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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

- Nad wodą liczy się wzmo-
żona uwaga, ostrożność i prze-
zorność wypoczywających 
oraz przebywających nad nią 
osób dorosłych, dzieci i mło-
dzieży. Przecenianie własnych 
możliwości podczas kąpie-
li i brak należytej opieki nad 
dziećmi mogą być tragiczne 
w skutkach. Słaba wyobraź-
nia i brawura są w stanie do-
prowadzić do tragedii całych 
rodzin. Od początku czerwca 
na terenie całej Polski utonęło 
już pond 90 osóby. Policja cały 
czas apeluje o rozwagę pod-
czas letniego wypoczynku nad 
wodą – podkreślają funkcjona-
riusze z Komendy Miejskiej Po-
licji w Wałbrzychu.

Najczęstszymi przyczynami 
utonięć są brak umiejętności 
pływania, brawura, przecenia-
nie swoich sił i umiejętności 
pływackich oraz pływanie w 
stanie nietrzeźwym. Alkohol 
powoduje zaburzenia zmysłu, 
równowagi i orientacji. Przy-
czyną wielu utonięć jest także 
niedocenianie niebezpieczeń-
stwa w wodzie, pływanie w 
miejscach zabronionych oraz 
skoki „na główkę” do wody w 
nieznanym miejscu.

Oto zasady bezpiecznej ką-
pieli:
1. Pływaj tylko w miejscach 

strzeżonych, czyli tam 

gdzie jest ratownik wod-
ny. Bardzo lekkomyślne 
jest pływanie w miejscach 
gdzie kąpiel jest zakaza-
na. Informują o tym znaki 
i tablice. Na kąpieliskach 
strzeżonych znajdziemy 
również dwa rodzaje �ag: 
białą i czerwoną. Jeśli jest 
wywieszona biała �aga, 
wówczas kąpiel jest do-
zwolona. Flaga czerwona 
oznacza zakaz kąpieli w 
danym miejscu. Nie wolno 
też pływać na odcinkach 
szlaków żeglugowych 
oraz w pobliżu urządzeń i 
budowli wodnych.

2. Zapoznaj się i zawsze 
przestrzegaj regulamin 
kąpieliska, na którym 
przebywasz. Stosuj się do 
uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o 
temperaturze poniżej 14 
stopni.

4. Nie pływaj w czasie burzy, 
mgły oraz gdy wieje pory-
wisty wiatr.

5.  Nie skacz rozgrzany do 
wody. Przed wejściem do 
wody ochlap nią klatkę 
piersiową, szyję, głowę, 
aby uniknąć wstrząsu ter-
micznego.

6. Nie pływaj w miejscach, 
gdzie jest dużo wodoro-
stów lub wiesz, że wystę-

Zadbaj o bezpieczeństwo 
nad wodą
Nawiedzające Polskę upały sprawiają, że prawdziwe oblężenie przeżywają miejsca, w których 
można się wykąpać. I choć na kąpieliskach w Głuszycy, Świebodzicach, Starych Bogaczowicach 

czy Zagórzu Śląskim dyżurują ratownicy, to jednak zawsze należy zachowywać szczególną 
ostrożność podczas zabawy w wodzie.

pują zawirowania wody 
lub zimne prądy. Pływaj w 
miejscach dobrze Ci zna-
nych.

7. Nie skacz do wody w miej-
scach nieznanych. Może 
się to skończyć śmiercią 
lub kalectwem. Absolut-
nie zabronione są w takich 
miejscach skoki „na głów-
kę”.

8. Nie baw się w podtapianie 
innych osób korzystają-
cych z wody, spychanie do 
wody z pomostów, z ma-
teracy.

9. Pamiętaj, że materac dmu-
chany nie służy do wypły-
wania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchi-
wane koło.

10.  Nigdy nie pływaj po spo-
życiu alkoholu. Nie wolno 
również łączyć alkoholu z 
uprawianiem innych spor-
tów wodnych.

11.  Kąpiąc się na kąpieliskach 
zwracaj uwagę na osoby 
obok. Może się okazać, że 
ktoś będzie potrzebował 
Twojej pomocy. Jeżeli bę-
dziesz w stanie mu pomóc 

15. Po kąpieli nie jest wskaza-
ny duży wysiłek �zyczny. 
Nie przebywaj w wodzie 
zbyt długo ani też nie 
wchodź do niej po zbyt 
krótkiej przerwie.

16.  Intensywny wysiłek wzma-
ga łaknienie i dlatego po 
ukończeniu pływania na-
leży coś zjeść. Dzieci po-
winny zjeść obowiązkowo 
lekki posiłek.

17.  Nie wypływaj za daleko 
od brzegu po zapadnię-
ciu zmroku. Pływanie po 
zachodzie słońca jest nie-
bezpieczne.

18.  Należy szybko wyjść z 
wody, gdy odczuwasz 
zmęczenie lub doznałeś 
skurczu mięśni.

Pamiętaj o numerach alar-
mowych! WOPR – Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe : 601 100 100, ogólnoeu-
ropejski numer alarmowy: 112

- Pamiętajmy, że bezpieczna 
kąpiel to zdrowie i życie nasze 
oraz najbliższych i zależy czę-
sto od nas samych! – przestrze-
gają policjanci.

(RED)

to uczyń to, ale w granicach 
swoich możliwości. Jeżeli 
nie będziesz się czuł na si-
łach to zawiadom właściwe 
służby oraz inne osoby.

12.  Nie przystępuj do pływa-
nia na czczo - wzmożona 
przemiana materii osłabia 
Twój organizm.

13.  Nie pływaj również bezpo-
średnio po posiłku - zimna 

woda może doprowadzić 
do bolesnego skurczu żo-
łądka, co może ponieść 
za sobą bardzo poważne 
konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich 
umiejętności pływackich. 
Jeżeli chcesz wybrać się 
na dłuższą trasę pływacką, 
płyń asekurowany przez 
łódź.

- Nad bezpieczeństwem wypoczywających w kompleksie basenów 
w Świebodzicach czuwa zespół ratowników – mówi Mariusz Gawlik, 
szef OSiR w Świebodzicach.
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Genezą jej powstania były 
liczne lokalne inicjatywy, do-
strzegające skutki reformy 
administracyjnej państwa, 
m.in. likwidacji województwa 
wałbrzyskiego oraz transfor-
macji ustrojowo-ekonomicz-
nej. Droga, którą przemierzyła 
uczelnia w Wałbrzychu, rozpo-
częła się 15 czerwca 1999 roku, 
kiedy rozporządzeniem Rady 
Ministrów została powołana 
do życia - Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Wałbrzy-
chu – publiczna, autonomiczna 

szkoła wyższa, której misją była 
i jest nadal działalność dydak-
tyczno-naukowa, organizacyj-
na, społeczno-kulturalna oraz 
sportowa w regionie wałbrzy-
skim. Na początku kształcenie 
studentów realizowane było 
w ramach funkcjonujących 
specjalności, aż do kluczowe-
go momentu - września 2004 
roku, kiedy Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i Sportu wy-
dało zgodę na ich przekształce-
nie w kierunki studiów. Dzisiaj 
PWSZ kształci na dziewięciu 

kierunkach studiów pierwsze-
go stopnia (studia licencjackie 
i inżynierskie) oraz na dwóch 
kierunkach magisterskich i - jak 
zapowiedział rektor - od 2020 
roku oferta uczelni poszerzy 
się o kolejne, nowe, atrakcyjne 
dla młodych ludzi programy 
kształcenia.

Podczas jubileuszu nie za-
brakło wspomnień o osobach, 
które w szczególny sposób za-
pisały się w dwudziestoletniej 
historii. Ze szczególną atencją 
rektor przywołał postaci pierw-

Jubileusz 20-lecia Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu

szego rektora uczelni: prof. dra 
hab. Czesława P. Dutki, śp. prof. 
dr hab. Elżbiety Lonc – rektora 
w latach 2008-2016, pierwsze-
go długoletniego przewodni-
czącego konwentu mgr. inż. 
Henryka Gołębiewskiego oraz 
dra n. med. Romana Szełeme-
ja, który funkcję przewodni-
czącego sprawował do 2018 r. 
Nie zapomniano o działalności 
na rzecz PWSZ w Wałbrzychu 
długoletniego (1999-2018) 
kanclerza - mgr Jana Zwierki. 
Wystąpienie rektora wzbudziło 
sporo wzruszeń, tym bardziej, 
że wzbogacone zostało pre-
zentacją multimedialną. 

Prowadzenie kształcenia 
na kierunkach o pro�lu prak-
tycznym zobowiązuje do wy-
posażania powierzchni dydak-
tycznych i permanentnego 
ich unowocześniania. Starania 
PWSZ w Wałbrzychu kolejny 
raz zostały docenione przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, czego wyrazem 
było znalezienie się na liście 15 
wyróżnionych państwowych 
wyższych szkół zawodowych w 
Polsce, w programie wsparcia 
kształcenia praktycznego, w 
ramach którego uczelnia dwu-
krotnie otrzymała milion zło-
tych oraz ponad 15 mln złotych 
na przyszłe inwestycje.

