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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
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie znajdziemy!

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

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines
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• Ogłoszenia okolicznościowe  
• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
- Nie dajmy się okraść! 

Funkcjonariusze Wydziału dw. 
z Przestępczością Gospodar-

Wyłudzenia na Blika

czą Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu przestrzegają 
przed kolejną formą oszu-
stwa internetowego. Złodzieje 
kradną tożsamość osoby, pod-
szywają się pod nią i wykorzy-
stując zaufanie proszą jej zna-
jomych o podanie hasła „Blik”. 
Dodają, że właśnie stoją przy 
kasie i chcą zapłacić za zakupy, 
ale ich karta płatnicza akurat w 
tym dniu straciła ważność lub 
proszą o szybką pożyczkę na 
zakupy przez internet, obie-
cując zwrot środków �nanso-
wych następnego dnia. I z jed-
nej i z drugiej strony, bądźmy 
czujni i nie dajmy się zwieść 
pozorom. Czytajmy dokładnie 
komunikaty przychodzące na 
telefon podczas każdej trans-
akcji oraz wiadomości od zna-
jomych. Taka  forma kontak-
tu może się okazać zwykłym 
oszustwem. My natomiast mo-

żemy stracić swoje oszczęd-
ności, ponieważ przestępcy 
czekają tylko, aby wypłacić 
nasze ciężko zarobione pie-
niądze. Wałbrzyscy policjanci 
przypominają więc wszystkim 
użytkownikom komputerów, 
telefonów komórkowych oraz 
innych urządzeń z dostępem 
do internetu o kilku ważnych 
kwestiach:

Pilnujmy swoich haseł do-
stępowych i pamiętajmy, aby 
wprowadzone hasła nie były 
możliwe do odszyfrowania 
przez osoby nieupoważnione. 
Dla bezpieczeństwa co kilka 
miesięcy zmieniajmy je.
• Pamiętajmy o wylogowy-

waniu się z aplikacji za 
każdym razem po zakoń-
czeniu ich użytkowania.

• Nie otwierajmy maili od 
nieznanych nam nadaw-
ców, a co najważniejsze 

zawartych w nich załącz-
ników.

• Oszuści często podszywa-
ją się pod witryny banków 
lub popularnych portali 
aukcyjnych i społeczno-
ściowych. Pamiętajmy, 
aby nie wpisywać w przy-
padku wystąpienia wąt-
pliwości swojego loginu 
oraz hasła.

• Informujmy dzieci o szkodli-
wych konsekwencjach wy-
korzystywania internetu.

• Kontrolujmy strony inter-
netowe, które przegląda-
ją najmłodsi.

• Zablokujmy te witryny, 
których według nas dzieci 
nie powinny przeglądać.

• Uaktualniajmy system 
operacyjny i oprogramo-
wanie, którego używamy 
– wylicza Marcin Świeży.

(RED)

Wałbrzyscy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy kolejną metodą próbują 
wyłudzić pieniądze od mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego. 

- Do takiego zdarzenia doszło wieczorem 10 lipca 2019 r. Przestępcy wykradli dane 
do konta na pro�lu społecznościowym jednej z mieszkanek Wałbrzycha, zalogowali 

się do niego, a następnie wysłali do kilkuset osób z grona znajomych wiadomości 
z prośbą o szybką pomoc �nansową. Tym razem wszystkie osoby odmówiły, ale 

warto uważać na tego typu zdarzenia. Uwaga! To metoda na tzw. „Blika” – ostrzega 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
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Rektor dr hab. Piotr Jurek 
w krótkim wywiadzie opowiedział 
nam o ofercie edukacyjnej wałbrzy-
skiej uczelni, która już od dwudziestu 
lat z sukcesem kształci młodzież w za-
wodach gwarantujących zatrudnienie. 
Jej dodatkowym atutem jest nowocze-
sna baza dydaktyczna zlokalizowana 
w centrum miasta oraz kadra, którą 
tworzą wybitni eksperci i praktycy. 
Uczelnia właśnie prowadzi rekrutację 
na nowy rok akademicki.

1. Jak PWSZ im. Angelusa Silesiusa 
tworzy swoją ofertę edukacyjną? 
Studia dostosowane są do potrzeb 

rynku pracy, zwłaszcza regionalnego oto-

czenia społeczno-gospodarczego, a tak-
że do naszych możliwości. Wiadomo, że 
otworzenie nowych kierunków studiów 
wiąże się ze spełnieniem określonych 
formalności oraz kwestiami � nansowy-
mi. Zawsze staramy się jednak oferować 
studia przygotowujące do wykonywania 
określonego zawodu, tak pod względem 
teoretycznym, jak i praktycznym. Jest to 
też atut Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej, że w odróżnieniu od uczelni 
akademickich, które kształcą w bardziej 
teoretyczny sposób, program naszych 
studiów zawiera dużo godzin praktyk za-
wodowych. Priorytetem PWSZ im. Ange-
lusa Silesiusa jest nauczanie praktyczne 
w przydatnych zwodach. 

2. Czy w najbliższych latach 
uczelnia planuje otwarcie 
nowych kierunków? 
Obecnie trwają prace nad nowy-

mi kierunkami studiów, które chcemy 
uruchomić od roku akademickiego 
2020/2021. Współczesna uczelnia musi 
być plastyczna i jej celem jest szybkie 
reagowanie na potrzeby rynku pracy 
i otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Na przestrzeni dwudziestu lat istnienia 
uczelni byliśmy zmuszeni wygaszać te 
kierunki, które przestały być atrakcyjne 
dla młodego pokolenia. Często bywa 
i tak, że zapotrzebowanie na funkcjono-
wanie jakiegoś kierunku kończy się po 
pierwszym cyklu kształcenia. Dynamika 

Pewny zawód
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa

ta charakteryzuje nie tylko wałbrzyską 
uczelnię, jest to tendencja ogólnopol-
ska. Oczywiście są, nazwijmy je, „kierunki 
stałe, stabilne”, na które zainteresowanie 
nie mija, ale oferta edukacyjna uczelni, 
szczególnie tych mniejszych, musi ule-
gać zmianom i niezbędnej mody� kacji. 

3. Czy studenci PWSZ 
im. Angelusa Silesiusa mają 
możliwość zdobywania wiedzy 
i doświadczenia praktycznego 
za granicą? 
Tak, bardzo aktywnie uczestniczymy 

w programie Erasmus+. W odróżnie-
niu od uczelni akademickich, gdzie jest 
duża konkurencja wśród studentów, jeśli 
chodzi o zakwali� kowanie się do tego 
programu, w PWSZ im. Angelusa Sile-
siusa każdy zainteresowany otrzymuje 
możliwość wyjazdu stypendialnego. Taka 

mobilność to nie tylko kształcenie, ale 
również możliwość uczestniczenia w wy-
darzeniach kulturalnych, sportowych, to 
kontakt z zagraniczną młodzieżą. Chciał-
bym, żeby jak najwięcej młodych ludzi 
z tego korzystało, nawet kosztem prze-
dłużenia studiów. PWSZ współpracuje 
nie tylko z krajami Unii Europejskiej, 
ale i z Turcją, Ukrainą, Białorusią, Kana-
dą. Często studenci zainteresowani są 
rozwijaniem jakiejś specjalności, której 
my akurat nie oferujemy, ale która jest 
realizowana na danej uczelni. Zawsze 
wtedy staramy się nawiązać współpracę 
z taką placówką i umożliwić studentom 
wyjazd oraz uczestniczenie w zajęciach, 
które ich interesują. W ramach autono-
mii każda uczelnia ma swoją specy� kę 
i swój program studiów, dlatego wymia-
na międzyuczelniana jest jak najbardziej 
uzasadniona. 

Jak zwykle, ciekawą ofer-
tę zajęć wakacyjnych zapro-
ponował Ośrodek Społecz-
no-Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze w 
Wałbrzychu.

Pożyteczne są m.in. te o 
charakterze edukacyjno-pro-
�laktycznym, jak np. „Bez-
pieczne wakacje”, z udzia-
łem przedstawicielek Sekcji 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w 
Wałbrzychu. Podczas prelekcji 
przedstawiono zasady zdrowe-
go odżywiania i przestrzegania 
higieny osobistej. Omówiono 
także problematykę uzależ-
nień i zagrożeń wynikających z 
nałogów. Dzieci zostały uprze-
dzone o niebezpieczeństwach 
związanych z kontaktem z 
barszczem Sosnowskiego oraz 
ukąszeniem przez żmije, wska-
zano także na sposoby obrony 
przed kleszczami.

Podczas spotkania z funk-
cjonariuszami policji omó-
wione zostały zagrożenia 
związane z wakacjami, poza 
tym poruszono aktualne pro-
blemy dotyczące prawidłowe-
go korzystania z Internetu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
portali społecznościowych, na-
tomiast funkcjonariuszki straży 

Bezpieczne wakacje na Podzamczu

miejskiej mówiły o zasadach 
prawidłowego zachowania 
w ruchu drogowym. Do OSK 
przyjechali strażacy, prezentu-
jąc wielozadaniowy wóz bojo-
wy; dzieci zapoznały się z jego 
wyposażeniem i obserwowały 
pokaz wodnej zapory.

Odbyły się wycieczki piesze 
– pod Pomnik Ułanów Nadwi-
ślańskich oraz w okolice ruin 
zamku Cisy. Podczas wypraw 
zespoły dziewcząt i chłopców 
rywalizowały w konkurencjach 
sportowych oraz quizach wie-
dzy o przyrodzie. W Ośrodku 
rozegrano turnieje tenisa sto-

łowego i warcabów, natomiast 
na terenie rekreacyjnym dzieci 
grały w palanta i badmintona.

W trakcie zajęć plastycz-
nych wykonywano prace na 
konkurs plastyczny „Bezpiecz-
ne i aktywne wakacje”, którego 
zakończenie zaplanowano na 
koniec sierpnia. Zaintereso-
wani uczestniczyli w multime-
dialnych rozgrywkach w piłkę 
nożną na konsoli Xbox oraz za-
jęciach z robotyki i elektroniki.

Zajęcia organizowane pod-
czas wakacji przez OSK współ�-
nansuje Gmina Wałbrzych.

(BAS)

Poznawanie tajemnic strażackiego wozu.

Minister Michał Dworczyk 
będzie otwierał listę kandy-
datów Prawa i Sprawiedliwo-
ści do Sejmu RP w jesiennych 
wyborach parlamentarnych 
w okręgu obejmującym byłe 
województwo wałbrzyskie. 
Nowe władze ma także Wał-
brzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park.

W ostatnich latach liderką 
PiS w byłym województwie 
wałbrzyskim była Anna Zalew-
ska. Ale po uzyskaniu mandatu 
w Parlamencie Europejskim 
doszło do spodziewanej zmia-
ny na stanowisku szefa PiS w 
regionie wałbrzyskim. Byłą 
minister edukacji zastąpił mi-
nister Michał Dwroczyk, który 
w poprzednich wyborach par-
lamentarnych także startował z 
„jedynki” w naszym okręgu.

- Dziękuję Prezesowi Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu za 
zaufanie - będę miał zaszczyt 
ponownie otwierać listę PiS w 
okręgu wałbrzyskim – podkre-
ślił minister Dworczyk.

W okręgu wrocławskim listę 
otwiera Mirosława Stachowiak-
-Różecka, a w okręgu legnicko 
– jeleniogórskim wiceprezes 
PiS Adam Lipiński.

