi-
gi w Świebodzicach, stano-
wi dojazd do wielu bloków 
mieszkalnych, domów jedno 
i wielorodzinnych. W celu za-
pewnienia bezpieczeństwa 
pieszym oraz uspokojenia 
ruchu na tych drogach wpro-
wadzono strefę ograniczonej 
prędkości do 30 km/h.

Znak B-43 „strefa ograni-
czonej prędkości” oznacza 
wjazd do strefy w obszarze 
zabudowanym, w której obo-
wiązuje zakaz przekraczania 
prędkości określonej na zna-
ku przez liczbę kilometrów na 
godzinę, w naszym przypadku 
30 km/h. Zakaz wyrażony na 
znaku nie jest odwoływany 
przez najbliższe skrzyżowanie. 
Co więcej, wjeżdżając do ta-
kiej strefy musimy pamiętać, 
że zakaz obowiązuje nie tylko 
na tej jezdni, którą się poru-
szamy, ale także na wszystkich 

drogach poprzecznych. Jeżeli 
wjeżdżamy do strefy ogra-
niczonej prędkości, to zakaz 
obowiązuje aż do miejsca, w 
którym napotkamy znak B-44 
„koniec strefy ograniczonej 
prędkości”. Aby strefa ograni-
czonej prędkości była rozwią-
zaniem poprawiającym bez-
pieczeństwo i warunki ruchu 
pieszego to należy unikać w 
miarę możliwości wyznacza-
nia przejść dla pieszych w 
„stre�e 30 km/h”. Brak wyzna-
czonych przejść dla pieszych 
wymusza na obu kolidujących 
grupach uczestników ruchu 
drogowego (pieszych i kieru-
jących pojazdami) zachowa-
nie szczególnej ostrożności. 
Piesi w stre�e ograniczonej 
prędkości do 30 km/h mogą 
przechodzić przez jezdnię w 
dowolnym miejscu, przy za-
chowaniu szczególnej ostroż-
ności.

(RED)

Zmiana organizacji ruchu na osiedlu

Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność poruszając się ulicami Królowej Elżbiety i Królowej Jadwigi 
w Świebodzicach.
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

• 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

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! 

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

PROMOCJA
TRZECIA 
SZYBA 
W OKNIE 

GRATIS

R E K L AMAZbadają powietrze
Władze Szczawna-Zdroju 
niezwykłą wagę przywiązu-
ją do dbałości o środowisko 
i jakość powietrza. Stąd m.in 
takie działania, jak przystąpie-
nie w ub. roku do programu 
Kawka, dzięki któremu udało 
się zlikwidować blisko 250 pa-
lenisk, a także przygotowywa-
ny projekt w ramach Aglome-
racji Wałbrzyskiej na dotacje 
do wymiany ogrzewania w 
budynkach wielorodzinnych i 
jednorodzinnych – gmina chce 
pozyskać bisko 1,5 mln zł. Bur-
mistrz Marek Fedoruk podjął 
także decyzję o zakupie i mon-
tażu 6 mobilnych sensorów 
badających jakość powietrza. 
- Chcemy kupić 6 takich urzą-
dzeń i zamontować w różnych 
częściach miasta by sprawdzić, 
w jakich obszarach występuje 
największe natężenie zanie-
czyszczeń, jakie może być ich 
źródło pochodzenia i jakie sku-
teczne działania podjąć, by to 
ograniczyć – mówi burmistrz. 
Sensory pojawią się przed no-
wym sezonem grzewczym.

(ABP)

Remonty 
na placach
Trwają prace związane z 
konserwacją urządzeń na 
placach zabaw, m. in. na ul. 
Słowackiego, w Parku Szwedz-
kim, Równoległej, Słonecznej 
Polanie w Szczawnie-Zdroju. Z 
użytkowania została wyłączo-
na piaskownica na Słonecznej 
Polanie - zapadła decyzja o jej 
całkowitej likwidacji, ponieważ 
piasek uszkadzał tartan. Nowa 
piaskownica będzie przygo-
towana na trawie, w tej chwili 
trwają uzgodnienia. Na placu 
zabaw w Parku Szwedzkim nie 
działa także wir wodny, będą-
cy elementem ścieżki eduka-
cyjno-ekologicznej. Niestety, 
uszkodzenie jest mechaniczne 
– ktoś po prostu szarpał lub 
ciągnął za mechanizm wywo-
łujący wir. Usterka została już 
zgłoszona do wykonawcy.