Miłą częścią uroczystości 
było wręczanie okolicznościo-
wych dyplomów, upominków 
i nagród, które otrzymali człon-
kowie konwentu (do 2018 r.), 
rektorzy dolnośląskich i opol-
skich uczelni, bene�cjenci po-
rozumienia podpisanego w 
kwietniu 2019 r., pracownicy 
uczelni za dwudziestoletnią 
pracę oraz nauczyciele aka-
demiccy i pracownicy admini-
stracji uczelni, za wyróżniającą 
pracę. Dla wszystkich zgroma-
dzonych upominek muzyczny 

przygotowali uczniowie Ze-
społu Szkół Muzycznych im. S. 
Moniuszki w Wałbrzychu.

Przemówienia okoliczno-
ściowe z życzeniami na kolejne 
lata dla Państwowej Wyższej 
Szkoły zawodowej im. Ange-
lusa Silesiusa w Wałbrzychu 
wygłosili: Krzysztof K. Zieliński 
- wicewojewoda dolnośląski, 
dr Sylwia Bielawska - wice-
prezydent Wałbrzycha, Marek 
Fedoruk - burmistrz Szczaw-
na-Zdroju, mgr inż. Henryk 
Gołębiewski - wieloletni prze-
wodniczący konwentu uczelni, 
prof. dr hab. Marian Ursel - rek-
tor Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej, prof. Victar 
Tarantsei z Grodzieńskiego 
Uniwersytetu im. Janka Kupały 
oraz prof. dr hab. Robert Wisz-
niowski - dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego.

(RED)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu obchodziła jubileusz 20 lat istnienia w Teatrze 

im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Jak podkreślał w swoim 
okolicznościowym wystąpieniu rektor dr hab. Piotr Jurek, uczelnia służy 

przede wszystkim społeczeństwu regionu wałbrzyskiego.



Czwartek, 4 lipca 2019 r.

www.db2010.pl DB2010 .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



Czwartek, 4 lipca 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

BON 
NA ZASIEDLENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

PROWADZI NABORY NA:

STAŻE

SZKOLENIA 
INDYWIDUALNE

STUDIA 
PODYPLOMOWE

Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków w ramach 
Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 

BON 
SZKOLENIOWY

Przed każdymi wyborami 
fundamentalnym pewnikiem 
jest wyciągnięcie z przepast-
nego magazynu prezesa z Żo-
liborza zapasu strachów, fobii 
i sakramenckich bzdur, które 
wydają mu się najbardziej 
przydatne w konfrontacji ze 
świadomością zbiorowości 
nazwanej przez klasyka z TVP 
ciemnym ludem. Tenże w 
maksymalnej gotowości cze-
ka na kolejny zestaw idioty-
zmów, przyznając im a priori 
pełną akceptację. Wszystko, 
co głosi prezes jest świętą 
prawdą, wykluczającą jaką-
kolwiek dyskusję. Ponure i że-
nujące jest to, że taki elektorat 
decyduje o wyniku wyborów 
w kraju w środku Europy, 
aspirującym do cywilizacji XXI 
wieku.

W jednym z poprzednich 
felietonów zauważyłem, że 
kolejnym strachem prezesa, 
mogącym wpłynąć na zacho-
wanie wyborców całujących 
ślady jego kamaszy, jest ak-

Strachy wystartowały
Andrzej
Basiński

tywne włączenie się w kam-
panię samorządowców. Nie 
było to trudne do przewidze-
nia. No i oczywiście prezes 
związał z samorządowcami 
cechy diabelskie, a kolejne tak 
zwane przeginanie pały osią-
gnęło rozmiary skandaliczne. 
Ale to nie dziwota - prezesowi 
wolno wszystko. W państwie, 
w którym pisowcy stale pod-
kreślają (tak się jakoś składa, 
że w przypadku oskarżeń 
kierowanych w stronę opo-
zycji...), że każdy jest równy 
wobec prawa.

- Polska jako podmiot po-
lityki zagranicznej miała być 
zlikwidowana. Teraz to wra-
ca - powiedział prezes o rze-
komych planach rozbrojenia 
Polski przez rząd Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego (do jego 
powstania Jarosław Kaczyń-
ski przyczynił się jako szef 
kancelarii prezydenta Lecha 
Wałęsy) i o pomyśle podziału 
kraju na landy, wzorem Nie-
miec. Opozycja ma zmierzać 
do rozbioru Polski z błogo-
sławieństwem zagranicznych 
potęg. Prezes oskarżył ją o 
realizację planu, aby „Polski 
nie było wcale”. Ni mniej, 
ni więcej, opozycja popeł-
niła zdradę główną, a więc 
zbrodnię przeciwko własnej 

ojczyźnie. Jak pisze Bartosz 
T. Wieliński w „Gazecie Wy-
borczej”, Kaczyński przekro-
czył granicę nikczemności: 
„PiS boi się samorządowców 
z największych miast, którzy 
wbrew rządowi stawiają na 
otwartość, tolerancję, zacie-
śnianie związków z Unią Eu-
ropejską. W dużych miastach 
PiS przegrał wybory europej-
skie, a wcześniej samorzą-
dowe. Partii Kaczyńskiego 
nie powstrzymało zabójstwo 
prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, zamordowa-
nego po wielomiesięcznej 
nagonce ze strony obozu 
„dobrej zmiany”. Szczuje da-
lej” - pisze autor.

Prezes powiedział, że Po-
laków mają oszukać hasła o 
wielkiej Polsce samorządo-
wej. I dodaje, że ona nie bę-
dzie wielka, tylko w ogóle jej 
nie będzie. Ale przecież do-
skonale wiadomo, że tak się 
nie stanie, bo z odsieczą rusza 
prezes...

Wieliński słusznie zauważa, 
że z oskarżeń o zdradę trudno 
się będzie wycofać, a więc za 
nimi mogą pójść czyny, na 
przykład akcje pisowskiej pro-
kuratury przeciwko zdrajcom 
w samorządach oraz wejścia 
policji do mieszkań prezyden-

tów miast i aresztowania o 
świcie...

Nie ma absurdu i pomysłu 
z piekła rodem oraz idioty-
zmu nie mieszczącego się w 
przytomnym umyśle, którym 
nie posłużyłby się prezes w 
celu sponiewierania opozy-
cji i wygrania wyborów. Ale 
suweren z polskich czarnych 
dziur, na którego banialuki 
są obliczone, zaakceptuje je 
bez najmniejszych zastrze-
żeń... Polska hańba trwa i 
trwa mać!

***
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.

Zarząd Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, zgodnie z Uchwałą 
nr 2/2019 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z dnia 25 lutego 
2019 r. informuje, że w dniu 
28 lipca 2019 r. (niedziela) 
odbędą się wybory do wal-
nych zgromadzeń izb rolni-
czych.

- Spis członków izby rol-
niczej, uprawnionych do 
udziału w głosowaniu w wy-

borach do rad powiatowych 
izby rolniczej, które odbę-
dą się w dniu 28.07.2019 r., 
jest wyłożony do wglądu w 
Urzędzie Gminy Walim przy 
ul. Bocznej 9, pokój nr 7 w 
okresie od 27.06.2019 r. do 
05.07.2019 r. w godzinach 
8.00 – 14.00. Informujemy, 
że uprawnieni do udziału w 
powyższych wyborach są po-
datnicy, którzy są płatnikami 

podatku rolnego od gruntów 
gospodarstw rolnych, to jest 
gruntów o łącznej powierzch-
ni przekraczającej 1 ha lub 1 
ha przeliczeniowy – informu-
je Wójt Gminy Walim Adam 
Hausman.

Obwieszczenie o składzie 
Okręgowej Komisji Wyborczej 
w  Walimiu dostępne jest na 
stronie internetowej walim.pl.

(AM)

Wybory do Izb Rolniczych

Zapraszamy wszystkich 
na imprezę pełną pasji, hi-
storycznych akcentów i nie-
powtarzalnych dań kuchni 
wojskowej! Już w sobotę - 6 
lipca Zajazd Hubert w Wali-
miu zamieni się w tętniącą 
życiem wojskową osadę.

 - Wydarzenie to w wyjątko-
wy sposób ukazuje, jak funkcjo-
nowały kuchnie na froncie, gdzie 

pod gołym niebem powstawała 
strawa dla całej armii. Festiwal 
Kuchni Polowych to doskonałe 
połączenie zabawy z lekcją hi-
storii, podczas której organiza-
torzy zabiorą nas w podróż kuli-
narną przez kilka epok i pomogą 
poznać sekrety gotowania dla 
kompanii żołnierzy. Aby jeszcze 
bardziej podkreślić specy�kę 
tego wspaniałego widowiska, 

w tle słychać będzie wojskowe 
rozmowy, wystrzały broni i lekką 
nutę wydobywającą się z zabyt-
kowej harmonii, która w oko-
pach wygrywać będzie melodie 
o odległym domu… Początek o 
godz. 12.00. Serdecznie zapra-
szamy – zachęcają organizatorzy 
Festiwalu Kuchni Polowych w 
Walimiu.

(AM)

Festiwal Kuchni Polowych

OG ŁO S Z EN I E

Łącząc się w bólu 

w tych trudnych chwilach

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

wszystkim za pamięć i udział 

w ostatniej drodze

ŚP.

FRANCISZKA

MAZURAKA

Pogrążona w smutku Rodzina
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Kolejne zmiany do budżetu Po-
wiatu Wałbrzyskiego i kolejny 
raz mówimy: nie! Nie jesteśmy 
przeciwni, aby z budżetu po-
wiatu realizować w gminach 
inwestycje! Nie godzimy się ze 
stylem „przerzucania środków”, 
jakby były własnością starosty. 
Panie starosto, budżet powia-
tu to nie prywatny folwark. To 
środki mieszkańców i dlatego też 
wszystkie gminy trzeba trakto-
wać jednakowo, na co po raz ko-
lejny zwracamy uwagę.