Dworczyk jedynką, 
Sosiński w stre�e

Po tym jak Maciej Badora 
objął mandat poselski w Sej-
mie po Annie Zalewskiej, nowy 
poseł PiS musiał zrezygnować 
ze stanowiska prezesa spółki 
zarządzającej Wałbrzyską Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną.

- Rada Nadzorcza Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK” Sp. z 
o.o., po przeprowadzeniu po-
stępowania kwali�kacyjnego, 
powoła z dniem 18 lipca 2019 
roku Piotra Sosińskiego na Pre-
zesa Zarządu VIII Kadencji oraz 
Kamila Zielińskiego na Wice-
prezesa Zarządu VIII Kadencji 
Spółki Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST 
– PARK” sp. z o.o. z siedzibą w 
Wałbrzychu. Łącznie w dwóch 
postępowaniach wzięło udział 

pięciu kandydatów – czytamy 
w komunikacie spółki.

Do tej pory Piotr Sosiński, 
który w przeszłości był zastęp-
cą prezydenta Wałbrzycha i 
radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, był prezesem 
spółki Interferie z Grupy Kapita-
łowej KGHM Polska Miedź SA. Z 
kolei Krzysztof Kamil Zieliński 
przez cztery lata pełnił funkcje 
wicewojewody dolnośląskie-
go. W ubiegłorocznych wybo-
rach do Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego uzyskał rekor-
dowy wynik 32 115 głosów, ale 
z mandatu zrezygnował. Decy-
zją Michała Dworczyka, 7 lipca 
2019 r. został powołany na sta-
nowisko pełnomocnika PiS na 
powiat wałbrzyski.

(RED)
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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
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Wydaje mi się, że każdy 
uważający się za patriotę chce 
żyć ze świadomością, że w 
przeważającej liczbie otaczają 
go przewidywalni obywatele, 
a ojczyzna za przywiązanie do 
niej nie zakpi sobie z niego 
oraz nie wystawi do wiatru i 
na pośmiewisko innych nacji. 
Bo wtedy obywatelowi-pa-
triocie pozostaje tylko głę-
boki i palący wstyd za tych, 
co w dniach dziejowej próby 
zachowali się beztrosko i nie-
odpowiedzialnie, jak również 
przygnębiające poczucie wy-
obcowania.

- „Jeśli tylko dają kasę, 
niech robią, co chcą”, „wia-
domo, że kradną, ale chociaż 
się dzielą” - takimi kuriozal-
nymi ocenami wręcz szczy-
cą się wyborcy władzy. Czy 
komuś przychodzi do głowy, 
czy ktoś się przejmuje tym, co 
po latach Polacy wyczytają w 
podręcznikach historii, jeśli 
oczywiście do tego czasu zaj-
dą w ich świadomości rewolu-

Andrzej
Basiński

Zbiorowa mądrość – teza fałszywa
cyjne zmiany i wrócą postawy 
obywatelskie? Otóż dowiedzą 
się, że pod koniec pierwszej 
dekady (a może jeszcze dru-
giej i trzeciej...) XXI wieku, dla 
wielu ich rodaków liczyły się 
tylko osobiste korzyści, a za 
to głęboko w siedzeniu mieli 
państwo prawa, uczciwość, 
przyzwoitość, wolności oby-
watelskie i solidarność w ob-
liczu nadużyć władzy. Może 
takie postawy spowodują roz-
kład i upadek narodu i pań-
stwa, a uczący się o obecnych 
czasach będą się wstydzić za 
swoich przodków i ostrzegać 
swoje dzieci, by nigdy nie po-
szły ich śladami?

Jesteśmy na równi pochy-
łej. Jestem o tym przekonany. 
Nie wiem, co stało się z Po-
lakami, że nie mieli oporów 
przed sprzedaniem się partii 
władzy i prezesowi bez mo-
ralnych skrupułów oraz po-
święcili bez najmniejszego 
żalu cywilizacyjne zdobycze 
i wartości. Historia ich, mam 
nadzieję, surowo oceni. Ro-
zumiem oczywiście, że zmia-
ny ustrojowe spowodowały 
zubożenie części społeczeń-
stwa, które nie zostało dowar-
tościowane przez rodzący się 
kapitalizm także w sferze am-
bicji i aspiracji. Ludzie pragną 

godnie żyć, to naturalne. Ale 
jednocześnie trudno mi się 
pogodzić z faktem nieustan-
nej gotowości pójścia na ma-
terialny lep władzy i bezkry-
tycznego popierania jej, gdy 
tylko sypnie groszem. Kolejne 
„plusy” powodują, że przyby-
wa ludzi z wyciągniętymi po 
forsę rękami, a ubywa tych 
gotowych do pracy, od któ-
rej powoli się odzwyczajają. 
To poniżające i upokarzające. 
Takimi marnymi Polakami je-
steśmy?

- PiS jest pierwszym w 
dziejach III Rzeczpospolitej 
ugrupowaniem, które tak 
bardzo boi się wygranej i ze-
msty opozycji, że zwiększając 
transfery ryzykuje �nansową 
katastrofę państwa - pisze 
Paweł Wroński w „Gazecie 
Wyborczej”. Nic nas to nie ob-
chodzi?

Ktoś wymyślił tezę o rze-
komej zbiorowej mądrości 
narodu, w którym, mimo 
okresów chaosu, zawsze w 
końcu weźmie górę rozwa-
ga, rozsądek, umiar i odpo-
wiedzialność. Coraz bardziej 
utwierdzam się w przekona-
niu, że to teza fałszywa, bo 
Polacy zupełnie się pogubili, 
a cyniczna władza to wyko-
rzystuje.

Nie pretenduję do roli 
wróżki, czy jasnowidza, ale o 
patologiach „suwerena” pisa-
łem już dawno temu. Zacytuję 
sam siebie z felietonu sprzed 
lat: „Nawet najboleśniejsza 
kompromitacja nie tylko, że 
nie zaszkodzi notowaniom 
PiS, ale jeszcze je podniesie”. 
Napisałem też, że „gdyby pre-
zes publicznie spuścił spodnie 
i pokazał gołe pośladki, nic by 
na tym nie stracił, wręcz prze-
ciwnie – elektorat wpadłby w 
zachwyt, co z miejsca odno-
towałyby sondaże. Z normal-
nością w Polsce dawno się 
pożegnaliśmy”. Wielokrotnie 
na ten temat rozmawiałem i 
odnotowywałem gorzkie re-
�eksje: „Nie zgadzam się na 
to, by o mojej i moich dzieci 
przyszłości decydowała zbio-
rowość o niskich instynktach, 
pełna nienawiści, zawiści i 
hipokryzji, bezwstydni i po 
prostu prymitywni wazeli-
niarze, gotowi w uwielbieniu 
wcisnąć się prezesowi poni-
żej pleców. Przed wyborami 
znowu PiS Polaków przekupi 
i czarne dziury będą górą, za-
mykając oczy i zatykając uszy 
na paskudztwa władzy. To 
polska hańba” - słyszę od roz-
mówców.

Jedną z ostatnich miar cy-
nizmu „suwerena”, były liczne 
głosy poparcia dla niszczy-
cielki polskiej edukacji Anny 
Zalewskiej, która dzięki niemu 
osiągnęła Brukselę. Ale w ten 
sposób elektorat PiS „dołożył” 
opozycji. I o to głównie cho-
dziło, a nie o dobro polskich 
uczniów i o wysłanie kom-
petentnej reprezentantki do 
Parlamentu Europejskiego.

PiS oprócz sypania gro-
szem (podatników) przed 
wyborami, nie potra� żadne-
go istotnego polskiego pro-
blemu systemowo rozwiązać. 
Gdzie potrzeba sprawności 
organizacyjnej, tam leży na 
łopatkach. Rozwalił eduka-
cję, sponiewierał nauczycieli 
i uczniów, nie zrobił nic w 
sprawie dramatycznie pogar-
szającej się sytuacji w służbie 
zdrowia, na arenie między-
narodowej skompromitował 
dotychczasową (bo będzie jej 
kontynuacja!) reformę sądow-
nictwa, skandalicznie lekce-
waży nadciągającą katastrofę 
klimatyczną i aby przypodo-
bać się górnikom stawia jak 
szaleniec na węgiel, w ciągu 
czterech lat nie powstał ani je-
den kilometr autostrady, w in-
westycjach nastąpiła zapaść, z 
pozycji jednego z liderów Unii 
Europejskiej wylecieliśmy na 
jej margines, nie ma wielkie-
go promu, ani elektrycznych 
aut itd., itd. Ani jednego z 
powyższych zagadnień nie 
załatwi 500 plus! Ale pisowski 
elektorat ma to w nosie...

29 lutego 1968 r. na zebra-
niu Związku Literatów Pol-
skich, Stefan Kisielewski, pro-
zaik, publicysta, kompozytor 
i poseł na Sejm PRL, nazwał 
ówczesną władzę „dyktaturą 
ciemniaków”, za co w nie-
spełna dwa tygodnie później 
został dotkliwie pobity przez 
„nieznanych sprawców”. 
Określenie to nadaje się, by 
jak najczęściej stosować je w 
odniesieniu do obecnej rze-
czywistości, mającej po upły-
wie półwiecza wiele wspól-
nego z państwem Gomułki, i 
nie tylko w stosunku do rzą-
dzących. Aby się jednak nie 
powtarzać, proponuję tyranię 
buców (Wikipedia – Buc: zaro-
zumiały, pyszałkowaty, tępy, 
głupi). Już uzasadniam:

Długo trwała Macierewi-
czowska szopa z aktywnym 
udziałem prezesa na drabince 
podczas smoleńskich mie-
sięcznic. Suweren uwielbia-
jący teorie spiskowe, sycił się 
nienawiścią. Gdy koszmarne 
bzdury głoszone przez strasz-
nego Antoniego i przybocz-
nych osiągnęły apogeum, 
gdy sponiewierano rodziny 
o�ar w czasie bezsensownych 
ekshumacji, niesławne gre-
mium gdzieś się ulotniło, a 
nienawistny „suweren” ucichł 
i udaje, że nic się nie stało. Idź-
my dalej. Wyczyny TV Jacka 
Kurskiego to kolejna polska 
hańba, sprowadzenie dzienni-
karstwa do poziomu kloaki. Po 
ujawnionych przestępstwach 
pedo�lskich wśród księży, 
których chronili dostojnicy Ko-
ścioła Katolickiego, pisowski 
dewocyjny elektorat jakoś się 
tym nie przejął i postanowił 
ni z gruszki, ni z pietruszki... 
bronić wiary, czym dał dowód 
swoim umysłowym de�cy-
tom. Kompromitacją stulecia 
był popis nielojalności przed-
stawicielki polskiego rządu, 

która jako jedyna zagłosowała 
na niekorzyść swojego rodaka 
Tuska ubiegającego się o po-
wtórną kadencję, ale innego 
zdania były reprezentacje 27 
państw Unii. Ta sama jejmość 
z broszką, krzyczała z sejmo-
wej trybuny, że wysokie pre-
mie ministrów im się należą. 
W spółkach skarbu państwa 
zapanował w niespotyka-
nych dotychczas rozmiarach 
nepotyzm, a pisowscy no-
minaci nabijają sobie kabzy 
ogromnymi graty�kacjami. 
Represjonowani są sędziowie 
wykazujący się niezależno-
ścią. Prokuratury nie wszczy-
nają postępowań wobec 
umoczonych w afery ludzi ze 
świecznika. Wreszcie, po bez-
myślnym ataku na Puszczę 
Białowieską, wywieziono z 
niej kilka tysięcy ciężarówek z 
wyciętym drewnem. Przodu-
jemy w sprowadzaniu śmieci. 
Politycy PiS pląsają na Rydzy-
kowych fetach. Hierarchowie 
ani myślą ujmować się za nie-
pełnosprawnymi i nauczycie-
lami, bo mariaż z władzą jest 
im na rękę. Wystarczy? A prze-
cież przykłady głupoty i pychy 
ludzi u steru państwa oraz ich 
wyznawców można jeszcze 
mnożyć.

