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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

R E K L AMA

Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ

przedszkola@onet.pl

Nauka oparta na programie „Dar zabawy”
Oferujemy:
• 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

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

Remont, który miał się za-
kończyć jesienią ubiegłego 
roku, bardzo powoli zmierza 
ku końcowi. Drogowcy wresz-
cie uporali się z asfaltowaniem 
lewego pasa od ronda w górę 
ul. Kamienieckiej i zabrali się za 
demontaż starej nawierzchni 
na prawym pasie. To wymusiło 
kolejne zmiany w organizacji 

ruchu. Niestety, wiąże się to z 
nowymi utrudnieniami. Kierow-
cy jadący z Wałbrzycha w kie-
runku Jedliny-Zdroju, Olszyńca i 
Rusionowej najpierw napotkają 
zwężenie dwupasmowej drogi 
do lewego pasa, a potem sy-
gnalizację świetlną, która regu-
luje przejazd przez rondo. Takie 
rozwiązanie powoduje korki, 

Korki na Noworudzkiej
Uwaga kierowcy! Na skrzyżowaniu ul. Noworudzkiej z ul. Kamieniecką w Wałbrzychu czekają 

kolejne utrudnienia związane z prowadzoną tam przebudową drogi i skrzyżowania.

które w szczycie sięgają nawet 
stacji paliw. - To jest kolejny 
skandal na tej budowie – po-
wiedział Tygodnikowi DB 2010 
zbulwersowany kierowca z Głu-
szycy (dane do wiadomości re-
dakcji). – Organizacja pracy na 
tej budowie woła o pomstę do 
nieba. Zamiast zrobić wszystko, 
by ułatwić kierowcom życie, 
dokładają kolejne utrudnienia. 
Przecież można było uruchomić 

– tak jak wcześniej – przejazd na 
wprost środkiem niedokończo-
nego ronda w kierunku Walimia 
i Rusionowej.

Osoby wybierające się w 
godzinach szczytu do Walimia 
mogą skorzystać z drogi łączą-
cej ul. Strzegomską w Wałbrzy-
chu z Dziećmorowicami, a do 
Głuszycy drogą przez Rybnicę 
Leśną i Grzmiącą.

(RED)
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Wa³brzych
ul.D³uga 39

tel.: 74 666-03-39

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

Ponad dwa lata temu za-
dzwoniła do mnie niezna-
na mi kobieta, poszukująca 
rozpaczliwie pomocy przed 
zgubnymi dla niej skutka-
mi działania wałbrzyskiego 
ośrodka pomocy społecz-
nej. Chodziło o to, że krótko 
po narodzeniu jej córeczki, 
stwierdzono u noworod-
ka podejrzenie wady serca, 
przez co maleństwo zostało 
umieszczone na obserwa-
cję w specjalistycznym szpi-
talu we Wrocławiu. Tak się 
pechowo złożyło, że matka 
nie mogła przebywać wraz z 
dzieckiem w tym w szpitalu, 
ponieważ zachorowała na 
grypę i musiała położyć się 
do łóżka, przez co udała się 
do domu, czyli do Wałbrzy-
cha. Przez cały czas swojej 
choroby pozostawała ze szpi-
talem w stałym kontakcie te-
lefonicznym i podczas jednej 
z rozmów, dowiedziała się, 
że szpitalna pracownica so-
cjalna powiadomiła Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu i Wydział Ro-
dzinny Sądu Rejonowego w 
Wałbrzychu, że - jako matka - 
nie interesuje się losem córki 
i praktycznie porzuciła dziec-
ko. We wrocławskim szpita-
lu nie chciano w ogóle z nią 
rozmawiać, ale przynajmniej 
dowiedziała się, że dziecko 
zostało przewiezione do Wał-
brzycha, ponieważ jego życiu 
nie zagrażało żadne niebez-

Prawo i ambicje
pieczeństwo. Nie wiedząc do 
kogo zwrócić się o pomoc, 
zadzwoniła do mnie, a ja po-
radziłem jej wówczas, aby 
natychmiast - zanim ruszy 
cała machina urzędniczo-są-
dowa - udała się do szpitala 
i dziecko po prostu zabrała, 
bo jako matka takie prawo 
miała. Pani Anna skorzystała 
z mojej pomocy i dzięki temu 
uratowała swą malutką có-
reczkę przed losem, jaki zgo-
tować chciał jej MOPS, któ-
rego pracownice kilkanaście 
minut po tym jak z dzieckiem 
opuściła szpital, pojawiły się 
tam, aby dzieciaka odebrać. 
Efektem tego byłoby odebra-
nie go matce i umieszczenie 
w Domu Małego Dziecka przy 
ul. Asnyka w Wałbrzychu.

Po tym szczęśliwym za-
kończeniu o całej sprawie 
zapomniałem i nawet trud-
no było mi sobie o niej przy-
pomnieć, kiedy w połowie 
czerwca 2019 r. zadzwoniła 
do mnie pani Maria - jak się 
okazało matka tej dziewczy-
ny, której chciano odebrać 
dzieciaka. Kiedy już zorien-
towałem się o kogo chodzi, 
pani Maria opowiedziała mi 
dalszą historię tamtego wy-
darzenia i jego ciągnące się 
do dziś dramatyczne dla niej 
skutki. Ponieważ dziecko nie 
zostało wówczas porzucone 
(jak sugerowała pani socjal-
na z wrocławskiego szpitala), 
sąd wycofał swoje zaintereso-
wanie, ale panie z MOPS nie 
odpuściły i - jak się okazało 
- ponownie złożyły wniosek 
o odebranie dziecka z uwagi 
na niezdolność matki do sa-
modzielnego wychowywania 
córki. Sprawa o „wgląd w sy-
tuację rodzinną” pani Anny 

toczy się do tej pory (już dwa 
lata), efektem czego został 
wyznaczony kurator zawo-
dowy i tzw. asystent rodzin-
ny, których zadaniem było 
dbanie o to, aby pani Anna 
broń boże swego dziecka nie 
skrzywdziła.

Jednakże sytuacja ta ude-
rzyła rykoszetem w panią Ma-
rię i jej niepełnosprawnego 
syna, którym od dnia urodze-
nia, czyli przez 25 lat, staran-
nie i z wielką troskliwością 
od rana do nocy samodziel-
nie się nim opiekuje, jako iż 
w efekcie błędu lekarskiego 
stał się niepełnosprawnym z 
powodu wodogłowia, czte-
rokończynowego porażenia 
i padaczki. Jednym słowem 
Wojciech jest sparaliżowa-
ny (nogi i ręce) i nie potra-
� mówić. Pani Maria nadal 
spokojnie opiekowałaby się 
synem, gdyby nie to, że pa-
nie z MOPS, które przycho-
dziły do jej mieszkania (córka 
z wnuczką mieszka razem z 
panią Marią) w pewnym mo-
mencie uzurpowały sobie 
prawo do obejrzenia Wojcie-
cha uznając, że uprawnienia 
kuratora zawodowego i asy-
stenta rodziny (przypomnę, 
że ustanowionych dla Anny 
i jej córeczki) obejmują rów-
nież panią Marię i jej syna 
Wojciecha. Uznając, że nie 
mają takich uprawnień, aby 
z butami wkraczali w jej pry-
watne życie, odmówiła ich 
życzeniom, a co gorsza od-
mówiła również pomocy w 
dostarczeniu Wojciechowi 
specjalistycznego łóżka. Po-
stąpiła tak z tej prostej przy-
czyny, że już dużo wcześniej 
zamówiła wykonanie przez 
specjalistyczną �rmę łózka na 

miarę potrzeb syna. Odmó-
wiła również i z tego powo-
du, że oferowane Wojtkowi 
łóżko pochodziło od osoby, 
która na nim zmarła. I wcale 
się jej nie dziwię, bo postąpił-
bym tak samo.

Jak się jednak okazało, z 
MOPS-em się nie zadziera, o 
czym boleśnie dowiedziała 
się w maju 2019 r., ponieważ 
MOPS powiadomił proku-
raturę, że pani Maria swym 
postępowaniem naraża syna 
na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia bądź 
ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (art. 160 § 2 k.k.), 
przez co Prokuratura Rejono-
wa w Wałbrzychu wszczęła 
dochodzenie, którego pro-
wadzenie powierzyła funk-
cjonariuszom z Komisariatu 
II Policji w Wałbrzychu. I tak 
13 czerwca 2019 r. w miesz-
kaniu pani Marii pojawiła się 
dwójka funkcjonariuszy wraz 
z pracownicami MOPS, którzy 
wezwali karetkę Pogotowia 
Ratunkowego w Wałbrzychu, 
aby ratować Wojciecha przed 
kryminalnymi poczynania-
mi pani Marii, a policjanci 
na podstawie postanowie-
nia prokuratury, zabrali jej 
z domu całą dokumentację 
medyczną syna. Postąpili tak, 
bo mieli pozwolenie proku-
ratury, której absolutnie nie 
przeszkadzało to, że takich 
czynności nie miała prawa 
zlecić, ponieważ sprawy te 
reguluje ustawa o prawach 
pacjenta, z której wynika, iż 
prokuratura o udostępnienie 
jej dokumentacji medycznej 
pacjenta, może wystąpić je-
dynie do właściwej jednostki 
opieki medycznej. Z miesz-
kania pacjenta nie może jej 

zabierać również z uwagi na 
inne przepisy, których tu nie 
będę przywoływał. Mając 
kwit w rękach, policjanci tak 
fachowo zabezpieczyli całą 
dokumentację, że zapomnieli 
wpisać jakie konkretnie do-
kumenty zabrali, ogranicza-
jąc się do wpisu mówiącego 
jedynie o „segregatorze z do-
kumentami”. Oczywiście pani 
Maria na takie postanowienie 
prokuratora złożyła zażalenie 
do sądu, w efekcie czego już 
po dwóch dniach od daty zło-
żenia pisma, pani policjanta 
z reklamówką w ręku zapu-
kała do jej drzwi, zwracając 
ten segregator. Pani Maria 
twierdzi, że brak w nim kilku 
istotnych dokumentów, ale z 
uwagi na brak spisu, nie jest 
w stanie tego udowodnić. Nic 
też nie dała „akcja” z pogoto-
wiem, albowiem okazało się, 
że Wojciech nie wymagał 
żadnych „czynności ratowni-
czych”, a z dokonanej adno-
tacji w „Karcie Medycznych 
Czynności Ratunkowych” 
sporządzonej przez pracow-
ników pogotowia wynika, że 
„pacjent znajduje się w stanie 
dobrym, jest czysty, zadbany, 
bez śladów odparzeń i odle-
żyn, pod stałą opieką matki, 
zaopatrzony w przepisane 
leki”. Prokuraturze nie pozo-
stało więc nic innego, jak do-
chodzenie umorzyć, ale nie 
odpuściła i wszczęła „poza-
karne” czynności zmierzające 
do złożenia wniosku o ubez-
własnowolnienie Wojciecha, 
chociaż wniosek taki złożyć 
może jedynie ktoś z jego 
krewnych w linii prostej, czyli 
jego rodzice i rodzeństwo. A 
oni nie widzą takiej potrze-
by, ponieważ Wojciech nie 

