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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

Doświadczaliśmy niejed-
nokrotnie pożarów na skład-
owiskach odpadów, gdy 
ciemne chmury dymu spow-
ijały kolejne dzielnice. Ostat-
nio problem ten ujawnił się w 
nowym wydaniu. Mieszkańcy 
wałbrzyskiego Śródmieścia z 
ulicy Cichej i okolic poprosili 
mnie - jako posła - o inter-
wencję, ponieważ protestują 
przeciwko lokowaniu w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie 
przetwórni odpadów. Od 
razu się zgodziłem i pod-
jąłem pierwsze działania aby 
sprawę wyjaśnić i doprow-
adzić do korzystnych dla całej 
społeczności rozstrzygnięć.

Nasuwa się jednak pyta-
nie: dlaczego w Wałbrzychu 
pojawiają się kolejne �rmy, 
które właśnie tutaj zam-
ierzają zajmować się gro-
madzeniem, składowaniem 
i przetwarzaniem odpadów, 
a mówiąc wprost: śmieci? 
Mieszkańcy niejednokrotnie 
podkreślali, że nie chcą, aby 
w mieście prowadzona była 
taka działalność.

Nazwy Mo-Bruk i tego 
czym ta �rma się zajmuje ni-
komu w Wałbrzychu bliżej 
nie trzeba prezentować. W 
2015 r. byliśmy w jej sprawie 
z pikietą w Korzennej koło 
Nowego Sącza, gdzie spółka 

ma swoją siedzibę. Odbyłem 
podróż w obie strony i mogę 
potwierdzić, że jest to na 
tyle daleko, że składowiska 
na Górniczej w Wałbrzychu 
z okna biurowca Mo-Bruk w 
Korzennej się nie zobaczy. 
Mamy jednak na terenie mi-
asta także inne składowiska, 
należące w tym wypadku do 
spółki miejskiej. Gromadzą 
i przetwarzają one odpady 
nie tylko z terenu naszego 
miasta, ale również z innych 
gmin. Te składowiska z 
pewnością są doskonale wi-
doczne z okien na ul. Kole-
jowej i z Ratusza. Z informacji 
na stronach internetowych 
wynika, że niektóre instalacje 
są nawet rozbudowywane. 
Należy się więc spodziewać 
jeszcze większego napły-
wu śmieci do naszego mi-
asta. W tym kontekście akcja 
STOP-PLASTIK promowana 
przez pana prezydenta Ro-
mana Szełemeja sprowadzo-
na zostaje do projektu eduk-
acyjno-propagandowego.

Jestem zdecydowanym 
zwolennikiem wyprow-
adzania na zewnątrz miasta 
wszystkich wytworzonych w 
nim odpadów i wstrzymania 
ich przywozu z zewnątrz. Jako 
parlamentarzysta podejmę 
działania zmierzające do cał-

Sen o Wałbrzychu
„Kilka zdechłych much może zmarnować całe naczynie wonności” - napisał w swojej księdze 

Kohelet. My w Wałbrzychu doskonale wiemy co ten mędrzec miał na myśli, 
chociaż nasze miasto �akonika perfum nie przypomina.

kowitego zakazu prow-
adzenia działalności 
polegającej na skład-
owaniu i przetwarzaniu 
odpadów w granicach 
miast. Takie rozwiąza-
nia to nie tylko dbałość 
o zdrowie miesz-
kańców oraz komfort 
ich życia. To również 
elementarny warunek 
rozwoju. Trudno sobie 
wyobrazić budowę tak 
potrzebnej infrastruk-
tury turystycznej, usłu-
gowej czy rekreacy-
jnej przez prywatnych 
inwestorów, jeżeli w 
bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdują się mie-
jsca gromadzenia i 
przetwarzania śmieci. 
Jak w takiej sytuacji 
zachęcić młodych 
ludzi do pozostawa-
nia w mieście, a z 
innych części Polski do 
zamieszkania tutaj, na 
czym powinno nam 
wszystkim zależeć? 
Twórzmy miasto przy-
jazne dla mieszkańców, 
uczyńmy je strefą wol-
ną od śmieci i zaniec-
zyszczeń.

Maciej Badora
Poseł na Sejm RP
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Nie umiera ten,
 kto trwa w pamięci żywych

ŚP. 
REDAKTOR 

ANDRZEJ BASIŃSKI 
zapisał się złotymi zgłoskami w pamięci 

naszej oraz naszych Czytelników. 

Rodzinie oraz wszystkim 
bliskim Andrzeja składamy z serca 

płynące wyrazy współczucia

Zespół Tygodnika DB 2010

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili 
dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli we mszy św., pogrzebie

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

śp.  Andrzeja Basińskiego
serdeczne podziękowanie 

składa rodzina

OG ŁO S Z EN I E OG ŁO S Z EN I E

Tak już zostałem wychowany, że 
na przejawy wyjątkowej bezczelności i 
bezgranicznej buty, zwłaszcza ze stro-
ny ludzi i instytucji mających wpływ na 
nasze życie, reaguję w sposób gwał-
towny i donośny. Każdy taki przypadek 
grozi gwałtownym skokiem ciśnienia, a 
nawet hiperwentylacją. Ale nic to, jak 
mawiał Michał Wołodyjowski. Gdybym 
sprawcę miał pod ręką, co najmniej za-
trząsłbym nim jak workiem karto�i.

Ostatnim wstrząsem była dla mnie 
wiadomość o tym, jak został potrakto-
wany wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego w sprawie ujawnienia 
nazwisk tych, którzy podpisali się pod 
rekomendacjami aspirujących do Kra-
jowej Rady Sądownictwa. Kancelaria 
Sejmu postanowiła prawomocnego i 
ostatecznego wyroku... nie wykonać!!! 
Ma być zrealizowany bezzwłocznie, bez 
słowa protestu!!! A tymczasem szefowa 
kancelarii, niewiasta o ognistej fryzurze 
pozwoliła sobie na anarchię i jawne nie-
posłuszeństwo, na żenujące uniki i wy-
gibasy. Tak, jakby na polu walki kapral 
sprzeciwił się generałowi, za co otrzy-
muje się kulę w łeb. Konsekwencje dla 
rudowłosej urzędniczki przewidziano 
łagodniejsze, skasowanie iluś tam wy-
płat, ale musiałaby o nie wystąpić pro-
kuratura. Tu należałoby włączyć tubalny 
i przeraźliwy śmiech, bo wiadomo, że 
chodzi o reakcję nie z tej ziemi w re-
aliach z udziałem Zbigniewa Ziobry! To 
horrendum musi zostać naprawione! Bo 
zmierzamy ku państwu bezprawia!

„Nie mamy pańskiego płaszcza i co 
pan nam zrobi?!” - pamiętacie słynną 
już scenę z �lmu Stefana Barei „Miś”, 
w której szatniarz wyśmiewa klienta 
zgłaszającego się po swoje okrycie? Ba-

8 sierpnia 2019 r. zmarł nagle Re-
daktor Andrzej Basiński. Został po-
chowany na cmentarzu w Szczaw-
nie – Zdroju.

Andrzej Basiński urodził się 27 
grudnia 1946 roku. Z wykształcenia 
był nauczycielem (pracował m.in. 
w Szkole Podstawowej w Jedlinie – 
Zdroju), ale do ostatnich chwil swoje-
go życia był dziennikarzem. Pracował 
między innymi dla: Polskiej Agencji 
Prasowej, Sztandaru Młodych, Słowa 
Polskiego, katowickiego Sportu i wie-
lu innych redakcji.

Od 2010 roku redaktor Andrzej Ba-
siński związany był z Tygodnikiem DB 
2010. Na naszych łamach zajmował 
się głównie sportem, który był Jego 
największą pasją. Jak wielokrotnie 
podkreślał, uwielbiał przede wszyst-
kim królową sportu, czyli lekką atle-
tykę, ale bliskie mu były także zapasy, 
boks, kolarstwo oraz gry zespołowe, z 
piłką nożną i koszykówką na czele. Nie 
tylko w środowisku sportowym bar-
dzo ceniony był za swoją rzetelność i 
obiektywizm. Ale nasi Czytelnicy ce-
nili Go przede wszystkim za felietony, 
w których najlepiej objawiały się Jego 
wielki talent i erudycja. Poruszał w 
nich sprawy codziennego życia, czę-

Ku bezprawiu
Andrzej
Basiński

reja, skrupulatny rejestrator absurdów i 
idiotyzmów między Odrą a Wisłą, miał-
by - gdyby żył - niezmierzone pole do 
popisu w czasach fatalnej zmiany.

Gdy piszę ten felieton, sprawa nie-
wykonanego wyroku zawisła i nie 
wiadomo, co się dalej stanie. Dołącza 
do zlekceważenia przez Beatę Szydło 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
przerobienia tegoż trybunału w żało-
sną atrapę i gremium uległych władzy 
obrzydliwych lizusów, do poniżania i re-
presjonowania sędziów oraz uczciwych 
prokuratorów, do zawieszenia w próżni 
sprawy symbolicznego powieszenia 
wizerunków parlamentarzystów euro-
pejskich, do dawania przez rządzących 
przyzwolenia faszystom na ekscesy i 
burdy oraz brutalne traktowanie im się 
sprzeciwiających, przede wszystkim ko-
panych i lżonych kobiet. Pod rządami 
Prawa i Sprawiedliwości, prawo i spra-
wiedliwość spsiało, zależy od widzimisię 
i kaprysów władzy, hańbiąc Polskę na 
arenie międzynarodowej! Prezes z Żoli-
borza, prawnik z wykształcenia (z dokto-
ratem) milczy, bo ważniejsza dla niego 
od etyki tej profesji jest chęć zdeptania 
myślących inaczej. Prawo ma być zbó-
jeckie, by utrzymać PiS przy korycie!

Kochani bene�cjenci 500 plus i in-
nych darów! Nie miejcie na względzie 
tylko własnej kabzy, wykażcie tak cenny 
dla Polaków honor i zwykłą przyzwo-
itość, występując w obronie deptanego 
prawa i opluwania przez prezesa i spół-
kę ludzi domagających się respektowa-
nia zdobyczy europejskiej cywilizacji. W 
przeciwnym wypadku może się zdarzyć, 
że kiedy sami będziecie potrzebować 
pomocy i sprawiedliwego potraktowa-
nia, władza pokaże Wam faka! A wtedy 
będzie za późno, by odwrócić ściągnię-
te na swoją głowę nieszczęście.

***
Redakcja nie odpowiada za przedstawio-

ne dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. 
Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedla-
ją poglądów i opinii redakcji.

Andrzej Basiński nie żyje
ło Mu razów, był osobą o pogodnym 
uosobieniu i bardzo życzliwą.

Wiadomość o śmierci Andrzeja 
Basińskiego rozeszła się lotem bły-
skawicy i bardzo poruszyła także Czy-
telników Tygodnika DB 2010. Roz-
dzwoniły się telefony z pytaniami: 
dlaczego, co się stało, kiedy pogrzeb? 
Były maile do redakcji oraz wpisy w 
mediach społecznościowych. Wielu z 
nich przyszło także oddać hołd Zmar-
łemu i odprowadzić Go na miejsce 
wiecznego spoczynku.