Nie ma zbiorowej mądro-
ści narodu, ratującej jego 
człowieczeństwo, gdy zaraza 
szybko się rozprzestrzenia. 
Pozostaje liczyć na obywateli 
mądrych i przyzwoitych, po-
pierających opozycję, która 
nie może sobie pozwolić na 
opuszczenie rąk.

***
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.
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R E K L AMA

Atrakcja dla każdego bez względu na wiek.

Ponad 90 oswojonych papug!

Wałbrzych, ul. Główna 13, tel. 570-888-365. Zapraszamy od środy do niedzieli od 10.00 do 18.00

Przypomnijmy: w sztafecie, 
która wyruszyła 24 maja 2019 r. 
z Centrum Kultury i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu i trwała 
non stop dwie doby- uczest-
niczyli biegaczki i biegacze, 
mieszkańcy naszego regionu 
zrzeszeni w klubach biegaczy, 
wśród których są również wo-
lontariusze wałbrzyskiego ho-
spicjum.

- Szczególne podziękowa-
nia dla pomysłodawcy biegu i 
wolontariusza Piotra Kowzana. 
Uczestnicy biegu dotrzyma-
li słowa i w założonym czasie 
dobiegli w 50 godzin do Ko-
łobrzegu, osiągając cel biegu 
i pokonując dystans 500 kilo-
metrów. A my, dzięki ich wy-
trwałości i zaangażowaniu, z 
wpłat od darczyńców, którzy 
postanowili tę akcję wesprzeć, 
zebraliśmy łącznie ok. 59 tys. 
złotych – mówi Renata Wierz-
bicka – prezes Polskiego To-

warzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział w Wałbrzychu, która 
towarzyszyła biegaczom od 
startu do mety.

W sztafecie biegło 11 bie-
gaczy, którzy asekurowani byli 
przez jadących na rowerach. 
W sztafecie biegli: Piotr Ko-
wzan, Dariusz Tęcza, Jarosław 
Kowalczyk, Łukasz Wawrzy-
niak, Monika Grajek, Bartosz 
Truszczyński, Łukasz Kozłow-
ski, Aleksander Sobieraj, Paweł 
Białek, Łukasz Kowalski, Hanna 
Płonka, Robert Kandafer.

- Nasz bieg trwał non stop, 
w dzień oraz w nocy i wymagał 
ogromnego wysiłku – podkre-
śla Renata Wierzbicka. - Koń-
cząc bieg w Kołobrzegu, z metą 
przy latarni morskiej, brali już 
w nim udział wszyscy biegacze 
razem. Na rogatkach miasta 
zostaliśmy przywitani przez 
wolontariuszy tamtejszego 
hospicjum. Biegacze, biegnąc 

w koszulkach, na których na-
pisany był cel biegu, wzbudzali 
duże zainteresowanie zarówno 
na trasie, jak i na samej mecie. 
Nie musieliśmy nawet wiele 
mówić, bo nasza akcja dosko-
nale się reklamowała napisami 
na koszulkach. Razem z wo-
lontariuszami hospicjum koło-
brzeskiego przeprowadziliśmy 
też kwesty na mecie przy latar-
ni morskiej. Zgodnie z posta-
nowieniem uczestników bie-
gu, pieniądze z kwesty, które 
tra�ły w tym czasie do puszek, 
czyli ok. 1900 złotych, zostały 
przeznaczone na potrzeby ho-
spicjum kołobrzeskiego, które 
istnieje dopiero od kilku lat. 
Dziękujemy biegaczom, którzy 
jako osoby pracujące brali na 
ten cel urlopy, i ich rodzinom 
pomagającym w przygotowa-
nie biegu, które ich wspierały 
i także mocno zaangażowały 
się w jego przeprowadze-

Podziękowali biegającym aniołom
Przedstawiciele Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu spotkali się 

z uczestnikami, organizatorami i przedstawicielami �rm, instytucji oraz osób 
prywatnych, które wsparły charytatywną akcję „Biegające Anioły Hospicjum”, 

zorganizowaną – pod hasłem 500 kilometrów w 50 godzin do Kołobrzegu, 
dla zebrania 50 tysięcy złotych na rzecz wałbrzyskiego hospicjum.

nie. Jako prezes starałam się 
przedstawić im dokładnie cel 
naszej działalności i to miejsce 
na rzecz, którego tak mocno 
się zaangażowali, co robimy i 
jakie są potrzeby placówki. Ta 
ich świadomość oraz chęć nie-
sienia pomocy, płynąca z głębi 
serca, bardzo cieszy. Uważam, 
że musimy pamiętać i powta-
rzać, że trzeba pomagać i to, 
że wobec śmierci i odchodze-
nia wszyscy jesteśmy równi. 
I oni to rozumieją. Nie wiem, 
co postanowią uczestnicy, 
ale przypuszczam, że będzie 
im trudno zrezygnować z tej 

nowej akcji, która przyniosła 
takie ob�te owoce i świetnie 
rokuje na przyszłość. Dzię-
ki zebranym środkom z akcji 
– a jest to blisko 59 tysięcy 
złotych, zakupiliśmy koncen-
trator powietrza, a resztę pie-
niędzy przeznaczymy na ma-
teriały opatrunkowe i środki 
czystości, niezbędne do pie-
lęgnacji naszych pacjentów, 
które są potrzebne na bieżą-
co i których zużywamy dużo. 
Bardzo dziękujemy wszystkim 
instytucjom i �rmom, które 
wsparły naszą akcję, a które 
zaprosiliśmy i gościliśmy teraz 

u nas. W dowód wdzięczności 
za okazane serca i hojność, 
wręczyliśmy im na pamiąt-
kę koszulki biegaczy z nazwą 
akcji i �rm, a także przedsta-
wiliśmy uczestników biegu i 
osoby zaangażowane w jego 
sprawne przeprowadzenie. Na 
koniec szczególne podzięko-
wania kieruję do policji, któ-
ra zapewniła na trasie biegu 
bezpieczeństwo biegaczom i 
sprawny przebieg imprezy – 
dziękowała w imieniu pacjen-
tów , pracowników i zarządu 
PTOP Renata Wierzbicka.

(RED)
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OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc 
ogłasza II nabór na stanowisko:

ZASTĘPCY KIEROWNIKA 
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

wymiar czasu pracy – 1 etat.

1. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe. 
3. Minimum 5-letni staż pracy.
4. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu.
5. Umiejętność organizacji pracy własnej.
6. Biegła obsługa komputera.
7. Znajomość przepisów prawa z zakresu pracy wydziału.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Udział w pracach komisji o udzielanie zamówień publicznych na opraco-
wywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym 
wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów. Prowadzenie spraw 
związanych z zamówieniami publicznymi.

3. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Podpisany kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony BIP),
4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6. Podpisane oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw pu-

blicznych,
7. Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobo-

wych.

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobi-
ście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodze-
nia 1, z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko – Zastępca Kierownika 
Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Boguszowie-Gorcach” w terminie do 
19 lipca 2019 r. (włącznie) do godz. 14.00. 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone 
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

R E K L AMA

– Ostrzegamy naszych 
klientów przed fałszywymi ma-
ilami, które teoretycznie mają 
pochodzić z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Otwar-
cie załączników z maila grozi 
zainfekowaniem komputera i 
wykradzeniem danych wrażli-
wych – ostrzega Iwona Kowal-
ska-Matis, rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

- W ostatnich dniach niektó-
rzy z klientów ZUS otrzymali 
maile zatytułowane „Składka” 
z informacją o błędnie opłaco-
nych składkach. Koresponden-
cja ma pochodzić z kancelarii 
ZUS. W stopce adresowej wid-
nieją natomiast adresy z rozwi-
nięciem „gov.pl”, których to Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 
nie używa. Każdy z maili ma 

dołączony załącznik, który ma 
zawierać informacje o błędnie 
opłaconych składkach – wyja-
śnia Iwona Kowalska-Matis.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przypomina, że drogą 
mailową nie kieruje do swoich 
klientów informacji o rozlicze-
niach składkowych. Za pośred-
nictwem korespondencji elek-
tronicznej klienci Zakładu nie 
otrzymują żadnych wezwań 
do zapłaty czy też informacji o 
nadpłatach. Drogą elektronicz-
ną ZUS kontaktuje się jedynie z 
tymi klientami, którzy posiada-
ją konto na portalu Platformy 
Usług Elektronicznych i wybrali 
taką właśnie formę kontaktu. 
Mail w takim przypadku jednak 
zawsze zawiera imię i nazwisko 
konkretnego pracownika ZUS.

ZUS ostrzega by w żadnym 
przypadku nie odpowiadać 
na maile, które teoretycznie 
pochodzą z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, ani nie 
otwierać zawartych w kore-
spondencji załączników. Ko-
respondencja tego typu ma 
bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie komputera lub 
uzyskanie dostępu do danych 
wrażliwych, które zapisane są 
w jego pamięci. W sytuacji, w 
której ktokolwiek z klientów 
ma wątpliwości co do nadaw-
cy otrzymanej korespondencji, 
prosimy o kontakt z najbliższą 
placówką Zakładu lub Centrum 
Obsługi Telefonicznej pod nu-
merem: 22 560 16 00 lub adre-
sem mailowym cot@zus.pl.

(IKM)

Podszywają się pod ZUS!

Budynek dworca Bogu-
szów-Gorce Zachód został wy-
budowany w 1867 r. i jest jed-
ną z trzech stacji kolejowych 
w Boguszowie – Gorcach na 
linii 274 Wrocław Świebodzki 
– Görlitz. Od wielu lat część dla 
pasażerów, składająca się m.in. 
z poczekalni i kasy biletowej, 
jest zamknięta. Na parterze 
budynku znajdują się także po-
mieszczenia dyżurnego ruchu 
i nastawnia, a na piętrze dwa 
mieszkania. Po remoncie, na 
który wykonawca będzie miał 
65 tygodni, dworzec zostanie 
ponownie udostępniony po-

dróżnym, a na piętrze zostaną 
stworzone pokoje hotelowe.

Według przetargowej spe-
cy�kacji, zakres prac remonto-
wo – budowlanych obejmuje 
między innymi: wykonanie 
izolacji, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, przebu-
dowę zadaszenia, oczyszcze-
nie i naprawę elewacji. Projekt 
zakłada, że budynek zosta-
nie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, na 
parterze zostanie powstanie 
poczekalnia z toaletami i kasa 
biletowa. Klatki schodowe, 
które pochodzą z XIX wieku 

oraz lat 30 XX wieku zostaną 
zachowane i będą prowadzi-
ły na piętro, gdzie powstaną 
cztery pokoje hotelowe. Na 
odnowionym dworcu zosta-
nie zamontowany podnośnik 
hydrauliczny, a prace obejmą 
też otoczenie dworca, które 
dziś jest w opłakanym stanie. 
Według projektu powstanie 
parking oraz wiata na rowery, 
zmieniona zostanie lokalizacja 
wiaty peronowej, a wysokość 
placu zostanie podniesiona do 
wysokości przebudowanych 
peronów.