zagraża ani samemu sobie, 
ani nikomu innemu przez to, 
że - z uwagi na jego stan �-
zyczny i psychiczny - nie jest 
zdolny do podjęcia jakichkol-
wiek czynności o charakterze 
prawnym, a o to właśnie w 
ubezwłasnowolnieniu cho-
dzi. Prokurator jednak, nie 
zważając na te wszystkie 
okoliczności, chce przymu-
sić panią Marię, aby wyraziła 
zgodę na przebadanie syna 
przez psychiatrę (sąd odrzuci 
wniosek o ubezwłasnowol-
nienie, jeżeli wnioskodawca 
nie przedłoży stosownej opi-
nii medycznej), bo jeżeli tego 
nie uczyni, to grozi jej za-
braniem go do prokuratury, 
gdzie badanie takie zostanie 
przeprowadzone.

Pani Maria ma problem, 
bo prokuratura nie wskaza-
ła jakiegokolwiek przepisu, 
który pozwala jej na zabranie 
(wbrew woli rodzica) syna z 
domu i badania go przez psy-
chiatrę w placówce organów 
ścigania. Dlatego też zwró-
ciła się o pomoc do ministra 
Ziobry, bo wierzy jeszcze, że 
w Polsce prawo obowiązuje 
wszystkich, a każdy urzędnik 
(nawet ten z MOPS i proku-
ratury) działając w sferze pu-
blicznej, kieruje się prawem, 
a nie swymi urażonymi ambi-
cjami. Ja takiego przekonania 
niestety już nie mam…

www. janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

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

Janusz
Bartkiewicz
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Poszukiwani 
wolontariusze 
i dawcy szpiku
- Potrzebujemy jeszcze 
około 20 woluntariuszy, a 
czasu zostało coraz mniej. 
Rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku została zapla-
nowana w Wałbrzychu na 3 i 4 
sierpnia 2019 r. Jeżeli możecie 
oddać trochę swojego czasu, 
by pomóc Hortensji Bystrzyc-
kiej i innym chorym - dzwoń-
cie bezpośrednio do mnie: tel. 
606 697 326. Pomóżcie i dajcie 
znać znajomym. Rejestrujemy 
dawców szpiku: Galeria Victo-
ria – sobota, 03.08.2019 r. w 
godz. 10.00 – 20.00; stadion – 
niedziela, 04.08.2019 w godz. 
10.00 – 20.00 – apeluje Renata 
Wierzbicka, prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Wałbrzychu.

(RED)

- W obliczu zajść z 20 lipca 2019 
pragniemy wyrazić solidarność 
z osobami, które doświadczają 
przemocy i nienawiści, szczególnie z 
tymi, które padły ich o�arą na pier-
wszym Marszu Równości w Białym-
stoku. Nie zgadzamy się na dyskrymi-
nację i wykluczanie, nie zgadzamy się 
na znieważanie drugiego człowieka i 
odbieranie ludziom przynależnych im 
praw. Chcemy zaprosić wszystkich do 
akcji solidarnościowej: przyjdź, zrób so-
bie zdjęcie w fotoramce, udostępnij w 
mediach społecznościowych. Okażmy 
wsparcie i solidarność z Białymstok-
iem, okażmy swój sprzeciw wobec 
przemocy i nienawiści. Zapraszamy w 
czwartek, o 18:00, na Piaskową Górę, 
pod Zegarem. Mile widziane kolorowe 
ubrania i uśmiechy – zachęcają orga-
nizatorzy akcji „Solidarni z Białymstok-
iem” w Wałbrzychu.

(RED)

Wałbrzych przeciw 
przemocy. Solidarni 
z Białymstokiem

Pracownicy wałbrzyskiej fabry-
ki NSK zorganizowali na terenie 
swojego zakładu zbiórkę karmy dla 
kotów. Kilkanaście kilogramów po-
żywienia tra�ło do Schroniska dla 
Zwierząt w Wałbrzychu.

- Z inicjatywy Dariusza Grada, tech-
nologa laboratorium fabryki NSK w 
Wałbrzychu, który jest aktywnym spo-
łecznikiem w Wałbrzychu, NSK zorga-
nizowało zbiórkę karmy dla kotów na 
terenie zakładu. 24 lipca 2019 r. kar-
ma została przekazana Schronisku dla 
Zwierząt w Wałbrzychu. Bardzo dzięku-
ję za wsparcie tej inicjatywy przedstawi-
cielom NSK: Dariuszowi Gradowi, Hiro-
kiemu Nukui (menedżer Administracji) 
oraz Renacie Bałakier (Asystentka Zarzą-
du NSK Bearings S.A.) – podkreśla poseł 
na Sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
która od lat włącza się w akcje pomocy 
dla wałbrzyskiego schroniska dla zwie-
rząt. – Przed wizytą w schronisku od-
wiedziłam także fabrykę NSK. Podczas 
spotkania z przedstawicielami wałbrzy-
skiego zakładu omówiliśmy m.in. pozy-
tywne zmiany zachodzące w ostatnich 

latach w Wałbrzychu, sytuację przed-
siębiorstwa, bieżącą sytuację na rynku 
pracy, a także wagę wszelkiego rodza-
ju Aktywności, które mobilizując ludzi 
w regionie do zmiany świadomości na 
bardziej proaktywną pod względem 
podejmowania pracy oraz kształcenia. 
Uznaliśmy zgodnie, że wspólna akcja 
dla schroniska dla zwierząt jest pierw-
szym krokiem współpracy pomiędzy 
NSK a moim biurem poselskim. Będzie-
my zacieśniać kontakty w celu wymiany 
informacji i pomysłów oraz będziemy 
podejmować kolejne inicjatywy wspie-
rające rozwój Wałbrzycha i regionu.

NSK Steering Systems Europe (Pol-
ska) Sp. z o.o. to główny gracz na świa-
towym rynku układów kierowniczych, 
który rozpoczął w 2005 r. produkcję 
EPS (Electric Power Steering - układ kie-
rowniczy z wspomaganiem elektrycz-
nym) w Wałbrzychu. Poziom zatrudnia 
w Wałbrzychu wzrasta i obecnie załoga 
liczy ok. 700 pracowników (łącznie z 
pracownikami tymczasowymi).

- Celem realizacji jednej z głównych 
strategii korporacji jest wsparcie roz-

- Dziękuję pracownikom fabryki NSK 
w Wałbrzychu za przekazanie kilkunastu 
kilogramów karmy dla kotów 
z wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt – 
mówi poseł Agnieszka Kołacz - Leszczyńska.

Wsparcie dla schroniska

woju lokalnej społeczności. Nasz za-
kład wspiera i organizuje liczne aktyw-
ności, np.: NSK razem z Urzędem Miasta 
Wałbrzycha oraz PWSZ w Wałbrzychu 
promuje inicjatywę „Wałbrzych. Stu-
diuj, pracuj, mieszkaj”. Nasz zakład jako 
pierwszy wraz z PWSZ w Wałbrzychu 
praktykuje studia dualne. Cyklicznie 
organizowane jest również zwiedzanie 
fabryki dla uczniów, studentów oraz 
nauczycieli lokalnych szkół i instytucji 
oświatowych - podkreślają przedstawi-
ciele wałbrzyskiej fabryki NSK.

(RED)
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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

R E K L AMA

Zmiany 
wałbrzyskim PiS
- Minister Michał Dworczyk, 
Pełnomocnik Okręgowy PiS 
w Okręgu Wałbrzyskim, pod-
jął kolejną decyzję dotyczącą 
funkcjonowania okręgowych 
struktur partii. Po ustanowie-
niu pełnomocników PiS w po-
wiatach: ząbkowickim, dzierżo-
niowskim i kłodzkim, minister 
Michał Dworczyk ustanowił 
również pełnomocników w po-
wiecie świdnickim oraz ziem-
skim powiecie wałbrzyskim. 
Zostali nimi poseł Ireneusz Zy-
ska i były wicewojewoda Kamil 
Zieliński. Ostatnią decyzją Peł-
nomocnika Okręgowego było 
powołanie, na wniosek prze-
wodniczącego wałbrzyskiego 
Komitetu Terenowego PiS w 
Wałbrzychu Cezarego Kuriaty, 
pełnomocnika dla tej jednostki 
organizacyjnej PiS. Pełnomoc-
nikiem Komitetu Terenowe-
go Prawa i Sprawiedliwości 
w Wałbrzychu, największego 
w okręgu wałbrzyskim, został 
ustanowiony poseł Maciej Ba-
dora – informuje Jerzy Langer, 
radny Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha z PiS.

(RED)

W Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze w 
Wałbrzychu, przeprowadzo-
no warsztaty recyklingowe.

Warsztaty zostały zorga-
nizowane w ramach projektu 
„Every Can Counts” (Każda 
puszka cenna) wdrażanego 
przez Fundacje na rzecz Odzy-
sku Opakowan Aluminiowych 
RECAL. Prowadził je Jacek Wo-
dzisławski, prezes fundacji. 
Celem zajęć było wyrabianie u 
dzieci nawyku segregacji od-
padów, pokazanie korzyści pły-
nących z odzysku surowców 
wtórnych, wskazanie możliwo-
ści zastosowań opakowań alu-
miniowych, które dzięki swoim 
ekologicznym właściwościom 
mogą być stale poddawane 

recyklingowi. Zaprezentowano 
przedmioty wykonane z odzy-
skanych opakowań aluminio-
wych. Najaktywniejsi uczest-
nicy warsztatów otrzymali 
nagrody i słodycze. Warto pod-
kreślić, że dzieci od kilku lat an-
gażują się w zbiórkę opakowań 
aluminiowych, a za uzyskane z 
ich sprzedaży środki kupowany 
jest sprzęt sportowy.