Redaktor Andrzej Basiński praco-
wał do ostatnich chwil swojego życia. 
Planował i przygotowywał kolejne 
publikacje, by przybliżyć Czytelnikom 
ważne i ciekawe informacje. Dziś, po-
grążeni w smutku i żalu, oddajemy 
w ręce naszych Czytelników ostatni 
numer Tygodnika DB 2010 z materia-
łami przygotowanymi przez naszego 
zmarłego kolegę. Tuż obok bardzo 
emocjonalny felieton „Ku bezprawiu”, 
a na stronie 13 materiał poświęcony 
Aleksandrowi Balcerowskiemu, jed-
nemu z najzdolniejszych polskich ko-
szykarzy, któremu Redaktor Andrzej 
Basiński bardzo kibicował.

Cześć Jego pamięci!
Robert Radczak

- Brak mi słów… bardzo przykra wiadomość – Radosław Romanik, mistrz Polski w kolarstwie szosowym.
- Jako sportowiec miałem z Andrzejem fajne rozmowy do jego artykułów na salach treningowych. Jeden z niewielu dzienni-
karzy, który potra�ł przesiedzieć na sali oglądając cały trening, a dopiero potem zadawał pytania. Stąd na pewno znał się 
na dyscyplinach sportowych, o których pisał i poznawał osoby, które opisywał. Oldschool dziennikarstwa, jeśli tak można 
nazwać. Niech spoczywa w spokoju – Mariusz Cieśliński, wielokrotny mistrz świata i Europy w kickboxingu i boksie taj-
skim.
- Bardzo lubiłam czytać jego artykuły, żal - Wiesława Bregisz.
- Bardzo żałuję. Godny szacunku i podziwu człowiek. Bardzo mi przykro, bo był naprawdę bardzo miłym człowiekiem i bar-
dzo kulturalnym - Bogumiła Stęszewska.
- Wspaniały, mądry i wrażliwy Człowiek... Wielki smutek... Wielka strata... - Anita Szczepańska.
- Wspaniały człowiek... żal i smutek - Sylwia Balcerowska.
- Wspaniały człowiek… niech ziemia będzie jemu lekka - Bolesław Brzuchacz, wałbrzyski poeta.
- Z czasem dołączę do Ciebie... byliśmy tyle lat razem i będziemy... pogadamy o tym co nam wyszło i nie... – dodał od siebie 
Roman Gileta, wałbrzyski dziennikarz i poeta.

sto po zwyczajnych, codziennych roz-
mowach z Czytelnikami spotykanymi 
na wałbrzyskich ulicach. Piętnował 
absurdy i wynaturzenia władzy świec-
kiej oraz kościelnej, ujmował się za 
krzywdzonymi, domagał się szacun-
ku i normalności. Na naszych łamach 
wiele razy toczył polemiki z osobami o 
odmiennych poglądach, zachowując 
w nich najwyższy szacunek dla swoich 
adwersarzy. I choć życie nie szczędzi-
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Jak przygotować się 
do rozmowy kwalifi kacyjnej?

Przygotowując się do rozmowy kwalifi kacyjnej 
pamiętaj, że może to być jedyna okazja 

do zaprezentowania siebie. Pamiętaj też, że rozmowa 
to sztuka, której możemy się nauczyć, doskonalić 

i ulepszać. Rozmowa kwalifi kacyjna to rodzaj rozmowy, 
na efektach których szczególnie nam zależy, 
co powinno być motywacją do tego, by się 

do niej właściwie przygotować.

Doradcy zawodowi 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 

zapraszają 
do współpracy oraz pomocy w przygotowaniu 

się do rozmowy kwalifi kacyjnej. 
ul. Ogrodowa 5B

Pokój nr 23, stanowiska: 10,11,12

Koalicja Obywatelska
Dużo ważnych zmian zaszło 

na liście kandydatów Koalicji 
Obywatelskiej, którą tworzą 
Platforma Obywatelska, No-
woczesna, Inicjatywa Polska, 
Komitet Obrony Demokracji 
i Partia Zieloni w jesiennych 
wyborach do parlamentu w 
okręgu obejmującym byłe 
województwo wałbrzyskie. 
Najważniejsza zmiana doty-
czy kandydata do Senatu RP 
w okręgu jednomandatowym 
obejmującym powiaty wał-
brzyski i świdnicki: Izabelę Ka-
tarzynę Mrzygłocką zastąpiła 
Agnieszka Kołacz – Leszczyń-
ska.

Przypomnijmy: 30 lipca 
2019 r. lider Koalicji Obywatel-
skiej Grzegorz Schetyna ogłosił 
liderów list tego ugrupowania 
w wyborach parlamentarnych. 
Na pierwszym miejscu listy 
KO w okręgu nr 2 jest były wi-
cepremier i minister obrony 

Tomasz Siemoniak, ale na ko-
lejnych miejscach pojawiło się 
wiele zmian. Przede wszystkim 
na drugie miejsce awansowała 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, 
która pierwotnie miała ubiegać 
się o mandat senatora. Z kolei 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
która pierwotnie miała być na 
trzecim miejscu kandydatów 
do Sejmu, powalczy o miejsce 
w Senacie. Na trzecią pozycję 
spadła Monika Wielichowska, 
która w pierwszej wersji miała 
być na drugim miejscu. Osta-
tecznie na liście kandydatów 
na posłów zabrakło radnego 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
Anatola Szpura, którego miej-
sce zajął kolega z rady i kapi-
tan koszykarskiego Górnika 
Wałbrzych - Rafał Glapiński, a 
także byłego senatora Romana 
Ludwiczuka, którego zastąpiła 
Marta Tumidalska.

Lista kandydatów Koalicji 
Obywatelskiej do Sejmu RP: 1. 

Tomasz Siemoniak, 2. Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka, 3. Mo-
nika Wielichowska, 4. Tomasz 
Szuszwalak, 5. Tomasz Mitra-
szewski, 6. Teresa Świło, 7. Ra-
fał Glapiński, 8. Andrzej Inglot, 
9. Mateusz Rosiak, 10. Paweł 
Onyśków, 11. Zbigniew Szczy-
gieł, 12. Jędrzej Świerczyński, 
13. Sylwia Osojca-Kozłowska, 
14. Jacek Iwancz, 15. Joanna 
Ben Amara, 16. Marta Tumidal-
ska.

Prawo i Sprawiedliwość
- Nasza lista w okręgu wał-

brzyskim jest mocna i zróżni-
cowana - są na niej dotych-
czasowi parlamentarzyści, 
samorządowcy, działacze spo-
łeczni. Zaczynamy kampanię! 
Każdego zainteresowanego 
pomocą w zbiórce podpisów 
poparcia w powiatach wałbrzy-
skim, świdnickim, dzierżoniow-
skim, kłodzkim i ząbkowickim 
proszę o kontakt na czacie 

Przedwyborcze układanki
13 października 2019 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. 

Dwa największe ugrupowania: PiS i Koalicja Obywatelska ogłosiły już 
pełne listy kandydatów na posłów w okręgu nr 2, który obejmuje byłe 
województwo wałbrzyskie. Pozostałe komitety dopiero tworzą listy.

– mówi minister Michał Dwor-
czyk, szef Prawa i Sprawiedli-
wości w byłym województwie 
wałbrzyskim, który otwiera li-
stę kandydatów do Sejmu RP. 
Drugie miejsce zajmuje szef 
PiS w powiecie świdnickim i 
poseł Ireneusz Zyska ze Świe-
bodzic, trzeci na liście jest były 
prezydent Świdnicy Wojciech 
Murdzek, a czwarty poseł z 
Wałbrzycha Maciej Badora. Na 
pozycji 8 jest radna Rady Miej-
skiej Wałbrzycha Beata Mucha, 
na miejscu 13 były przewod-
niczący Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Marek Tarnacki z 
Boguszowa-Gorc, a na miejscu 
15 Renata Wierzbicka – radna 
Rady Miejskiej Wałbrzycha i 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej Oddział w 
Wałbrzychu.

- Szanowni Państwo, drodzy 
Przyjaciele! Już o�cjalnie mogę 
poprosić was o wsparcie w je-
siennych wyborach. Będę ubie-
gał się o mandat Senatora RP. 
Dziękuję z góry za każdy wyraz 
życzliwości, pomocy i słowo 
polecenia! Ja postaram się me-
rytorycznie powalczyć – mówi 
Kamil Krzysztof Zieliński, były 
wicewojewoda wałbrzyski, a 
obecnie wiceprezes Wałbrzy-

skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Invest Park.

Lista kandydatów PiS do 
Sejmu RP: 1. Michał Dworczyk, 
2. Ireneusz Zyska, 3. Wojciech 
Murdzek, 4. Maciej Badora, 5. 
Marcin Gwóźdź, 6. Zuzanna 
Bielawska, 7. Renata Surma, 8. 
Beata Mucha, 9. Jerzy Dec, 10. 
Jarosław Węgłowski, 11. Bogu-
sław Szpytma, 12. Małgorzata 
Greiner, 13. Marek Tarnacki, 
14. Ewelina Szydłowska, 15. Re-
nata Wierzbicka, 16. Grzegorz 
Grzegorzewicz.

Lewica i PSL
Liderem listy Lewicy, któ-

rą tworzą kandydaci Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Wio-
sny Roberta Biedronia i Partii 
Razem, będzie Marek Dyduch 
(SLD), a znajdą się na niej mię-
dzy innymi Mariusz Kotarba 
(Wiosna) i Anna Starbowska 
(Partia Razem). - Do końca tego 
tygodnia zamkniemy proces 
układania naszej listy – zapew-
nia Marek Dyduch.

Polskie Stronnictwo Ludo-
we, które do wyborów pójdzie 
z ruchem Kukiz 15 i organi-
zacjami pozarządowymi pod 
szyldem PSL-Koalicja Polska, 
na 1 miejscu listy w okręgu 

nr 2 wystawiło Pawła Ganca-
rza – lidera PSL w Wałbrzychu. 
Nie wiadomo jeszcze, czy oba 
ugrupowania wystawią swoich 
kandydatów wyborach do Se-
natu RP.

Niezależny Lubiński
Z kolei radny Sejmiku Woje-

wództwa Dolnośląskiego Miro-
sław Lubiński z Wałbrzycha bę-
dzie kandydował w jesiennych 
wyborach do Senatu RP.

- Zamierzam startować w 
wyborach do Senatu. Jestem 
lekarzem, osobą niezależną, 
nie związaną z żadną par-
tią polityczną. Nie posiadam 
struktur partyjnych, subwencji 
i dostępu do mediów publicz-
nych, dlatego proszę Państwa 
o pomoc w mojej kampanii 
wyborczej. Pierwsze wyzwanie: 
zebranie podpisów poparcia 
mojego komitetu wyborcze-
go. W bardzo krótkim czasie. 
Każdą osobę, która chce mi w 
tym pomóc, proszę o zgłosze-
nie tego w komentarzu lub 
kontakt przez Facebook – ape-
luje do swoich sympatyków i 
wyborców Mirosław Lubiński, 
który mandat senatora pełnił w 
latach 2003 - 2005.