(RED)

Wyremontują 
dworzec w Gorcach

Zabytkowa stacja kolejowa Boguszów-Gorce Zachód 
zostanie wyremontowana. PKP SA ogłosiły przetarg, 

a termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2019 roku.

Wizualizacja odnowionej stacji Boguszów-Gorce Zachód (źródło: PKP SA).
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1. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świebodzicach, ogłasza konkurs na 
stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach,

2.  Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria:
a) posiada wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie z ponad 10 letnim stażem pracy w branży 

wodno-kanalizacyjnej,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług n podstawie innej umowy lub 
wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych 
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

3.  Do konkursu nie może przystąpić Kandydat, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senator-

skim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy 
o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charak-
terze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 
uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniony przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na pod-
stawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związko-
wej spółki z grupy kapitałowej,

5) jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Do pisemnej oferty kandydata należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu :
1) CV kandydata ( zawierające m. in. numer telefonu kontaktowego oraz adres pocztowy elektro-

nicznej — e-mail ), własnoręcznie podpisane,
2) świadectwo lub dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej,
3) kopie świadectw pracy (lub innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 letni okres za-

trudnienia,
4) kopie świadectw pracy (lub innych dokumentów), potwierdzających eo najmniej 3—letni staż na 

stanowiskach kierowniczych, 
5) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz wymienionych 

w pkt 3 Ogłoszenia ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu 
Spółki,

d) zapoznaniu się z Regulaminem wyboru Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. w Świebodzicach,

e) wyrażeniu zgody na kandydowanie i na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,

f) złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie i obję-
cie funkcji członka Zarządu Spółki lub zawierać informację o złożeniu oświadczenia lustracyj-
nego (w przypadku, gdy obowiązek lustracyjny dotyczy danego kandydata),

g) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarzą-
du,

h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko 
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, sp. z o. o. w Świebodzicach,

i) inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje, doświadczenie lub 
umiejętności.

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach (za wyjątkiem CV i oświadczeń).

5.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat m.in. odpowiada na pytania członków Komisji Konkurso-
wej, które dotyczą w szczególności :
1) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych,
2) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
3) doświadczenia niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej,
4) znajomości zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, co po-

zwoli na ocenę predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata do pracy na stanowisku Prezesa 
Zarządu.

6.  Oferty konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 58-160 Świebodzi-
ce, ul. Rynek I lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres Urzędu w zamkniętych ko-
pertach z dopiskiem: „Konkurs na Prezesa Zarządu ZWiK sp. z 0.0. w Świebodzicach — nie otwierać”. 

7.  Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 14.08.2019 r. (środa) do godz. 15,00.

8.  Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają 
rozpatrzeniu. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Miej-
skiego w Świebodzicach.

9.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w dniu 23.08.2019 r. (piątek) 
o godz. 10,00

10. Kandydaci, których oferty spełniły wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie oraz 
po dokonanej ocenie, zostaną wytypowani przez Komisję w dniu 28 sierpnia 2019 r. do rozmów kwa-
lifikacyjnych, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, z po-
daniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

11. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Spółki, na stronie internetowej spółki www.zwik.swie-
bodzice.pl oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach www.bip.swiebodzice.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZWiK sp.zo.o. w Świebodzicach
Przewodniczący Rady

Nadzorczej ZWiK sp. z o.. Ryszard Kuc 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/201 Rady Nadzorczej

Ogłoszenie o warunkach przystąpienia do konkursu na stanowisko 
Prezesa Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach sp. z o. o. 

58 - 150 Świebodzice ul. Kasztanowa 1.

R E K L AMA

„Cztery wakacyjne soboty w Ryn-
ku” to propozycja dla mieszkańców 
i mieszkanek Wałbrzycha na spędze-
nie przynajmniej kilku letnich chwil w 
Rynku. 

Organizatorem tych wydarzeń jest 
Fundacja Eko Patrol Dolny Śląsk we współ-
pracy z Wydziałem Rewitalizacji Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu. - Najważniej-
sze informacje to: kiedy - 20 lipca, 10,17 i 
24 sierpnia w godzinach od 18.00-22.00, 
a gdzie to już oczywiste, bo mówmy o 
Rynku w Wałbrzychu. Każde spotkanie 
będzie tematyczne. Pierwsze, już w tę so-
botę, w stylu retro. Wspomnień czar, bo 
będziemy wspominać dawny Wałbrzych. 
Zapraszamy na koncert, w którym usłyszy-
my przeboje z lat 50. 60, powspominamy 
jak wyglądał Rynek w tamtych dekadach. 
Porozmawiamy o modzie retro – zachę-
camy, aby ubrać się na ten wieczór inspi-
rując się na przykład latami 50. Bedzie nam 
towarzyszyła wystawa zabytkowych aut, 

do których będzie można wsiąść i zrobić 
sobie zdjęcie. A czas umilać będzie także 
Kawiarnia Zielona Sofa oraz Vegas Stara 
Piwnica. W koncercie piosenek retro usły-
szymy i zobaczymy Michał Staszak z taki-
mi przebojami jak „Vabank” czy” Seksapil” 
oraz Justyna Medeksza i jej wykonanie 
starych przebojów. Następna wakacyjna 
sobota w wałbrzyskim Rynku 10 sierpnia 
odbędzie się pod hasłem „Slow Sunday”, 
zatem będzie ekologicznie, wegetariań-
sko i wegańsko, będzie relaksacyjnie, nie-
co egzotycznie, ale na pewno bez grama 
pośpiechu. Z muzyki liczymy na gongi i 
rytmy reggae. Zaprosimy do próbowania 
warzywnych i owocowych smakołyków. 
Będzie to czas na zaprezentowanie się wał-
brzyskiej kooperatywy spożywczej. Będzie 
joga. Będziemy też próbować swoich sił 
na ekowarsztatach zerowaste. Oczywiście 
nie zabraknie leżaków, karimat i słodkiego 
leniuchowania z potańcówką wieczorną w 
rytmach południowych (salsa, samba ale 

też reggae dub itp.). Sportowa Sobota zo-
stała zaplanowana na 17 sierpnia. Jeśli lato 
to ruch, jeśli ruch to ten zdrowy. Będzie to 
okazja do sprawdzenia swoich możliwości 
w zumbach, biegach, zawodach, wszel-
kich aktywnościach w grupach. Będzie też 
muzycznie, ale bardzo „lekko”, bo będzie 
bardziej disco, tanecznie i skocznie. A Mu-
zyczna Sobota to ostatnia, prawie na poże-
gnanie wakacji, bo 24 sierpnia. Ma być ta-
necznie i muzycznie. To będą popołudnie i 
wieczór wypełnione po brzegi dźwiękami. 
Zaprosimy wałbrzyskie i z pobliskich miej-
scowości zespoły, solowych wykonawców, 
ale nie gwiazdy/celebrytów/celebrytki – 
promujemy talenty, które dopiero docie-
rają do szerszego grona odbiorców. Nie 
ograniczamy gatunków muzycznych, wie-
ku wykonawców, ale liczymy na prezento-
wanie tak utworów w ich interpretacji jak i 
ich własnych – wyjaśnia Monika Falkiewicz, 
prezes Fundacji Eko Patrol Dolny Śląsk.

(RED)

W Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie-Zdroju odbyła się 
uroczysta zbiórka z okazji 100. 
rocznicy powołania Policji Pań-
stwowej. 

Uroczystość poprzedzona była 
mszą świętą w intencji funkcjona-
riuszy policji, która odprawiona 
została 14 lipca w Kościele pw. 
św. Józefa Oblubieńca w Starych 
Bogaczowicach. Następnego 
dnia o godzinie 11:00 w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju 
rozpoczęła się uroczysta zbiórka.

- Ceremonia rozpoczęła się od 
meldunku złożonego I Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji we Wrocławiu insp. Piotrowi 
Leciejewskiemu i wprowadze-
nia sztandaru. Przybyłych gości 
przywitał Komendanta Miejski 
Policji w Wałbrzychu kom. Krzysz-
tof Lewandowski, który w swoim 

przemówieniu podkreślił, że to 
w wielu przypadkach od podej-
mowanych przez policjantów 
decyzji zależy życie i zdrowie 
ludzkie. Tym samym funkcjona-
riusze każdego dnia swoją posta-
wą udowadniają, że policjantem 
się nie bywa, ale jest nim cały 
czas. W tym roku na wyższe stop-
nie służbowe awansowało 115 
funkcjonariuszy wałbrzyskiego 
garnizonu, w tym: 4 o�cerów, 52 
aspirantów i 47 sierżantów oraz 
12 posterunkowych. Wyróżnieni 
zostali także pracownicy policji 
oraz uczniowie klasy policyjnej 
Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu. 
Odznaczenia otrzymali również 
policyjni związkowcy – relacjonu-
je sierż. szt. Marcin Świeży, O�cer 
Prasowy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Policjanci świętowaliSoboty w rynku
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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 21.07 - 28.07 (pokój 2 osobowy) 
I 28.07 - 4.08 (4 pokoje 2 osobowe) 

I 4.08 -  11.08 (2 x 2 osobowy, 2 x 3 osobowy) 
I 11 - 18.08 (2 x2 osobowy)  

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

Alfa II - 5 nocy z wyżywieniem HB - 475 zł/os
7 nocy z wyżywieniem HB 669 zł/os 

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 I 25.08 - 1.09
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

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

Gminy Szczwno-Zdrój i 
Głuszyca są jednymi z pierw-
szych samorządów na Dol-
nym Śląsku, które włączyły 
się w obsługę rządowego 
programu „Czyste powie-
trze”. Program umożliwia 
mieszkańcom pozyskanie 
pieniędzy m.in. na wymianę 
pieców kopciuchów i ocieple-
nie domów.

Pierwszych 16 gmin pod-
pisało w tej sprawie porozu-
mienia z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. W imieniu Uzdrowi-
skowej Gminy Szczawno-Zdrój 
dokument podpisał burmistrz 
Marek Fedoruk, a w imieniu 
Gminy Głuszyca burmistrz Ro-
man Głód. – Będziemy m.in. 
udzielać informacji i pomagać 
mieszkańcom w wypełnianiu 
wniosków – mówi burmistrz 
Marek Fedoruk. – Program 
„Czyste powietrze” to kolejna 
szansa na ograniczanie tzw. ni-
skiej emisji i walki ze smogiem, 
dla nas jako gminy uzdrowi-
skowej, są t3o priorytetowe 
kwestie. Gminy będą także 
przyjmowały wnioski (oraz ich 
ewentualne korekty), dokonają 
również ich oceny i wery�kacji.

Jak podaje WFOŚiGW, od 
jesieni ubiegłego roku, kiedy 

Zapraszamy na wyjątko-
we spotkanie z jedną z naj-
większych, polskich aktorek 
współczesnych. Festiwal Kry-
styny Jandy już po raz piąty 
zagości w Szczawnie-Zdroju 
w dniach 30-31 sierpnia 2019 
r w Teatrze Zdrojowym.