Warsztaty uatrakcyjniła 
rywalizacja sportowa, pole-
gająca na tra�aniu piłką do 
otworów w specjalnie za-
montowanej bramce. Najlepsi 
otrzymali nagrody rzeczowe, 
a wszyscy uczestnicy słodycze 
i magnesy z logo Fundacji RE-
CAL. Zajęcia współ�nansowała 
Gmina Wałbrzych.

(BAS)

Warsztaty 
recyklingowe

Uczestnicy rywalizacji popisywali się celnymi rzutami.

Legenda polska kina Elż-
bieta Starostecka spotka-
ła się grupą prawie trzystu 
wielbicieli po projekcji odre-
staurowanego cyfrowo �lmu 
„Trędowata” w zamku Książ 
w Wałbrzychu. Ukochana ak-
torka kilku pokoleń Polaków, 
która bardzo rzadko poka-
zuje się publicznie, zrobiła 
wyjątek dla wałbrzyskiego 
zamku.

Mimo ograniczonej liczby 
miejsc, do Sali Balowej zamku 
Książ przybyły tłumy wielbicieli 
talentu Elżbiety Starosteckiej. 
Jedyny pokaz kręconego mię-
dzy innymi w Książu �lmu „Trę-
dowata” w reżyserii Jerzego 
Ho�mana, odbył się z inicjaty-
wy spółki Zamek Książ w Wał-
brzychu i zastępcy prezydenta 
Wałbrzycha Sylwii Bielawskiej.

W „Trędowatej” legendarna 
gwiazda wystąpiła w głównej 
roli Stefanii Rudeckiej, a do 
Książa przyjechała z mężem, 
słynnym kompozytorem i pia-
nistą Włodzimierzem Korczem. 
Widzowie, którzy pojawili się w 
Książu, mieli możliwość obej-
rzenia „Trędowatej” w wersji 
odrestaurowanej cyfrowo. Spe-
cjalnie na jednorazowy pokaz, 
spółka Zamek Książ w Wałbrzy-
chu kupiła kopię kultowego 
�lmu od Filmoteki Narodowej. 

Gwiazdy kina i muzyki w Książu

Po projekcji, podczas spo-
tkania z Elżbietą Starostecką 
można było uzyskać autograf 
gwiazdy i zrobić sobie wspólną 
fotogra�ę. 

Zdjęcia do �lmu „Trędo-
wata” w reżyserii Jerzego Hof-
fmana kręcono latem 1976 r. 
w zamku Książ w Wałbrzychu i 
w Łańcucie. Dolnośląski zamek 
odgrywał na ekranie rodowe 
gniazdo ordynatów Michorow-
skich - Głębowicze. Dla Elżbiety 
Starosteckiej, która wystąpiła 
w głównej roli nieszczęśliwej 
Stefanii Rudeckiej, specjalnie 
zaprojektowano piękne kostiu-
my z epoki. 

- Z jednym z nich był pe-
wien kłopot. W scenie na gar-
den party, podczas którego 

ordynat prosi do tańca Stef-
cię, miałam na sobie bajkową 
suknię, lecz szybko musiałam 
przebrać się w skromny, lekko 
przykrótki kostium, gdyż na 
kolejnym ujęciu byłam jeszcze 
kopciuszkiem - wspominała 
aktorka.

Scena garden party, którą 
nakręcono na Tarasie Zachod-
nim zamku Książ pamiętna 
była jeszcze z innego powodu. 
W epizodycznych rólkach wy-
stąpił w niej kwiat polskiego 
aktorstwa. Jak wspominał Je-
rzy Ho�man, zatrudnił w niej 
wszystkich, którzy mieli wtedy 
kłopoty z cenzurą i byli bez 
pracy, więc „trzeba było dać im 
zarobić”.

(MM)

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

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

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

Bezpłatne szkolenia 
komputerowe
Rozpoczął się nabór na nie-
odpłatne szkolenia kom-
puterowe dla mieszkańców 
Gminy Walim. - Jesteś zainte-
resowany. Zadzwoń lub napisz: 
733 885 505, rekrutacja@fwzr.
pl. Więcej informacji uzyskasz 
również w Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu u Krzysz-
tofa Karwowskiego (tel. 74 84 
57 230). Więcej informacji też 
na www.fwzr.pl – informują or-
ganizatorzy szkoleń.

(RED)

Pozarządowe 
konsultacje
Gmina Walim zaprasza orga-
nizacje pozarządowe do wzię-
cia udziału w konsultacjach 
dotyczących projektu „Progra-
mu współpracy Gminy Walim 
w 2020 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmio-
tami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontaria-
cie”. Treść projektu programu 
współpracy oraz formularz do 
zgłaszania uwag znajdują się 
na stronie internetowej: http://
www.bip.walim.pl/?c=345.

(AM)

Drugie życie 
odpadów
Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Sta-
rych Bogaczowicach re-
alizuje cykl warsztatów 
recyklingowych dla dzieci i 
rodziców, w ramach projek-
tu „Czysta Gmina - Zdrowa 
Gmina”. - Spotkania odby-
wają się w każdy wtorek. 
Powstały już podstawki pod 
kubeczki oraz przyborniki na 
biurko. Ostatnie spotkanie w 
tym miesiącu planowane jest 
na 30 lipca 2019 r. Tego dnia 
uczestnicy wykonają biżute-
rię z jeansu. Chętnych na kre-
atywne wtorkowe spotkania 
z terenu Gminy Stare Boga-
czowice prosimy o zgłasza-
nie się osobiście w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnym lub pod numerem 
telefonu (74) 844 35 03 – za-
chęca Ilona Bujalska, dyrektor 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego w Sta-
rych Bogaczowicach.

(IL)

W Gminie Walim trwają 
prace związane z poprawą 
estetyki i funkcjonalności 
budynków, które stanowią 
własność gminy.

Zakończyły się prace bu-
dowlane przy budynku nr 20 
przy ul. 3 Maja w Walimiu. - To 
kolejny budynek gminny, w 
którym została wykonana ele-
wacja wraz z dociepleniem, 
wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową, a w jednym z miesz-
kań wyodrębniono miejsce na 
toaletę i łazienkę. Gmina Wa-
lim prowadzi prace remonto-
we budynków, które są w 100 
procentach własnością gminy. 
Do tej pory wykonane zosta-
ły remonty trzech budynków: 
w Dziećmorowicach przy uli-
cy Bystrzyckiej 48, w Walimiu 
przy ulicy Różanej 21 oraz 3 
Maja 20. Charakterystyczną 
cechą odrestaurowanych ka-
mienic jest jednakowy kolor 
elewacji. Poza tym w tym roku 
wyremontowane zostały dwa 
mieszkania w budynku Domu 
Kultury w Dziećmorowicach. 
Lokale wskazano do zamiesz-
kania osobom uprawnionym. 
Przygotowano także miesz-
kanie w Walimiu z przezna-
czeniem dla osób w sytuacji 
kryzysowej. Wszystkie zadania 
wykonano ze środków budżetu 

Ładne i funkcjonalne
odnowa wsi na obszarach wiej-
skich”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

- Gmina Walim wystąpiła 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go z wnioskiem o przyznanie 
pomocy dla operacji „Inwesty-
cje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne”. Wniosek został 
oceniony pozytywnie i otrzy-
maliśmy do�nansowanie w 
wysokości 412.543,00 zł na 
zadanie „Modernizacja i prze-
budowa świetlicy wiejskiej zlo-
kalizowanej przy ul. Głównej 10 
w Zagórzu Śląskim” W ramach 
tego działania będzie wykona-
ny remont w zakresie przebu-
dowy zaplecza kuchennego, 
wymieniona zostanie instalacja 
wodociągowo – kanalizacyj-
na, będzie wykonana nowa 
elewacja z dociepleniem, co 
będzie się wiązało z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonaniem nowej kotłowni 
i instalacji c.o. oraz wentylacji 
mechanicznej. Ponadto zapla-
nowane zostało wykonanie, na 
zewnątrz obiektu bezobsługo-
wej, dostępnej całodobowo to-
alety, przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych – dodaje 
Adam Hausman.

(AM)

Gminy Walim – wylicza Adam 
Hausman, wójt Walimia.

Rozpoczęły się prace ter-
momodernizacyjne remizy 
strażackiej w Zagórzu Śląskim. 
Część, w której znajduje się 
remiza i mieszkanie, zostanie 

ocieplona, a pieniądze na ten 
cel będą pochodziły ze środ-
ków budżetowych Gminy 
Walim. Natomiast na remont 
świetlicy gmina pozyskała do-
�nansowanie w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i 

Budynki należące do Gminy Walim mają nowe elewacje w tym samym 
kolorze.
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- Lipiec to z reguły czas 
odpoczynku, ale nie w Głu-
szycy. W naszej gminie to 
czas wytężonej pracy przy 
licznych inwestycjach – mówi 
Roman Głód, burmistrz Głu-
szycy.

Najważniejszą inwestycją 
jest budowa Centrum Prze-
siadkowego przy ul. Łukasie-
wicza. W jego skład będzie 
wchodzić nie tylko wiata i za-
toka autobusowa, ale też par-

king, miejsca postojowe dla 
rowerów, motorowerów i mo-
tocykli, punkt informacji z po-
czekalnią oraz toalety. Miejsce 
będzie dodatkowo oświetlone 
i monitorowane. Na realizację 
projektu „Sowiogórski Raj - bu-
dowa Centrum Przesiadkowe-
go w Głuszycy” Gmina Głuszy-
ca otrzymała prawie 2,9 mln zł 
do�nansowania w ramach Osi 
Priorytetowej nr 3 „Gospodar-
ka niskoemisyjna” działania 

nr 3.4 „Wdrażanie strategii ni-
skoemisyjnych” Poddziałania 
nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych – ZIT AW” 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014- 2020.