(ABP)

Sto procent 
zaufania
Rada Miejska w Szczawnie-
-Zdroju jednogłośnie udzie-
liła burmistrzowi Markowi 
Fedorukowi absolutorium z 
wykonania budżetu za 2018 
rok oraz wotum zaufania. 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa wydała opinię pozytywną, 
budżet został wykonany pra-
widłowo, a poziom wydatków 
inwestycyjnych osiągnął pułap 
7 mln zł - co stanowi prawie 23 
% wszystkich wydatków.

(ABP)

Gmina Szczawno-Zdrój 
wspólnie z Czarnym Bo-
rem, Starymi Bogaczowi-
cami oraz gminą miejską 
i wiejską Kamienna Góra 
złożyła wniosek do IPAW 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
dotyczący do�nansowa-
nia do wymiany kotłów 
opalanych tradycyjnie w 
zabudowie wielo- i jedno-
rodzinnej. 

Szczawno-Zdrój ubiega 
się o kwotę blisko 1,5 mln 
zł. Dzięki dotacji udałoby 
się zlikwidować kolejnych 
100 pieców węglowych. W 
poprzednich latach zlikwi-
dowano blisko 230 takich 
palenisk. Złożenie wniosku 
poprzedzone zostało ankietą 

wśród mieszkańców. Chęt-
nych na do�nansowanie 
zgłosiło się 100 osób. Kwota 
grantu może wymieść nawet 
35 000 zł, a do�nansowanie 
obejmuje 70 % inwestycji. 

- To kolejny element reali-
zacji programu ograniczania 
tzw. niskiej emisji w Szczaw-
nie-Zdroju – mówi Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na-Zdroju. – Taki program 
realizowany jest w gminie 
od 2015 roku, do 2018 do�-
nansowaliśmy 228 inwesty-
cji mających na celu popra-
wę jakości powietrza – czyli 
zmianę systemu ogrzewania. 
Całość zadania to kwota 1 
903.271,21 zł.

(ABP)

Zlikwidują kolejne 
piece

27 czerwca rozpoczyna się 
54. Międzynarodowy Festi-
wal Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju. Przez 
cztery dni, do 30 czerwca, 
uzdrowisko stanie się stolicą 
muzyki klasycznej. Koncert 
inauguracyjny rozpocznie się 
o godz. 19:00 w Teatrze Zdro-
jowym.

Wystąpi Bomsori Kim, so-
listka-rezydentka Filharmo-
nii Poznańskiej w sezonie 
2018/2019. Laureatka wie-
lu konkursów muzycznych. 
Ulubienica publiczności XV 
Międzynarodowego Konkur-
su Skrzypcowego im. H. Wie-
niawskiego w Poznaniu w 
2016 roku, zdobyła na nim II 
nagrodę, nagrodę krytyków 
oraz dziewięć dodatkowych 
nagród specjalnych. Artystce 
towarzyszyć będzie Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Po-
znańskiej pod dyrekcją Łuka-
sza Borowicza. Wydarzeniem 
poprzedzającym będzie uro-
czyste złożenie kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą Hen-
ryka Wieniawskiego – godz. 
18:30. Na szczególną uwagę 
zasługuje koncert drugiego 
dnia festiwalu. 28 czerwca o 
godz. 19:00 w Białej Sali, a za-
tem w miejscu, w którym Hen-

Wieniawski od czwartku

ryk Wieniawskie dał pierwszy 
koncert w 1855 roku, ponow-
nie zabrzmią jego skrzypce. 
Pochodzący z Holandii skrzy-
pek Ilya Grubert wykona kon-
cert na autentycznych skrzyp-
cach Mistrza, pochodzących 
z ok. 1740 roku, wykonanych 
w pracowni Pietro Guarneri. 
Wejściówki na ten koncert ro-
zeszły się w mgnieniu oka, ale 
podczas wykonania zostaną 
otwarte na oścież drzwi Białej 
Sali tak, by muzyka płynęła do 
parku i by mogli jej słuchać 
wszyscy. Podczas trwania fe-
stiwalu na gości czekać będzie 
także słodka niespodzianka 
– w dwóch szczawieńskich 

kawiarniach: Bohema oraz 
Herbaciarnia Teatralna, będzie 
można skosztować wyjątko-
wego, przygotowanego spe-
cjalnie na okoliczność wyda-
rzenia, torciku Wieniawskiego.