- Podczas dwóch festiwalo-
wych dni będziemy mogli nie 
tylko zobaczyć 
aktorkę na scenie 
w spektaklu „32 
omdlenia” we-
dług Antoniego 
Czechowa, ale 
także porozma-
wiać z gwiazdą po 
przedstawieniu. 
Artystce partnero-
wać będzie inna, 
wspaniała gwiazda 
polskiej sceny te-
atralnej i �lmowej 
- Jerzy Stuhr oraz 
Jerzy Łapiński. Za-
powiada się więc 
naprawdę wielkie 
wydarzenie. Dru-
giego dnia festiwa-
lu zaprosimy pań-
stwa na projekcję 
najnowszego �lmu 
z udziałem Krysty-

Czworo chętnych
4 kandydatów ze Szczawna-
-Zdroju zgłosiło chęć pełnie-
nia funkcji ławnika w kaden-
cji 2020-2023. Na sierpniowej 
sesji radni powołają zespół, 
który będzie oceniał kandy-
datury. Do obsadzenia jest 5 
ławników do Wydziału Cywil-
nego SO w Świdnicy oraz 2 
do Wydziału Pracy w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu. 
Tymczasem podczas sesji Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju, 
która odbędzie się 19 lipca 
rajcy będą procedowali cztery 
uchwały, a jedną z ważniej-
szych jest uchwała dotycząca 
zmian w budżecie, która wpro-
wadza do miejskiej kasy nowe 
środki i nowe zadania. Według 
założeń, plan dochodów gminy 
zwiększy się o ponad 2,4 mln zł 
w związku z otrzymaniem dota-
cji z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych na przebudo-
wę ulic Chopina i Sienkiewicza 
(kwota 1 184,044,41 zł - to 50 
procent kosztów inwestycji), 
a także wysoką sprzedażą nie-
ruchomości gruntowych. W 
planie wydatków majątkowych 
pojawi się także rower miejski 
– za ok. 100 tys. zł gmina pla-
nuje zakup 15 rowerów, które 
będzie można wypożyczać za 
pośrednictwem specjalnej apli-
kacji.

(ABP)

Janda wraca 
do Szczawna

ny Jandy, obsypanego nagro-
dami „Słodkiego końca dnia” w 
reżyserii Jacka Borcucha „, być 
może z udziałem samego twór-
cy – mówi Agnieszka Bielawska 
– Pękala z Urzędu Miejskiego w 
Szczawnie-Zdroju. Karnety na 
oba wydarzenia już w sprzedaży 
w cenie 150 zł.

(RED)

Walczą ze smogiem

program został uruchomiony, 
działają cztery punkty obsługi 
klienta programu „Czyste Po-
wietrze”, prowadzone przez 
WFOŚiGW we Wrocławiu w: 
stolicy regionu, Wałbrzychu, 
Jeleniej Górze i Legnicy. Teraz 
liczba takich punktów będzie 
rosła, wraz z przystępowaniem 
kolejnych samorządów do ob-
sługi programu.

W Szczawnie-Zdroju od 
dwóch lat prowadzona jest 
polityka zmierzająca do ogra-
niczania zanieczyszczenia 
powietrza w sezonie grzew-
czym przez piece opalane tra-
dycyjnym węglem. W latach 
2017-2018 dzięki udziałowi w 

programie Kawka w Szczawnie 
zlikwidowano blisko 230 pa-
lenisk węglowych. W czerwcu 
tego roku gmina wraz z innymi 
samorządami złożyła wniosek 
do IPAW Aglomeracji Wałbrzy-
skiej na kolejne dotacje do wy-
miany pieców c.o. – około 100 
kolejnych. IPAW ma czas do 
stycznia na rozpatrzenie apli-
kacji.

W tym roku w mieście po-
jawi się 6 sensorów monito-
rujących jakość powietrza. W 
mieście pojawi się także nowy, 
ekologiczny projekt roweru 
miejskiego, który także wpisuje 
się w proekologiczne działania.

(ABP)

Burmistrz Marek Fedoruk podpisał porozumienie w sprawie realizacji 
w Szczawnie-Zdroju programu „Czyste powietrze”.
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widnica

O Wiesi, która została Panią Prezes 

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

Wiesława Śliwka zmaga się nie tylko 
z niepełnosprawnością. Dwa lata temu 
tragicznie zmarł jej syn. Nowo podjęta 
praca daje jej dużo satysfakcji, bo ma 
kontakt z dziećmi – przygotowuje dla 
nich posiłki. Ma to szczęście, że trafi ła 
na pracodawcę, który ją docenia, ale 
także wziął pod uwagę jej ciężką sytu-
ację życiową.

Kobieta z inicjatywą 
– Szykuję bułki dla dzieci, a jak 

zrobię te bułki to trzeba posprzątać. 
To daje mi dużo szczęścia, bo jestem 
przy dzieciach – tak o swojej pracy 
opowiada Wiesława Śliwka, która jest 
na trzymiesięcznym stażu w ramach 
wspólnego projektu Fundacji Wał-
brzych 2000 i Stowarzyszenia Dzieci 
i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej „Szansa na nowe życie”. Pani 
Wiesia została zatrudniona w barze 

należącym do przedsiębiorstwa PHU 
Dzikowiec. – Funkcjonujemy od 2014 
roku i jesteśmy fi rmą gastronomiczno-
-hotelowo-sportową, swoją siedzibę 
mamy na Dzikowcu, gdzie prowadzimy 
hotel i wypożyczalnię sprzętu sporto-
wego. Od niedawna ruszyliśmy z cate-
ringiem, w przejętym przez nas barze 
prowadzona jest kuchnia i to właśnie 
tutaj zatrudniamy Panią Wiesię – mówi 
Piotr Grzywaczewski, właściciel PUH 
Dzikowiec, który dotąd nie współpraco-
wał z osobami niepełnosprawnymi i jak 
przyznaje, to był błąd. – Jeżeli chodzi 
o projekty unijne to genialna sprawa, 
jest to duża pomoc dla biznesu. Żałuję, 
że tego wcześniej nie robiłem, bo Pani 
Wiesia spadła nam z nieba – odpowiada. 

Pani Wiesia dzięki pracy dużo się 
śmieje, jest pogodna i zawsze ma 
wiele do powiedzenia. Chętnie roz-
mawia ze współpracownikami, a tak-

że z klientami baru. – To jest wyjąt-
kowa kobieta. Wesoła, uśmiechnięta, 
trudno ją utrzymać na sali, bo zaraz 
u dzieci jest. Robi kanapki, pierogi, 
sałatki i zawsze dokładnie sprząta, 
a w ten sposób odciąża innych pra-
cowników. Co ważne ma własną ini-
cjatywę i robi rzeczy, o których nawet 
nie pomyśleliśmy, żeby je wprowadzić 
– tak o swojej pracownicy opowiada 
Piotr Grzywaczewski. 

Pani Prezes
Właściciel PHU Dzikowiec, zatrud-

niając Panią Wiesię był pełen obaw. 
– Troszkę się bałem, bo wiedząc o jej 
traumatycznych przeżyciach wziąłem 
za nią odpowiedzialność. Robiliśmy 
wszystko, aby zapewnić jej komfort 
psychiczny – mówi Piotr Grzywaczew-
ski. – I chyba się udało. Pani Wiesia już 
kilka razy pytała, czy jest szansa na to, 
aby została na dłużej. Wiele wskazu-
je na to, że tak właśnie się stanie, co 
więcej właściciel fi rmy zapowiada, że 
przyjmie do pracy więcej osób z niepeł-
nosprawnościami.

-Bardzo się cieszymy – mówi Mag-
da Zywar, kierowniczka projektu – że 
udało nam się przekonać kolejnego 
pracodawcę, o tym, jak obustronnie 
korzystne jest zatrudnianie osób z nie-
pełnosprawnościami. Tym bardziej, że 
w tym miesiącu ruszyliśmy z kolejnym 
projektem „Nowy start”, w ramach 
którego będziemy przygotowywać do 
podjęcia pracy następne osoby z nie-
pełnosprawnościami.

Często tacy pracownicy są chowani 
na zapleczu. Mimo, że świetnie wykonu-
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Piotr Grzywaczewski opowiada o Pani Prezes (fot. Magdalena Zywar)

ją swoje obowiązki, to nie mają kontak-
tu z klientami. Tak nie jest w przypadku 
Pani Wiesi, która na co dzień obsługuje 
dzieci i młodzież korzystające z baru. 
Co więcej, została „Panią Prezes”, bo 

jak przyznaje pracodawca – Trochę 
mnie stresuje nazywając mnie ciągle 
kierownikiem. Dlatego nazwaliśmy 
ją Panią Prezes – uśmiecha się Piotr 
Grzywaczewski.Pani Wiesia w pracy  (fot. Magdalena Zywar)

Wiesława Śliwka (fot. Magdalena Zywar)

R E K L AMA

Wielkim sukcesem okazała 
się charytatywna akcja „Iwon-
ko wracaj do zdrowia” zorgani-
zowana w Walimiu.

W Parku Jordanowskim w 
Walimiu odbył się festyn charyta-
tywny, zorganizowany dla Iwony 
Mąki – mieszkanki Gminy Walim, 
mamy dwóch nastoletnich córe-
czek. Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu podjęło się przygoto-
wania tej akcji. 

- Dziękuję pracownikom 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Walimiu, chłopakom 
i dziewczynom z Walimia Raj-
dowego oraz ich przyjaciołom 
- macie rozmach zbierając 6100 
zł! Dziękuję Walimskiemu Klubo-
wi Seniora, sołtysowi, Joli i Da-
nielowi, Joli i Arturowi, Dorocie, 
pani Jadzi, panu Janowi, Reginie 

i Jackowi, OSP Walim, Rafałowi, 
komisji liczącej pieniążki (mamu-
si, Pani Jadzi i Domisiowi), MMM 
Racing, wszystkim darczyńcom, 
licytującym, zespołom występu-
jącym na scenie, Julce, naszym 
asystentkom podczas licytacji, 
wszystkim „od ciast” - było py-
cha - tak mówią wszyscy! Jackom, 
Gosi, Łukaszowi. Wszystkim bez 
wyjątku! Bez Was ta cała akcja 
nie miałaby sensu. Jesteście Wiel-
cy! Dzięki Wam udało się zebrać 
ponad 32 000 zł, co przeszło naj-
śmielsze oczekiwania. Iwonko, 
wracaj do zdrowia! – podkreśla 
Wioleta Sowa z Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu i dodaje: - 
Pamiętajmy też o zbiórce na por-
talu siepomaga – siepomaga.pl/
iwona-maka. Walczymy o turnus 
rehabilitacyjny dla Iwony!

(RED)

- Jak na plażę, to tylko 
do Zagórza Śląskiego! 
Słoneczne miejsce 
wyznaczone do kąpieli 
objęte jest ochroną przez 
ratowników.