Widzimy, że budżet jest roz-
ciągany i pęka w szwach. W tej 
sytuacji nie popieramy kolejnych 
zaciąganych zobowiązań! Niech 
starosta przestanie manipulować 
faktami. Uchwała budżetowa nie 
dotyczyła wyłącznie inwestycji w 
Gminie Walim - odbudowy murów 
oporowych na potoku Młynówka.

Mamy w niej inne kwiatki: 
wspomniany kredyt długotermi-
nowy na zadanie Wód Polskich, 
dodatkowe środki na usługi 
stwierdzania zgonu (została pod-
pisana nowa, droższa umowa, 
przypominamy, zarząd informo-
wał, że współpraca z dotychcza-
sową fi rmą jest wzorcowa), czy 

dodatkowe pieniądze na e-usługi 
(czyżby kolejne zadanie było nie-
doszacowane?).

***

Starosta Wałbrzyski zamiast 
zabiegać na poziomie rządowym 
o przyszłość naszego regionu 
i strategicznie ważne dla gmin 
Powiatu Wałbrzyskiego sprawy, 
przyjmuje w tym czasie żołnierzy 
ze Szczecina (a przecież mógł go 
reprezentować którykolwiek z 
pozostałych czterech członków 
zarządu powiatu)!

Starosta Wałbrzyski jest przed-
stawicielem Związku Powiatów 
Polskich w Komisji Wspólnej Rzą-
du i Samorządu Terytorialnego, 
której zespół 5 czerwca opiniował 
strategiczny dokument pt. „Kra-
jowa Strategia Rozwoju Regio-
nalnego 2030”. Głosu przedsta-
wiciela Powiatu Wałbrzyskiego 
zabrakło!

Wyjaśnijmy, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz sa-
morządowcy gmin, które podpisa-
ły Deklarację Sudecką zabiegają o 
korzystne dla południa Dolnego 
Śląska zapisy w w/w dokumen-

cie (dodatkowe fundusze). Osta-
tecznie nasz region nie został w 
projekcie KSRR 2030 ujęty jako 
„słabo rozwinięty”, co oznacza 
brak dodatkowych funduszy kra-
jowych dla gmin z południa Dol-
nego Śląska. Ostatnią szansą na 
jakąkolwiek zmianę zapisów było 
właśnie stanowisko wspomnianej 
Komisji Wspólnej. Starosta Wał-
brzyski pomimo, że został wska-
zany przez Związek Powiatów 
Polskich do prac w tej komisji, nie 
pojawił się na posiedzeniu, żeby 
walczyć o interesy gmin Powiatu 
Wałbrzyskiego. 

I jak ocenić taką postawę?

***

Na Komisji Budżetu i Rozwoju 
Powiatu Wałbrzyskiego dowiadu-
jemy się od starosty, że koroner, z 
którym do tej pory była podpisa-
na umowa na świadczenie usług 
w sprawie stwierdzenia zgonu, 
niewłaściwie wykonywał swoje 
zadania i trzeba podpisać nową 
umowę z innym koronerem - o 
50% droższą! W styczniu 2019 r. 
radny Kamil Orpel złożył interpe-
lację w sprawie nieprawidłowości 

Budżet powiatu to nie prywatny folwark starosty

w tym zakresie zgłaszanych przez 
mieszkańców Powiatu Wałbrzy-
skiego i wtedy w odpowiedzi Sta-
rosta Wałbrzyski oświadczył, że 
zadanie jest wykonywane prawi-
dłowo i że środki na nie są zabez-
pieczone w budżecie powiatu. Co 
zatem zmieniło się od stycznia? 
Jaki jest faktyczny powód roz-
wiązania umowy, która powinna 

obowiązywać do końca roku? Czy 
tylko nam wydaje się, że coś tu 
nie gra?

Radni Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego:

Ramona Bukowska, 
Jarosław Buzarewicz, 

Ewa Dorosz, Leonard Górski, 
Łukasz Kazek, Kamil Orpel, 

Bogdan Stochaj, Jolanta Woźniak

Pomieszczenie 
dla dzielnicowych
4 lipca policjanci z Komisariatu 
V Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu otrzymają nowe 
pomieszczenia, które wyre-
montowała Gmina Szczaw-
no-Zdrój. Dotychczas dyżury 
dzielnicowych odbywały się w 
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-
-Zdroju. Teraz - dzięki wygospo-
darowaniu pomieszczeń i pra-
com remontowym wykonanym 
przez miasto, policjanci będą 
mieli o wiele lepsze warunki, 
by przyjmować mieszkańców. 
Otwarcie odbędzie się w czwar-
tek, 4 lipca, o godz. 9:00, przy ul. 
Sienkiewicza 11.

(ABP)

Książka na kartę
Elektroniczny system wypoży-
czeń w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. T. Boya-Żeleńskie-
go w Szczawnie-Zdroju ruszył 
pełną parą. Wszystkie zbiory 
zostały wprowadzone do syste-
mu już dawno, czekaliśmy tylko 
na uruchomienie opcji wypoży-
czeń na kartę. Nowoczesne czyt-
niki już działają, każdy czytelnik 
otrzyma własną kartę bibliotecz-
ną co oznacza, że wypożyczenie 
ulubionej książki będzie jeszcze 
szybsze.

(ABP)

Wyjątkowe 
wydawnictwo
Rzeźby plenerowe, tablice pa-
miątkowe, płaskorzeźby, fon-
tanny, mozaiki – to wszystko 
policzyła, skatalogowała i cie-
kawie opisała Iwona Czech - 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Szczawna-Zdroju. Wydawnictwo 
ukazało się dzięki do�nansowa-
niu z budżetu Uzdrowiskowej 
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój 
oraz budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Praca 
powstawała 3 lata, na 300 stro-
nach autorce udało się opisać aż 
100 obiektów, które można zna-
leźć na terenie Szczawna-Zdroju.

(ABP)

Przyjazny kurort
Trwają prace nad strategią 
Gminy Szczawno-Zdrój. W pra-
cach biorą w nich udział radni, 
pracownicy urzędu, przedsta-
wiciele NGO’s, instytucji kultury, 
placówek oświatowych. Strategia 
ma wyznaczyć główne kierunki 
rozwoju miasta i działania władz 
miasta w tym zakresie. Szczaw-
no-Zdrój ma ambicję stać się 
atrakcyjnym kurortem, opartym 
na zrównoważonym rozwoju i 
jak największej partycypacji spo-
łecznej mieszkańców; atrakcyj-
nym dla turystów, oferującym 
bogactwo natury, ale także wiele 
udogodnień i nowoczesnych roz-
wiązań.

(ABP)

Ulica Sienkiewicza i Chopi-
na, Ułanów Nadwiślańskich, 
a obecnie jeszcze Jesionowa 
– tutaj toczą się zaawanso-
wane prace związane z mo-
dernizacją nawierzchni dróg 
i chodników w Szczawnie-
-Zdroju.

Największa inwestycja to 
oczywiście kompleksowa mo-
dernizacja ulic Sienkiewicza i 
Chopina. Zadanie obejmuje 
całkowitą wymianę nawierzch-
ni drogi i chodnika na odcinku 
ponad pół kilometra, a także 
remont kanalizacji sanitarnej. 
Koszt zadania to ponad 2,3 mln 
zł, a gmina uzyskała połowę 
do�nansowania z rządowego 
programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019. Ter-
min zakończenia prac to listo-
pad tego roku. Obecnie ulice 

są wyłączone z ruchu, przejazd 
możliwy jest wyłącznie dla ko-
munikacji miejskiej oraz miesz-
kańców tych ulic.

Trwa remont ulicy Ułanów 
Nadwiślańskich - powstaje tu 
ponad 300 metrów ciągu ro-
werowo-pieszego (nie było 
w ogóle), co zdecydowanie 
poprawi bezpieczeństwo pie-
szych. Koszt tego zadania to 
blisko 500 tys. zł. A ekipy re-
montowe właśnie pojawiły się 
na kolejnej ulicy – Jesionowej. 
Wymieniana jest nawierzch-
nia chodnika na całej długości 
ulicy, po stronie nieparzystej 
oraz przejścia przez skwer po-
między ulicą Jesionową a Li-
pową. Obecnie auta nie mogą 
parkować po stronie nieparzy-
stej. Remont potrwa do końca 
sierpnia.

(ABP)

Drogi w remoncie

Gmina Szczawno-Zdrój 
przystąpiła do programu 
„Gmina przyjazna pszczo-
łom”. 

- Dla naszego miasta ekolo-
gia jest jednym z priorytetów 
i od wielu lat podejmujemy 
działania, które wpisują się 
w szczytne idee programu – 
mówi Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna-Zdroju. - Zakładanie 
łąk kwietnych, sadzenie roślin 
i drzew, które dostarczają po-
karm pszczołom i owadom za-
pylającym - w Szczawnie Zdroju 
dzieje się to od dawna. Na te-
renie miasta rośnie blisko 500 
roślin nektaro- i pyłkodajnych, 
takich jak np. facelia, lawenda, 

blisko 1500 krzewów przyja-
znych pszczołom, łąki kwietne, 
których powierzchnia będzie 
się zwiększać. W tym roku chce-
my także ustawić na terenie 
obu parków cztery duże domki 
dla owadów zapylających. Bę-
dziemy także zachęcać naszych 
mieszkańców, by w swoich 
ogrodach a nawet balkono-
wych skrzynkach sadzili jak 
najwięcej roślin, które dostar-
czają pokarm pszczołom. Dzięki 
temu wspólnie zadbamy o to, 
by nasze miasto było nie tylko 
piękne, zielone i ukwiecone, 
ale także zapewniało pokarm 
pszczołom!