Patronat honorowy nad fe-
stiwalem objęli: Wiceminister 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Wanda Zwinogrodz-
ka, Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksander Szwed, 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Cezary Przybylski, 
Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego An-
drzej Jaroch, Burmistrz Szczaw-
na-Zdroju Marek Fedoruk.

(ABP)

Społeczność Szczawna-
-Zdroju aktynie włączyła 
się w odbudowę Zakładu 
Przyrodoleczniczego w 
uzdrowisku.

W nocy z 5 na 6 marca 2018 
r. spłonął prawie doszczęt-
nie Zakład Przyrodolecz-
niczy w Szczawnie Zdroju. 
Tuż po pożarze, z inicjatywy 
Jarosława Stachowiaka, by-
łego wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej Szczawna 
Zdroju oraz mieszkańców 
uzdrowiska, został powołany 
Społeczny Komitet na rzecz 
Odbudowy Zakładu Przyro-
doleczniczego w Szczawnie 
Zdroju. 11 czerwca 2019 r. ze-

brana w wyniku tej szczytnej 
akcji kwota w wysokości 12 
699,67 zł, została przekazana 
na rachunek Spółki Uzdrowi-
sko Szczawno – Jedlina S.A.

Wkrótce rozpoczną się 
prace nad odbudową i rekon-
strukcją dachu - to blisko 4000 
m2 powierzchni komplekso-
wej odbudowy pokrycia da-
chowego. W przygotowaniu 
jest dokumentacja przetargo-
wa na wymianę stolarki okien-
nej.- Większość tych zadań 
planujemy wykonać w tym 
roku – mówi Barbara Grze-
gorczyk, prezes Uzdrowiska 
Szczawno-Jedlina.

(RED)

Wsparli odbudowę



Czwartek, 27 czerwca 2019 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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

R E K L AMARaport z Jedliny-Zdroju

W Jedlinie Zdroju rozpo-
czyna się przebudowa dwóch 
dróg: Pokrzywianki i Północ-
nej. W obu przypadkach pra-
ce mają się zakończyć do 30 
września br.

Roboty budowlane na ulicy 
Pokrzywianka prowadzone są 
w ramach zadania inwestycyj-
nego „Kamieńsk droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych”. 
Prace prowadzi �rma Roboty 
Ziemne i Budowlane Tomasz 
Sera�ński z Ludwikowic Kłodz-
kich. Zakres prac obejmuje 
wykonanie stabilizacji podłoża, 
wykonanie podbudowy z kru-
szywa naturalnego, budowę 
nawierzchni z kamienia grani-
towego nieregularnego na dłu-
gości 436 mb wraz z odwod-
nieniem wykonanym z koryt 
betonowych na długości 175 
m. Wartość robót to kwota 339 
986,98 złotych brutto. Z kolei 
przebudowa ulicy Północnej 
prowadzona jest w ramach za-
dania inwestycyjnego „Moder-
nizacja ulic w Jedlinie-Zdroju 
– Przebudowa drogi gminnej 
ul. Północnej w Jedlinie-Zdro-
ju”. Prace prowadzić będzie 
Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowe VICBUD Sp. z 

Kolejne inwestycje 
drogowe

o.o. z Czarnego Boru. Roboty 
drogowe obejmują wykonanie 
podbudowy betonowej o gr. 
15 cm i podbudowy z kruszy-
wa łamanego o gr. 20 cm w 
ilości 150 m2, wykonanie na-
wierzchni z kostki betonowej 
gr. 80 mm typ 20 na podsypce 
cementowo-piaskowej w ilości 
150 m2, ułożenie krawężnika 
betonowego o dł. 70,0 m oraz 
budowę ścieku z prefabryka-
tów betonowych o długości 37 
m. Wartość tych robót to kwota 
58 577,72 złotych brutto.