- Urozmaicona linia 
brzegowa z głębokimi za-
toczkami, strome brzegi 
z malowniczymi skałkami 
gnejsowymi, górująca nad 
jeziorem tajemnicza sylwet-
ka zamku Grodno sprawia, 
że jezioro Bystrzyckie to jed-
no z najpiękniejszych jezior 
zaporowych w Sudetach. To 
wspaniałe i piękne miejsce 
dla wszystkich plażowiczów 
i ludzi szukających odrobiny 
wytchnienia nad wodą. Pięk-
na pogoda, czysta woda, ale 
przede wszystkim specjal-
nie przygotowana plaża, 

sprzyjają zażywaniu kąpieli 
wodnych. A w wakacje moż-
na bezpiecznie korzystać z 
kąpieli w jeziorze Bystrzyck-
im w każdą sobotę i nied-
zielę, w godzinach od 10:00 
do 18:00. Bezpieczeństwa 
nad „Słonecznymi” wodami 
miejsca wyznaczonego do 
kąpieli strzegą ratownicy 
z Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w 
Wałbrzychu. Przypominamy 
– kąpiemy się tylko w mie-
jscach wyznaczonych i pod 
czujnym okiem ratowników. 
Woda to żywioł, dlatego 
należy zachować szczegól-
ną ostrożność i dużą roz-
wagę. Gorąco polecamy tę 
letnią ofertę wakacyjnego 
wypoczynku i zapraszamy 
na „Słoneczne” miejsce do 

Rekord dla Iwony Plaża pod zamkiem

kąpieli przy ul. Wodnej w 
Zagórzu Śląskim. Wstęp 
wolny! – zachęca Adam 

Hausman, wójt Gminy 
Walim.

(AM)

Kąpielisko w Zagórzu Śląskim jest strzeżone przez ratowników 
wałbrzyskiego WOPR.
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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

DLA CZYTELNIKÓW TYGODNIKA DB 20
O WARTOŚCI 1 ZŁ do ZOO ŁĄCZNA

 da d os orłej  dik
ważny d .0.0 do .0.0 • opłat  il  ka zo

BILET 
SPECJALNY

w.zoza.l, Łąca 2,8-0 Mirów
God otca

Zwini: 9:-1:0, Kas et: 9:-1:0
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W Kinoteatrze Zdrowie w 
Sokołowsku na miłośników 
kina czeka „Weekend wło-
ski”. W dniach 19 - 21 lipca 
będą pokazy �lmów Paolo 
Genovese, wykład o współ-
czesnym kinie włoskim, de-
gustacja, a także specjalne 
promocje w lokalnej kawia-
rence włoskiej.

- Obejrzymy dwie nowe 
włoskie produkcje �lmowe w 
reżyserii Paola Genovese: „Do-
brze się kłamie w miłym to-
warzystwie” (hit europejskich 
kin, na bazie którego powsta-
je wiele lokalnych remaków) 
oraz „The Place”. W ten week-
end zapraszamy na autorski 
wykład Diany Dąbrowskiej 
(programerki Kinoteatru Zdro-
wie, �lmoznawczymi i italia-
nistki) dotyczący włoskiego 
kina współczesnego. Ważnym 

punktem jest także piątkowa 
degustacja dań z Kawiarenką 
Smaków, a bilet zakupiony na 
seans upoważnia do 10% zniżki 
w naszej wyjątkowej kawiaren-
ce. Więcej informacji na: www.
kinozdrowie.pl - mówi Jakub 
Gronowski z sokołowskiego ki-
noteatru.

Program - 19 lipca: godz, 
19.00 - pokaz �lmu „Dobrze się 
kłamie w miłym towarzystwie” 
(Kinoteatr Zdrowie), ok. godz. 
21.00: degustacja włoskich 
specjałów z Kawiarenką Sma-
ków oraz dyskusja nt. �lmu 
(Kinoteatr Zdrowie); 20 lipca 
– godz. 17.00 – wykład: Diana 
Dąbrowska o współczesnym 
kinie włoskim (Sala Multime-
dialna, Sanatorium), 19.00 po-
kaz �lmu „The Place” (Kinoteatr 
Zdrowie) oraz dyskusja.

(RED)

Weekend włoski

W Mieroszowie trwają roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy 
Mieroszów”. Prace prowadzone są m.in. na skarpie na skrzyżowaniu 
ul. Dolnej i ul. Miłej, powstaje również alejka, która połączy ul. Miłą 
z ul. Kopernika, gdzie budowane są schody i podjazd. Na przebudowę 
dróg wewnętrznych Gmina Mieroszów pozyskała środki zewnętrzne 
z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w wysokości 416 tys. zł, 
a z budżetu gmina przeznaczyła na ten cel 9 840 zł.

(RED)

Prace w Mieroszowie

- Festiwal „Biała 
Lilia” w Sokołow-
sku to wydarzenie 
integrujące śro-
dowisko lokalne 
wokół tradycji 
u z d r o w i s k o w e j 
m i e j s c o w o ś c i , 
przyczyniające się 
do wzrostu poczu-
cia wspólnoty i za-
dowolenia miesz-
kańców, integracji 
międzypokolenio-
wej oraz podnie-
sienia atrakcyjności 
Sokołowska. Szcze-
gólny akcent po-
łożony będzie na 
ofercie aktywnego 
spędzania czasu 
w Sokołowsku, 
poprzez udział w 
zabawach, warsz-
tatach, koncertach, 
spacerze historycz-
nym i zwiedzaniu 
cerkwi. Przedsta-
wimy historię So-
kołowska i jego 
mieszkańców, na-

II Festiwal Biała Lilia
20 lipca o godzinie 12.00 rozpocznie się 

w Sokołowsku II Festiwal Biała Lilia.

wiązując do czasów świetności 
gdy było wzorem dla powstania 
słynnego Davos w Szwajcarii. W 

przestrzeni parku 
znów rozbrzmie-
wać będzie mu-
zyka oraz śpiewy 
zespołów. Na 
stoiskach wy-
stawienniczych 
będzie bogata 
oferta produk-
tów naturalnych, 
a w salach warsz-
tatowych i w ple-
nerze odbywać 
się będą wykłady 
i warsztaty, m.in. 
rękodzielnicze, 
kulinarne, wyro-
bu kosmetyków 
n a t u r a l n y c h , 
w y t w a r z a n i a 
mieszanek zioło-
wych z sokołow-
skich łąk. Liczne 
atrakcje przycią-
gną także tury-
stów – zachęcają 
organizatorzy 
imprezy z Para�i 
Prawosławnej 
św. Archanioła 
Michała w So-
kołowsku oraz 

Mieroszowskie Centrum 
Kultury zaprasza 23 lipca o 
godz. 11.00 do siedziby cen-
trum kultury w Mieroszowie 
na super warsztaty slime.

- Ciągnące i puszyste…. 
glutki, to one zdobyły serca 
dzieci na całym świecie! Nic w 
tym dziwnego, są śliczne i miłe 
w dotyku, jeśli tylko odważymy 
się nimi pobawić! Tworzenie 
slimeów to jednak nie tylko 
super zabawa, ale okazja aby 
poznać świat chemicznych 
eksperymentów. Przyjdź i po-
czuj się jak prawdziwy chemik 
i zdobądź certy�kat naszego 
Laboratorium Slime. Serdecz-
nie zapraszamy - obowiązkowe 
zapisy pod numerem 506-976-
487 – zachęcają organizatorzy 
zajęć w Mieroszowski Centrum 
Kultury.

(RED)

Zabawa 
z slime

Fundacji św. męcz. Elżbiety ks. 
Fiodorownej.

II Festiwal Biała Lilia oraz So-
kołowski Jarmark Zdrowia od-
będą się w sobotę, 20 lipca, przy 
ulicy Parkowej 4 w Sokołowsku. 
Wydarzenie o godzinie 12.00 
otworzy blok wspaniałości przy-
gotowanych głównie dla naj-
młodszych uczestników. Wszyst-
kie dzieci będą mogły skorzystać 
z takich atrakcji jak: dmuchane 
kule, bańki mydlane, dmuchany 
zamek i wielu innych. Animato-
rzy i klauni zadbają o najlepsze 
gry i zabawy, a dla ochłody cze-
kają na wszystkich przepyszne 
lody. O godzinie 12.00 rozpocz-
nie się również Sokołowski Jar-
mark Zdrowia, podczas którego 
będzie można dowiedzieć się w 
jaki sposób poprawić swoją kon-
dycję i zadbać o zdrowe nawy-
ki. Sołectwa Gminy Mieroszów 
oraz lokalni wystawcy zapewnią 
wszystkim gościom przepyszny 
poczęstunek: wspaniałe, domo-
we ciasta, grochówkę, barszcz 
ukraiński i kiełbaski z ogniska 
oraz kawę i herbatę. Po nasyce-
niu ciała, wszystkich gości czeka 
niezwykła uczta dla ducha. O 
godzinie 17.00 rozpocznie się 
koncert, który będzie trwał do 
późnych godzin wieczornych. 
Wystąpią w nim: Kwartet sak-
sofonowy „Nalada”, Olena Lap-
ko, Andrij Kryminskij, Celebro 
4RBlog, a także chór kościelny 
z Mieroszowa, Siostry Goleckie, 
Nikola Busz, Sylwia Bereś i Soko-
łowski Zespół „Nadzieja”. Udział 
w festiwalu i wszystkie atrakcje 
oraz poczęstunek są bezpłatne.

(RED)
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Park Aktywności Czarodziejska Góra przy ul. Poznańskiej w Jedlinie-
Zdroju 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 Jedlinie - Zdroju

Mieszkańcy Jedliny –Zdro-
ju i Głuszycy mogą bezpłatnie 
wypożyczać elektryczne ro-
wery górskie. Dzięki nim moż-
na aktywnie spędzić wakacje, 
zwiedzając okolice na dwóch 
kółkach.

Rower elektryczny to świet-
ne rozwiązanie w terenie 

górskim. Umożliwia on dużo 
łatwiejsze pokonywanie wznie-
sień za sprawą wspomagania 
silnikiem elektrycznym, dlate-
go nawet osoby niewprawione 
w jeździe po górskich szosach 
czy bezdrożach dadzą sobie 
radę na podjazdach. Akumu-
latory pozwalają na pokonanie 

kilkudziesięciu kilometrów, co 
pozwala użytkownikom na pla-
nowanie dłuższych wycieczek. 
W ten sposób można nie tylko 
zaliczyć całą sieć tras #Active 
w Jedlinie-Zdroju oraz w gmi-
nach Głuszyca i Walim, ale tak-
że wybrać się np. do Czech lub 
w Kotlinę Kłodzką.

Wakacje na dwóch kółkach wypożyczane mieszkańcom 
Jedliny-Zdroju i pracownikom 
jednostek organizacyjnych w 
ramach obowiązków służbo-
wych na jedną dobę lub na 
weekend. Aby wypożyczyć ro-
wer należy: mieć ukończone 18 
lat; przedstawić aktualny doku-
ment tożsamości ze zdjęciem, 
z którego pracownik wypoży-
czalni spisze dane; podpisać 
umowę wypożyczenia roweru 
elektrycznego wraz z wyposa-
żeniem. Wypożyczający zobo-
wiązany będzie do korzystania 
ze sprzętu wyłącznie w celach 
niekomercyjnych, zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcją 
obsługi oraz do zwrotu sprzętu 
sprawnego technicznie, w sta-
nie nieuszkodzonym, w zade-
klarowanym terminie. Szczegó-
łowy regulamin wypożyczalni 
stronie www.jedlinazdroj.eu w 
zakładce Jedlińskie Elektroro-
wery. Zapraszam do rezerwo-
wania rowerów telefonicznie, 
pod numerem telefonu 74 8455 
215 lub osobiście w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta. 
Rezerwacji dokonać można z 
14-dniowym wyprzedzeniem. 
Jedna osoba może zarezerwo-
wać maksymalnie 3 rowery. 
Warto też dodać, że w ubiegłym 
roku zanotowaliśmy ponad 160 
wypożyczeń i przeszło 10 000 
przejechanych kilometrów w 
ciągu 5 miesięcy – mówi Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Rowery z napędem elektrycz-
nym stały się jedną z najbardziej 
ulubionych form aktywności, nie 
tylko dla głuszyckich seniorów, 
którzy nie zawsze są w stanie po-
konać przewyższania górskiego 
położenia gminy. Wypożyczal-
nia zlokalizowana na parterze 
CK-MBP w Głuszycy przy ul. 