(ABP)

Szczawno przyjazne 
pszczołom
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Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

• doradca wspólnot mieszkaniowych, 

• konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, 

• konserwator elektryk, 

• konserwator dekarz-blacharz. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.mzbwalbrzych.pl
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widnica

O Lidce, która lubi ludzi i zwierzęta

Lidia Wierna (fot. Kamil Chorągwicki)

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

Lidzia i Krystian ze swoim pracodawcą Zbigniewem Duszą (fot. Kamil Chorągwicki)

Dla Lidii Wiernej, która na co dzień 
mieszka z siostrą i jej niepełnospraw-
nym dzieckiem praca jest prawdziwym 
wyzwaniem. Pomaga w domu, opieku-
je się psami, ale w pracy zawsze jest 
na czas.

Dusza człowiek
Lidka, nazywana przez wszystkich 

Lidzią została zatrudniona jako po-
moc kuchenna w fi rmie cateringowej 
Pana Zbigniewa Duszy. – Lidka jest 
człowiekiem od wszystkiego. Świetnie 
sprawdziła się podczas praktyk – mówi 
właściciel. – Jest osobą zaangażowaną, 
dobrze dogaduje się z ekipą. Wszyscy 
ją chwalą.

Lidzia trafi ła do fi rmy cateringowej 
dzięki udziałowi w unijnym projekcie 
„Szansa na nowe życie” realizowanemu 
wspólnie przez Fundację Wałbrzych 
2000 i Stowarzyszenie Dzieci i Ro-
dzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej. – Skierowaliśmy Lidzię 
na 3-miesięczny staż do Pana Duszy– 
mówi Magdalena Zywar z Fundacji 
Wałbrzych 2000, kierowniczka projek-
tu – i kiedy zapytaliśmy go jak Lidzia 
sobie radzi – nie mógł się jej nachwalić. 
Dlatego po zakończeniu stażu została 
zatrudniona przez Pana Duszę – cieszy 
się kierowniczka projektu.

Kontakt z ludźmi
Lidka jest kolejną osobą z niepeł-

nosprawnościami, której nie bał się 
zatrudnić Zbigniew Dusza. Iwonka, 
Krystian i Lidzia – tworzą zgrany ter-
cet i są ważnymi członkami ekipy fi r-

Lidzia przy pracy (fot. Kamil Chorągwicki)

Zakłady Aktywności Zawodowej 
zgodnie z przepisami mogą zatrudniać 
tylko osoby z niepełnosprawnością w 
stopniu znacznym. – ZAZ jest bezpiecz-
ną przystanią dla osób takich jak Lidzia 
– mówi Jolanta Ceran, prezes Stowarzy-
szenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej – ale ważne 
jest to by osób z niepełnosprawnościa-
mi nie zatrzymywać, trzeba je wspierać 
i umożliwiać im pracę na otwartym ryn-
ku. Bo to są dorosłe osoby, które muszą 
sobie radzić w społeczeństwie – dodaje.

Czy to się opłaca
Przed każdym pracodawcą, który 

zdecyduje się na zatrudnienie osoby 
z niepełnosprawnościami jest wiele 
wyzwań. Trzeba dobrze określić za-
kres obowiązków takiego pracowni-
ka, przygotować fi rmową załogę do 
współpracy z nim, często doposażyć 
lub stworzyć od zera stanowisko pracy 
dla osoby z niepełnosprawnościami. To 
wszystko są koszty, które musi ponieść 
pracodawca, ale w większości mogą 
być zrefundowane w ramach subsydio-
wanego zatrudnienia. 

– Osobom z niepełnosprawnościa-
mi trzeba poświęcić trochę więcej 
czasu – mówi Magdalena Zywar – ale 
są bardzo lojalnymi pracownikami. Są 
systematyczni, pedantyczni i chętnie 
wykonują powtarzalne prace. Docenia-
ją, że ktoś dał im szansę.

Dlatego pracodawcy, którzy zatrud-
niają osoby z niepełnosprawnościami 
wiedzą, że to się po prostu – po ludzku i 
biznesowo – opłaca.

my, która oferuje catering na terenie 
Wałbrzycha i całego Dolnego Śląska. 
Dostarcza posiłki do fi rm i instytucji, 
obsługuje ważne wydarzenia, konfe-
rencje, ma własne lokale przy ul. Zam-
kowej 4 i Andersa 50 w Wałbrzychu. 
– Ja myję gary, obieram warzywa i szy-
kuję kanapki – opowiada Lidzia, która 
wcześniej pracowała w pralni w ZAZ. 
– Tutaj jest lepiej, bo mam kontakt z 
innymi ludźmi – stwierdza. 
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zrewitalizowaną przestrzenią, 
zielonymi podwórkami z ła-
weczkami, placem zabaw dla 
dzieci, nowymi chodnikami i 
jezdnią. Po zmroku zaś będą 
mogli podziwiać iluminację 
murów obronnych – wyjaśnia 
Paweł Ozga, burmistrz Świe-
bodzic.

Zakończyły się także prace 
związane z zagospodarowa-
niem placu przy ulicy Krasic-
kiego (dawny budynek nr 28). 
Wygodne ławki na których 
mieszkańcy będą mogli od-
począć w ciepłe, letnie dni, 
otoczono zielenią. Zadanie zre-
alizowane zostało przez �rmę 
„Sta-Dar” Dariusz Stańczyk ze 
Świebodzic jako V etap w ra-
mach projektu „Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych 
ulic: Krasickiego, Słowackiego 
i Piaskowej”, do�nansowanego 
ze środków unijnych w ramach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Plac zyskał nową nawierzch-
nię mela�rową, a dojścia do 
budynków zostały wykonane 
z kostki betonowej. Inwesty-
cja ta jest bardzo ważna dla 
wszystkich świebodziczan, 
ponieważ plac powstał w miej-
scu nieistniejącego budynku 
nr 28, gdzie w 2017 r. doszło 
do największej katastrofy bu-
dowlanej w dziejach miasta. 
Przekształcenie tego miejsca 
w zieloną enklawę służącą 
mieszkańcom, jest swoistym 
hołdem oddanym o�arom i ich 
rodzinom. W celu upamiętnie-
nia tego miejsca posadzono 
pamiątkowy dąb.

Zadanie pn. „Rewitalizacja 
ulicy Krasickiego w Świebodzi-
cach wraz z terenami przyległy-
mi” zrealizowane jest w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na 
terenie Gminy Świebodzice”, 
dla którego Gmina otrzyma-
ła do�nansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-

nośląskiego 2014-2020, Oś 
Priorytetowa nr 6 Infrastruktura 
spójności społecznej, Działanie 
6.3 Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów, Poddziałanie nr 
6.3.4 Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów – ZIT AW. Całko-
wita wartość projektu: 5 726 
390,05 zł, do�nansowanie EFRR: 
3 159 586,81 zł, do�nansowanie 
BP: 553 342,70 zł.

Nowe drogi dojazdowe
W ramach projektu „Re-

witalizacja obszarów zdegra-
dowanych ulic: Krasickiego, 
Słowackiego i Piaskowej”, 28 
czerwca odebrane zostały ro-
boty budowlane na terenie 
posesji przy ulicy Piaskowej 
3-5. Wykonawca, świebodzic-
ka �rma Tomy-Bud Tomasz 
Gajewski, położyła nową na-
wierzchnię dróg dojazdowych 
do budynków, posadziła po-
nad 40 drzew, posiała trawniki 
i postawiła ławki. Mieszkańcy 
już od kilku dni cieszą się nową, 
uporządkowaną przestrzenią, 
gdzie dzieci mogą się bawić, a 
starsi odpoczywać.

Zadanie „Przebudowa drogi 
dojazdowej do budynków przy 
ul. Piaskowej 3-5 wraz z zago-
spodarowaniem terenu przy-
ległego” zrealizowane jest w 
ramach projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na 
terenie Gminy Świebodzice”, 
dla którego Gmina otrzyma-
ła do�nansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020, Oś 
Priorytetowa nr 6 Infrastruktura 
spójności społecznej, Działanie 
6.3 Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów, Poddziałanie 
nr 6.3.4 Rewitalizacja zdegra-
dowanych obszarów – ZIT AW. 
Całkowita wartość projektu: 5 
726 390,05 zł, do�nansowanie 
EFRR: 3 159 586,81 zł, do�nan-
sowanie BP: 553 342,70 zł.

(WP)

Krasickiego już przejezdna

Na placu przy ul. Krasickiego w Świebodzicach został posadzony dąb, 
który upamiętnia osoby, które zginęły w wyniku zawalenia się budynku 
nr 28 w 2017 r.

28 czerwca Firma Polskie 
Surowce Skalne Sp. z o.o. 
Grupa Budowlana z Bielan 
Wrocławskich uruchomiła 
długo oczekiwany dostęp 
do ulicy Krasickiego od ulicy 
Strzegomskiej w Świebodzi-

cach.  Zostało przywrócone 
oznakowanie sprzed remon-
tu.