(KS)

Rozpoczyna się remont 
ul. Pokrzywianka.

Zmiana godzin
- Z uwagi na trwające wyso-
kie temperatury powietrza 
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 
w dniach 25.06.2019 r. - 
28.06.2019 r. czynny bę-
dzie w godzinach od 7.00 
do 14.00. Za niedogodności 
przepraszamy – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-
-Zdroju.

Dotacja 
na remont
Gmina Jedlina-Zdrój otrzy-
mała promesę na do�-
nansowanie ze środków 
budżetu Województwa 
Dolnośląskiego zadania 
związanego z remontem 
drogi w Kamieńsku. Na 
zadanie „Kamieńsk - droga 
dojazdowa do gruntów rol-
nych” samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przyznał 
do�nansowanie w wysoko-
ści 91 560 złotych. Pieniądze 
te pochodzą ze środków 
Ochrony Gruntów Rolnych 

Budżetu Województwa Dol-
nośląskiego.

Wakacyjne 
atrakcje
Czerwiec powoli się koń-
czy, rozpoczęły się wa-
kacje, dlatego warto za-
poznać się z wakacyjnym 
planem imprez i wydarzeń, 
które będą się odbywały w 
Jedlinie-Zdroju. W czerwcu, 
oprócz uroczystych obcho-
dów Dnia Wolności i Praw 
Obywatelskich, odbył się 
też seans �lmowy w ramach 
kina plenerowego. Mieliśmy 
też możliwość obcowania ze 
sztuką na najwyższym po-
ziomie, dzięki Stre�e Sztuki 
- trzydniowej imprezie kul-
turalnej. Wśród artystów, 
którzy wzięli udział w tym 
wydarzeniu znaleźli się: Jan 
Peszek, Robert Bachara, Wio-
letta Fluda, Marzena Lubasz-
ka, Sławomir Cierpik, Marcin 
Masecki i Capella Cracovien-
sis Quintet. Warto również 
zaznaczyć, że w czerwcu Bur-
mistrz Jedliny-Zdroju Leszek 

Orpel jednogłośnie otrzymał 
absolutorium. A jakie atrak-
cje czekają na mieszkań-
ców, kuracjuszy, turystów i 
przybywających do Jedliny-
-Zdroju gości? Już 29 czerw-
ca rozpoczną się XIII Letnie 
Warsztaty Gitarowe, które 
będą trwały do 8 lipca, a już 
14 lipca odbędzie się Festyn 

Ciasta i Kawy. Na 3 sierpnia 
zaplanowano wiele atrakcji 
w ramach Święta Zdroju. 15 
sierpnia w Kamieńsku odbę-
dzie się Festyn Rekreacyjny, 
24 sierpnia kolejna projekcja 
�lmowa w ramach kina ple-
nerowego, a 24 i 25 sierpnia 
to Dni Jedliny-Zdroju.

(RED)
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W Mieroszowskim Cen-
trum Kultury odbył się XV 
Przegląd Twórczości Dziecię-
cej Wieku Przedszkolnego. 
Na scenie wystąpiły dzieci 
z placówek wychowania 
przedszkolnego gminy Mie-
roszów, Viznowa i Mezime-
sti.

Celem organizatora prze-
glądu - Przedszkola Miej-
skiego w Mieroszowie - jest 
promowanie wychowania 
przedszkolnego i zaznaczanie 
obecności dzieci w Gminie 
Mieroszów. Podczas tego-
rocznej imprezy sercami wi-
dzów zawładnęły tańce hisz-

pańskie, inspirowane corridą 
i flamenco. Nie zabrakło też 
tańców z szarfami czy... krze-
sełkami. Przegląd uświetniły 
tańce grupy tanecznej prowa-
dzonej w Przedszkolu Miej-
skim w Mieroszowie. Wszyst-
kie występy publiczność 
nagradzała entuzjastycznymi 

brawami. Nie zabrakło gości 
specjalnych: burmistrza An-
drzeja Lipińskiego, radnych 
Rady Miejskiej Mieroszowa, 
dyrektorów placówek oświa-
towych. Z kolei Elżbieta Szo-
mańska objęła przegląd pa-
tronatem artystycznym.