Kolejną długo wyczekiwa-
ną przez mieszkańców inwe-
stycją jest odnowa budynku 
dawnego Zespołu Szkół przy 
ul. Parkowej oraz terenu wokół 
tego budynku. Trwają prace 

związane z rewitalizacją prze-
strzeni publicznej wokół bu-
dynku przez budowę placów 
postojowych i drogi dojazdo-
wej do budynku użyteczności 
publicznej. Prace związane z 
przekształceniem obiektu na 
potrzeby wielofunkcyjnego 
budynku użyteczności pu-
blicznej rozpoczną się po wy-
łonieniu wykonawcy. Ogólna 
wartość projektu na rewitali-
zację dawnego Zespołu Szkół 

W Głuszycy praca wre

wynosi 1 970 702,17 zł, z cze-
go Gmina Głuszyca otrzymała 
do�nansowanie z EFRR w wy-
sokości 1 064 494,47 oraz do-
�nansowanie z Budżetu Pań-
stwa wynoszące 126 124,94 
zł. Teren wokół budynku pod-
dany będzie rewitalizacji za 
łączną kwotę 697 372,67zł, z 
czego 592 766,77 zł to do�-
nansowanie z EFRR i 69 737,26 
zł z do�nansowania z Budżetu 
Państwa.

Niedługo zakończy się reali-
zacja projektu „Tajemnice Mili-
tarnych Podziemi”. Projekt ten 
był rekomendowany do do�-
nansowania w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego „Przekraczamy 
Granice” 2014-2020. Wartość 
zadania, które realizowane jest 
w Gminie Głuszyca, obejmuje 
kwotę wynoszącą 1 692 860,00 
zł. Jest to partnerski projekt re-
alizowany w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska 
- Polska. Liderem projektu jest 
czeskie Miasto Rokytnice w 
Górach Orlickich. Prócz Gmi-
ny Głuszyca, w projekcie bio-
rą udział Euroregion Pomezi 
Čech, Moravy a Kladska - Euro-
region Glacensis, Stachelberg, 
Mesto Trutnov oraz Gmina 
Kamienna Góra. Pierwszy etap 
prac obejmował zaprojektowa-
nie i wykonanie budynku go-
spodarczego wraz z zagospo-
darowaniem terenu wejścia do 
sztolni, drugi polega na moder-
nizacji i rozbudowie ekspozycji 
Podziemnego Miasta Osówka.

Trwa remont świetlicy wiej-
skiej w Głuszycy Górnej. Re-
nowacja obejmuje moderni-
zację sali widowiskowej wraz 
ze sceną, przebudowę toalet 
oraz budowę toalety dla nie-
pełnosprawnych, remont klat-
ki schodowej, modernizację 
elewacji tylnej i przybudówki 
wraz z ociepleniem. Dodat-
kowo zamontowany zostanie 
schodołaz dla osób niepełno-
sprawnych. Remont świetlicy 
stanowi zadanie „Odnowa wsi 
poprzez przebudowę świetli-
cy wiejskiej na terenie Gminy 

Głuszyca” realizowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

W głuszyckim Ogrodzie 
Jordanowskim trwa budowa 
skateparku. Inwestycja była 
długo wyczekiwana szczegól-
nie przez młodych mieszkań-
ców naszej gminy. Prace do-
tyczą przygotowania terenu 
pod budowę nowego punktu 
rekreacyjno-sportowego. Na-
stępnie zostaną zamonto-
wane wszystkie potrzebne 
elementy do jazdy. Zadanie 
o nazwie „Sowiogórska prze-
strzeń aktywności w Głuszycy 
– modernizacja parku miej-
skiego poprzez budowę skate-
parku” jest współ�nansowane 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Całkowi-
ty koszt przedsięwzięcia to 
541 765,70 zł, z czego 241 849 
zł to do�nansowanie unijne 
uzyskane przy współpracy 
z Lokalną Grupą Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie”. 
Zakończenie budowy plano-
wane jest na październik 2019 
roku. Warto podkreślić, iż na 
potrzeby budowy skateparku 
nie zostały wycięte drzewa.

Zakończyła się inwestycja 
związana z rozbiórką muru 
oporowego przy budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Zdrojo-
wej w Grzmiącej. Prace w tym 
miejscu polegały na rozbiórce 
muru oporowego, oczyszcze-
niu  w górnej części terenu z 
ziemi i rumoszu, wykarczowa-
niu drzew zagrażających stabil-
ności, zabezpieczeniu skarpy 
stalowymi siatkami jak również 
odwodnieniu terenu korytkami 
betonowymi. Na zwieńczeniu 
skarpy zostały zamontowane 
bariery ochronne. Całkowity 
koszt rozbiórki muru oporo-
wego został pokryty z budżetu 
Gminy Głuszyca.

(MC)

Pogoda sprzyja realizacji inwestycji w Głuszycy.
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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 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 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

Andrzejki w Kudowie-Zdroju za 259 zł/os. zamiast 399 zł
Termin 29.11 - 1.12.2019

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

W okresie wakacyjnym 
dzieci z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Janusza 
Korczaka w Jedlinie-Zdroju 
mogą korzystać z bezpłat-
nych biletów wstępu na ba-
sen kąpielowy przy ul. Dolnej 
w Głuszycy.

Bilety należy odbierać w 
Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój 
w Biurze Obsługi Klienta, w 
godzinach pracy magistratu. 
Bilet ważny jest w dniu jego 
wydania. - Zapraszamy do sko-
rzystania z wypoczynku nad 
wodą na jedynym w powiecie 
wałbrzyskim otwartym obiek-
cie kąpielowym przy ul. Dolnej 
w Głuszycy. Obiekt czynny jest 
do 31 sierpnia w godz. 10.00-
18.00. Na przybyłych czekają 
trzy niecki basenowe: duża, 

mała i brodzik dla najmłod-
szych oraz boisko do siatkówki 
plażowej. Poza tym na terenie 
obiektu funkcjonuje punkt 
gastronomiczny. Nad bezpie-
czeństwem wypoczywających 
czuwają ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
towniczego w Wałbrzychu. 
Życzymy miłego wypoczynku i 
serdecznie zapraszamy – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury w Głuszycy, 
która zarządza głuszyckim ką-
pieliskiem.

Cennik biletów za korzysta-
nie z obiektu kąpielowego przy 
ul. Dolnej 2 w Głuszycy w 2019 
roku znajduje się na stronie 
www.gluszyca.pl.

(RED)

Przedstawiciele Aglomeracji Wałbrzyskiej 
rozmawiali w Brukseli o rewitalizacji obszarów 
pogórniczych.

17 lipca 2019r. burmistrz Jedliny-Zdrój Leszek Or-
pel, wraz z wicemarszałkiem województwa dolno-
śląskiego, przedstawicielem prezydenta Wałbrzycha, 
burmistrzem Nowej Rudy, wójtem Nowej Rudy, preze-
sem Wodociągów Wałbrzyskich i innymi urzędnikami, 
uczestniczył w Brukseli w spotkaniu dotyczącym plano-
wanych projektów realizowanych na obszarach pogór-
niczych. - Zaprezentowałem Komisji Unii Europejskiej 
koncepcję projektu związanego z dalszą rewitalizacją 
naszej uzdrowiskowej miejscowości. Koncepcja między 
innymi podnosi problem rewitalizacji około 60 wspól-
not mieszkaniowych, problem termomodernizacji, re-
witalizacji podwórek, dalszej modernizacji przestrzeni 
publicznej: parków, stref aktywności, rozwiązywania 
nabrzmiałych spraw społecznych. Wartość szacunkowa 
przedsięwzięć to około 30 mln zł. Planowane są dalsze 
rozmowy dotyczące �nansowania projektów z gmin 
pogórniczych – relacjonuje Leszek Orpel.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w mieście pro-
wadzony był szeroko zakrojony program rewitalizacji 
o nazwie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nieza-
gospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części 
miasta Jedlina-Zdrój”. Projekt, którego wartość wyniosła 
około 3 miliony złotych,  podzielony został na dwie części. 
Część pierwsza o nazwie: „Przebudowa i modernizacja 
przestrzeni i zieleni miejskiej”, część druga: „Przebudowa 
i modernizacja budynków”. Warto zaznaczyć, że Gmina 
Jedlina-Zdrój na realizację tego projektu otrzymała do-
�nansowanie w ramach umowy podpisanej z Instytucją 
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(RED)

Bezpłatne bilety 
na basen

Nad bezpieczeństwem użytkowników głuszyckiego basenu czuwają 
ratownicy WOPR.

Burmistrz 
w Brukseli
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Rada Miejska Świebodzic 
przyjęła dwie uchwały zwią-
zane z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi.

Pierwsza dotyczyła górnych 
stawek opłat za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nie-
ruchomości oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości cie-
kłych, a druga wysokości staw-
ki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
stawki za pojemnik o określo-
nej pojemności.

W wyniku uchwał stawki 
za wywóz nieczystości sta-

Nowe stawki łych wzrosną od września 
2019 r. z 12,90 zł do 19,90 zł. 
Składowe tej kwoty to: opłata 
środowiskowa w wysokości 
6,88 zł (stawka przyszłorocz-
na), odprowadzana w całości 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego; 
opłata za składowanie nieczy-
stości na wysypisku odpadów 
4,10 zł (Zawiszów); 3,80 zł z ty-
tułu płac; 0,65 zł koszt paliwa; 
inne koszty ponoszone przez 

Zakład Gospodarki Komunal-
nej w wysokości 4,50 zł (w tym 
m.in. amortyzacja pojazdów i 
urządzeń itp.).

 - Powodem wzrostu opłat 
jest różnica między faktycznym 
kosztem odbioru odpadów, a 
kwotą pobieraną obecnie od 
mieszkańców. W tym roku wy-
niosłaby ona już ok. 1,9 mln zł 
– napisano w uzasadnieniu do 
podjętych uchwał.

(RED)

Wakacje to czas odpo-
czynku i wyciszenia, jednak 
nie w świebodzickich pla-
cówkach. W Żłobku Miejskim 
nr 2 od 1 września 2019 r. 
zostanie utworzona nowa 
grupa żłobkowa. W związku 
z tym trwają remonty po-
mieszczeń.