Grunwaldzkiej 26 czynna jest 
od 21 marca do 31 październi-
ka w dni powszednie od ponie-
działku do piątku w godz. 8.30 
-10.00 oraz w godz.14.30 - 16.00. 
Przypominamy, że istnieje moż-
liwość rezerwacji rowerów tele-
fonicznie, dzwoniąc pod numer 
503 102 817. Rower można wy-
pożyczyć na 24 godziny. Istnieje 
także możliwość wypożyczenia 
roweru na czas weekendu w 
piątek od godz. 15.00 z termi-
nem zwrotu do poniedziałku do 
godz. 9.00. Rowery wypożycza-
ne będą wyłącznie pełnoletnim 
mieszkańcom Gminy Głuszyca 
po okazaniu aktualnego doku-
mentu tożsamości ze zdjęciem 
takiego jak dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy. Przed 
wypożyczeniem należy także 
zapoznać się z regulaminem 
wypożyczalni i podpisać umo-
wę wypożyczenia sprzętu, czyli 
roweru wraz z zabezpieczeniem 
i kaskiem. Regulamin wypoży-
czalni rowerów elektrycznych 
znajduje się na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie CK-MBP oraz na 
stronie www.gluszyca.pl w za-
kładce Wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych i na FB- Sudeckie 
rowery elektryczne.

Kolejną gminą, która uru-
chomi wypożyczalnię rowerów 
elektrycznych, będą Stare Boga-
czowice.

- Rowery elektryczne będą 
doskonałym uzupełnieniem 
oferty turystyczno – rekreacyjnej 
naszej gminy, której trzon sta-
nowią nasze zabytki i góry, szla-
ki turystyczne i rowerowe oraz 
wieża widokowa na Trójgarbie i 
Zalew w Starych Bogaczowicach 
– wyjaśnia Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

– Gmina, w ramach ograni-
czenia niskiej emisji, zakupiła 6 
rowerów z napędem elektrycz-
nym. Rowery dostępne są w 
wypożyczalni, która mieści się 
przy Urzędzie Miasta Jedlina-
-Zdrój na ul. Poznańskiej 2 i już 
można z niej korzystać w go-
dzinach pracy urzędu tj. ponie-
działek, środa, czwartek w godz. 
8.30-15.00; wtorek w godz. 8.30-
16.30, a w piątek w godz. 8.30-
13.30. Rowery będą bezpłatnie 
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… to miejsce idealne do zamiesz-
kania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. To miejsce, które 
już wybrały setki osób, budując na 
terenie gminy Stare Bogaczowice 
swoje nowe domy. A wszechstron-
ny i harmonijny rozwój gminy bę-
dzie stale zwiększał jej atrakcyj-
ność, zdeterminowaną nie tylko 
doskonałym położeniem.

Stare Bogaczowice to jedna z 
najdynamiczniej rozwijających się 
gmin wiejskich w Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Liczne inwestycje w infra-
strukturę poprawiają komfort życia i 
zachęcają do osiedlania się, z czego 

chętnie korzystają nie tylko miesz-
kańcy sąsiednich gmin, między in-
nymi Wałbrzycha, Świebodzic czy 
Boguszowa Gorc, ale także z bardziej 
odległych miejsc regionu i kraju. 
Malownicze położenie gminy Sta-
re Bogaczowice, na skraju Pogórza 
Bolkowskiego i Masywu Trójgarbu, 
jest jej kolejnym wielkim atutem, 
potęgowanym przez bliskość silnych 
ośrodków miejskich Wałbrzycha i 
Świebodzic. Dzięki temu na obsza-
rze gminy można realizować swoje 
marzenia o siedlisku na wsi, będąc 
jednocześnie w bliskim sąsiedztwie 
natury i w niedużej odległości od 

Gmina Stare Bogaczowice bo…
wielkiego miasta. Do dyspozycji 
mieszkańców są tu malownicze szla-
ki piesze i rowerowe, liczne zbytki, 
czy przywrócony do użytku zalew 
rekreacyjny. Ta ostatnia atrakcja oży-
ła dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
mieszkańców całej gminy Stare Bo-
gaczowice, którzy postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce. Przy wsparciu 
gminnego samorządu, teren nie-
czynnego zalewu najpierw w czynie 
społecznym został uporządkowany, 
a potem przygotowany do napeł-
nienia wodą. W tę akcję włączyły się 
organizacje pozarządowe, a także 
osoby niezrzeszone, co nie jest w 
tej gminie przypadkiem odosobnio-
nym. W każdym z ośmiu sołectw: Cie-
szów, Chwaliszów, Gostków, Jabłów, 
Lubomin, Nowe Bogaczowice, Stare 
Bogaczowice, Struga są coraz licz-
niejsze grupy osób zaangażowanych 
w życie poszczególnych wsi i całej 
gminy. I właśnie dynamiczny rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego jest 
jednym z największych sukcesów tej 
gminy w ostatnich pięciu latach.

Przykładów wielkiego zaanga-
żowania lokalnej społeczności w 
sprawy gminy jest wiele i często 
wykraczają one poza standardowe 
działania. Na przykład mieszkań-
cy Chwaliszowa doprowadzili do 
oznakowania przejścia dla pieszych, 

a wcześniej mieszkańcy Jabłowa 
- wraz z władzami gminy – wywal-
czyli remont drogi wojewódzkiej. 
Animatorem oraz współorganiza-
torem wielu działań społecznych 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Z jego inicjatywy - między 
innymi - prężnie działa Uniwersytet 
III Wieku, który ma około 50 słucha-
czy. Ponadto ośrodek wspiera dzia-
łania grup nieformalnych, pozysku-
jąc środki na realizację ciekawych 
projektów. W ten sposób udało się 
zrealizować projekt „Odlotowe Cza-
rownice", którego pomysłodawcą 
jest Klub Integracji Społecznej w 
Strudze oraz inicjatywę "Miłośni-
ków piękna" (czyli grupy nieformal-
nej skupionej przy Uniwersytecie III 
Wieku w Starych Bogaczowicach) 
"Kolorowe wstążki", której celem jest 

upiększenie przestrzeni publicznej. 
Z inicjatywy mieszkańców Starych 
Bogaczowic powstał także projekt 
upamiętnienia 70 rocznicy przyjaz-
du repatriantów z ziem wschodnich 
do Starych Bogaczowic. Efektem jest 
pomnik, poświęcony przez ordyna-
riusza diecezji świdnickiej biskupa 
Ignacego Deca. A owocem współ-
pracy władz gminy, sołectw i organi-
zacji pozarządowych są także orga-
nizowane obchody Dni Gminy Stare 
Bogaczowice i inne liczne imprezy 
sportowo – rekreacyjne czy kultural-
no - oświatowe.

- Dzięki wsparciu mieszkańców 
naszej gminy jesteśmy w stanie zro-
bić dla naszej małej ojczyzny dużo 
więcej – podkreśla Mirosław Lech, 
Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

R E K L AMA

Dariusz Baranowski to-
warzyszy jako komentator 
Eurosportu Tour de France, 
najbardziej prestiżowej ry-
walizacji kolarzy zawodo-
wych.

Z odbiorcami dzieli się cie-
kawymi informacjami i facho-
wymi ocenami (przez pewien 
czas także w TVN24). W 1998 
r. ścigał się w tym wyścigu 

zajmując 12. miejsce. Przypo-
mnijmy, że karierę zawodniczą 
rozpoczynał w Górniku Wał-
brzych, trzykrotnie zwyciężał 
w Tour de Pologne, a na Igrzy-
skach Olimpijskich w Atlancie 
w 1996 r. był 9. w jeździe in-
dywidualnej na czas. W 2016 
r. otrzymał tytuł Ambasadora 
Wałbrzycha.

(BAS)

Wałbrzyszanin 
w Eurosporcie

Dariusz Baranowski ze swoim pierwszym wyścigowym rowerem.

rozgrywający:
Łukasz Kolenda (Tre� Sopot)
Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC 
Zielona Góra)
Kamil Łączyński (Anwil Włocławek)
Jakub Schenk (Polski Cukier Toruń)
A.J. Slaughter (Real Betis Sewilla, 
Hiszpania)

rzucający obrońcy:
Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń)
Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg, 
Rosja)

niscy skrzydłowi:
Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC 
Zielona Góra)
Adam Waczyński (Unicaja Malaga, 
Hiszpania)

Mathieu Wojciechowski (WKS Śląsk 
Wrocław)

silni skrzydłowi:
Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran 
Canaria, Hiszpania)
Aaron Cel (Polski Cukier Toruń)
Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, 
Hiszpania)
Dariusz Wyka (Arka Gdynia)

środkowi:
Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia)
Damian Kulig (Polski Cukier Toruń)
Maciej Lampe (Al - Manama, Bahrajn)
Dominik Olejniczak (Florida State, USA)
Krzysztof Sulima (Polski Cukier Toruń)

Taylor stawia 
na Balcerowskiego

Aleksander Balcerowski, 
wychowanek Górnika Wał-
brzych (grający na co dzień 
w hiszpańskim Herbalife 
Gran Canaria), znalazł się w 
19-osobowej reprezentacji 
Polski koszykarzy, która 29 
lipca rozpocznie przygoto-
wania do �nałów tegorocz-
nych mistrzostw świata.

Przypomnijmy: przygoto-
wania do �nałów mistrzostw 

świata, w których reprezenta-
cja Polski wystąpi po raz pierw-
szy od 1967 r. rozpoczną się 
29.07 zgrupowaniem w Wał-
brzychu, które potrwa do 7.08. 
W dniach 8.08 – 12.08 Polacy 
wezmą udział w turnieju towa-
rzyskim w Pradze (mecze z Jor-
danią, Tunezją, Czechami), a w 
dniach 15.08 – 19.08 w turnie-
ju towarzyskim w Hamburgu 
(mecze z Czechami, Niemcami, 

Węgrami). Przed wylotem do 
Chin biało – czerwoni rozegra-
ją 21.08: mecz towarzyski z Ho-
landią (w hali Globus w Lubli-
nie), a w dniach 24.08 – 27.08: 
czeka ich turniej towarzyski 
w Chinach (mecze z Iranem, 
Nigerią, Czarnogórą). Finały 
mistrzostw świata rozpoczną 
się 31.08 i będą rozgrywane 
w ośmiu chińskich miastach 

do 15 września 2019 r. Polacy 
zagrają w Pekinie z Wenezu-
elą (31 sierpnia o godz. 10.00), 
Chinami (2 września o godz. 
14:00) oraz z Wybrzeżem Kości 
Słoniowej (4 września, godz. 
10,00). Dwie najlepsze druży-
ny z każdej grupy awansują do 
kolejnej fazy grupowej, a pozo-
stałe zagrają o miejsca 17-32. 