(AK)

Przegląd Twórczości Dziecięcej

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie 
wraz z partnerami stworzył 
ogrold edukacyjny „Co w le-
sie piszczy?” s�nansowany z 
Funduszu Toyoty.

To pierwszy z czterech 
zrealizowanych w tym roku 
projektów w ramach IX edy-
cji „Funduszu Toyoty – Do-
bre Pomysły Zmieniają Nasz 
Świat”. Jego założeniem było 
zagospodarowanie terenu na-
leżącego do Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zlokalizowanego 
za budynkiem dawnego gim-
nazjum, na którym powstał 
skrawek lasu ukazujący życie 
zwierząt i roślin z bliska. Wy-
znaczony obszar został zaaran-
żowany w postaci lasu eduka-
cyjnego. Głównym materiałem 
wykorzystanym do budowy 
było drewno, z którego wy-
konano między innymi: mro-
wisko, kretowisko, lisią norę, 
domki dla owadów, karmniki, 
stół i siedziska z pni, zegar 
słoneczny, tropy na plastrach 
drewna, rzeźby przedstawiają-
ce zwierzęta i owoce leśne oraz 
tabliczki informacyjne. Wartość 
projektu wyniosła 26 tys. zł z 
czego dotacja z Funduszu To-
yoty to blisko 20 tys. zł.

Projekt został zrealizowany 
przy współudziale wolontariu-
szy, w tym pracowników �rmy 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland, uczniów z Zespołu 
Szkół nr 5 im. Maksymiliana 
Tytusa Hubera w Wałbrzychu, 
pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie oraz 
wielu partnerów. Jego odbior-
cami są dzieci ze szkół, przed-
szkoli oraz cała społeczność 
lokalna.

- To pierwszy tego typu pro-
jekt edukacyjny realizowany w 
okolicy. Każdy chętny może zo-
baczyć na własne oczy efekty 
naszej wspólnej pracy. W lesie 
edukacyjnym będą odbywać 
się również dedykowane zaję-
cia dla grup zorganizowanych 
. Chcemy pokazać dzieciom z 
bliska, co kryje w sobie las i że 
jest on domem dla zwierząt i 
roślin. Wierzymy, że stworze-
nie tego ogrodu przyczyni się 
do aktywnego spędzania cza-
su wolnego na łonie natury 
rodzin z dziećmi, z korzyścią 
dla przyrody, która nas otacza 
i nas samych - podsumowała 
inicjatywę Marta Jaroszewska, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mieroszowie.

(RED)

Mieroszowski las 
edukacyjny

Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński uroczyście powierzył stanowiska 
nowym dyrektorom szkół wyłonionym w drodze konkursu: Danucie 
Wypych - dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, 
Grażynie Lektarskiej - dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
im. J. Korczaka w Sokołowsku oraz Longinie Elżbiecie Słowińskiej - 
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie. Swoje 
funkcję panie będą sprawowały od września 2019 roku przez kolejnych 
5 lat.

(RED)

Nowe dyrekcje
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W związku z podjęciem 
Uchwały nr VI/52/2019 Rady 
Gminy Stare Bogaczowice z 7 
maja 2019 r. w sprawie wybo-
ru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz stawki 
tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik, od 1 lip-
ca 2019 roku zmianie ulegnie 
metoda ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz jej wyso-
kość.

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od nie-
ruchomości zamieszkałych bę-
dzie obliczana jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki 
miesięcznej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lipca 2019 r. będą 
obowiązywały następujące 

stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi:

- nieruchomości zamiesz-
kałe w zależności od sposobu 
zbierania odpadów: selektyw-
ny - 14,00 zł oraz nieselektyw-
ny 21,00 zł od każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną 
nieruchomość,

- nieruchomości nieza-
mieszkałe stanowiące wła-

sność gminy Stare Bogaczowi-
ce (tabela).