(RED)
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Z danych Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych wynika, że aż w 72% 
polskich szpitali brakuje personelu 
pielęgniarskiego i położnych. Choć 
liczba pracujących w tych zawodach 
wzrasta, to niedobory kadrowe wciąż 
są problematyczne, tak dla szpitali, jak 
i pacjentów, niejednokrotnie pozba-
wionych należytej opieki. Dlatego też 
absolwenci pielęgniarstwa nie mają 
żadnego problemu w znalezieniu za-

trudnienia, a oferty pracy są coraz 
atrakcyjniejsze. Od trzech lat uzyska-
nie tytułu licencjata pielęgniarstwa 
umożliwia Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu. Pierwsze dyplomowane 
pielęgniarki i pielęgniarze opuścili 
uczelnię w tym roku.  

Trzyletnie studia licencjackie podzie-
lone są na pięć bloków tematycznych, 
wśród których znajduje się: blok przed-

Studiuj pielęgniarstwo 
w Państwowej Wyższej Szkole im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 

nym kontaktem z pacjentem,  nawet 
jeśli jest on osobą niesłyszącą czy cu-
dzoziemcem. Realia pracy pielęgniarki 
i pielęgniarza studenci poznają jeszcze 
przed opuszczeniem murów uczelni, 
bowiem w trakcie trzech lat studiów są 
zobligowani do realizacji ok. 1100 go-
dzin zajęć praktycznych oraz 890 godzin 
praktyk zawodowych.

Z pewnością zawód pielęgniarki nie 
jest dla każdego, wymaga wiele empatii, 
poświęcenia i cierpliwości w kontakcie z 
drugim człowiekiem, a przy tym posiada-
nia wszechstronnej wiedzy  z szerokiego 
spektrum nauk medycznych i społecz-
nych. Jednak z drugiej strony, gwaran-
tuje ciągły samorozwój i satysfakcję. Jest 
to jeden z tych zawodów, który może 

stać się życiową pasją, a nie tylko pracą 
zarobkową. 

Do 20 września PWSZ w Wałbrzychu 
prowadzi rekrutację na studia I i II stop-
nia. Poza pielęgniarstwem (studia I stop-
nia), dokumenty rekrutacyjne można 
składać na kierunki: architektura wnętrz, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, � lologia, 
kosmetologia, pedagogika, techniki den-
tystyczne, logistyka, administracja studia 
I i II stopnia). Uczelnia posiada również 
ofertę studiów podyplomowych (Lean 
Management Toolbox, bezpieczeństwo 
i higiena pracy) oraz szkoleń z zakresu 
ryzyka zawodowego i zarządzania bez-
pieczeństwem. Szczegółową ofertę edu-
kacyjną można znaleźć na stronie: www.
pwsz.com.pl w zakładce „Dla kandydata”.

miotów typowo teoretycznych, jak m.in. 
anatomia, genetyka, biochemia i bio� zy-
ka czy farmakologia; blok przedmiotów 
związanych z naukami społecznymi, jak 
psychologia, pedagogika, etyka zawodu 
pielęgniarki; jest też blok nauk w zakre-
sie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz 
blok dedykowany opiece specjalistycz-
nej. Studenci poznają specy� kę pracy 
personelu pielęgniarskiego na niemal 
wszystkich typach oddziałów szpital-
nych – chorób wewnętrznych, pediatrii, 
chirurgii, ginekologii i położnictwa, psy-
chiatrii, anestezjologii, rehabilitacji, neu-
rologii, geriatrii. Uczą się pracy z osobami 
niepełnosprawnymi oraz nieuleczalnie 
chorymi, poznają podstawy ratownic-
twa medycznego. Zajęcia odbywają się 
w nowoczesnych salach, bogato wypo-
sażonych w sprzęt niezbędny do nauki 
zawodu.  

Bardzo bogaty program studiów 
pozwala wykształcić specjalistów posia-
dających wszechstronne kompetencje, 
które umożliwiają realizację wyzwań no-
woczesnej służby medycznej. Studenci 
pielęgniarstwa w PWSZ w Wałbrzychu, 
poza przedmiotami stricte związany-
mi z ich kierunkiem studiów, uczą się 
również języka migowego, języka an-
gielskiego, poznają przepisy dotyczące 
ochrony własności intelektualnej. Dzięki 
temu, mogą wykazać się profesjonal-

R E K L AMA

R E K L AMA

W Wałbrzychu odbyło 
się wyjątkowe wydarzenie 
- pierwsze w Polsce jedno-
dniowe Zawody w NicNie-
robieniu. - Wielu zadziwiła 
taka propozycja, natomiast 
zadanie nie było tak proste, 
jakby się mogło wydawać 
na pierwszy rzut oka – mówi 
Magdalena Kruszyńska, po-
mysłodawczyni i organiza-
torka imprezy.

Przypomnijmy: wydarzenie 
powstało w odpowiedzi na 
potrzeby, jakie niesie XXI wiek 
i ma swój początek w Korei 
Południowej. To tam powstały 
w 2014 roku pierwsze zawody 
w Nicnierobieniu, wymyślone 
przez artystkę Woops Yang. A 
w Polsce? Również żyjemy w 
wielkim pędzie, będąc ciągle 
zestresowanymi. Po zrealizo-
waniu wszystkich obowiązków, 
próbujemy coś uszczknąć dla 
siebie, ale ostatecznie kończy 
się to często zmarnowanym 
czasem przed komputerem, 
telewizorem, czy w najlepszym 
wypadku na sprzątaniu miesz-
kania... Z drugiej strony, mamy 
boom na osiągnięcia sportowe 
i wysiłek �zyczny. Popieram to 
jak najbardziej, ale uważam, 
że we wszystkim powinien być 
balans… Równowagą do na-
tłoku obowiązków i aktywne-

Nagrody za nicnierobienie

go spędzania czasu wolnego 
jest właśnie „nicnierobienie”. 
A czym to właściwie jest? Naj-
prościej ujmując wyciszeniem 
się. Możemy tego dokonać 
poprzez różnorodne techniki 
relaksacyjne, oddechowe, me-
dytacje, modlitwę, czy po pro-
stu bycie w Tu i Teraz, o których 
mówiła psycholog Magdalena 
Kruszyńska, podczas wykładu 
poprzedzającego same zawo-
dy. Uczestnicy mogli poznać 
dobre i złe strony stresu oraz 
metody, jak sobie z nim radzić 
i wykorzystywać na swoją ko-

rzyść. Jest to ważne, ponieważ 
umiejętne zawiadywanie stre-
sem i swoimi emocjami, chroni 
nas przed wieloma chorobami 
cywilizacyjnymi, a nasz orga-
nizm szybciej się regeneruje i 
wraca do zdrowia. Także na-
prawdę warto! Po wykładzie 
wszyscy mogli przetestować 
niektóre z omawianych tech-
nik, a następnie przystąpić do 
„rywalizacji”.

- Rywalizacji, która wcale 
taka kompetytywna nie była. 
Całemu wydarzeniu towarzy-
szyła raczej spokojna i rodzinna 

Patronami całego wydarzenia 
byli: Stowarzyszenie Mensa 
Polska, które uznało, że walka 
ze stresem, wspiera pracę na-
szego mózgu oraz poprawia 
całe funkcjonowanie organi-
zmu, Stowarzyszenie Promo-
wania Sportu i Rekreacji Yin i 
Yang, które organizuje niedłu-
go nieco odmienne od tego 
wydarzenia – Zawody Prze-

szkodowo – Sprawnościowe 
pod Galerią Victoria. - Wyda-
rzenie zakończyło się sukce-
sem. Mamy nadzieję, że zain-
spirowało ono uczestników i 
nie tylko ich, do całorocznego 
praktykowania „wyciszania się” 
oraz że spotkamy się za rok, w 
jeszcze większym gronie – do-
daje Magdalena Kruszyńska.

(RED)

atmosfera, a nagrody otrzymał 
każdy uczestniczący. Co praw-
da nie każdy stanął na podium, 
ale każdemu należały się brawa 
za odwagę i wytrwałość. Dzię-
ki naszym sponsorom, każdy z 
uczestników otrzymał dyplom 
uczestnika oraz wspaniałe 
nagrody i gadżety. Wstęp na 
całe wydarzenie był darmowy, 
natomiast można było wygrać 
nagrody o łącznej wartości na-
wet 370 zł - mówi psycholog 
i psychodietetyk Magdalena 
Kruszyńska, która była orga-
nizatorem całego wydarzenia 
wraz ze swoim projektem spo-
łecznościowym „Spójrz na Sie-
bie – poczuj zdrowie”, który 
można znaleźć na Facebooku. 
Współorganizatorem była Har-
cówka wraz z Magdaleną Lech, 
która udostępniła bezpłatnie 
to przepiękne miejsce w cen-
trum miasta Wałbrzycha.

Sponsorami nagród byli: 
Gmina Wałbrzych, która wspie-
rała całe wydarzenie, Fundacja 
Edukacji Europejskiej, która 
ufundowała główne nagrody, 
dyplomy, a także cały czas czu-
wała nad przebiegiem imprezy 
oraz Centrum Aktywnego Wy-
poczynku Aqua Zdrój, które 
podarowało na rzecz zawodów 
vouchery do wykorzystania u 
siebie w obiekcie oraz gadżety. 
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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.

Ostatnie wolne miejsca w sezonie!
PROMOCJA!

25.08 - 1.09 - 799 zł/os 
zamiast 999 zł

14 - 21.09  lub 15 - 22.09
za 699 zł/os z wyżywieniem 

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.

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

Dożynki i Święto 
Pieroga
Gmina Czarny Bór wraz z Bi-
blioteką+ Centrum Kultury za-
praszają na Dolnośląskie Świę-
to Pieroga i Dożynki Gminne. 
01.09.2019 r. stadion sportowy w 
Czarnym Borze stanie się areną 
tradycji dożynkowych i konkursu 
na najsmaczniejsze pierogi, w któ-
rym udział wziąć mogą zarówno 
zawodowi kucharze jak i amatorzy. 
Warunkiem udziału w konkursie 
jest nadesłanie wypełnionego for-
mularza zgłoszeniowego wraz z 
przepisem na danie konkursowe 
do 28 sierpnia 2019 r. na adres: 
Centrum Kultury w Czarnym Bo-
rze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny 
Bór lub na adres mailowy: piero-
gi@czarny-bor.pl. Indywidualnych 
zgłoszeń można dokonać w dniu 
konkursu kulinarnego w biurze za-
wodów w godzinach 11.00-14.00. 
Wzór formularza zgłoszeniowego 
dostępny jest w siedzibie Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, Urzę-
dzie Gminy w Czarnym Borze oraz 
na stronie internetowej:  www.
czarny-bor.pl i www.ck.czarny-bor.
pl. Organizatorzy wydarzenia do 
współpracy zapraszają również 
wytwórców oraz sprzedawców 
wyrobów rękodzielniczych i pro-
duktów regionalnych - kontakt 
mailowy lub telefoniczny: ck@ck.
czarny-bor.pl, tel. 74 84 50 242.

(JJ)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
XXI Szczawieńskie Spotkania 
z Folklorem „Jeka Obrenovac” 
z Serbii - 22.08, godz. 19.00, bi-
lety: 30 zł.

Koncert promenadowy - „Fa-
scynujący, baśniowy świat 
spektakli muzycznych” - 25.08, 
godz. 16.00, wstęp wolny.

V Festiwal Krystyny Jandy - 
„32 omdlenia” wg Antoniego 
Czechowa, reż. Andrzej Doma-
lik - 30.08, godz. 19.00, karnet 
– 150 zł.