- Od wiosny ubiegłego roku 
ulica Biskupa Ignacego Krasic-
kiego była dostępna wyłącz-
nie od strony ulicy Młynarskiej 

głównie dla mieszkańców, 
ponieważ stanowiła teren in-
tensywnych prac budowla-
nych. Obecnie – przy końcu 
tej inwestycji i po dokonanym 
odbiorze technicznym jezdni 
oraz chodników - wykonawca 

umożliwił korzystanie z drogi 
w obu kierunkach. Roboty wy-
kończeniowe potrwają jesz-
cze kilka tygodni, po których 
mieszkańcy ulicy Biskupa Igna-
cego Krasickiego i nie tylko, 
będą mogli cieszyć się nową, 
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WAŁBRZYCH 
Podzamcze ul. Hetmańska 80 i tel. 74 665 22 44
Piaskowa Góra ul. Topolowa 23 a (teren giełdy) tel. 74 666 45 20 lub 21 fb : Tech - Dom Wałbrzych

PROMOCYJNE CENY 
25 lat doświadczenia I www.tech-dom.com.pl

NAJLEPSZE
OKNA

Trzecia szyba i montaż GRATIS !

ZADZWOŃ! Przyjedziemy! Doradzimy! Wycena grati s!

Wiosenna promocja 
na drzwi i okna

Drzwi antywłamaniowe 
w DOBRYCH cenach

R E K L AMA

Zachęcony informacją z 
Tygodnika DB 2010 z dnia 6 
czerwca br. uczestniczyłem 
w spotkaniu, zorganizowa-
nym przez Komitet Miejski 
Prawa i Sprawiedliwości w 
Wałbrzychu w hotelu Ma-
ria z okazji 30 rocznicy wy-
borów czerwcowych 1989 
roku. W spotkaniu wzięło 
udział kilkadziesiąt osób, 
głównie starszych, w tym 
kilku aktywnie działających 
w Komitecie Obywatelskim 
przy Lechu Wałęsie, repre-
zentowanym na terenie re-
gionu wałbrzyskiego NSZZ 
Solidarność przez nieżyją-
cego już dziś Mieczysława 
Tarnowskiego, później-
szego senatora. Ponieważ 
nasze wspomnienia z tego 
okresu są różne, a sam też 
uczestniczyłem w spotka-
niach tego komitetu przed 
wyborami w 1989 r., po-
szedłem na spotkanie gdyż 
miał w nim uczestniczyć 
m.in. Jan Lityński - wspiera-
jący w okresie przedwybor-
czym w 1989 r. wałbrzyski 
komitet oraz obecny pre-
zydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej.

Wystąpienie panów dr. 
Jana Mosińskiego posła na 
sejm RP, Adama Borowskie-
go i Jerzego Langera nie 
kwestionujących znaczenia 
wyborów 4 czerwca 1989 r. 
dla dnia dzisiejszego, przede 
wszystkim miały na celu 
ukazanie ich jednak jako 
zmarnowanej okazji „osta-
tecznego rozwiązania kwestii 
komunistycznej”. Organiza-
torzy spotkania przedstawili 
rys historyczny tych wyda-
rzeń widziany oczami tych, 

którzy nie mogli zrealizować 
swojej wizji państwa przed 
30 laty. Przemilczali jednak 
z uporem, że od nie w pełni 
demokratycznych wyborów 
w 1989 r. odbywały się już 
kilkukrotnie w pełni demo-
kratyczne wybory, w których 
suweren przez - między inny-
mi całe słynne „8 lat rządów 
Platformy Obywatelskiej i 
PSL” - nie dał się przekonać 
do zmiany polityki i powie-
rzenia rządów Prawu i Spra-
wiedliwości. Trzeba przyznać, 
że wszystko co się działo po 
roku 1989 było konsekwen-
cją obrad ”okrągłego stołu” 
i wyborów 4 czerwca. Nawet 
pan prezydent Andrzej Duda 
uznał, że ustalenia okrągłego 
stołu były kompromisem sta-
nowiącym koszt transforma-
cji ustrojowej.

Prowadzący to spotkanie 
Pan Jerzy Langer zaprezento-
wał przeźrocza dotyczące ob-
rad okrągłego stołu, kładąc 
szczególny nacisk na kulisy 
narad jego uczestników oraz 
sporów w łonie samej strony 
opozycyjnej. Przedstawił też 
problemy powstałe po pierw-
szej turze wyborów, gdzie w 
sytuacji nieobsadzenia dużej 
liczby miejsc w parlamen-
cie, zaistniała niespotykana 
dotychczas potrzeba zmia-
ny nadzwyczajnej ordynacji 
wyborczej, opracowanej dla 
potrzeb zapisów porozumień 
okrągłostołowych. Stwierdził 
między innymi, że nie ma na 
świecie państwa, w którym 
zmienia się ordynację wybor-
czą między poszczególnymi 
turami wyborów. To właśnie 
było jednym z kosztów, o któ-
rym też wspomina prezydent 

Andrzej Duda. Porozumie-
nia podziwianego przez cały 
demokratyczny świat, bez-
krwawego przejścia z ustroju 
autorytarnego w demokra-
tyczny. Historyk poruszający 
temat bezprecedensowego 
zdarzenia powinien wiedzieć 
natomiast, że „nie ma na 
świecie państwa”, które zmie-
niało ustrój pozbawiając wła-
dzy komunistów na drodze 
powszechnych wyborów. Nie 
ma też drugiego państwa de-
mokratycznego uznającego 
trójpodział władzy, w którym 
partia posiadająca tylko zwy-
kłą większość w parlamencie 
dla uniemożliwienia ogłosze-
nie Trybunałowi Konstytu-
cyjnemu wyroku, przyjmuje 
w nocy z 8/9 grudnia 2015 
r. (poprzedzającej ogłosze-
nie tego wyroku), ustawę 
faktycznie pozbawiającą ten 
trybunał kompetencji sądow-
niczych, a naruszającą przez 
to konstytucję. Nie miała pre-
cedensu także decyzja o nie 
opublikowaniu przez rząd PiS 
orzeczenia legalnie działają-
cego Trybunału Konstytucyj-
nego.

Zapomniał też, że wyda-
rzenia w Polsce - należącej 
jeszcze wtedy do Układu 
Warszawskiego, na terenie 
której stacjonowały tysiące 
żołnierzy Armii Czerwonej, 
nie były obojętne dla poli-
tyków zachodnich, po cichu 
wspierających opozycję (w 
tym dla dyplomacji Stanów 
Zjednoczonych) i zaintere-
sowanych wypełnieniem zo-
bowiązań strony solidarno-
ściowej w stosunku do władz 
PRL, gwarantujących spokój 
społeczny. Głęboko wierzący 

działacze PiS zapominają o 
tym, że cały proces wyborczy 
i związane z nim perturbacje 
odbywały się przy życzliwej 
obserwacji hierarchów Ko-
ścioła Katolickiego, posia-
dających zaufanie całego 
społeczeństwa oraz niezłą 
znajomość prawa cywilnego.

Trzeba nie mieć zupełnie 
wyobraźni, aby nie wiedzieć, 
że alternatywą dla wypełnie-
nia ustaleń okrągłego stołu 
była wojna domowa z nie-
wątpliwym udziałem sojusz-
niczych armii, o czym dobrze 
wiedzieli stratedzy amerykań-
scy i wcale nie zależało im na 
powiększeniu grona „żołnie-
rzy wyklętych” i ”kształtowa-
niu postaw patriotycznych 
dzięki wojnie”. Bzdurą jest 
twierdzenie, że Rosjanie nie 
weszliby do Polski .Oni już tu 
przecież byli… Gdyby nie do-
szło do realizacji zawartych 
postanowień dotyczących 
udziału gen. Jaruzelskiego 
we władzach nowej Polski, 
uznawanego przez władze 
radzieckie za gwaranta bez-
pieczeństwa swoich wojsk w 
Polsce i zaczęły się zamieszki, 
Armia Czerwona przyszłaby 
z „pomocą w obronie swoich 
obywateli”. Lepszego pretek-
stu nie można sobie wyobra-
zić. Najlepiej to można zrozu-
mieć właśnie dzisiaj .Przecież 
stacjonowanie w Polsce żoł-
nierzy Amerykańskich, o które 
zabiegały wszystkie rządy od 
przystąpienia Polski do NATO 
i dzisiaj uważamy za wielki 
sukces naszej dyplomacji, ma 
identyczny powód i nikt tego 
nie ukrywa i nie kwestionuje.