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zmiana metody 
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi wiąże się z koniecznością 
wypełnienia i złożenia nowej 
deklaracji przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej w 
celu ustalenia wysokości opła-

Zamiany w opłatach

ty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany do złożenia 
nowej deklaracji w terminie 
15 lipca 2019 r. Niezłożenie 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi spowoduje 
konieczność wszczęcia postę-
powania i ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
drodze decyzji. Wskazane jest, 
aby nową deklarację złożył ten 
sam właściciel, który składał 
poprzednią deklarację. W przy-
padku mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych nową dekla-
rację składa Zarządca Wspól-
noty.

Nowe wzory deklaracji bę-
dzie można pobrać począwszy 
od 1 lipca 2019 r. ze strony inter-
netowej www.starebogaczowi-
ce.ug.gov.pl, zakładka - gospo-
darka odpadami komunalnymi 
lub bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice, po-
kój nr 116. Deklaracje należy 
składać w terminie od dnia 1 
lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 
r. w Urzędzie Gminy Stare Bo-
gaczowice – pokój nr 116 lub 
listownie na adres: 58-312 Stare 
Bogaczowice, ul. Główna 132.

Użytkownicy nieruchomo-
ści niezamieszkałych stanowią-
cych własność Gminy Stare Bo-
gaczowice nie są zobowiązani 
do składania nowych deklara-
cji. W ich przypadku nie zmieni-
ła się metoda ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, tylko wysokość 
stawki. Otrzymają oni zawiado-
mienia o zmianie stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Terminy wnoszenia opłaty 
oraz numery rachunków nie 
ulegają zmianie. Właściciele 
nieruchomości, którzy doko-
nali wpłaty należności z tytułu 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za cały 
rok 2019. w oparciu o wcześniej 
obowiązującą metodę ustale-
nia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
wysokość stawki opłaty, zo-
bowiązani będą do dokonania 
dopłaty wynikającej ze zmian.

 - Zmiana metody nali-
czenia oraz stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi związana jest ze 
wzrostem kosztów funkcjono-
wania systemu gospodarki od-
padami komunalnymi w naszej 
gminie. Zgodnie z założeniami 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach system 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi ma być systemem sa-
mo�nansującym. W związku z 
powyższym, w celu zapewnie-
nia środków na jego prawidło-
we funkcjonowanie, konieczne 
jest pobieranie takiej opłaty, 
aby wystarczała ona na realiza-
cję całości zadania, do którego 
gmina została zobowiązana. W 
razie wątpliwości lub jakichkol-
wiek pytań dotyczących opłat 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi prosimy o 
kontakt osobisty - Urząd Gmi-
ny Stare Bogaczowice pokój 
nr 116 lub telefoniczny - 74 
8452133 – wyjaśniają pracow-
nicy Urzędu Gminy Stare Boga-
czowice.

(RED)

Rodzinny Piknik Militarny 
otworzy sezon nad Zalewem 
w Starych Bogaczowicach.

29 czerwca od godz. 10:00, 
nad Zalewem w Starych Bo-
gaczowicach, odbędzie się 
Rodzinny Piknik Militarny. Wy-
darzenie ma na celu przygoto-
wanie rodziców i ich dzieci do 
bezpiecznych wakacji. Tego 
dnia odbędzie się pokaz wod-
nego ratownictwa, pierwszej 
pomocy medycznej oraz tech-

nik survivalowych i samoobro-
ny. Goście będą mogli także po-
dziwiać wystawę broni dawnej i 
współczesnej. Największą atrak-
cją będzie trening strzelecki 
przeprowadzony przez żołnie-
rzy GROM-u. Na wszystkich cze-
ka kuchnia polowa oraz pyszny 
pstrąg  serwowana przez Karcz-
mę Jedynak. Organizatorem 
wydarzenia jest Sudeckie Sto-
warzyszenie Strzeleckie.