V Festiwal Krystyny Jandy - 
„Słodki koniec dnia” - �lm Jacka 
Borcucha - 31.08, godz. 19.00, 
karnet – 150 zł.

Gala operowo- operetkowa - 
Sonori Ensamble - 12.09, godz. 
19.00, bilety: 50 zł.

Opera barokowa „Giove in 
Argo” - 20.09, godz. 19.00, bile-
ty: 50 zł.

Bodo Show - 28.09, godz. 
19.00, bilety: 45 zł.

(RED)

Pierwszy fragment nowe-
go dachu pojawił się już na 
Zakładzie Przyrodoleczni-
czym w Szczawnie-Zdroju.

Odbudowę zniszczonego 
w pożarze obiektu prowadzi 
spółka Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina SA. W lipcu Premier 
RP Mateusz Mazowiecki, który 
gościł w Szczawnie-Zdroju, po-
informował o rządowym wspar-
ciu odbudowy obiektu – rząd 
przekaże 1,8 mln zł, ponad 3 
mln przeznaczy także Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 

do którego należy spółka. Pod-
czas wizyty Mateusz Mazowiec-
ki podkreślał znaczenie polskich 
uzdrowisk dla gospodarki kraju. 
- Mamy w Polsce 45 uzdrowisk, 
chcę z całą mocą podkreślić, że 
dla nas wszystkich uzdrowiska 
są niezwykle ważnymi punk-
tami na mapie, z jednej strony 
atrakcji turystycznych, ale także 
na mapie przyrodolecznictwa i 
leczenia ludzi metodami natu-
ralnymi z wykorzystaniem wód 
mineralnych.

(ABP)

Na razie jest wyśmienite 
– i oby takie było także w zi-
mie. Gmina Szczawno-Zdrój 
zakupiła i zamontowała 6 
mobilnych sensorów do ba-
dania jakości powietrza w 
mieście.

Urządzenia zostały zamon-
towane m. in. przy cmentarzu 
na ul. Prusa, na Topolowej przy 
Orliku, w rejonie ronda przy ul. 
Solickiej, w Parku Szwedzkim, 
na deptaku i przy bibliotece 
na ul. Wojska Polskiego. Stan 
powietrza można sprawdzać za 
pośrednictwem aplikacji Airly.

- Jakość powietrza w uzdro-
wisku jest kwestią prioryteto-
wą, gmina stara się od dawna 
podejmować działania, by 
ograniczyć niską emisję. To 
chociażby likwidacja blisko 230 
palenisk w ramach programu 
Kawka, obecnie oczekujemy 
na decyzję IPAW w sprawie 
naszego wniosku, złożonego 
wspólnie z gminami Czarny Bór 
i Kamienna Góra na dotacje do 
wymiany ogrzewania w budyn-
kach wielo- i jednorodzinnych 
– mówi burmistrz Marek Fedo-
ruk. – Mobilne sensory przede 
wszystkim pokażą, jak wygląda 
sytuacja w sezonie grzewczym, 

Pokazują jakość 
powietrza

gdzie jest dobrze a gdzie jest 
gorzej tak, by można było pod-
jąć dalsze, skuteczne działania.

(ABP)

Już widać dach
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Już 28 sierpnia 2019 w naszym 
mieście odbędzie się Ogólnopolski 
Event Fines Cafe, podczas którego 
będziemy pobudzać do dobrych 
decyzji. Odwiedź nas w godzinach 
od 10 do 16 tuż przy naszej 
placówce Fines w Wałbrzychu 
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku). 
Strefa odpoczynku i darmowe 
napoje zagwarantowane! Chcemy 
dać mieszkańcom możliwość 
alternatywnej opcji spędzenia 
wolnego czasu na Finesowych 
leżakach i jednocześnie drobnym 

gestem urozmaicić codzienną 
drogę z pracy do domu czy 
popołudniowy spacer. Zależy 
nam, aby każdy dzień był dobrą 
okazją do spotkań w przyjaznej 
atmosferze – poznaj nas bliżej!

Fines jest obecnie czołowym 
pośrednikiem fi nansowym w Polsce. 
Oferta Fines to wiele banków 
i fi rm pozabankowych w jednym 
miejscu: kredyty gotówkowe, 
konsolidacyjne, kredyty dla fi rm, 
pożyczki samochodowe, pożyczki 
pozabankowe, ubezpieczenia 

Drodzy mieszkańcy Wałbrzycha! 
i leasing. Posiadamy ofertę 
kredytową zarówno dla emerytów, 
rencistów, osób pracujących na 
umowę o pracę, rolników, właścicieli 
fi rm a także dla tych którzy nie mają 
udokumentowanego dochodu.

W Fines znajdą Państwo ofertę 
wielu banków i fi rm pozabankowych. 
Różnorodność ofert wiodących 
banków oraz sprawdzonych 
i zaufanych fi rm pożyczkowych, 
umożliwia porównanie oraz 
wybranie najlepiej dopasowanej 
oferty kredytowej. A jest to możliwe 
już podczas jednego spotkania 
w biurze kredytowym, bez 
konieczności szukania ofert w wielu 
placówkach bankowych. Nasze 
usługi są bezpłatne. Przy okazji 
Fines Cafe mogą Państwo zbadać 
swoją zdolność kredytową oraz 
sprawdzić możliwość wzięcia 
kredytu gotówkowego lub obniżenia 
swoich miesięcznych zobowiązań 
dzięki kredytowi konsolidacyjnemu.

Jeśli nie mogą nas Państwo 
odwiedzić w dzień Fines Cafe, 
to zapraszamy codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 17.00 do obu naszych 
placówek w Wałbrzychu, które 
mieszczą się: przy ul. 1 Maja 4 (ok. 
50m od Rynku) tel. 74 666 88 99 
lub w dzielnicy Piaskowa Góra przy 

ul. Broniewskiego 69 (obok baru 
Małgosia) tel. 74 663 80 30.
Zachęcamy także do polubienia 
nas na Facebooku - Fines Operator 
Bankowy Wałbrzych - kredyty 
i pożyczki

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

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

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

25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! 

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

PROMOCJA
TRZECIA 
SZYBA 
W OKNIE 

GRATIS

R E K L AMAZamknięty przejazd 
w Boguszowie
Uwaga kierowcy! Z powodu 
nagłej awarii, Zakład Linii 
Kolejowych w Wałbrzychu 
zamknął przejazd kolejowy 
przy ul. 1 Maja w Boguszowie 
– Gorcach. Przejazd będzie 
nieczynny do poniedziałku – 
26.08.2019 r.

(RED)

Metal Mine Festival
Czwarta edycja Metal Mine Fe-
stival odbędzie się 24.08.2019 
r. w Wałbrzychu. Jak co roku na 
terenie Centrum Nauki i Sztuki 
- Stara Kopalnia rozbrzmiewać 
będą dźwięki, które zadowolą 
każdego słuchacza muzyki me-
talowej. Na scenie Starej Kopalni 
w tym roku wystąpią: Asphyx 
- death metal (Holandia), Hara-
kiri For The Sky - post black me-
tal (Austria), Embrional - death 
metal (PL), Devilish Impressions 
- black/death metal (PL), Spatial 
(PL), Entropia - post/psychode-
lic metal (PL), Rosk - post/ritual 
metal (PL). Bilety do nabycia za 
pośrednictwem ticketmaster.pl 
oraz: Wałbrzych – Stara Kopalnia, 
kasy Welcome Center, Pasaż Te-
sco w Szczawnie Zdroju - Biuro 
Usług Turystycznych Jolka.

(RED)

XI Sesja Rady Miejskiej 
w Boguszowie-Gorcach od-
będzie się 22 sierpnia 2019 
r. o godz. 9.00 w sali nr 101 
ratusza w Boguszowie. Naj-
ważniejszym punktem obrad 
będzie podjęcie uchwały o 
przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania 
burmistrza Boguszowa-Gorc.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawoz-

dania z działalności Burmistrza 
Miasta między sesjami.

3. Podjęcie uchwały o prze-
prowadzeniu referendum w 
sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Boguszowa-Gorc.

4. Wolne wnioski i oświad-
czenia radnych.

5. Informacje i komunikaty 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Boguszowie-Gorcach.

6. Zamknięcie sesji.
Przypomnijmy: wniosek o 

zwołanie sesji i rozpisanie refe-
rendum złożyli opozycyjni rad-
ni z klubu „Razem dla Boguszo-
wa-Gorc”. Dołączyli do niego 
projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Boguszowie-Gorcach o prze-

prowadzeniu referendum w 
sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Boguszowa-Gorc wraz 
z uzasadnieniem oraz opinią 
prawną.

- 20 listopada 2018 r. Pan 
Jacek C. złożył uroczyste ślu-
bowanie i tym samym zobo-
wiązał się przed Radą Miejską 
w Boguszowie-Gorcach oraz 
społecznością Gminy Bogu-
szów-Gorce, że jako burmistrz 
dochowa wierności prawu 
a powierzony urząd będzie 
sprawował tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności 
mieszkańców Boguszowa-
-Gorc. Od tamtej chwili minęło 
już 8 miesięcy, z czego 7 mie-
sięcy Burmistrz Miasta Bogu-
szowa-Gorc spędził w areszcie. 
Niespełna miesiąc po objęciu 
stanowiska sytuacja prawna 
Pana Jacka C. diametralnie 
się zmieniła. Stał się osobą, na 
której ciążą poważne zarzuty 
karne, co z kolei przełożyło się 
na wykreowanie bardzo nega-
tywnego wizerunku o Gminie 
Boguszów – Gorce. Prokura-
tura Okręgowa zarzuciła Panu 
Jackowi C. popełnienie nastę-

pujących przestępstw: przyję-
cia korzyści majątkowej w wy-
sokości 70 000 złotych; płatnej 
protekcji czyli pośredniczenia 
w załatwieniu sprawy w za-
mian za obietnicę otrzymania 
korzyści majątkowej dzięki 
wpływom w instytucji pań-
stwowej; niegospodarności i 
wyrządzenia Gminie Boguszów 
– Gorce szkody w wielkich roz-
miarach w kwocie ponad 4 mi-
lionów złotych. (…) Nie do nas 
należy rozstrzyganie, czy po-
stawione Panu Jackowi C. za-
rzuty są słuszne, czy nie. Celem 
referendum nie jest osądza-
nie, czy burmistrz jest winny 
wskazywanych czynów, gdyż 
to zadanie wymiaru sprawie-
dliwości. Istotne w tej kwestii 
jest natomiast to, że taka sytu-
acja nigdy nie miała miejsca w 
naszej wspólnocie samorządo-
wej i z każdym kolejnym dniem 
naraża społeczność naszego 
miasta na duże i wciąż rosnące 
straty wizerunkowe i �nanso-
we. W związku z tą szczególną 
sytuacją Rada Miejska w dniu 
26 czerwca 2019 r. podjęła 
uchwałę - apel skierowany do 

Rada uchwali referendum 
w Boguszowie – Gorcach?