Program „Maluch+” zakła-
da do�nansowanie na rozwój 
i utrzymanie placówek opie-
ki dla najmłodszych dzieci. 
O wsparcie z tego programu 
mogły ubiegać się gminy, sa-
morządy, województwa, po-
wiaty oraz podmioty inne niż 
jednostki samorządu teryto-
rialnego. Gmina Świebodzice 
wystąpiła o do�nansowanie 
dla Żłobka Miejskiego nr 2. W 
ramach programu (modułu 2) 
otrzymała dotację w wysokości 
39600 zł na bieżące wydatki już 
funkcjonującej grupy żłobko-
wej oraz kwotę 138 000,00 zł 
na wyposażenie i montaż placu 
zabaw, dostosowanie sali do 
potrzeb dzieci oraz na bieżące 
funkcjonowanie (moduł 1b).

- Docelowo Żłobku Miej-
skim nr 2 w Świebodzicach 
ma powstać nowa sala z za-
pleczem. Gmina Świebodzice 
pozyskała na ten cel do�nan-
sowanie z programu „Maluch 

+” oraz przeznaczyła środki 
własne. Zwieńczeniem prac 
będzie plac zabaw dla dzieci 
żłobkowych, który ma być go-
towy do końca listopada. Do-
datkowo w obiekcie tworzona 
jest też jedna sala przedszkol-
na. Ponadto Szkoła Podstawo-
wa nr 4 otrzymała do�nanso-
wanie w ramach Rządowego 
programu „Aktywna tablica” 
kwotę 14 000 zł na zakup po-
mocy dydaktycznych niezbęd-
nych do realizacji programów 
nauczania z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych. A zaawanso-
wane prace remontowe trwają 
również w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Świebodzicach, gdzie 
tworzona jest nowa klasa. W 
budynku wymieniono poręcze 
w obu skrzydłach gmachu. Na 
korytarzach i klatkach scho-
dowych założono wykładziny 
obiektowe, antypoślizgowe. 
Trwają prace malarskie w kla-
sie i na klatkach schodowych. 
Następnie zmieniona zostanie 
oprawa świetlna. Drobne prace 
konserwatorskie prowadzone 
są również w pozostałych pla-
cówkach miejskich – wylicza 
Paweł Ozga, burmistrz Świe-
bodzic.

(WP)

W Świebodzicach odby-
ła się kolejna zbiórka krwi. 
Następna już 14 sierpnia w 
świebodzickim MDK.

- Mobilny punkt poboru 
zaparkował przed świebodzic-
kim magistratem o godzinie 
9.00 rano, gdzie czekała już 
kilkuosobowa kolejka wolon-
tariuszy. Akcje poboru krwi 
odbywają się w mieście co 
miesiąc, jednak tym razem 
padł rekord frekwencji. Przez 

4 godziny chęć pomocy zade-
klarowało aż 40 osób. Wszyst-
kim krwiodawcom dziękujemy 
za udział w akcji i bezintere-
sowne dzielenie się bezcenną 
krwią z potrzebującymi. Za-
praszamy na kolejną edycję 
wydarzenia, zaplanowaną 14 
sierpnia w Miejskim Domu 
Kultury – relacjonują orga-
nizatorzy świebodzickiego 
krwiobrania.

(RED)

Rekordowa zbiórka krwi

Aż 40 osób zgłosiło do lipcowej zbiórki krwi w Świebodzicach.

Remontowe lato



Czwartek, 25 lipca 2019 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
Ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż

nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

1. Działka nr 681/2 o pow. 1198 m2, położona w obrębie II Lubawki - 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi - 61.000,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 
3.050,00 zł.- I przetarg.
2. Nieruchomość składająca się z działki nr 339/5 o pow. 332 m2 , po-
łożona w obrębie III Lubawki przy ul. Ciasnej – zabudowana budynkiem 
mieszkalnym nr 4, przeznaczonym do rozbiórki lub kapitalnego remontu 
o pow. użytkowej 214,17 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 
64.500,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 3.225,00 zł.- I przetarg.
 Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2019 r. na kon-
to Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004.
Przetargi odbędą się w dniu 23 sierpnia 2019 r. od godz. 1100 do godz. 1130  
w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.
Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu  oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.
Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapo-
znać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Geodezji i Roz-
woju Wsi Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, tel. kom. 516 
318 126, 516 318 335.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
/ - / Ewa Kocemba

R E K L AMA

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

R E K L AMA

Martwi mnie, czasami bul-
wersuje, a wreszcie oburza 
sytuacja w polskim Kościele 
Katolickim, który z zastanawia-
jącą rozrzutnością i beztroską 
podchodzi do postępujące-
go procesu odchodzenia od 
niego coraz większej liczby 
wiernych, zwłaszcza ludzi mło-
dych, co zasmuca szczególnie. 
Winnym tego stanu jest tenże 
Kościół, a zwłaszcza hierar-
chowie, to dość powszechna 
opinia, do której się przychy-
lam. Jego ścisła koegzysten-
cja z obecną władzą, w czym 
Kościół Katolicki widzi wiele 
korzyści, dziwnie nie dostrze-
gając, że jest przez nią trakto-
wany cynicznie i instrumen-
talnie, już teraz zbiera fatalne 
żniwo, a prawdopodobnie na 
długo zniechęci do tej instytu-
cji stale poszerzające się kręgi 
społeczeństwa. I nie pomoże 
jej licząca ponad dwa tysiące 
lat tradycja, którym to argu-
mentem szermują, czasami 
buńczucznie, kościelni dostoj-
nicy.

Zostałem wychowany w 
tradycjach katolickich i dlate-
go ten regres, a nawet upadek, 
nie jest mi obojętny. Mój ojciec 
zrezygnował z seminarium po 
poznaniu mamy, dzięki czemu 
pojawiłem się na tym padole, 
ale przez całe swoje życie jego 
związki z kościołem były trwa-
łe i ścisłe, chociaż potra�ł być 
krytyczny wobec niektórych 
zjawisk. Niemal do końca życia 

Perły i kamienie
śpiewał w kościelnym chórze 
w Szczawnie-Zdroju, dlatego 
pewnym wstrząsem dla mnie 
i szwagra, z którym załatwia-
liśmy formalności związane z 
pogrzebem taty, była obceso-
wa reakcja tamtejszego pro-
boszcza, któremu - przycho-
dząc na plebanię - zakłóciliśmy 
posiłek... Kilkanaście lat wcze-
śniej jeden z wałbrzyskich pro-
boszczów, kiedy dowiedział 
się, że chcemy z moją Alicją 
wziąć ślub w Szczawnie, gdzie 
wtedy mieszkałem, zażądał od 
niej za wydanie na to zgody, 
gdyż chodziło o inną para�ę... 
tony węgla, bo jej ojcem był 
górnik! W jaskrawym kontra-
ście do tej postawy jawiła się 
empatia i życzliwość szcza-
wieńskiego proboszcza, ks. 
Alojzego Schmidta, który dał 
nam ślub bez żadnych ceregieli 
i do dziś wspominamy go życz-
liwie. Ks. Schmidt, pochowany 
przy tamtejszym kościele, ma 
w Szczawnie placyk swojego 
imienia, który powstał w 2018 
r. staraniem władz kurortu w 
100. rocznicę śmierci probosz-
cza. Sympatyczne skojarzenia 
mamy również z ks. prałatem 
Piotrem Śliwką, proboszczem 
para�i pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła na wałbrzy-
skim Podzamczu (1993-2007), 
którego współczucia doświad-
czyliśmy w dniach rodzinnego 
dramatu, tragicznej śmierci 
naszego zięcia (obecnie ks. 
Śliwka jest proboszczem kate-
dry w Świdnicy), a także z ks. 
prałatem Ryszardem Szkołą, 
obecnym podzamczańskim 
proboszczem wspomnianej 
para�i, który wyprawił nam 
w świątyni wzniesionej przez 
ks. Śliwkę uroczysty jubileusz 
40-lecia zawarcia małżeństwa.

Nie wszyscy stali się du-
chownymi z powołania, wielu 
nigdy nie powinno zakładać 
sutanny. W pełni rozumiem 
ludzi, którzy doświadczając 
księżowskiej pychy, władczo-
ści i pazerności, odchodzą z 
kościelnej wspólnoty i ogra-
niczają się do domowego 
praktykowania, a nawet tracą 
wiarę. Ileż to razy z ambony 
padały zachęty do głosowania 
na „kościelnego” kandydata, 
obecnie zdecydowanym fa-
worytem polskich hierarchów 
i proboszczów jest pisowska 
władza. Związki Kościoła Ka-
tolickiego z polityką są zjawi-
skiem skandalicznym i gorszą-
cym, zwłaszcza, gdy rządzący 
lekceważą praworządność i 
łamią konstytucję, kierują się 
nienawiścią, pogardą, kłam-
stwem i wykluczaniem okre-
ślonych grup społecznych. 
Sojusz z taką władzą ściąga 
Kościół Katolicki w Polsce do 
poziomu dna, daje zły przy-
kład ludziom, którzy mu za-
ufali. Kościół nie powinien 
też wpływać na stanowienie 
ziemskiego prawa. Hierarcho-
wie opływający w dostatki, po-
siadający rozległe majątki, wy-
prawiający huczne przyjęcia, 
poruszający się luksusowymi 
samochodami i podtykający 
wiernym pierścienie do cało-
wania, na dodatek wulgarni 
i pyszni (jednego z nich, ar-
cybiskupa z Pomorza, wier-
nie sportretowano w �lmie 
„Kler”), mają na sumieniach 
rozstania wiernych ze wspól-
notą. I wreszcie przerażające 
przypadki pedo�lii wśród księ-
ży. Śmiem twierdzić, że Polsce 
znamy jedynie drobną część 
tego potwornego procederu, 
a przedstawiciele episkopa-