(IL)

Wystrzałowy piknik

pojemność 
pojemnika

w zależności od sposobu zbierania 
odpadów

selektywny nieselektywny

60l 20,00 zł 30,00 zł

110l 30,00 zł 45,00 zł

120l 35,00 zł 50,00 zł

240l 60,00 zł 100,00 zł

1100l 300,00 zł 500,00 zł

2500l 700,00 zł 1000,00 zł
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R E K L AMA

XXXI Bieg 
Książański
Alan Dobrowolski zwycię-
żył w XXXI Biegu Książań-
skim. Trasa dystansu głów-
nego licząca pierwotnie 8 km, 
została krótko przed zawoda-
mi, na skutek intensywnych 
opadów deszczu, nieco zmie-
niona. Jak zwykle oglądano 
ciekawą rywalizację, w której 
uczestniczyły także dzieci i 
młodzież. Najstarszym za-
wodnikiem był 90-letni Cze-
sław Marciak, a najmłodszym 
10-letni Patryk Wilczyński. We 
wszystkich 31 biegach brał 
udział Jan Leśniak, a dotych-
czas najwięcej punktów (144) 
zgromadził Mirosław Kaczu-
ga.

(A.Bas.)

Wyniki

1. Alan Dobrowolski 26.22,6

2. Artur Gawroński 27.07,4

3. Patryk Łazarski 27.36,5

4 km 

1. Leon Woźniak 16.51,6

2. Ewa Pastuszeńko 18.24,5

3. Agnieszka Kluzek 18.38,9.

Triathlonowe 
Grzędy
XVI Triathlon Letni o Pu-
char Wójta Gminy Czarny 
Bór, impreza zaliczana do 
Grand Prix „Idol” 2019, od-
był się na terenie zalewu w 
Grzędach. Na starcie stanę-
li zawodnicy z Wałbrzycha, 
Czarnego Boru, Bielawy, So-
bótki Świdnicy, Kamiennej 
Góry. Mieroszowa, Karpacza 
oraz z Czech. Rywalizowano 
w pływaniu na 150 m, wy-
ścigu MTB na 8000 m oraz w 
biegu na 4000 m, natomiast 
drugie współzawodnictwo 
obejmowało dystanse: 150 
m, 4000 m oraz 2000 m.

(BAS)

Wyniki

dystans dłuższy:

1. Marcin Panufnik 0:43.13

2. Andrzej Cukier 0:43.59

3. Bartłomiej Żyłka 0:44.10,

dystans krótszy:

1. Jolana Benesova 0:28.10

2. Tymoteusz Mielnikowski 0:28.40

3. Katarzyna Teterycz-Dytko 0:35.25.

Bartosz Gorczyca i Ewa 
Majer zwyciężyli w sobotę 
w 31. edycji Nocnego Ultra-
maratonu Sudecka w Bogu-
szowie-Gorcach, natomiast 
Nocny Maraton Górski za-
kończyli wygraną Mateusz 
Goleniewski i Małgorzata 
Moczulska.

Prawie 600 zawodników wy-
startowało w sobotę o godz. 22 
z najwyżej w kraju położonego 
rynku (591 m npm). Rozpo-
częciu zawodów towarzyszył 
pokaz sztucznych ogni. Trasa 
biegu prowadziła leśnymi i 
polnymi drogami Gór Wałbrzy-
skich i Kamiennych, przez szczy-

ty Trójgarbu (778 m), Chełm-
ca i Lesistej Wielkiej (po 851), 
Mniszka (711) oraz Dzikowca 
(836). Finał ekstremalnej rywa-
lizacji biegaczy długodystan-
sowych nastąpił na stadionie 
na Górze Parkowej, jednym z 
najwyżej położonych w Pol-
sce (664 m npm), a triumfator 
pojawił się na mecie ok. godz. 
6:30. Osiągnięty przez niego 
rezultat jest ok. 18 min. gor-
szy od rekordu trasy Miłosza 
Szczęśniewskiego. Drugiego 
zawodnika wyprzedził o ponad 
42 min. Zwycięzcy tegorocznej 
Sudeckiej Setki to zawodnicy 
ścisłej czołówki polskich biega-

Gorczyca i Majer triumfatorami Sudeckiej Setki
Wyniki 31. Nocnego Ultramaratonu Sudecka Setka w Boguszowie-Gorcach:
1. Bartosz Gorczyca (Skołyszyn) 8:29.47
2. Łukasz Dziądziak (Oława) 9:11.50
3. Robert Faron (Zalesie) 9:24.13

Kobiety
1. Ewa Majer (Dobczyce) 9:56.18
2. Ewa Ardelli (Bielawa) 11:27.36
3. Aleksandra Gruszka (Boguszów-Gorce) 11:32.20.