W swoich wystąpieniach 
dyskutanci poruszali kwestię 

wyprzedaży za bezcen ma-
jątku narodowego w posta-
ci fabryk i innych zakładów 
pracy. Zapominali jednak że 
fabryki i inne zakłady prze-
mysłowe zostały utworzone 
dla przynoszenia zysku ich 
właścicielowi dopiero po 
sprzedaży produkowanych 
w nich wyrobów, a nie po 
to, żeby dawać zatrudnienie. 
Przecież kryzys gospodarczy 
i społeczny państwa widocz-
ny najlepiej w sklepach, któ-
ry doprowadził do strajków 
w wyniku których powstała 
Solidarność w 1980 roku, 
był właśnie spowodowa-
ny brakiem dochodowości 
i koniecznością dotowania 
przedsiębiorstw państwo-
wych z kasy zbankrutowa-
nego państwa, niezależnie 
od ich wartości księgowej i 
przeświadczenia załóg o ich 
cenie. Wartość tych upadłych 
państwowych zakładów była 
negocjacyjna. Kto dał więcej 
ten kupił. Oczywiście można 
je było sprzedać drożej. Szko-
da tylko, że dzisiejsi „mądra-
le” nie znaleźli kupującego, 
który chciałby zakład kupić 
za wyższą cenę. Kredyt, któ-
ry zdobył w zagranicznych 
bankach min. Balcerowicz, 
był w pierwszym rzędzie i 
jedynie ratunkiem dla utrzy-
mania działania sfery bu-
dżetowej, nieodzownej dla 
istnienia każdego państwa. 
Pamiętamy rok 1966 kiedy, 
to w całym Kościele Katolic-
kim w Polsce obchodziliśmy 
1000-lecie chrztu Polski, wła-
dza - tamtym razem komuni-
styczna - jako przeciwwagę 
dla uroczystości kościelnych, 
hucznie fetowała ten rok 

jako obchody „1000-lecia 
państwa polskiego”. Te dwa 
wydarzenia, które się wza-
jemnie wzmacniały i w roku 
1966, jak i w roku bieżącym, 
przez obie te władze zostały 
przedstawione jako sposób 
na pomniejszenie znaczenia 
organizowanych osobno ob-
chodów.

Władza pisowska, aby nie 
dopuścić do skierowania 
uwagi opinii publicznej na od 
dawna zapowiadane (jeszcze 
przez zamordowanego na fali 
nienawiści śp. Pawła Adamo-
wicza - prezydenta Gdańska 
i Międzynarodowe Centrum 
Solidarności) obchody okrą-
głego stołu i zwycięstwa 
wyborczego w 1989 r., od 
których to liczy się ostatecz-
ne wypowiedzenie „Jałty”, 
zorganizowały w Gdańsku 
obchody rocznicowe pierw-
szej pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do Polski. Argumen-
tem miał być fakt, że okrągły 
stół miał miejsce w Warsza-
wie, a nie w Gdańsku, zapo-
minając o tym, że w czasie 
swojej pierwszej pielgrzymki 
do Polski Ojciec Święty także 
nie był w Gdańsku… Zarów-
no pielgrzymka papieża Jana 
Pawła II i jego przemówie-
nie na dzisiejszym placu Pił-
sudskiego w roku 1979, jak i 
wybory 4 czerwca 1989 r. po-
przedzone okrągłym stołem, 
stanowią dla Polski nieroze-
rwalną podwalinę państwa 
demokratycznego, zjedno-
czonego celem w osiąganiu 
dobra wspólnego wszystkich 
obywateli, a nie ideologią, 
czy chęcią zbawienia tych, 
którzy wcale tego nie pragną.

Jan Kołodziejczyk

Listy do redakcji

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

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

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

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

Kudowa-Zdrój 
Ośrodek Wczasowy WILLA ALFA

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

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

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

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

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

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

Rewal 
Ośrodek Wczasowy ALFA

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

To obrazek z największego wałbrzyskiego osiedla – Podzamcza. 
Zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest to symbol walki Wałbrzycha 
z wszelkiego rodzaju foliowymi torbami i innego, wszelkiego rodzaju 
plastikowymi śmieciami? Może by Prezydent Wałbrzycha wydał w tej 
sprawie jakieś polecenie, aby wałbrzyskiej, głośnej nawet w Polsce, 
ekologicznej inicjatywy nie ośmieszać?

Janusz Bartkiewicz

Miasto bez plastiku? Wakacyjne 
atrakcje
- W Jedlinie-Zdroju trwają 
XIII Letnie Warsztaty Gitaro-
we. Tegoroczne święto muzy-
ki gitarowej w uzdrowiskowej 
gminie zakończy się 8 lipca. 
Kolejną imprezą od lat orga-
nizowaną w okresie letnim z 
Jedlinie-Zdroju będzie zapla-
nowany na 14 lipca Festyn 
Ciasta i Kawy, podczas którego 
w lokalach gastronomicznych 
na terenie miasta będą serwo-
wane wypieki i aromatyczne 
kawy. Z kolei na 3 sierpnia za-
planowano wiele atrakcji w ra-
mach organizowanego po raz 
kolejny Święta Zdroju. Na 15 
sierpnia zaplanowany został w 
dzielnicy Kamieńsk tradycyjny 
Festyn Rekreacyjny. Po sukce-
sie pierwszej odsłony „sean-
su pod chmurką”, 24 sierpnia 
odbędzie się kolejna projekcja 
�lmowa w ramach kina plene-
rowego. A tegoroczne wakacje 
zakończymy hucznie zaplano-
wanymi na 24 i 25 sierpnia to 
Dniami Jedliny-Zdroju. Zapra-
szamy mieszkańców, kuracju-
szy i turystów – zachęca Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdro-
ju.

(RED)

Park Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju to emocje na wysokim poziomie! Znajdujący się przy ul. 
Poznańskiej park oferuje 5 tras parku linowego, tor saneczkowy i pontonowy, wieżę wspinaczkową z trzema 
stopniami trudności oraz hulajnogę i deskorolkę górską, które w okresie letnim zapewniają moc wrażeń i 
niezapomniane przeżycia. Godziny otwarcia Parku Aktywności: wtorek- niedziela od godziny 10.00 do godziny 
18.00. W przypadku złych warunków atmosferycznych Park Aktywności będzie zamknięty. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu 606 786 569.

(RED)

Atrakcje w Parku Aktywności 
Czarodziejska Góra
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W związku z możliwością 
otrzymania przez Gminę 
Głuszyca do�nansowania 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu na do�nansowa-
nie działań związanych z usu-
waniem azbestu, burmistrz 
Głuszycy ogłasza dodatkowy 
nabór wniosków do realizacji 
projektu dotyczącego usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gmi-
ny Głuszyca. Nabór wniosków 
trwa do dnia 12 lipca 2019 r.

- Do�nansowaniem objęte 
będą koszty związane z: demon-
tażem i zabezpieczeniem, trans-
portem oraz unieszkodliwieniem 
wyrobów zawierających azbest. 
Do�nansowanie nie będzie obej-
mować kosztów związanych z 
zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych. O do�nanso-
wanie ubiegać się mogą: osoby 
�zyczne, rolnicy, kościoły i związ-
ki wyznaniowe, stowarzyszenia, 
wspólnoty mieszkaniowe itp. 
Do�nansowanie realizowane bę-

dzie w wysokości do 100% kosz-
tów kwali�kowanych. Usunięcia 
i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest dokona 
Wykonawca wybrany do realiza-
cji tego zadania zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579), z którym Gmina Głuszy-
ca zawrze stosowną umowę, 
po przyznaniu Gminie Głuszyca 
środków �nansowych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarni Wod-
nej. Prace będą wykonywane 
w terminie sierpień – wrzesień 
2019 r. Wzory wniosku i infor-
macji o wyrobach zawierających 
azbest dostępne są na stronie 
www.gluszyca.pl oraz w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy w po-
koju nr 1. Bliższe informacje moż-
na także uzyskać pod numerem 
telefonu 74 88 66 756. Wniosek 
dla mieszkańców jest do pobra-
nia również ze strony gluszyca.
pl – wyjaśnia Roman Głód, bur-
mistrz Głuszycy.

(MC)

Do 31 sierpnia można ko-
rzystać z obiektu kąpielowe-
go przy ul. Dolnej w Głuszy-
cy. Obiekt czynny będzie w 
godz. 10.00-18.00.

 - Na miejscu na przybyłych 
czekają 3 niecki basenowe: 
duża, mała i brodzik dla naj-
młodszych oraz boisko do piłki 
siatkowej plażowej. Poza tym 
na terenie obiektu funkcjonu-
je punkt gastronomiczny. Nad 
bezpieczeństwem wypoczy-
wających nad wodą czuwają 

ratownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratownicze-
go w Wałbrzychu. Cennik bi-
letów za korzystanie z obiektu 
kąpielowego przy ul. Dolnej 2 
w Głuszycy w 2019 roku znaj-
duje się na stronie gluszyca.pl. 
Życzymy miłego wypoczynku i 
serdecznie zapraszamy – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury – Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Głuszycy, któ-
ra jest zarządcą basenu.

(MC)

Modernizacja 
w Sierpnicy
Gmina Głuszyca otrzyma-
ła kolejne środki na prace 
modernizacyjne na terenie 
gminy. Tym razem pochodzą 
one z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego i stanowią po-
moc w formie dotacji celowej 
na zadania realizowane przez 
dolnośląskie gminy w zakresie 
projektów złożonych w ramach 
konkursu „Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi” w 2019 roku. Kwota 
w wysokości 29 979 zł prze-
znaczona będzie na realizację 
projektu „Modernizacja terenu 
boiska wiejskiego w Sierpnicy 
na terenie Gminy Głuszyca”.

(MC)

Skatepark 
w budowie
Trwa budowa długo wyczeki-
wanego przez młodzież ska-
teparku w Ogrodzie Jorda-
nowskim w Guszycy. Na razie 
prace dotyczą przygotowania 
terenu pod budowę nowego 
punktu rekreacyjno-sportowe-
go. W późniejszym terminie 
zostaną wykonane wszystkie 
potrzebne elementy do jazdy. 
Zadanie o nazwie „Sowiogór-
ska przestrzeń aktywności w 
Głuszycy – modernizacja parku 
miejskiego poprzez budowę 
skateparku” jest współ�nanso-
wane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Całkowi-
ty koszt przedsięwzięcia to 
541 765,70 zł, z czego 241 849 
zł to do�nansowanie unijne 
uzyskane przy współpracy z 
Lokalną Grupą Działania „Part-
nerstwo Sowiogórskie”. Zakoń-
czenie budowy planowane jest 
na 31.10.2019 r.