tu, z których aż 20 biskupów, 
arcybiskupów i kardynałów 
uczestniczyło w kryciu tych 
przestępstw, nie przejawia-
ją energii, by sprawę ukazać 
społeczeństwu we właściwym 
świetle i stanąć po stronie 
o�ar, licząc widocznie, że lu-
dzie będą powoli o wszystkim 
zapominać. Są w wielkim błę-
dzie, a taka postawa tylko ich 
pogrąża. Hierarchowie uznali 
widocznie, że powielając głu-
poty o rzekomym ataku LGBT 
i wrogów chrześcijaństwa na 
wiarę, odsuną uwagę społe-
czeństwa od własnych win. 
Tak się nie stanie. Smutne, że 
jednym z dostojników głoszą-
cych podobne androny, jest 
ordynariusz świdnicki biskup 
Ignacy Dec, radiomaryjny 
stronnik. Jego słowa, wygło-
szone na Jasnej Górze o tym, 
że zagraża nam ideologiczny 
potop mający zniszczyć trady-
cyjne małżeństwo i rodzinę, u 
wielu wzbudziły zażenowa-
nie, a nawet oburzenie. Ja-
sna Góra, największe polskie 
sanktuarium, to od pewnego 
czasu także miejsce promie-
niujących agresją i wyklucze-
niem spotkań ocierających 
się o faszyzm nacjonalistów, 
ryczących w blasku pochodni 
o tych, co będą wisieć zamiast 
liści, ponurych spędów odby-
wających się przy aprobacie 
tamtejszych zakonników. Gło-
szenie wspomnianych bzdur, 
to jednocześnie puszczanie 
przez hierarchów oka do naj-
bardziej radykalnego elekto-
ratu, czasami fanatycznego, 
mściwego i zdewociałego, a 
więc wierzącego we wszyst-
ko, co spłynie od proboszcza. 
Temu „suwerenowi” Kościół 
Katolicki sugeruje walkę ja-

kichś złych sił z wiarą i ko-
nieczność obrony oblężonej 
twierdzy, a w konsekwencji 
zaostrzenie walki politycz-
nej. Kolejne podzielenie Po-
laków przed wyborami. To 
ewidentne zaprzeczenie roli 
kościoła, który nie powinien 
być absolutnie stroną sporu, 
a siłą godzącą oraz przywra-
cającą porządek i spokój. Ko-
ściół powinien się wstydzić 
tego, że gdy należało bronić 
żywotnych potrzeb osób nie-
pełnosprawnych i nauczycieli, 
jak również protestujących na 
ulicach przeciwko faszyzmo-
wi i łamaniu praworządności, 
udawał ślepego i głuchego, 
by nie narazić się władzy. Taka 
instytucja nie nadaje się na 
jeden z �larów oświeconego 
społeczeństwa.

Mam wielki szacunek dla 
ojców Pawła Gużyńskiego 
i Ludwika Wiśniewskiego, 
dominikanów, ks. Jacka Pru-
saka, jezuity, ks. prof. Alfreda 
Wierzbickiego, ks. Adama Bo-
nieckiego, ks. Wojciecha Le-
mańskiego, ks. prof. Andrzeja 
Kobylińskiego, ks. Kazimierza 
Sowy, abp Wojciecha Polaka, 
prymasa Polski i abp Grzego-
rza Rysia, metropolity łódzkie-
go. To perły polskiego Kościo-
ła Katolickiego, są jeszcze inne, 
ale wydaje się, że występują w 
zdecydowanej mniejszości. 
Więcej jest kamieni, które tra-
�ają w inaczej myślących...

***
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.

Andrzej
Basiński

Potrzebna krew ORH
- Potrzebna krew ORH (+) dla 
pacjentów. Przyjdź - zostań 
bohaterem już dziś!. Zaprasza-
my do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu, ul. B. Chro-
brego  31, w godz. 7-13.30. 
Sytuacja jest bardzo trudna! – 
apeluje Joanna Ziejło – Augun, 
specjalista ds. Promocji Krwio-
dawstwa w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu.

(RED)

Festiwal tajemnic
W weekend 10-11 sierpnia 
zapraszamy do zamku Książ, 
gdzie odbędzie się największe 
w Polsce spotkanie miłośników 
historii - Dolnośląski Festiwal 
Tajemnic. Jest on projektem 
autorskim Joanny Lamparskiej, 
dziennikarki i podróżniczki, au-
torki wielu książek o tajemni-
cach Dolnego Śląska, od kilku-
nastu już lat promującej region 
dolnośląski oraz tajemnice 
jego historii. Dotychczasowe 
edycje festiwalu, który odbywa 
się corocznie się od 2013 roku 
okazały się dużym sukcesem, a 
Dolnośląski Festiwal Tajemnic 
stał się jednym z najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych 
w zamku Książ i największą im-
prezą historyczną na Dolnym 
Śląsku. Każdego roku festiwal 
łączy cykl prelekcji z udziałem 
naukowców, pokazów �lmów 
oraz konferencji, wystaw, dio-
ram i widowisk historycznych. 
Szczegółowe informacje o 
programie festiwalu, a także o 
są na o�cjalnej stronie zamku 
Książ oraz na stornie festiwalu: 
http://festiwaltajemnic.pl/.

(RED)
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- Rowerów miejskich na 
razie w naszym mieście nie 
będzie. Radni uznali, że 
lepsze dla Szczawna będą 
rowery elektryczne, a nie 
klasyczne, i sprawę należy 
jeszcze przeanalizować – 
mówi Marek Fedoruk, bur-
mistrz Szczawna - Zdroju.

Przypomnijmy: rowery, 
które gmina planowała ku-
pić, miały zachęcać do ak-
tywnego spędzania czasu i 
zwiedzania miasta i okolic. 
Na początek gmina chcia-
ła kupić rowery tradycyjne 
(15 sztuk), z możliwością 
wypożyczenia za pomocą 

aplikacji, bez konieczności 
pozostawiania ich w wyzna-
czonych stacjach. Na po-
czątek rowery klasyczne, by 
sprawdzić, czy spotkają się z 
zainteresowaniem użytkow-
ników.

- Kwestia tej inwestycji 
została na razie odłożo-

na, a większość w Radzie 
Miejskiej Szczawna-Zdroju 
opowiada się za tężnią so-
lankową. Co Państwo o tym 
myślą? Czy tężnia będzie 
większą atrakcją? – pyta 
burmistrz uzdrowiskowej 
gminy.

(ABP)

Tężnia zamiast rowerów?

Ponad miesiąc przed terminem umownym wykonawca zakończył 
remont chodnika przy ul. Jesionowej w Szczawnie-Zdroju. Prace 
objęły modernizację chodnika po stronie z numerami nieparzystymi. 
Ucywilizowana także została „dróżka”, biegnąca przez skwer łączący 
ul. Jesionową z Lipową - powstało przejście z kostki betonowej, a sam 
skwer został zagospodarowany, pojawiły się nasadzenia i ławka. Koszt 
zadania to 60,8 tys. zł. Zakończyły się także prace na ul. Wita Stwosza, tu 
także dotyczyły one chodnika. Koszt to nieco ponad 52 tys. zł. Na dniach 
rozpocznie się remont chodnika przy ul. Sienkiewicza.

(ABP)

Jesionowa skończona

Mieszkańcy, odwie-
dzający Urząd Miejski w 
Szczawnie-Zdroju zauwa-
żą zmiany, które zachodzą 
w związku z remontem i 
przystosowaniem obiektu 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Najbardziej wi-
docznym elementem jest 
winda, która działa już od 
końca kwietnia, ale są także 
inne, poprawiające funkcjo-
nowanie, zmiany.

Punkt Obsługi Interesanta, 
który dotychczas znajdował 
się w ciasnym pokoju nr 5 na 
parterze, został przeniesiony 
do pokoju nr 2 – są to pierw-
sze, duże szklane drzwi po 
prawej stronie zaraz po wej-
ściu do urzędu. Pomieszczenie 
jest duże, wkrótce zostanie 
także wyposażone w stolik i 
krzesła dla osób oczekujących. 
Naprzeciwko pokoju nr 2 znaj-
duje się toaleta dla osób nie-
pełnosprawnych. Przy Punkcie 
Obsługi Interesanta mieści się 
także Wydział Gospodarki Lo-
kalowej i Komunalnej - tu re-
alizowane są sprawy związane 
m.in. z odpadami i cmentarza-
mi, mieszkania komunalnymi 
i drogami. Numery telefonów: 

do Punktu Obsługi Interesan-
ta – 74 849 39 05, do Wydziału 
Gospodarki Lokalowej i Komu-
nalnej – 74 849 39 09.

- Budowa windy i reorga-
nizacja wydziałów ma na celu 
przede wszystkim ułatwie-
nie mieszkańcom załatwiania 
spraw w urzędzie i zwiększe-
nie dostępności zwłaszcza dla 
osób mających problemy z po-
ruszaniem się – podkreśla bur-
mistrz Marek Fedoruk. – Przez 
wiele miesięcy mieszkańcy mu-
sieli poruszać się tak naprawdę 
trochę na placu budowy, ale 
inwestycja już się zakończyła, 
trwają ostatnie przenosiny i 
zmiany organizacyjne, prosimy 
jeszcze o chwilę cierpliwości.

Inwestycja pod nazwą Bu-
dowa szybu dźwigu osobowe-
go oraz przebudowa budynku 
urzędu miejskiego realizowana 
była od 2018 roku, koszt to 820 
000 zł.

Warto dodać, że w holu 
urzędu stanęły także pojem-
niki do segregacji odpadów, 
aby urzędnicy także w miejscu 
pracy mogli segregować śmie-
ci. Wkrótce mniejsze pojemniki 
pojawią się na każdym piętrze.

(ABP)

Zmiany w urzędzie

- Zapraszam do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju – mówi burmistrz Marek Fedoruk.
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Międzynarodowy Festiwal Sztuk Efemerycznych Konteksty w Sokołowsku
Dziewiątej już edycji festi-

walu pod hasłem „Wszystko 
już było?” przyświecać będzie 
myśl: zdobywajmy wiedzę, 
uczmy szacunku dla tego, co 
„już było” i szukajmy „innego”. 
Tak jak poprzednie, tegorocz-
ną edycję Kontekstów tworzą 
Bożenna Biskupska, założyciel-
ka Fundacji In Situ, malarka i 
rzeźbiarka, twórczyni Labora-
torium Kultury w Sokołowsku 
oraz Małgorzata Sady, kurator 
festiwalu.