Wyniki Nocnego Maratonu Górskiego:
1. Mateusz Goleniewski (Toruń) 3:15.40
2. Alan Dobrowolski (Boguszów-Gorce) 3:19.27
3. Marcin Jagiellicz (Wałbrzych) 3:31.03

Kobiety
1. Małgorzata Moczulska (Żarów) 4:15.37
2. Joanna Lorenc (Wąsocz) 4:18.41
3. Małgorzata Gębka (Kąty Wrocławskie) 4:19.26.

Alan Dobrowolski jest zadowolony ze swojego startu w rodzinnej 
miejscowości.

czy górskich, którzy wygrywali 
już te zawody w minionych 
latach. Na koncie Gorczycy jest 
m.in. wygranie Biegu 7 Dolin 
podczas Festiwal Biegowego 
w Krynicy-Zdroju, Ultramarato-
nu Bieszczadzkiego, Maratonu 
Wyszehradzkiego, Marimuru-
mendi Maratonu w hiszpańskim 
Kraju Basków oraz Zimowego 
Ultramaratonu Karkonoskiego. 
Z kolei Majer zwyciężała m.in. 
w Biegu 7 Dolin, Maratonie Kar-
konoskim i Supermaratonie Gór 
Stołowych.

Tym razem Alanowi Dobro-
wolskiemu, mieszkańcowi Bo-
guszowa – Gorc, dwukrotnemu 
zwycięzcy Nocnego Maratonu 
Górskiego, nie udało się powtó-
rzyć poprzednich sukcesów.

- Mimo to jestem zadowolo-
ny ze swojego kolejnego startu 
na własnych śmieciach. Prowa-
dziłem stawkę maratończyków 
do 38. kilometra i pobiłem o 5 
minut rekord życiowy na bo-
guszowskiej imprezie – powie-
dział na mecie.

Andrzej Basiński
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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

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 
nr 9 oraz na stronie internetowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.walim.pl) i na stronie Urzędu 

Gminy Walim – (www.walim.pl: ogłoszenia) 
został wywieszony na okres od 26.06.2019 r.

 do 18.07.2019 r. wykaz nr 09/2019 z dnia 
26.06.2019 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

- 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 AMA

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

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 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Tel. 606 478 000

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

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

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:
15.07 Wałbrzych • 16.07 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

USŁUGI

(10) Hydraulik – instalacje co, 

wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 

754 379

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 

inne stolarskie. TANIO! 692-123-

981.

(4) Hydraulika, instalacje co, ka-

nalizacja, gaz, usługi elektryczne. 

Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  www.

meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-

218-533

(1) Montaż i ustawianie anten 

satelitarnych w najlepszej cenie 

i w najkrótszym czasie. Tel. 606 

937 229

NIERUCHOMOŚCI

(1) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

PRACA

Osoby z orzeczeniem. Fabryka 

kosmetyków. 2 zmiany. Wałbrzych. 

734 108 163

(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel. 

725 248 935 

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

INNE

(1) Atrakcyjna pożyczka bez BIK. 

Wstępna wery�kacja przez telefon. 

Kontakt 796 700 605

KUPIĘ

(24) 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.

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia 
okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje 
• Nekrologi

 Tel. 790 709 590

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
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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 – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne 
mieszkanie do wprowadzenia nie-
opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-
je, widna kuchnia z jadalnią, garde-
roba,  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, ogrzewa-
nie 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  remon-
tu, 7 pokoi ,duża piękna działka 
Cena: 139 000 zł (nr: 2566) - (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

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 GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

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

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, 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 okoli-
ce 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 poko-
je, 57m2, 10 piętro, cena 170 tys. 
Tel. 883 334 486

MS – 3804 Stary Zdrój, ul. Mar-
coniego, 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

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- 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, 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. 11-
go Listopada, nowsze budownic-
two, 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 Sobie-
skiego, 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

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 06, (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 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 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: 2485) - 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-
wy w ścisłym centrum, powierzch-
ni 118 m2, witryna, zaplecze, 
dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 
3000 zł (nr: 2545)  (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 
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R E K L AMA

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