(MC)

Wnioski 
o świadczenia
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Głuszycy informuje, że 
wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych i 
alimentacyjnych wraz z wy-
maganymi dokumentami 
na nowy okres zasiłkowy - 
2019/2020, można składać 
od 1 sierpnia 2019 roku, a w 
przypadku wniosków składa-
nych drogą elektroniczną – od 1 
lipca 2019 roku. Jeśli osoba złoży 
kompletny i prawidłowo wypeł-
niony wniosek o świadczenia 
rodzinne na kolejny okres w ter-
minie do 31 sierpnia, przyznanie 
świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata przyznanych świadczeń za 
miesiąc listopad nastąpi do 30 
listopada tego roku.

(MC)

II Moto-Rajdowa pomoc dla Dorotki

Przejazd samochodem raj-
dowym w roli pilota, pokazy 
wozu bojowego głuszyckiej 
OSP, pokazy pierwszej pomo-
cy, loteria fantowa, porady 
dietetyków, przejazdy samo-
chodem nauki jazdy, dmu-
chany zamek, zabawy z ani-
matorami, mecz piłki nożnej, 
muzyka na żywo – takie atrak-
cje czekały na wszystkich, 
którzy przybyli 30 czerwca na 
boisko sportowe w Głuszycy, 
by pomóc małej Dorotce.

Przez cały dzień na scenie 
trwały koncerty – wystąpili Ze-
spół Muzyczny Redox, Zespół 

Górska Roma, Grzybek Band 
oraz Paranoja Hotel. Zbiórkę 
do puszek wsparło wiele osób. 
Do akcji włączył się również 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód wraz z małżonką. Akcję 
wsparły też posłanki na Sejm 
RP Izabela Katarzyna Mrzygłoc-
ka i Agnieszka Kołacz-Lesz-
czyńska oraz radni Wspólnoty 
Samorządowej Biały Kamień-
-Konradów.

Kwota zebrana podczas 
festynu zostanie przeznaczo-
na na s�nansowanie operacji 
Dorotki w Niemczech oraz 
zakup sprzętu ortopedycz-

nego (zbiórka publiczna nr 
2019/2504/OR). Organizatora-
mi II Moto-Rajdowej Pomocy 
dla Dorotki byli: Rally Jedlina, 
Fundacja Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Salwator. Partne-
rami wydarzenia byli zaś FIT 
Klub Głuszyca, Paranoja Hotel, 
Kamayu Art, Zespół Muzyczny 
Redox, Nauka Jazdy Krzysztof 
Machowski. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objęli 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, Centrum Kultury-MBP w 
Głuszycy, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Głuszycy Górnej.

(MC)

Mieszkańcy regionu bawili się na festynie w Głuszycy, podczas którego zbierane były pieniądze na pomoc Dorotce.

Dla ochłody

Usuń azbest

R E K L AMA
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- 28 czerwca powitaliśmy w Gminie Mieroszów księdza Jacka 
Czechowskiego, który objął probostwo w parafii w Sokołowsku 
i Unislawiu Śląskim. Serdecznie witamy i życzymy wszystkiego dobrego 
oraz owocnej pracy w nowej parafi – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Zmiany w para�i

Podziękowania za wsparcie i organizację działań podejmowanych 
w Gminie Mieroszów otrzymali przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
firm i instytucji. Burmistrza Mieroszowa Andrzej Lipiński 
wręczył podziękowania: prezesowi Banku Spółdzielczego 
Wiesławowi Osińskiemu, Jackowi Dźwigale – właścicielowi agencji 
ubezpieczeniowej, Stanisławowi Skrzyniarzowi - wiceprzewodniczącemu 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego, prezesowi PKS Kamienna Góra Edwardowi 
Kaczorowi, dyrektorowi Mieroszowskiego Centrum Kultury Igorowi 
Hoffmanowi, kierownikowi MCK Ilonie Henko, Stowarzyszeniu 
SudetyOffroad oraz Iwonie i Gerardowi Szwarczyńskim.

(RED)

Gmina dziękuje

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. J. Korczaka w 
Sokołowsku przystąpił do 
Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego pod nazwą 
„Trzymaj formę”. Głównymi 
celami projektu były promo-
cja zdrowia i propagowanie 
pro zdrowotnego stylu ży-

cia, kształtowanie nawyku 
aktywnego spędzania cza-
su wolnego oraz integracja 
międzypokoleniowa rodziny 
i zachęcanie rodziców do 
czynnego spędzania czasu ze 
swoimi dziećmi.

- Na zajęciach z pielęgniarką 
szkolną, uczniowie klas młod-

szych dowiedzieli się jak ważne 
jest zjadanie śniadania w domu 
i w szkole. Pani pielęgniarka 
utrwaliła z dziećmi zasady zdro-
wego i aktywnego życia według 
piramidy zdrowego żywienia. 
Przedszkolaki i uczniowie klas 
młodszych odnotowywali co 
zjadają na II śniadanie w szkole. 

Uczniowie klas starszych obli-
czali ile dziennie wypijają wody. 
Na lekcjach wychowania do 
życia w rodzinie, młodzież klas 
VII i VIII dyskutowała o choro-
bach cywilizacyjnych XXI wie-
ku, między innymi o anoreksji 
i bulimii - zaburzeniach stanu 
zdrowia i rozwoju, związanego 

Trzymają formę
z nieprawidłowym odżywia-
niem. Na lekcjach wychowania 
�zycznego rozmawiano o ak-
tywnym spędzaniu czasu wol-
nego. Uczono się także jak nie 
marnować jedzenia i jak robić 
zakupy z głową. Uczniowie pi-
sali artykuły o zdrowym stylu 
życia, a następnie wydrukowali 
je w szkolnej gazetce. Z kolei 
uczniowie klasy VII nagrali �lm 
pt „Co robić, aby trzymać for-
mę”. Festyn Rodzinny był pod-
sumowaniem działań przed-
szkolaków i uczniów. Zabawę 
rozpoczęliśmy od wspólnego 
tańca integracyjnego. Goście 
mieli możliwość degustacji 
zdrowych przekąsek i świeżo 
wyciskanego soku, wody z cy-
tryną, melisą i miętą przygoto-

wanych przez dzieci, rodziców i 
nauczycieli. Rada Sołecka Soko-
łowska piekła kiełbaski na gril-
lu. Była możliwość zmierzenia 
ciśnienia tętniczego i poziomu 
cukru we krwi. Chętne dzieci 
wraz z rodzicami brały udział w 
konkursie na pierwszą pomoc 
przedmedyczną. Ponadto na 
wszystkich czekały przeróżne 
konkurencje sportowe, zaba-
wy plastyczne i artystyczne. 
Strażacy z OSP Sokołowsko 
przygotowali dzieciom „mokrą 
niespodziankę” w upalny dzień. 
Wszyscy doskonale się bawili. 
Bardzo dziękujemy wszystkim 
za pomoc przy organizacji fe-
stynu – relacjonuje koordynator 
programu Iwona Przybysz.

(RED)
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Od 1 lipca 2019 roku w 
Gminie Stare Bogaczowice 
zmianie uległa metoda usta-
lania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi oraz jej wysokość. W 
związku tym właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek 
złożenia nowej deklaracji do 
15 lipca 2019 r.

Przypomnijmy: opłata za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od nieruchomości 
zamieszkałych jest obliczana 
jako iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki mie-
sięcznej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 
Właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do złożenia nowej 
deklaracji w terminie 15 lipca 
2019 r. Niezłożenie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi spowoduje koniecz-
ność wszczęcia postępowania 
i ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze decyzji. 
Wskazane jest, aby nową dekla-
rację złożył ten sam właściciel, 
który składał poprzednią dekla-
rację. W przypadku mieszkań-
ców wspólnot mieszkaniowych 
nową deklarację składa Zarząd-
ca Wspólnoty.

Nowe wzory deklaracji moż-
na pobrać ze strony interneto-
wej www.starebogaczowice.
ug.gov.pl, zakładka - gospodar-
ka odpadami komunalnymi lub 
bezpośrednio w Urzędzie Gmi-
ny Stare Bogaczowice, pokój nr 

116. Deklaracje należy składać 
do 15 lipca 2019 r. w Urzędzie 
Gminy Stare Bogaczowice – 
pokój nr 116 lub listownie na 
adres: 58-312 Stare Bogaczowi-
ce, 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.

- W razie wątpliwości lub 
jakichkolwiek pytań dotyczą-
cych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi prosi-
my o kontakt osobisty - Urząd 
Gminy Stare Bogaczowice po-
kój nr 116 lub telefoniczny - 74 
8452133 – wyjaśniają pracow-
nicy Urzędu Gminy Stare Boga-
czowice.

(RED)

Przyjmują deklaracje

Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach rozpoczyna 
nowy cykl warsztatów recy-
klingowych dla dzieci i rodzi-
ców.