Największym wydarzeniem 
festiwalu będzie wystawa 
Natalii LL „Zapisuję wydarze-
nia zwykłe”. Obok bardziej 
znanych prac artystki zosta-
ną pokazane nigdy niepre-
zentowane w Polsce zdjęcia, 
które artystka wysłała w roku 
1974 na wystawę do Galerii 
Paramedia w Berlinie, a także 
fotogra�e i �lmy ukazujące 
codzienność i pracę artystki 
w jej wrocławskim mieszka-
niu pełniącym wielokrotnie 
rolę jej studia. Poza wystawa-
mi Konteksty dostarczą nam 
wielu wrażeń poprzez inne 
formy prezentowania sztuki: 
instalacje, projekcje �lmowe, 
koncerty czy performance. 
Szczegółowy program festi-
walu znajduje się na stronie: 
w w w . c o n t e x t s . c o m . p l / p l /

program/program i na Face-
booku: www.facebook.com/
sokolowsko.org/

Tuż przed festiwalem, do 
25 lipca 2019 odbywają się 
warsztaty prowadzone przez 
Annę Tyczyńską, Ewę Zarzyc-
ką i Pawła Korbusa. Liderzy 
warsztatów to troje artystów 
– każde w innym wieku, o 
bardzo różnych doświad-
czeniach, wywodzący swoją 
sztukę z innych źródeł. Celem 
warsztatów jest podniesienie 
poziomu świadomości sztuki 
oraz zdobycie nowych do-
świadczeń z obszaru sztuki i 
w kontekście sztuki. Warsztaty 
składają się z krótkich prezen-
tacji, zadań, treningów, analiz 
oraz indywidualnych działań. 
Uczestnicy podejmą próbę 
analizy języka sztuki, w tym 
przede wszystkim języka sztu-
ki performance. Odnosić się 
będą do takich zagadnień, jak 
np.: sztuka jako narzędzie au-
toekspresji, sztuka jako narzę-
dzie aktywizmu, sztuka jako 
proces, performance jako au-
tonomiczne zjawisko sztuki…

Udział w festiwalu jest bez-
płatny. Organizatorem Między-
narodowego Festiwalu Sztuk 
Efemerycznych „Konteksty” 
jest Fundacja In Situ.

(EB)

- Z rąk Wicemarszałka 
Województwa Dolnoślą-
skiego Marcina Gwoździa 
odebrałem Promesę Samo-
rządu Województwa Dol-
nośląskiego w wysokości 
30 000 zł na budowę infra-
struktury sportowo – rekre-
acyjnej. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na plac zabaw 
i siłownię zewnętrzną  przy 
zbiegu ul. Powstańców i ul. 
Wałbrzyskiej. Promesa zosta-
ła przyznana w ramach kon-
kursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi” – mówi burmistrz Miero-
szowa Andrzej Lipiński.

Remonty dróg
Gmina Mieroszów roz-

poczęła przebudowę ul. W. 
Reymonta w Mieroszowie. 
Trwają także prace związane 
z rewitalizacją przestrzeni 
gminnych: umacnianie skar-
py na skrzyżowaniu ul. Dolnej 
i ul. Miłej oraz budowa alej-
ki, która połączy ul. Miłą z ul. 
Kopernika, gdzie powstają są 
schody i podjazd.

Lawendowe czary
Mieroszowskie Cen-

trum Kultury zaprasza 

na „Lawendowe czary”, 
czyli, warsztaty z lawendą. 
Warsztaty odbędą się 29 
lipca o godz. 12.00 w Sali 
wystawowej MCK przy ul. 
Żeromskiego 28 w Miero-
szowie. Koszt udziału 6 zł za 
osobę.

Wakacyjna wycieczka
- Zapraszamy wszyst-

kie chętne dzieci w wieku 
7 – 15 lat na zwiedzanie z 
przewodnikiem komplek-
su Riese – Sztolnie Walim-
skie oraz zamku Grodno  
Zagórzu Śląskim. Po zwie-
dzaniu, na zamku przewi-
dziane jest ognisko, dlatego 
warto zabrać z sobą kiełba-
skę oraz chleb. Zbiórka przed 
Mieroszowskim Centrum 
Kultury w 2 sierpnia o godz. 
9.00. Liczba miejsc: 40, zapi-
sy wraz z uiszczeniem opłaty 
bezpośrednio w sekretaria-
cie MCK od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 
15.30. Koszt wycieczki: 10 zł, 
a zapisy trwają do 1.08.2019 
r. – wyjaśniają pracownicy 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

Imponujący program, wspaniali artyści, w tym m.in. Natalia LL, Izabela Gustowska, Alastair MacLennana, 
Andrea Saemann, Józef Robakowski. Działania perfomatywne, realizacje dźwiękowe, instalacje, 

otwarta platforma dla młodych twórców, projekcje �lmowe, dyskuje, prezentacje i wystawy. 
Konteksty w tym roku odbędą się w dniach 25-29 lipca, jak zawsze w Sokołowsku, malowniczej i magicznej 

miejscowości Dolnego Śląska, zwanej mekką artystów. Organizatorem festiwalu jest Fundacja In Situ.
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębów 

geodezyjnych Jabłów, Lubomin, Struga 
na terenie gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare 
Bogaczowice Uchwały nr VI/57/2019 z dnia 7 maja 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych 
Jabłów, Lubomin, Struga na terenie gminy Stare 
Bogaczowice, obejmującego obszar oznaczony na 
załączniku gra�cznym do powyższej uchwały (do 
wglądu w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w pok. 
nr 228). Sporządzenie ww. planu jest związane 
z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej 
przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 
110 kV S-222 relacji R-Boguszów – R–Podzamcze 
oraz S-223 relacji R-Boguszów – R-Marciszów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice: ul. ul. Główna 132, 58-312 Stare 
Bogaczowice, w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że 
Administratorem Państwa danych osobowych 
(ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, które 
dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony 
i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych 
osobowych można znaleźć pod adresem: http://bip.
starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/menu/64
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

R E K L AMA Remis z GKS-em 
Katowice
W drugim meczu kontrol-
nym, przygotowujące się 
do rozgrywek ekstraklasy 
piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych zremisowały na 
boisku przy ulicy Ratuszo-
wej w Wałbrzychu z GKS-em 
Katowice 1:1. - Był to ciekawy 
mecz, z sytuacjami z obu stron, 
choć bliżej wygranej były go-
spodynie, które do przerwy 
prowadziły 1:0 po golu Klaudii 
Fabovej w 42 min. W końcówce 
spotkania katowiczanki zdołały 
jednak wyrównać i zwycięz-
ca tego pojedynku nie został 
wyłoniony. Skład AZS PWSZ: 
Sapor - Szewczuk, Zawadzka, 
Ostrowska, Kędzierska, Cie-
śla, Rozmus, Rapacka, Głąb, 
Materek, Fabova oraz Migacz, 
Turkiewicz, zawodniczka testo-
wana – relacjonują działacze 
wałbrzyskiego klubu. A nowy 
sezon ligowy wałbrzyszanki 
rozpoczną już 3 lub 4 sierpnia. 
Na własnym boisku AZS PWSZ 
Wałbrzych będzie podejmował 
Medyka Konin. Runda jesienna 
zakończy się 17 listopada.

(RED)

Zagrają 
głuszyckie orliki 
Zapraszamy dzieci i młodzież 
do udziału w Podwórkowej 
Lidze Piłkarskiej „Głuszyckie 
Orliki 2019”. Turniej rozegra-
ny zostanie w sobotę 24 sierp-
nia br. na kompleksie boisk Or-
lik w Głuszycy i rozpocznie się 
o godz. 15.00. - Prosimy o zgła-
szanie się ośmioosobowych 
drużyn do lokalnych animato-
rów sportu Sławomira Kulika i 
Zbigniewa Ogrodnika w czasie 
dyżurów na boiskach kom-
pleksu Orlik w Głuszycy. Przed 
dokonaniem zgłoszenia pro-
simy o zapoznanie się z regu-
laminem turnieju. Warunkiem 
uczestnictwa jest zgłoszenie 
drużyny i dostarczenie pisem-
nej zgody rodziców/opieku-
nów prawnych członków 
drużyn. Uczestnictwo w wy-
darzeniu jest bezpłatne. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Szczegó-
łowe informacje udzielane są 
także pod nr tel. 503 102 817, 
500 011 575 oraz w siedzibie 
Centrum Kultury-MBP w Głu-
szycy. Regulamin i zgody do 
pobrania na www.ckmbp.glu-
szyca.pl – informują organiza-
torzy turnieju piłkarskiego w 
Głuszycy.

(MC)

Niespełna miesiąc po-
został do rozpoczęcia XX 
Toyota Półmaratonu Wał-
brzych. Zapraszamy do za-
poznania się z informatorem 
przygotowanym przez orga-
nizatorów biegu, który po-
może odpowiedzieć na naj-
częściej zadawane pytania.

Czy można zwrócić opłacony 
pakiet startowy?

Zgodnie z regulaminem nie 
można zwrócić pakietu starto-
wego. Istnieje możliwość prze-
pisania pakietu startowego na 
inną osobę.

Jak przepisać pakiet startowy na 
inną osobę?
1.  Osoba, na którą ma zostać 

przepisany pakiet, musi za-
pisać się na bieg (https://
online.datasport.pl/zapisy/
portal/zawody.php?zawo-
dy=4545) bez opłacania 
kwoty startowej.

2.  W celu przepisania pakietu 
startowego, osoba do któ-
rej on należy, musi wysłać 
e-maila na adres biuro.pol-
maraton@aqua-zdroj.pl z 
informacją: kto rezygnuje 
z pakietu (dane) oraz kto 
otrzymuje pakiet (dane). 
Wiadomość w dalszej ko-
lejności jest przesyłana do 
�rmy obsługującej zapisy.

3.  W celu wery�kacji, czy pa-
kiet został przepisany, upra-

sza się o sprawdzenie listy 
startowej czy został nadany 
numer po 4 dniach od daty 
wysłania e-maila.

4.  Pakiety można przepisy-
wać do 14 sierpnia 2019r. 
W dniach 15-18 sierpnia 
pakiety będzie można prze-
pisywać wyłącznie w biurze 
zawodów (ul.Chopina 1).

Czy mogę zmienić 
dystans biegu?
1.  W celu zmiany dystansu na-

leży wysłać e-maila na adres 
biuro.polmaraton@aqua-
-zdroj.pl z prośbą o zmianę 
dystansu biegu.

2.  W celu wery�kacji, czy dy-
stans został zmieniony, 
uprasza się o sprawdzenie 
listy startowej czy został 
zmieniony dystans po 4 
dniach od daty wysłania 
e-maila.

3. Zmianę dystansu można 
zgłaszać do 14 sierpnia 
2019r. W dniach 15-18 sierp-
nia zmiany będzie można 
zgłaszać wyłącznie w biurze 
zawodów (ul.Chopina 1).