Burmistrza Miasta Jacka C. o 
złożenie rezygnacji z zajmowa-
nego stanowiska. (…) Jednak 
do dnia dzisiejszego Pan Jacek 
C. nie odniósł się do podjętego 
apelu, co w ocenie radnych 
świadczy o braku dobrej woli. 
Z uwagi na dużą presję spo-
łeczną, w tym oczekiwanie na 
doprowadzenie do klarownej 
sytuacji w naszym mieście i 

samorządzie zasadnym jest 
oddanie władzy mieszkań-
com, aby wypowiedzieli się w 
referendum podejmując decy-
zję co do przyszłości naszego 
wspólnego dobra, jakim jest 
Miasto Boguszów-Gorce – na-
pisali z klubu „Razem dla Bo-
guszowa-Gorc” w uzasadnie-
niu wniosku.

(RED)
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Szanowni klienci!
Jesteśmy sprawdzonym dostawcą, dz-
iałającym na rynku od ponad 25 lat. 
Posiadamy skład stali, który oferuje 
szeroką gamę wyrobów hutniczych. 
Oprócz stali zbrojeniowej, blach, dwu-
teowników i kątowników posiadamy 
pro� le zamknięte w bardzo róż-
norodnych rozmiarach. Nasz zespół jest 
w pełni do Państwa dyspozycji, służąc 
pomocą w doborze odpowiedniego 
asortymentu. Gwarantujemy zawsze 
terminową dostawę i zapewniamy 
wysoką jakość dostarczanych produk-
tów.

JEŚLI BUDUJESZ, REMONTUJESZ 
ODWIEDŹ NAS! 

MAMY BARDZO ATRAKCYJNE CENY 
NA PRĘTY ZBROJENIOWE.

Zapraszamy do naszego Oddziału 
w Wałbrzychu przy ul. Sportowej 9, 

dzielnica Sobięcin, 
tel. do kontaktu 74 842-58-96

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

Darmowy Internet
W obrębie budynków urzędo-
wych w Rynku oraz ul. Stefana 
Żeromskiego 27 w Świebo-
dizcach uruchomiony został 
hotspot wi�, który umożliwia 
bezpłatny dostęp do Internetu. 
Należy tylko połączyć się hot-
spotem o nazwie HotSpot-UM i 
wpisać kod z vouchera, który jest 
dostępny do pobrania w biurze 
podawczym Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach przy ul. Że-
romskiego 27 lub w sekretariacie 
urzędu w ratuszu (Rynek 1). Vo-
ucher ważny jest jedną dobę, a 
osoba, która zgłosi się po, niego 
otrzyma go bezpłatnie. Docelowo 
planowane są na terenie miasta 
inne miejsca, w których będzie 
można skorzystać z nieodpłatne-
go dostępu do Internetu.

(OAPS)

Bezpłatne szkolenie
Zostały 2 ostatnie wolne miej-
sca na szkolenie „Mój biznes 
w sieci” organizowane przez 
Gminę Świebodzice w dniach 
24 - 25 sierpnia 2019 r. Jedynym 
warunkiem uczestnictwa w bez-
płatnym szkoleniu jest wiek po-
wyżej 25 lat oraz zamieszkiwanie 
na terenie Świebodzic. O uczest-
nictwie decyduje kolejność zgło-
szeń, których można dokonać za 
pomocą wypełnionego formula-
rza drogą elektroniczną na adres: 
joanna.szynalska@swiebodzice.
pl, ilona.rubis@swiebodzice.pl 
lub telefonicznie 74 645 63 09.

(WP)

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Świebodzicach 
zwycięzcą konkursu PSE 
„WzMOCnij swoje otocze-
nie”, dzięki czemu przed-
szkolaki i uczniowie w Świe-
bodzicach wkrótce będą 
mogli uczyć się programo-
wania za pomocą specjalnej 
maty edukacyjnej.

Urządzenie tra� do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Ma-
rii Dąbrowskiej, która zdobyła 
grant od Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych w ramach 
konkursu „WzMOCnij swoje 
otoczenie”. Projekt „Zakoduj 
swoją przyszłość” zostanie zre-
alizowany do końca 2019 roku. 
Jego celem jest pobudzenie 
kreatywności i nauka logicz-
nego myślenia. Zajęcia z wy-
korzystaniem maty edukacyj-
nej „kodowanie na dywanie”, 
gier i innych pomocy dydak-
tycznych będą skierowane do 
dzieci przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych, a także osób 
dorosłych o szczególnych po-
trzebach edukacyjnych. W so-
botnie popołudnia w zajęciach 
będą mogły uczestniczyć całe 
rodziny. Wszystkie informacje 
będą dostępne pod adresem 
www.biblioteka.swiebodzice.
pl oraz na pro�lu Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Świebo-

Programowanie w bibliotece

dzicach na Facebooku (facebo-
ok.com/mbp.swiebodzice/).

- W gminach, w których re-
alizujemy inwestycje, przepro-
wadziliśmy pierwszą edycję 
konkursu dobrosąsiedzkiego 
na grantowe projekty spo-
łeczne. Wspierając �nansowo 
najlepsze inicjatywy chcemy 
poprawiać komfort życia lo-
kalnych społeczności. Mamy 
nadzieję, że zwycięski projekt 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świebodzicach przyczyni się 
do organizacji nowatorskich 
i inspirujących zajęć dla przy-
szłych programistów - mówi 
Beata Jarosz-Dziekanowska, 
rzeczniczka prasowa PSE. – 
Zależy nam, aby być dobrym 
sąsiadem. W ramach Progra-
mu inwestycyjnego „Wypro-

wadzenie mocy z Elektrowni 
Turów wraz z poprawą warun-
ków zasilania południowo-za-
chodniej Polski” budujemy na 
terenie Gminy Świebodzice li-
nię przesyłową relacji Mikuło-
wa-Świebodzice. Dzięki tej in-
westycji istotnie zwiększy się 
niezawodność dostaw energii 
elektrycznej dla całego regio-
nu – dodaje Beata Jarosz-Dzie-
kanowska.

Trwający od lutego konkurs 
PSE „WzMOCnij swoje otocze-
nie” miał na celu wyłonienie 
najlepszych projektów zwią-
zanych z rozwojem lokalnej 
infrastruktury społecznej, ak-
tywizacją życia społecznego i 
kulturalnego oraz �nansowe 
wsparcie w ich wdrożeniu.

(WP)

Świebodziczanie kolejny 
raz pokazali wielkie serca i 
oddali 9 litrów krwi.

Tradycyjna, comiesięcz-
na zbiórka krwi odbyła się w 
Miejskim Dom Kultury w Świe-
bodzicach. W ciągu 4 godzin 
trwania akcji, 20 krwiodawców 
oddało 9 litrów tego życiodaj-
nego płynu. Na uczestników 
czekały upominki (koszulki, 
gadżety miejskie) i pakiety 

regeneracyjne. - Wszystkim 
krwiodawcom serdecznie 
dziękujemy za ich bezcenny 
dar – podkreślają organizato-
rzy akcji: Miasto Świebodzice, 
Miejski Dom Kultury, Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzi-
cach.

(WP)

Oddali krew
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Zagrają orliki
Zapraszamy dzieci i młodzież 
do udziału w Podwórkowej 
Lidze Piłkarskiej „Głuszyckie 
Orliki 2019”. Turniej rozegrany 
zostanie w sobotę, 24 sierpnia na 
kompleksie boisk Orlik w Głuszy-
cy i rozpocznie się o godz. 15.00. 
Zgłoszenia ośmioosobowych 
drużyn przyjmują lokalni ani-
matorzy sportu - Sławomir Kulik 
i Zbigniew Ogrodnik w czasie 
dyżurów na boiskach komplek-
su Orlik w Głuszycy. Warunkiem 
uczestnictwa jest zgłoszenie 
drużyny i dostarczenie pisem-
nej zgody rodziców/opiekunów 
prawnych członków drużyn. 
Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. Ilość miejsc ograniczona 
i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowe informacje udzie-
lane są także pod nr tel. 503 102 
817, 500 011 575 oraz w siedzibie 
Centrum Kultury-MBP w Głuszy-
cy. Regulamin i zgody do pobra-
nia na www.ckmbp.gluszyca.pl.

(MC)

Sudecka Żyleta
Na maraton pieszy „Sudecka 
Żyleta” do Głuszycy zjeżdżają 
ludzie z całej Polski, by zmie-
rzyć się z jednym z najtrud-
niejszych maratonów w kraju. 
Zawodnicy wyruszą 23 sierpnia 
o godz. 20.00 z boiska miejskie-
go przy ul. Dolnej w kierunku 
Jedliny-Zdrój i Mieroszowa, by 
powrócić do Głuszycy. Po dro-
dze nie zabraknie dobrej zabawy 
i stromych podejść, czyli tego, z 
czego słynie Żyleta. W tym roku 
organizatorzy przygotowali trasę 
o długości prawie 70 km z prze-
wyższeniami sięgającymi 3000 
m. Limit czasu na przejście mara-
tonu wynosi 21 godzin.

(MC)

Piknik strażacki
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Sokołowsku zaprasza na pik-
nik strażacki z okazji zakoń-
czenia wakacji. Impreza roz-
pocznie się 24 sierpnia o godz. 
13.00 na placu przy Górniku.
- Wszystkim serwować będziemy 
kawę i herbatę, kiełbaski z grilla 
lub z ogniska, przepyszne cia-
sta, kukurydzę dla najmłodszych 
oraz specjalność OSP Sokołow-
sko – grochówkę z kuchni polo-
wej. O dobrą muzykę i zabawę 
zadba nasz strażacki wodzirej L 
Dolarek. Swoją obecnością za-
szczyci nas także „Rozrywkoland” 
z dmuchańcami. Piknik jest akcją 
charytatywną, której celem jest 
doposażenie naszej jednostki 
w sprzęt pomagający w akcjach 
ratowniczych. Ty pomagasz nam, 
my pomagamy tobie – podkre-
ślają druhowie z OSP Sokołow-
sko.

(RED)

Szukają pracowników
W związku z planowanym 
rozpoczęciem działalności 
Lokalnych Ośrodków Inte-
gracji Społecznej w Strudze i 
w Chwaliszowie – od począt-
ku września 2019 r – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach po-
szukuje pracowników na sta-
nowiska: koordynator Lokalnych 
Ośrodków Integracji Społecz-
nej – pracy środowiskowej (cały 
etat), wychowawca w LOIS w 
Strudze (1/2 etatu), wychowaw-
ca w LOIS w Chwaliszowie (1/2 
etatu). Szczegóły oferty u kierow-
nika GOPS (tel. 74 8452 730) lub 
na stronie internetowej www.
gops-starebogaczowice.com.pl 
w aktualnościach. Oferty można 
składać do 23 sierpnia 2019 r.

(IL)

Fundacja Sztuki Współcze-
snej In Situ serdecznie zapra-
sza wszystkich miłośników 
dobrego �lmu, do Kinoteatru 
Zdrowie w Sokołowsku przy 
ul. Głównej 36, gdzie odbędą 
się dwie projekcje.

Pierwszą z nich będzie 23 
sierpnia 2019 r. o godzinie 
19.00 „Kraina wielkiego nie-
ba” Paula Dano z Carey Mulli-
gan i Jakiem Gyllenhaalem w 
rolach głównych. W sobotę, 
24 sierpnia o godzinie 19.00, 
organizatorzy zapraszają na 
retrospektywę �lmów Macieja 
Buchwalda oraz spotkanie z 

reżyserem. Filmami prezento-
wanymi w ramach retrospek-
tywy będą: „Nie ma o czym 
milczeć” (2007), „Horoskopy 
miłości” (2012), „Kac” (2015), 
„Strapiony mężczyzna” (2016), 
„Szczęście” (2018). Bilety (14 zł 
normalny, 10 zł ulgowy, 10 zł 
mieszkańcy Gminy Mieroszów) 
można rezerwować za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: 
kinozdrowie@sokolowsko.org. 
Więcej informacji na: www.
kinozdrowie.pl oraz na pro�lu 
Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko 
na Facebooku.