- W ramach projektu „Czy-
sta Gmina -Zdrowa Gmina” w 
lipcu spotkania odbywać się 
będą w każdy wtorek: 9.07, 
16.07, 23.07 i 30.07.2019 r. Na 
pierwszym spotkaniu uczestni-

cy dowiedzą się co ciekawego 
można zrobić z gazet. Chęt-
nych na kreatywne wtorkowe 
spotkania prosimy o zgłaszanie 
się osobiście lub pod numerem 
telefonu (74) 844 35 03 – mówi 
Ilona Bujalska, dyrektor Gmin-
nego Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Starych Boga-
czowicach.

Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Starych 

W Gminie Stare Boga-
czowice trwają intensywne 
prace budowlane związane 
z budową kolejnej świetlicy 
wiejskiej, pełniącej funkcję 
rekreacyjno-społeczno-kul-
turalną.

- 22 marca 2019 r. została 
podpisana umowa z wykonaw-
cą – Grupą Agbud z siedzibą 
w Wałbrzychu, na budowę 
świetlicy wiejskiej w Cieszowie. 
Planowany termin zakończe-
nia realizacji inwestycji usta-

lono na 28 października 2019 
r. Świetlica będzie pełnić rolę 
miejsca spotkań, integracji 
mieszkańców oraz wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

Przypomnijmy, że w czerw-
cu została oddana do użytku 
świetlica w Strudze, a wcze-
śniej podobne obiekty zostały 
wybudowane w Chwaliszowie 
i Jabłowie.

(IL)

Czysta Gmina - Zdrowa Gmina
Bogaczowicach przygotowało 
także ofertę wakacyjną dla naj-
młodszych mieszkańców gmi-
ny (wiek od 6 do 15 lat). Oprócz 
wyjazdów, dzieci będą mogły 

wziąć udział w zorganizowa-
nych warsztatach artystycz-
nych. Szczegóły na plakacie 
obok.

(RED)

Kolejna świetlica

Budowa świetlicy w Cieszowie zakończy się w październiku 2019 r.
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Pech prześladuje Monikę-
Michalik, brązową medalist-
kę w zapasach (63 kg) z Rio, 
która kiedyś reprezentowała 
Szczyt Boguszów i zdobyła 
wtedy złoty medal ME w Ry-
dze.

Kibice pod Chełmcem ser-
decznie i życzliwie ją wspo-
minają. Przez ostatnie lata 
walczyła w barwach WKS Grun-
wald Poznań. Właśnie przeszła 
w Warszawie drugą w ciągu 
9 miesięcy operację prawego 
kolana i z najwyższym niepo-
kojem wypowiada się na temat 
swojego powrotu na matę, a 
zwłaszcza wyjazdu na igrzyska 
do Tokio.

 - Chyba tam nie pojadę, 
boję się, że nie zdążę się wyle-
czyć i dojść do wysokiej formy, 
a następnie walczyć o olimpij-
ską kwali�kację – powiedziała 
Tygodnikowi DB 2010 Monika 
Michalik. - Zabieg kaletki kola-
na, której stan zapalny dolegał 
mi od dawna, wykonał dr Łu-
kasz Luboiński. Teraz kolano 
wygląda nieciekawie – jest bar-
dzo opuchnięte i boli. Na razie 
mogę myśleć co najwyżej o 
ćwiczeniach rehabilitacyjnych, 
a nie o powrocie na matę, z 
którą rozstałam się po zabiegu 
rekonstrukcji więzadła krzyżo-
wego. Coraz częściej myślę, że 

Niezwykłą karierę kopa-
cza w lidze amerykańskie-
go futbolu NFL zakończył 
Sebastian Janikowski, były 
mieszkaniec wałbrzyskiego 
Podzamcza, który wyemigro-
wał za ocean na początku lat 
90., idąc w ślady ojca. Zszedł 
z boiska po 19 latach na nim 
występów. A liczy sobie 41 
wiosen.

W historii najpopularniej-
szego sportu w USA, był najle-
piej opłacanym kopaczem (kic-
kerem). To specy�czna funkcja 
w zespole. Taki zawodnik, z 
reguły o potężnych gabary-
tach (Janikowski miał 185 cm 
wzrostu i ważył 120 kg), rzadko 
wchodzi na boisko, by z kilku-
dziesięciu metrów kopnąć pił-
kę w kształcie jaja między słupy 
rozstawione 5,5 m od siebie. 
Sebastian celnie uderzał 436 
razy. Zarobił 53,2 mln dolarów, 
tzn. ok. 120 tys. za każde takie 
kopnięcie. W 2011 r. celnie tra-
�ł z 57,6 m. Tylko jeden gracz 
w historii NFL tra�ł z dalszej, o 
90 cm, odległości. Ale do tam-
tejszej legendy przeszło jego 
celne uderzenie na trenigu aż z 
82 jardów (ponad 74,5 m). Za-
czynał w drużynie Florida State, 
by w 1999 r. w drafcie (nabór) 
pozyskał go zespół Oakland 
Raiders.

Kolejne złoto
Bartosz Gołębiewski, pocho-
dzący z Jedliny-Zdroju bok-
ser klubu Rushh Kielce, wy-
walczył kolejny złoty medal. 
Tym razem jedlinianin został 
zwycięzcą rozegranych w Łom-
ży Akademickich Mistrzostw 
Polski. W kategorii do 75 kg 
Gołębiewski, który w turnie-
ju reprezentował Wszechnicę 
Świętokrzyską, w ćwierć�nale 
pokonał pochodzącego z Wał-
brzycha Wojciecha Lotosa, w 
pół�nale wygrał z Tomaszem 
Chmielem, a w walce o złoty 
medal zwyciężył Adnana Al Na-
sera z Akademii Wychowania 
Fizycznego Kraków 3:0. - Na 
akademickich mistrzostwach 
poziom jest dużo niższy w po-
równanie do mistrzostw Polski 
seniorów czy młodzieżowców, 
ale tra�ają się ciekawe walki. 
We wrześniu czekają mnie aka-
demickie mistrzostwa świata 
oraz mecz reprezentacji Polski 
z Bułgarią w Warszawie, w paź-
dzierniku olimpiada wojskowa, 
a w listopadzie mistrzostwa 
Polski seniorów. Po kontuzji 
nie ma już śladu i mogę ze spo-
kojem przygotowywać się do 
tych startów – podkreśla Bar-
tosz Gołębiewski.

(RED)

Złote kopy Sebastiana

Został wybrany do meczu 
gwiazd ligi, a w 2003 r. zagrał 
w Super Bowl, najważniejszym 
sportowym widowisku Stanów 
Zjednoczonych, który oglądało 
ponad 100 mln ludzi. Po jego 
kopnięciu Raiders prowadzi-
ło, ale ostatecznie przegrało z 
Tampa Bay Buccaneers 21:48. 
Na kolejny występ ze swoim 
zespołem w fazie play-o� cze-
kał aż 13 lat. Karierę zakończył 
w Seattle Seahawks. W począt-
kowym okresie pobytu w USA, 

Sebastian sprawiał sporo kło-
potów swoim zachowaniem 
poza boiskiem, jednak później 
się ustatkował.

Ojcem Sebastiana jest Hen-
ryk Janikowski, piłkarz Górnika 
Wałbrzych, który w 1981 r. za-
grał trzy mecze w kadrze Anto-
niego Piechniczka.

Do naszego sławnego kraja-
na i jego podzamczańskich śla-
dów wrócimy w kolejnych wy-
daniach Tygodnika DB 2010.

Andrzej Basiński

- To zdjęcie otrzymałem od Sebastiana w okresie rozkwitu jego kariery – 
wspomina Andrzej Basiński.

Nie pojedzie do Tokio?

Monika Michalik po operacji 
(fot. archiwum rodzinne 
M. Michalik).

chyba nie pojadę na igrzyska, 
gdzie chciałam ukoronować 
swoją karierę. Ale zdrowie 
najważniejsze, a Tokio może 
kiedyś zobaczę jako turystka 
– poinformowała 4-krotna mi-
strzyni Europy, 17-krotna mi-
strzyni kraju seniorek, kapral w 
31 Bazie Lotnictwa Taktyczne-
go w Krzesinach.

Zabieg Moniki s�nansował 
Polski Komitet Olimpijski.

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

- 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

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 

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

(4) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel: 796 535 222

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

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

(3) Hydraulika, instalacje co, ka-
nalizacja, gaz, usługi elektryczne. 
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533

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

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

Panie/Panowie (chętnie os. nie-
pełnosprawne) do lekkiej pracy. 

PILNE. Wałbrzych. 606 829 141

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

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

INNE

(4) Atrakcyjna pożyczka bez BIK. 

Wstępna wery�kacja przez telefon. 

Kontakt 796 700 605

KUPIĘ

(23) 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.

Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji
Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695

ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 

od 99 zł

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

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

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

szony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących 

własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 6.2019 wywiesza się na okres 

21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą skła-

dać wnioski do 16 sierpnia 2019 roku. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji 

i Rozwoju Wsi tutejszego urzędu.

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



Czwartek, 4 lipca 2019 r.

www.db2010.pl DB2010 .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

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 –OKOLICE WAŁBRZYCHA, 
dom wolno stojący, 130m2, do re-
montu, duża piękna działka Cena: 
132 000 zł (nr: 2566) - (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

BON –WAŁBRZYCH dzielnica Stary 
Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,   
4 pokoje,

 2 kuchnie,duża piękna działka 
Cena: 360 000 zł (nr: 2569) - (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.95 
m2,  4 pokoje, ogrzewanie gazo-
we, kuchnia z pełnym wyposaże-
niem, 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: 
2500 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 
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
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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