Gdzie i kiedy będzie czynne biuro 
zawodów?
1.  Odbiór pakietów starto-

wych w dniu 16 sierpnia 
2019 r. odbędzie się w sa-
lonie Toyota Nowakowski 
– Bielany Wrocławskie od 
godz. 15.00 do 19.00.

2.  W przeddzień i w dniu za-
wodów zgłoszenia i odbiór 
pakietów odbędzie się w 
biurze zawodów na Hali 
Lekkoatletycznej przy ul. 
Chopina 1. Biuro czynne: w 
sobotę 17 sierpnia od 16:00-
20:00 i w niedzielę 18 sierp-
nia od 7:00-10:00.

Tanie noclegi podczas 
półmaratonu

Organizator zapewnia bez-
płatny nocleg w hali lekkoatle-
tycznej w Wałbrzychu przy ul. 
Chopina 1 (wymagany własny 
śpiwór i karimata). Ilość miejsc 
jest nieograniczona, organiza-
tor nie prowadzi zapisów.

Depozyt
Organizator zapewnia de-

pozyt, który mieścić się będzie 
w hali lekkoatletycznej (ul.Cho-
pina1) oraz w dniu półmarato-
nu w Ratuszu (pl. Magistracki 
1).

Pakiet startowy
Prezentujemy o�cjalną ko-

szulkę oraz medal za XX To-
yota Półmaraton Wałbrzych. 
Serdecznie zapraszamy do 
obserwowania pro�lu https://
www.facebook.com/polmara-
tonwalbrzych/ , gdzie będzie 
przedstawiać kolejne informa-
cje, komunikaty oraz zawartość 
pakietu startowego.

(RED)

Półmaraton coraz bliżej

Po 19 latach gry w lidze 
amerykańskiego futbolu 
NFL, w wieku 41 lat Seba-
stian Janikowski zakończył 
karierę. Zarobił w tym czasie 
53,2 mln dolarów. Emigrant 
z wałbrzyskiego Podzamcza, 
był najlepiej opłacanym ko-
paczem w historii najpopu-
larniejszego sportu w USA.

W 2011 r. uderzył piłkę 
celnie z 57,6 m. Był to wynik 
zaledwie o 90 cm gorszy od 
amerykańskiego rekordu, ale 
do tamtejszej legendy przeszło 
jego tra�enie na treningu z 82 
jardów... W rodzinnym mieście 
wspominają do dziś futbolowe 
wyczyny Seby, gdy występo-
wał na tamtejszych boiskach 
jako trampkarz. Już wtedy za-
powiadał się na znakomitego 
strzelca.

- Jako 13-latek grał w Zagłę-
biu Wałbrzych. Pewnego razu 
wystąpił w meczu z juniorami 
Koksochemii Wałbrzych na jej 
stadionie w dzielnicy Podgó-
rze. Tam rąbnął pod poprzecz-
kę z 55 metrów. Oniemiali z 
podziwu widzowie długo wi-
watowali na jego cześć. To była 
jedna z 4 bramek Janikowskie-
go, a jego zespół wygrał wte-

Gol z połowy boiska

dy 12:1 – przypomina trener 
Zbigniew Górecki, który zastę-
pował Janikowskiemu ojca po 
jego wyjeździe do Stanów.

Z kolei w dzielnicy Podzam-
cze, gdzie mieszkał od urodze-
nia, gdy miał 14 lat uczestniczył 
w rozgrywkach o puchar osie-
dla w drużynie Young Boys na 
boisku przy ul. Grodzkiej. O nie-
codziennym wydarzeniu z tego 
okresu opowiada prowadzący 
rozgrywki do dziś Kazimierz 
Staszewski. - Sebastian wybijał 
rzut wolny z 18 metrów. Huknął 
tak mocno, że po tra�eniu zła-

mała się dolna cześć słupka, a 
jego cześć runęła na ziemię, na 
szczęście bez smutnych konse-
kwencji dla bramkarza. Słupek 
przechowuję do dziś w swoim 
magazynku i kto wie, czy nie 
wystawię go na jakiejś dobro-
czynnej akcji – zastanawia się 
Staszewski.

Ani Górecki, ani Staszewski, 
którzy wprowadzali młodego 
Sebastiana w futbolowe arka-
na, nie doczekali się nigdy cho-
ciaż kartki z pozdrowieniami 
zza Wielkiej Wody...

Andrzej Basiński

Kazimierz Staszewski ze złamanym przez Janikowskiego słupkiem.
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R E K L AMA

Kulka wzmocni 
Górnika
Grzegorz Kulka w sezonie 
2019/2020 będzie zawod-
nikiem pierwszoligowego 
Górnika Trans.eu Wałbrzych. 
Nowy podkoszowy gracz bia-

ło – niebieskich ma 23 lata, 

205 cm wzrostu i gra na pozy-

cji silnego skrzydłowego. Jest 

wychowankiem MKS Polonia 

Warszawa, a w ekstraklasie grał 

w barwach Stali Ostrów Wiel-

kopolski i Tre�a Sopot. W ostat-

nim sezonie w Energa Basket 

Lidze wystąpił w 27 meczach, 

zdobywając dla Tre�a w sumie 

85 pkt. i notując 42 zbiórki. Z 

kolei wychowanek Górnika 

Bartosz Kłyż, który w poprzed-

nim sezonie grał w wałbrzyskiej 

ekipie w I lidze oraz w trzecio-

ligowej IgnerHome Polonii 

Świdnica, w nadchodzących 

rozgrywka będzie występował 

w II lidze. Jego nowym klubem 

jest AZS Basket Nysa.

(RED)

Sporym sukcesem wał-
brzyszanki Patrycji Piotrow-
skiej zakończyły się Mistrzo-
stwa Polski MTB w Mrągowie.

Wśród młodzieżowców sta-
nęła na 3. stopniu podium, na-
tomiast w klasy�kacji elity pań 
była 10., co również jest dobrym 
wynikiem. Na mazurskiej, wyma-
gającej technicznie trasie, zrobi-
ła dobre wrażenie i z pewnością 
występ ten nie jest jej ostatnim 

słowem. Były to pierwsze zawo-
dy Patrycji Piotrowskiej w no-
wych barwach FPB WZK Victoria 
S.A. Cargo Express. Z kolei jej oj-
ciec - Mariusz Piotrowski - zajął 6. 
lokatę wśród mastersów.

Klub wspierają: Cargo 
Express, Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze Victoria S.A. oraz 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest Park.

(BAS)

Piotrowska z brązem

Patrycja Piotrowska na mazurskiej trasie.

Aleksander Balcerowski 
znalazł się wśród wybrań-
ców trenera Mike’a Taylora 
na sierpniowe mistrzostwa 
świata w Chinach.

- To dla mnie duże wyróż-
nienie. Moim marzeniem była 
gra w koszulce z orzełkiem na 
tak ważnej imprezie i teraz się 
ono spełnia. Postaram się spro-
stać nowemu wyzwaniu i w 
kolejnych meczach zdobyć za-
ufanie trenera – powiedział Ty-
godnikowi DB 2010 zawodnik 
hiszpańskiej drużyny Herbalife 
Gran Canaria Las Palmas, o pa-
rametrach 216 cm i 112 kg. Za-
jął z nią 12. miejsce w lidze ACB, 
najsilniejszej w Europie.

Z kadrowiczami Olek spotka 
się 29 lipca na zgrupowaniu 
w rodzinnym Wałbrzychu w 
ośrodku Aqua Zdrój, ostatnim 
przed czempionatem. Kiedyś 
w Górniku zaczynał swoją przy-
godę z basketem. - Przypomnę 
sobie dawne czasy. Wiem, że 
kibice o mnie nie zapomnieli 
i będzie okazja pogadać – za-
znaczył.

Tymczasem w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu rozgrywany jest 
V Międzynarodowy Turniej 

Spełnione marzenie Olka 
Balcerowskiego

Mężczyzn o Puchar Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha. Rozgrywki 
potrwają do 27 lipca i wezmą 
w nich udział reprezentacje: 
Polski, Holandii, Kanady, Turcji, 
Wielkiej Brytanii i Izraela. Tur-
niej jest jednym z elementów 
przygotować do �nałów mi-
strzostw Europy koszykarzy na 

wózkach, które na przełomie 
sierpnia i września 2019 r. zo-
staną rozegrane w Wałbrzychu 
i Świebodzicach. W reprezen-
tacji Polski gra m.in. wychowa-
nek Górnika Wałbrzych Marcin 
Balcerowski – ojciec Aleksan-
dra.

Andrzej Basiński

Olek zaskarbił sobie uznanie hiszpańskich kibiców 
(fot. archiwum rodzinne A.Balcerowskiego).
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

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

Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) 
i na stronie Urzędu Gminy Walim (www.
walim.pl: ogłoszenia ) został wywieszony 
na okres od 25.07.2019 r. do 16.08.2019 
r. wykaz nr 11/2019 z dnia 25.07.2019 r. 

nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do sprzedaży oraz wykaz nr 12/2019 z dnia 

25.07.2019 r. nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.

- 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 

BIURO: 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 
602 683

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

PRACA

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

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

MOTORYZACJA

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

INNE

(2) Potrzebny murarz. Tel. 795 602 
683

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

SPRZEDAM

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

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

KUPIĘ

(20) 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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BON –SZCZAWNO-ZDRÓJ, strefa 

A, PIĘTRO WILLI po remoncie, 

pow. 128m2, 4 pokoje, duża jasna 

kuchnia, 2  łazienki, 2 gardero-

by, działka 1046m2, wiata na 2 

samochody, altana, piękny ogród 

ze starodrzewiem. Cena: 495 000zł 

(nr:2499)  (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne 

mieszkanie do wprowadzenia nie-

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

roba,  łazienka z WC, ogrzewanie 

w trakcie modernizacji na gazowe. 

CENA: 159 000 zł (nr: 2549)  (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA, 

dom wolno stojący, 130m2, do re-

montu, duża piękna działka Cena: 

118 000 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 –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
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(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630

Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

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: 
1500 zł:sprzedaż: 115 000 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

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, 
www.db2010.pl

Filia Biura Ogłoszeń
ul. Hetmańska 80i
(Tech - Dom OKNA DRZWI ROLETY)
Wałbrzych ( Podzamcze)
tel. 513 018 511
reklamadb2010@gazeta.pl
czynne: pon. - pt. od 9:00 do 16:00

Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.



Czwartek, 25 lipca 2019 r.

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

R E K L AMA