(RED)

Filmowy weekend

Na placu przy głuszyckim 
kościele pw. Chrystusa Kró-
la odbył się Wielki Koncert 
Uwielbienia „Theotokos” 
– Pani Radości połączony z 
Apelem Jasnogórskim trans-
mitowanym na żywo przez 
Telewizję Trwam.

Na scenie wystąpili: Michał 
Chorosiński, Dominika Figur-
ska-Chorosińska, Anna Soko-
łowska-Alabrudzińska, Marta 
Wilk, Marcin Jajkiewicz, Jakub 
Oczkowski, Łukasz Szczepanik, 
Anna Lasota oraz dzieci – Lu-
dwik Alabrudziński, Victoria 
Jajkiewicz, Zuzanna Jajkiewicz. 
Gościem specjalnym był Henryk 
Gołębiewski, aktor znany przede 
wszystkim z seriali „Podróż za je-
den uśmiech” czy „Stawiam na 
Tolka Banana”. Całość wyreży-
serował Łukasz Lech.

Artyści zaśpiewali wiele 
pięknych pieśni, wśród nich 
znalazły się „Abba Ojcze” i 
„Panno pszeniczna”. Wykonali 

też utwór „Pani radości”, która 
została skomponowana spe-
cjalnie na głuszycki koncert. 
Wykonawcom przez cały wie-
czór towarzyszyła orkiestra Arte 
Symfoniko pod batutą Mieczy-
sława Smydy oraz chór Happy 
Souls  pod kierownictwem Mar-
tyny Młynarskiej-Modlińskiej.

Na zaproszenie Burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda oraz 
proboszcza para�i pw. Chrystu-
sa Króla ks. Sławomira Augusty-
nowicza przybyło wielu gości. 
Wśród nich wicemarszałek Dol-
nego Śląska Marcin Gwóźdź, 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, posłowie na Sejm 
Katarzyna Izabela Mrzygłocka, 
Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska, Maciej Badora i Wojciech 
Murdzek, biskup diecezji świd-
nickiej Ignacy Dec oraz po-
chodzący z Głuszycy biskup 
pomocniczy diecezji legnickiej 
Marek Mendyk.

(MC)

Koncert gwiazd 

- Powiat Wałbrzyski wspólnie z Gminą Mieroszów realizuje pierwszy etap 
budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej z Sokołowska do wiaduktu 
kolejowego w Kowalowej. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 40 tysięcy 
złotych z budżetu Gminy Mieroszów – podkreśla Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Budują chodnik

Słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Miero-
szowie aktywnie spędzają 
ostatnie dni tegorocznych 
wakacji. 

- Sejmowe korytarze oraz 
sale opanowali studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z 
Mieroszowa, którym opowie-
działam m.in. o pracy posła. 
Dziękuję serdecznie za odwie-
dziny – mówi posłanka na Sejm 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka. 
Mieroszowscy seniorzy zwie-

dzali także inne atrakcje stolicy 
Polski. A kilka dni wcześniej, 
w Mieroszowskim Centrum 
Kultury gościli Barbarę Pry-
makowską, która otrzymała 
tytuł Doctor honoris causa od 
Uniwersytetu III Wieku w Mie-
roszowie. 77 - letnia kobieta z 
wielką charyzmą opowiedziała 
słuchaczom o swojej drodze 
sportowej, na której zdobyła 
m.in. Mont Blanc i Koronę Ma-
ratonów Świata.

(RED)

Seniorzy w stolicy

Ślub jak i Wesele to jedno z najpiękniej-
szch i niezapomnianych przeżyć w życiu. 
Warto dołożyć należytych starań aby w 
tym dniu wszystko było idealne. 
Podejscie młodych par zmienia się w tej 
kwestii coraz bardziej. Obecne wesela w 
niczym już nie przypominają tych z przed 
lat gdzie królowały przaśne i przypadkowe 
dekoracje. Dziś przyjęcia weselne to niemal 
kwiatowe przedstawienie w anturażu do-
kładnie przemyślanych i spersonalizowa-
nych dodatków. Liczy się przede wszystkim 
spójność elementów i efekt zaskoczenia.
Istotna jest tematyka oraz dopracowanie 
szczegółów. Nasza fi rma Pachnący Ślub by 

Flowerbox stara się zaspokoić coraz bar-
dziej otwartych oraz świadomych swoich 
potrzeb klientów i jednoczesnie zdjąć z nich 
stres towarzyszący przygotowaniom.
A jakie są obecne trendy ślubne? Od kilku 
już sezonów dominuje lekki i delikatny, na-
turalny styl przybliżający nas do natury. 
Mocno zaznaczył się tu styl boho. Kwia-
towe wianki na rozwianych włosach i bu-
kiety zrobione jakby od niechcenia, powoli 
ustępują jednak miejsca stylowi glamour, 
który zaczyna ponownie wchodzić na ślub-
ne sale. Szczególnie pożądanym kolorem 
w obecnym i nadchodzącym sezonie jest 
złoto i miedź w parze z błękitem, różem 

czy szmaragdową zielenią,a także dla od-
ważnieszych par z granatem lub czernią. 
Tak naprawdę wszystko jest dozwolone, 
czy będzie to styl leśny o zapachu mchu i 
paproci, czy egzotyczny pełen orientalnej 
zieleni, czy też romantyczny pełen paste-
lowych barw lub też prowansalski o zapa-
chu drewna i rumianku. Ważne, aby była to 
właśnie Wasza bajka, w której chcecie się 
tego dnia znaleźć. My jesteśmy od tego by 
przybliżyć Was do tego marzenia.
Zapraszamy wszystkie pary pragnące po-
wierzyć  nam to zadanie do rezerwacji ter-
minów na 2020 r. Mamy jeszcze kilka wol-
nych terminów  na 2019r.

Wymarzony, pachnący ślub

Kwiaciarnia Flowerbox I ul. Hetmańska 80 B I Wałbrzych I (Podzamcze naprzeciwko bazaru)
czynne: pon – pt 9:00 – 17:00, sob 8:00-16:00 I tel. 536 939 135 I fb: Flowerboxwałbrzych      I fb: Pachnący Ślub
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Od 13 lat w Gminie Walim 
smakosze sera mają swoje 
święto. 15 sierpnia Dziećmo-
rowice już po raz trzynasty 
zamieniły się w stolicę serów 
podczas Festiwalu Sera, któ-
ry zorganizowała Gmina Wa-
lim  wraz z Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu oraz 
Karczmą Góralską.

Uczestnicy wydarzenia 
mogli z bliska przyjrzeć się 
efektom pracy serowarów, 
spróbować różnych gatunków 
sera oraz skorzystać z usług rę-
kodzielników. Jak zawsze wiel-
kim wzięciem cieszyła się zupa 
serowa, tradycyjnie serwowa-
na przez Wójta Gminy Walim 
Adama Hausmana. W niezwy-
kłej atmosferze i unoszącym się 
aromacie lubczyku, wójt wydał 
565 porcji zupy! Tegoroczny 
Festiwal Sera, jak wszystkie 
poprzednie, ob�tował w zna-
komite sery i potrawy z sera, bo 
też taka jest jego rola. Tradycją 
jest, że w trakcie festiwalu od-
bywają się dwa konkursy – na 
najlepszy ser i najlepszą potra-
wę z sera.

Jury nie miało łatwego za-
dania w wyborze najlepszej 
potrawy. W kategorii produ-
cent sera najlepszy okazał się 
Andrzej Rokicki. Wójt Adam 
Hausman osobiście podzię-
kował wszystkim serowarom 
za uczestnictwo w festiwalu. 
I miejsce, w konkursie na naj-
lepszą potrawę i bon od Wójta 
Gminy Walim na kwotę 2000 zł 
z przeznaczeniem na wyjazd 
turystyczny przyznano Małgo-
rzacie Domagała – Jabłońskiej, 
II miejsce i bon na 500,00 zł 
„wygotowała” Teresa Tarnow-
ska, a miejsce III i bon na 300 
zł otrzymała Joanna Zacharska 
– Błaszczyk. Jury wyróżnienie 

Kładka powstała jako jedna 
z trzech części projektu „Zwięk-
szenie udostępniania zasobów 
przyrodniczych oraz rozwój 
nowych form edukacji eko-
logicznej, dzięki rozbudowie 
Turystycznego Centrum Edu-
kacji Ekologicznej „Choina” i 
poprawie organizacji ruchu tu-
rystycznego w Gminie Walim”. 
Nowa kładka, która powstała 
na miejscu dawnego mostu 
wiszącego, została stworzona 
według projektu opracowa-
nego przez Zespół Badawczo-
-Projektowy “Mosty-Wrocław”, 
pod kierownictwem prof. Jana 
Biliszczuka z Politechniki Wro-
cławskiej.

Otwarcie kładki rozpoczęło 
się 13 sierpnia 2019 r. terenie 
hotelu Maria Antonina w Zagó-
rzu Śląskim, koncertem Filhar-
monii Sudeckiej z Wałbrzycha, 
która wykonała utwory znane 
i przyjemne do słuchania dla 
szerokiego grona publiczno-
ści. Wójt Gminy Walim Adam 
Hausman przywitał znamie-
nitych gości, w kilku też zda-
niach przedstawił historię po-
wstawania kładki, natomiast 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej zapoznał zebranych 
z faktami dotyczącymi współ-
�nansowania inwestycji przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014- 2020 w 
ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Poinformował, 
że Gmina Walim w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Aglomeracji Wał-
brzyskiej otrzymała najwięcej 
środków z Unii Europejskiej 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Natomiast dyrek-
tor Przedstawicielstwa Regio-
nalnego Komisji Europejskiej 
we Wrocławiu Jacek Wasik 
podkreślił, że dzięki środkom 
unijnym, tak bardzo pięknieje 
Dolny Śląsk. Po koncercie wójt 
Walimia Adam Hausman oraz 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, dokonali otwar-
cia kładki. Zamiast przecięcia 
wstęgi, nastąpiło włączenie 
oświetlenia kładki.