(RED)

Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie w Wałbrzychu 
(w nawiasie obecny lub ostatni klub):
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Liczna grupa kibiców pił-
karskiego Górnika Wałbrzych 
protestowała w poprzedni 
czwartek przed wałbrzyskim 
ratuszem, domagając się od 
władz miasta pomocy upada-
jącemu klubowi. Ale podczas 
czwartkowej sesji radni nie 
zajęli się sytuacją Górnika. 
Tymczasem klub podjął już 
decyzję o wycofaniu zespołu 
seniorów z rozgrywek IV ligi.

Zapowiadany od kilku dni 
protest zmobilizował nie tylko 
kibiców, ale także spore siły po-
licji, które nie były jednak po-
trzebne. Kibice przed ratuszem, 
gdzie obradowała Rada Miej-
ska Wałbrzycha, wznosili okrzy-
ki, domagając się pomocy dla 
swojego klubu. Poza tym było 
spokojnie. Miejscy rajcy jednak 
nie wprowadzili do porządku 
obrad punktu poświęconego 
sytuacji piłkarskiego Górnika 
– wniosek został odrzucony. 
Przedstawiciele kibiców zostali 
jednak zaproszeni przez pro-
wadzącą obrady, by wyrazili 
swoje oczekiwania. Ich głów-
nym postulatem jest zwięk-
szenie �nansowania klubu z 
miejskiej kasy. Na to jednak nie 
ma zgody radnych oraz prezy-
denta miasta.

- Jednoznacznie opowia-
dam się za umożliwieniem dal-

Kolejne 
wzmocnienie
Kolejną piłkarką, która dołą-
czyła do zespołu AZS PWSZ 
Wałbrzych przed nowym se-
zonem ekstraligi jest Anita 
Turkiewicz. 20-letnia boczna 
pomocniczka reprezentowała 
do tej pory barwy m.in. AZS 
Wrocław i UKS SMS Łódź oraz 
w reprezentacji Polski do lat 
19. W łódzkiej drużynie w mi-
nionych rozgrywkach ekstraligi 
wystąpiła w 26 meczach zdo-
bywając 1 gola. Nowa piłkarka 
zadebiutowała w grze kontro-
lnej, która została rozegrana 
na bocznym boisku przy ulicy 
Ratuszowej w Wałbrzychu.
- W pierwszym sparingu pod-
czas letnich przygotowań do 
sezonu, pierwsza drużyna AZS 
PWSZ Wałbrzych zmierzyła się 
z zespołem do lat 15 wałbrzy-
skiego klubu. Dziewczyny z eks-
traligowego teamu, w składzie 
z 3 nowymi zawodniczkami 
(Turkiewicz, Materek, Migacz) 
przez cały mecz miały przewa-
gę i górowały we wszystkich 
aspektach, ale podopieczne 
trenera Łukasza Wawrzyniaka, 
dla których możliwość rozegra-
nia tego sparingu była dużym 

wyróżnieniem i okazją nabra-
nia cennego doświadczenia, 
na pewno zasługują na brawa 
za ambitną walkę i wierzymy, 
że ta lekcja zaprocentuje w 
ich zmaganiach w Centralnej 
Lidze Juniorek – podkreślają 
działacze AZS PWSZ dodając, 
że wysoki wynik był sprawą 
drugorzędną.

Jarosław Pizuński 
zagra w Wałbrzychu
- Po 5 latach przerwy do Wał-
brzycha powraca Jarosław 
Pizuński. Grający na pozycji 
środkowego bloku zawodnik 
ma w swoim sportowym CV 
m.in. dwukrotne akademic-
kie wicemistrzostwo Polski w 
barwach Victorii PWSZ Wał-
brzych (siatkówka halowa i 
plażowa) oraz mistrzostwo 
I ligi ze Stalą Nysa. Ponadto 
bronił barw MKS Ikar Legnica, 
Sudety Kamienna Góra oraz 
KS Bielawianka Bester Bielawa, 
czterokrotnie docierając do 
turniejów �nałowych o awans 
do I ligi. Ostatnie dwa sezony 
Jarosław Pizuński był grają-
cym trenerem w VC Wolfurt w 
Austrii – informuje MKS Aqua-
-Zdrój Wałbrzych.

Adamek trenerem 
Śląska
Andrzej Adamek poprowa-
dzi koszykarzy Śląska Wro-
cław. Były zawodnik i trener 
Górnika Wałbrzych zastąpił na 
trenerskiej ławce Radosława 
Hyżego. Wrocławianie, choć 
przegrali rywalizację o mi-
strzostwo I ligi z Astorią Byd-
goszcz, za sprawą dzikiej karty 
zagrają jednak w nadchodzą-
cym sezonie w ekstraklasie 
koszykarzy. Porażka w �nale I 
ligi z bydgoszczanami 0:3, któ-
ra skutkowała brakiem awan-
su, spowodowała zmianę na 
stanowisku trenera. Władze 
Śląska postanowiły powierzyć 
zespół wałbrzyszaninowi An-
drzejowi Adamkowi, który na 
ławce trenerskiej WKS zade-
biutował w listopadzie 2007 
roku, zastępując Andrieja Ur-
lepa, którego był asystentem. 
W trenerskiej karierze Adamek 
samodzielnie prowadził Gór-
nika Wałbrzych, Asseco Pro-
kom Gdynia i Stelmet Zielona 
Góra, był także asystentem 
trenera reprezentacji Polski.

(RED)

Sportowy raportIV liga bez Górnika

szego funkcjonowania klubu i 
zapewnienia mu przez miasto 
stabilnego rozwoju oraz możli-
wości awansu na wyższy szcze-
bel rozgrywek. Na spotkaniu w 
ratuszu zadeklarowałem, że o 
ile strony wyrażą takie oczeki-
wanie, jestem skłonny pomóc 
klubowi – zadeklarował Maciej 
Badora, poseł PiS z Wałbrzycha, 
który uczestniczył w spotkaniu.

Dzień wcześniej zastępca 
prezydenta Wałbrzycha Sylwia 
Bielawska przedstawiła infor-
macje na temat �nansowania 
piłkarskiego Górnika z budżetu 
miasta. Z dokumentów wyni-
ka, że w 2019 roku z 704 500 zł 
przeznaczonych w transzach 
na kluby piłkarskie w Wałbrzy-
chu, aż 376 500 zł przypadło 
właśnie KP Górnik. W roku 2018 
z budżetu Wałbrzycha do KP 
Górnik tra�ło 456 500 zł. Trzeba 
jednak dodać, że znaczna część 

tych środków jest przeznacza-
na na zapłatę za korzystanie z 
obiektów należących do... mia-
sta.

- Wypłata kolejnej tego-
rocznej transzy w wysokości 88 
000 zł na szkolenie młodzieży 
została przez nas wstrzymana, 
podobnie jak wypłata 100 000 
zł na rozwój sportu. Czekamy 
aż wyjaśni się sytuacja prawna 
KP Górnik Wałbrzych. Klub nie 
ma teraz zarządu, zatem nie 
wiemy, kto ma odpowiadać za 
publiczne pieniądze – podkre-
śla zastępca prezydenta Wał-
brzycha Sylwia Bielawska.

Wszystko wskazuje na to, że 
zespół seniorów Górnika przy-
stąpi do rozgrywek w klasie A, 
ale klub – z powodu zadłużenia 
i braku pieniędzy na bieżącą 
działalność – może zostać zli-
kwidowany…

(RED)
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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...

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 17 lipca 2019 r. 
do 08 sierpnia 2019 r. wykaz nr 10/2019 

z dnia 17.07. 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

Szukasz pracy jako opiekunka 
osób starszych w Niemczech i w Polsce?

Wyjazdy na umowę. Opieka koordynatora na miejscu.
Biura czynne od pn-pt. godz. 9.00-16.00

ul. Kopernika 11, 58-350 Mieroszów, tel. 533-202-626, 534-255-277
ul. Lwowska 23 (I p.), 56-400 Oleśnica, tel. 690-967-999

biuro@miranexagentur.pl

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:
2.09 Wałbrzych • 3.09 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

USŁUGI

(2) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel: 796 535 222
(7) Hydraulik – instalacje co, wod-
-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 754 379
(2) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.
(1) Hydraulika, instalacje co, ka-
nalizacja, gaz, usługi elektryczne. 
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  www.
meble-ibg.weebly.com  Tel. 607-
218-533
(2) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam budynek gospodar-
czy ok. 100 m kw. Tel. 795 602 683
(2) Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 
602 683

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

PRACA

(3) Potrzebny murarz. Tel. 795 602 
683

(2) Osoby z niepełnospraw-
nością. Pakowanie. 2 zmiany. 
Wałbrzych 606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

INNE

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

SPRZEDAM

(2) Sprzedam 1 ha ziemi przy 
obwodnicy Wałbrzycha. Tel. 795 
602 683

KUPIĘ

(21) 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 77Tel. 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
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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

BON –OKOLICE Głuszycy,  poleca-
my na sprzedaż kompleks produk-
cyjno - biurowo- administracyjny 
usytuowany na działce o pow. 
13 324 m2. Powierzchnia łączna 
zabudowań 7 277 m2. Cena: 750 
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

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-3915 Podzamcze, ul. Fortecz-
na, 3 pokoje, 56m2, po remoncie, 
cena 189 tys. Tel. 883 334 486

MS-3886 Podzamcze, ul. Hetmań-
ska, 36m2, mieszkanie po kapital-
nym remoncie, cena 156 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3847 Podzamcze, 4 pokoje, 
66m2, 2 piętro w 4, cena 214 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-3870 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 
57 m2, cena 169 tys. Tel. 883 334

MS-3874 Piaskowa Góra, 54 m2, 3 
pokoje po kapitalnym remoncie, 
Cena 225 tys.

Tel. 883 334 481

MS-3914 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
29m2, do wprowadzenia, cena 119 
tys. Tel. 883 334 486

MS-3913 Biały Kamień, ul. Ludo-
wa – mieszkanie z ogródkiem i 
garażem,  po remoncie, 3 pokoje, 
50m2, cena 170 tys. tel. 883 334 
486

MS-3897 Biały Kamień, 2 pokoje, 
96m2, cena 147 tys. Tel. 883 334 
481

MS-3879 Biały Kamień, 2 pokoje, 
42 m2, ul. Pionierów, cena 99 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-3835 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
54m2, po remoncie, ogrzewanie 
gazowe, cena 149 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3804 Stary Zdrój, ul. Marconie-
go, 3 pokoje, 63 m2, do odświeże-
nia, cena 119 tys. Tel. 606 976 630

MS-3899 Śródmieście – Rynek, 2 
pokoje, 60m2, cena 125 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3875 Okazja!!! Sobięcin okolice 
Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż, 
cena 89 tys. Tel. 883 334 486

DS-3628 Dom Piaskowa Góra, 180 
m2, działka 300m2, cena 485 tys. 
Tel. 883 334 486

DS-3922 Dom Poniatów, 112m2, 
działka 300m2, do kapitalnego re-
montu, cena 249  Tel. 606 976 630

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 - SZCZAWNO – 
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2 
piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280 
000 tel 883 334 836 

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

RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój 
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro 
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332 
727

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

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 - 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 2 pokoje 
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 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

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 
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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  •  Nowoczesne, licencjonowane metody pracy  

•  Twórcza Rytmika   •  Akademia Dźwięku i Ciszy  •  Spotkania z Teatrem   
•  Spotkania z Filharmonią   •  Lekcje żywej przyrody     •  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