Przypomnijmy: kładka to 
dwuprzęsłowa konstrukcja 
wstęgowa o rozpiętości przę-
seł od 22 do 80 metrów i cał-
kowitej długości prawie 126 
metrów. Pomost o wysokości 
konstrukcyjnej 0,32 metra i 
szerokości podstawowej 2,40 
metra, zwiększającej się do 
4,90 metra w miejscach plat-
form widokowych, został wy-
konany z 49 prefabrykowanych 
elementów żelbetowych. Dłu-
gość modularna elementu to 
2 m, a kształt dostosowano do 
szerokości, uwzględniając lo-
kalne poszerzenia kładki. Masa 
pojedynczych prefabrykatów 
wynosi od 1,6 do 3,9 tony. Żel-
betowe prefabrykaty pomostu 
ułożone zostały na 4 linach 
nośnych Kładka osadzona jest 
na dwóch podporach brzego-
wych oraz jednej pośredniej. 
Nie lada atrakcję stanowi wy-

posażenie kładki. Ustawiona 
luneta, pozwoli podziwiać 
piękne krajobrazy okalające 
malowniczo położone jezioro 
Bystrzyckie oraz wynurzający 
się z góry Choina zamek Grod-
no. Ławki, posadowione w naj-
szerszych miejscach, zachęcą 
do odpoczynku, nie tylko pięk-
nym widokiem, ale także mul-
timedialnym wyposażeniem, 
modułami dźwiękowymi i 
podświetleniem LED. W ław-
kach zamontowano urządze-
nia umożliwiające odtwarzanie 
efektów dźwiękowych, tj. od-
głosy ptaków i szumu wody, 
zapowiedziane wcześniej 
przez lektora. Będziemy je sły-
szeć po naciśnięciu przycisku. 
Ciekawe jest także oświetlenie 
w balustradzie kładki z możli-
wością zmiany kolorów.

Projekt do�nansowany 
został z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
Województwa Dolnośląskie-
go 2014- 2020 Nr projektu 
RPDS.04.04.04-02-0001/18. Cał-
kowity koszt projektu 13 184 
989,29 zł. Kwota otrzymanego 
do�nansowania 7 274 018,40 
zł. Natomiast na realizację zada-
nia „Rozbiórka i budowa kładki 
dla pieszych nad Jeziorem By-
strzyckim w Zagórzu Śląskim” 
wydatkowano kwotę prawie 
7,2 mln zł. W najbliższym czasie 
zostanie zakończone ostatnie 
zadanie projektu, czyli budynek 
Centrum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego.

(AM)

Święto sera

przyznało Marcinowi Madzia-
rze, a bonem o wartości 1000 
zł Rada Gminy Walim wyróż-
niła Stanisławę Skowrońską. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody za udział w konkur-
sie. Upominki uczestnikom 
konkursu wręczyli Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman wraz 
z burmistrz z zaprzyjaźnionej 
Gminy Wolin Ewą Grzybowską 
oraz posłankami na Sejm: Iza-
belą Katarzyną Mrzygłocką i 
Agnieszką Kołacz-Leszczyńską.

- Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za przygotowanie 
tak wspaniałych smakołyków!

Serdeczne podziękowanie 
składamy także Andrzejowi 
Sumara za o�arowanie na-
szym gościom tortu Pavlowa. 
Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności składamy naszej radnej 
Danucie Szczęśniak za wielką 
pomoc w zorganizowaniu tego 
wspaniałego święta. Nie obyło 
się tez bez pomocy strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Dziećmorowic – dzięki tym 
wspaniałym ludziom po raz 
kolejny bezpiecznie mogli-
śmy dojechać na to wspaniałe 
wydarzenie. Wspaniała zaba-
wa nie przeszkodziła Wam w 

otwarciu serc na pomoc dla 
innych. W trakcie festiwalu 
wielu z nas wsparło zbiórkę na 
rzecz Agnieszki Kudyry, która 
zbiera fundusze na operację 
ratującą jej zdrowie. Dziękuje-
my! Dziękujemy także naszym 
wspaniałym sówkom – Małej i 
Dużej za czas spędzony z  naj-
młodszymi gośćmi festiwalu. 
Atrakcją wieczoru był występ 
Nowatora, przy którym każdy 
mógł wrzucić na luz. Do tańca 
grał także zespół Laser. Muzykę 
taneczną serwował Dj Tommy. 
Wystąpił też Młodzieżowy Ze-
spół Folklorystyczny Ciobana-
sul z Rumunii. Ten wspaniały 
czas dane nam było spędzić 
z przyjaciółmi z Gminy Wolin, 
bowiem odwiedziła nas bur-
mistrz Wolina oraz przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Wolińskiej. Punktualnie 
o 22.00 mieliśmy okazję po-
oglądać piękny pokaz ogni 
sztucznych. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim naszym 
gościom, mieszkańcom i tury-
stom za mile spędzony czas i 
zapraszamy za rok – podkreśla-
ją organizatorzy Festiwalu Sera 
w Dziećmorowicach.

(AM)

Nowa atrakcja w Zagórzu
Zagórze Śląskie, a tym samym Gmina Walim, czyli Kraina Sowiogórskich Tajemnic, 

ma nową, niespotykaną atrakcję turystyczną. Brzegi jeziora Bystrzyckiego połączyła, 
najdłuższa w Polsce, wisząca kładka o konstrukcji wstęgowej i jedyna wieloprzęsłowa.
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Zapraszamy na kolar-
ski weekend! Zachęcamy 
do startu w Wałbrzych Ba-
ranowski Tour – kolarskiej 
imprezie organizowanej 
przez szosowych mistrzów: 
Cezarego Zamanę i Dariusza 
Baranowskiego. Ponadto 24 
sierpnia w Centrum Aqua 
Zdrój odbędzie się spotkanie 
z kolarzami.

Zapisy na Wałbrzych Ba-
ranowski Tour trwają. Zgłosić 
się można internetowo (www.
tour.zamanagroup.pl) lub bez-
pośrednio w biurze zawodów 
24 bądź 25 sierpnia. Program 
imprezy: 24 sierpnia, Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Aqu-

a-Zdrój: godz. 15.00 -18.00- za-
pisy w biurze zawodów, godz. 
16.00 – kolarskie spotkanie z 
Dariuszem Baranowskim i Ce-
zarym Zamaną; 25 sierpnia, 
Stadion Nowe Miasto: godz. 
9.00-11.30 – zapisy w biurze 
zawodów, 12.00 – start dy-
stansu Pro, godz. 12.04 – start 
dystansu 1/2 Pro, godz. 13.40 
– orientacyjny �nisz pierw-
szych zawodników z dystansu 
1/2 Pro, godz. 14.50 – orien-
tacyjny �nisz pierwszych za-
wodników dystansu Pro, godz.  
15.30 – dekoracja dystansu ½ 
Pro, godz. 15.45 – dekoracja 
dystansu Pro.

(RED)

Baranowski Tour

Patrycja Piotrowska wy-
walczyła kolejny medal mi-
strzostw Polski w kolarstwie.

Tym razem w Mistrzostwa 
Polski w Sprintach, które zo-
stały rozegrane w Sławnie 
koło Piotrkowa Trybunalskie-
go, wałbrzyszanka zajęła trze-
cie miejsce w kategorii do lat 

23. Tego dnia zawodnikom 
przyszło zmierzyć się nie tyl-
ko z rywalami, ale również z 
upałem. Patrycja świetnie so-
bie z tym poradziła, zajmując 
trzecie miejsce i tym samym 
dokładając kolejny medal 
mistrzostw Polski do swojej 
bogatej kolekcji. Warto wspo-

mnieć, że sprinty to trochę 
inna dyscyplina, niż ta, którą 
na co dzień trenuje wałbrzy-
szanka, a tak wysoka lokata na 
imprezie rangi mistrzowskiej 
świadczy o wszechstronności 
tej zawodniczki. Podczas mi-
strzostw w Sławnie rozegrane 
zostały również wyścigi towa-

rzyszące, w czasie których mo-
gli zmierzyć się najmłodsi i ci 
nieco starsi. Mariusz Piotrow-
ski, ojciec Patrycji, reprezen-
tując ten sam klub FPB WZK 
Victoria S.A. Cargo Express 
zajął 8 miejsce podczas swo-
jego wyścigu. A najmłodszy z 
Piotrowskich – Mikołaj - wśród 

Kolejny medal Patrycji Piotrowskiej
dzieci w wieku 10-12 lat zajął 
7 miejsce, reprezentując Wał-
brzyską Szkółkę Kolarską.

Wcześniej Patrycja rywalizo-
wała w mistrzostwach Europy 
w kolarstwie górskim. - Był to 
chyba najcięższy wyścig w tym 
sezonie. Jednocześnie najcięż-
szy i jeden z lepszych, w moim 
wykonaniu. Zajęłam 34 pozy-
cję. Dziękuję moim sponsorom 

Patrycja Piotrowska na podium 
w Sławnie.

4X Pro Tour UCI oraz Mi-
strzostwa Polski 4X to dwu-
dniowe zawody w kolarskiej 
dyscyplinie fourc ross, które 
rozgrywane były na Słonecz-
nej Polanie w Szczawnie-
-Zdroju. Najlepsi zawodnicy 
four cross z Europy i Polski 
rywalizowali o punkty w pu-
charze świata i koszulkę mi-
strza Polski. Dwukrotnie na 
podium stanął pochodzący z 
Wałbrzycha Gustaw Dądela.

Wydarzenie było jak zawsze 
profesjonalnie przygotowane i 
bardzo widowiskowe, zwłasz-
cza �nałowe wyścigi, odbywa-
jące się w sobotę o zmierzchu. 
Zawodnicy dostarczyli kibicom 
emocji na najwyższym – i to 
dosłownie – poziomie, poko-
nując przeszkody i hopki w 
pięknym stylu.

W sobotę najlepszy okazał 
się Tomas Slavik z Czech oraz 
jego krewny, choć reprezen-
tujący Austrię – Hannes Slavik. 
Trzeci był pochodzący z Wał-
brzycha mistrz Polski Gustaw 
Dądela, który swoją dominację 
w kraju podtrzymał w niedzie-
lę, zdobywając ponownie ko-
szulkę mistrza Polski. - Cieszę 
się, że ponownie mogliśmy 

gościć świetnych zawodni-
ków, którzy cenią i lubią tor 
w Szczawnie-Zdroju – pod-
sumowuje burmistrz Marek 
Fedoruk. – Staraliśmy się, by 
zarówno obiekt, jak i wszystkie 
kwestie organizacyjne stały na 
jak najlepszym poziomie, usły-
szeliśmy od zawodników wiele 
ciepłych słów po zawodach, 
dziękujemy także za podpo-
wiedzi, co trzeba poprawić i 
ulepszyć. Mam nadzieję, że po-
nownie zobaczymy się znów w 
przyszłym roku, być może już 
w maju.

Zawody odbywały się przy 
pełnym zabezpieczeniu me-
dycznym, na szczęście mimo 
kilku groźnych upadków nikt 
nie odniósł poważniejszych 
obrażeń. 

Zawodnicy otrzymali pięk-
ne puchary i czeki �nansowe 
oraz upominki od sponsorów. 

Dekoracji zwycięzców do-
konali: burmistrz Marek Fedo-
ruk, jeden z głównych spon-
sorów wydarzenia – prezes 
WSSE Invest-Park Piotr Sosiński 
oraz w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego – 
radny sejmiku Grzegorz Macko.

(ABP)

Najpierw brąz, potem 
złoto

za wsparcie – podkreśla Patry-
cja Piotrowska.

(RED)
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W ciekawie zapowiada-
jącym się meczu 3. kolejki 
ekstraligi piłkarki nożne AZS 
PWSZ Wałbrzych uległy Czar-
nym Sosnowiec 1:2.

- Początek tego meczu na-
leżał to zespołu gości, który 
miał więcej posiadania piłki i 
przebywał częściej na połowie 

przeciwniczek, co poskutko-
wało golem w 15 min. – po do-
środkowaniu z rzutu rożnego 
gospodynie nie były w stanie 
skutecznie wybić piłki i ta tra�ła 
do Katarzyny Daleszczyk, która 
precyzyjnym strzałem z kilkuna-
stu metrów umieściła ją tuż przy 
lewym słupku bramki strzeżo-

nej przez Jagodę Sapor. Później 
obraz gry nie uległ zmianie, 
chociaż wałbrzyszanki miały 
wymarzoną sytuację do wyrów-
nania, gdy Klaudia Fabova prze-
grała pojedynek sam na sam z 
Anną Szymańską. Do przerwy 
było 0:1 i kibice zgromadzeni 
na stadionie przy ulicy Ratuszo-

wej w Wałbrzychu wciąż mogli 
mieć nadzieję na korzystny 
wynik swojej drużyny. Wzrosła 
ona w 60 min., gdy za faul na 
Julicie Głąb gospodyniom zo-
stał przyznany rzut karny. Anna 
Szymańska obroniła strzał Mar-
cjanny Zawadzkiej, ale sędzia 
nakazała powtórzyć jedenastkę 

Przewaga nie pomogła

25 triathlonistów z Polski 
i Czech rywalizowało w Gmi-
nie Stare Bogaczowice o Pu-
char Wójta Gminy Mirosława 
Lecha. Impreza objęta klasy-
�kacją Grand Prix Idol 2019, 
zorganizowana była przez 
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze Zamek Książ oraz 
Gminę Stare Bogaczowice.

Piękna, słoneczna pogoda 
przywitała uczestników kolej-
nej edycji Letniego Triathlonu, 
który został rozegrany nad 
zalewem w Starych Bogaczo-
wicach. Uczestnicy triathlonu 
mieli do pokonania: pływanie – 
250 m, rower mtb – 8 km, bieg 
4 km. 

Pierwsza konkurencja – pły-
wanie odbyła się w górskim 
zbiorniku wodnym, natomiast 
jazda na rowerze i bieg zostały 
wytyczone na 2 kilometrowej, 
technicznej pętli wokół zbior-
nika wodnego.

Na trasie zostały wytyczone 
dwa boksy techniczne – pierw-
szy po wyjściu z wody, drugi po 
zakończeniu jazdy na rowerze. 

Triathlon ukończyło 25 zawod-
ników. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, 
nagrody rzeczowe oraz posi-
łek. Pierwsze trójki zawodni-
ków w kategorii open kobiet 
i mężczyzn otrzymali puchary 
ufundowane przez Gminę Sta-
re Bogaczowice. Najmłodszym 
zawodnikiem był Tymoteusz 
Mielnikowski z Sobótki. Orga-
nizatorzy dziękują partnerom 
imprezy: Ośrodek Rekreacyjny 
„Jedynak”, DZT Service, KFC 
Restauracja ul. Wrocławska

(MS)

Wyniki open mężczyzn:
1. Michał Matusewicz (Jedlina Zdrój) 
00:38:15 
2. Adam Kaczmarek (Poznań) 00:40:58 
3. Piotr Żyłka (Bielawa) 00:41:13 

Wyniki open kobiet:
1. Jolana Benesova (Czechy) 00:27:36 
2. Katarzyna Teterycz-Dytko (Miszkowi-
ce) 00:34:13 
3. Danuta Błaszkiewicz (Wałbrzych) 
00:37:50 

Letni triathlon 
w Starych Bogaczowicach

z powodu wyjścia golkiperki 
Czarnych z bramki. Tym razem 
pewną egzekutorką okazała się 
Ewa Cieśla, a dodatkowo Anna 
Szymańska za protesty zosta-
ła ukarana drugą żółtą kartką i 
musiała opuścić boisko. Mimo 
przewagi jednej zawodniczki 
wałbrzyszankom grało się cięż-
ko i nie mogły sobie stworzyć 
okazji do zdobycia gola. W 83’ 
za to dość niespodziewanie to 
rywalki tra�ły do siatki – Mar-
tyna Wiankowska przedarła się 
lewą stroną i wstrzeliła piłkę 
wzdłuż bramki, a Weronika Za-
wistowska z bliska wpakowała 
ją do siatki. Do końca spotkania 
mimo osłabienia zespół Czar-

nych bronił się dobrze i osta-
tecznie zwyciężył na trudnym 
terenie w Wałbrzychu – relacjo-
nuje Tomasz Stasiński.

Kolejny mecz AZS PWSZ 
Wałbrzych rozegra 24.08. w 
Żywcu z Mitechem.

(TS)

AZS PWSZ Wałbrzych 
– Czarni Sosnowiec 1:2 (0:1)
Bramki: Ewa Cieśla (60) oraz Katarzyna 
Daleszczyk (15), Weronika Zawistowska 
(83).
AZS PWSZ: Sapor - Kędzierska, Zawadz-
ka, Ostrowska, Szewczuk, Rozmus, 
Cieśla, Głąb (80 Turkiewicz), Rapacka, 
Materek, Fabova.
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Od kilku lat jednymi ze sta-
łych uczestników rywalizacji 
podczas biegów organizowa-
nych przez Ośrodek Społecz-
no-Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze w 
Wałbrzychu oraz oczywiście 
Kazimierza Staszewskiego, 
są państwo Wilczyńscy. W 
ostatnim, 31. Biegu Książań-
skim, z okazji tradycyjnych 
dni tego największego osie-
dla, pan Paweł i pani Bogu-
miła zajęli solidarnie 8. loka-
ty w klasy�kacji generalnej, 
a ich syn, 10-letni Patryk, był 
najmłodszym uczestnikiem 
zawodów.

Problemem, z jakim zma-
gają się państwo Wilczyńscy 
(uczestniczą również w ca-
łorocznym cyklu Grand Prix 
„Idol”), jest cukrzyca. Choruje 
na nią p. Bogumiła oraz Patryk, 
który podczas biegów wypo-
sażany jest przez rodziców w 
pompę insulinową, ale radzi 
sobie z nią znakomicie. Uczy się 
w Szkole Podstawowej nr 26 w 
Wałbrzychu i teraz pójdzie do 
IV klasy. - Jednym ze sposobów 
łagodzenia skutków choroby, 
jest aktywność �zyczna. Dlate-
go cieszymy się z mężem, że 
syn jest jej zwolennikiem, że 
korzysta z naszych wzorów, a 
bieganie mu służy. W Dolno-

Rodzinne bieganie
śląskim Biegu 
P r z e ł a j o w y m 
w Oleśnicy był 
drugi wśród 
dzieci i myśli o 
kolejnych suk-
cesach, dzięki 
czemu choroba 
jest dla niego 
mniej uciążli-
wa. Poza tym 
bardzo lubi 
siatkówkę – 
wyjaśnia pani 
Bogumiła.

Młodszy syn, 
7-letni Patryk, 
który w tym roku rozpocznie 
naukę w I klasie Szkoły Podsta-
wowej nr 26, też zapowiada się 
na dobrego biegacza. W zawo-
dach Tropem Wilczym w Świe-
bodzicach, był ich najmłod-
szym uczestnikiem. Rodzice 
dbając o prawidłowy rozwój �-
zyczny swoich latorośli, oprócz 
umiarkowanego �zycznego 
wysiłku, nie zaniedbują także 
zdrowego jedzenia.

Mama, jeszcze pod nazwi-
skiem Meisser, przez kilka lat 
uczyła się razem z Sebastia-
nem Janikowskim, późniejszą 
gwiazdą futbolu amerykań-
skiego.

- Sebastian był dużym i sil-
nym chłopcem i tym się wyróż-

Bogumiła Wilczyńska z synami: Patrykiem 
(w środku) i Mateuszem.

niał wśród uczniów najpierw 
szkoły elementarnej nr 2 przy 
ul. Kasztelańskiej, a później w 
szkole nr 32 na Piaskowej Gó-
rze. Pamiętam, że bardzo dale-
ko rzucał piłeczką palantową, 
która często lądowała na wa-
rzywniakach, w miejscu gdzie 
zbudowano później pawilon 
handlowy „Savia”. W III-IV kla-
sie potra�ł kopnąć piłkę na 
wysokość IV piętra bloku przy 
ul. Grodzkiej. Gdy grano mecz 
piłkarski, kolegom nie w smak 
było zajmowanie pozycji bram-
karzy, bo jego strzały były... 
bolesne. Po wyjeździe z Polski 
straciliśmy ze sobą kontakt – 
wspomina pani Bogumiła.

Andrzej Basiński

Aleksander Balcerowski 
chwalił sobie atmosferę na 
zgrupowaniu w Wałbrzychu, 
ostatnim przed zbliżającymi 
się mistrzostwami świata ko-
szykarzy w Chinach. I to nie 
tylko dlatego, że odbywało 
się w jego rodzinnym mie-
ście, gdzie przed wyjazdem 
do Hiszpanii rozpoczynał 
swoją przygodę z koszyków-
ką w tutejszym Górniku.

- Powołanie do kadry przez 
trenera Mike’a Taylora spra-
wiło mi wiele satysfakcji. Sta-
ram się więc go nie zawieść i 
zaprezentować z jak najlep-
szej strony. Moimi atutami są 
rzuty, w tym za 3 pkt i walecz-
ność. Trener daje mi do zrozu-
mienia, że jest ze mnie zado-
wolony, ale to jeszcze niczego 
nie przesądza. Najważniejsze, 
że czuję się dobrze w nowym 
otoczeniu, a koledzy mnie za-
akceptowali. Pozostaje tylko 
sumiennie trenować. Dziennie 
ćwiczymy 5-6 godzin, inten-
sywniej wieczorem – zwierzył 
się Tygodnikowi DB 2010 za-
wodnik klubu Herbalife Gran 
Canaria Las Palmas, który za-
grał także w Eurolidze.

Nie tylko to nastraja go 
optymistycznie przed spraw-
dzianem podczas turnieju w 
Pradze, gdzie ma nadzieję za-

Zaakceptowali Olka

grać przeciwko Jordanii, Tune-
zji i gospodarzom.

- Ze zdrowiem wszystko OK, 
czuję się znakomicie. Na trenin-
gach w pięknym obiekcie Aqua 
Zdrój pojawiali się moi rodzice, 
zapraszani przez trenera Taylo-
ra – zaznaczył zawodnik o para-
metrach 217 cm i 106 kg.

Z ich strony Olek zawsze 
może liczyć na życzliwe i fa-
chowe rady. Tata Marcin grał 
niegdyś również w Górniku, a 

po wypadku samochodowym, 
gdy stracił władzę w nogach, 
zaczął grać w koszykówkę na 
wózkach, 4-krotnie zdobywając 
Puchar Europy i uczestnicząc w 
Igrzyskach Paraolimpijskich w 
Londynie. Pod koniec sierpnia 
tata wystąpi w mistrzostwach 
Europy w... Wałbrzychu, gdzie 
powalczy o igrzyska w Tokio. A 
mama Sylwia grała dawniej w 
AZS Lublin.

Andrzej Basiński

Między trenerem Taylorem a Olkiem Balcerowskim jest dobra chemia 
na treningach (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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o., 
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie, 
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż

- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych 
- dobór, montaż i konfi guracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia fi nansowego na realizację inwestycji

Nowoczesne systemy energetyczne
DARGAZ

Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

R E K L AMA

DB2010 .PL
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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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg 

za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

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

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

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 
(3) 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.
(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 mieszkanie w cen-
trum Głuszycy - 57 m kw., 2 pokoje 
, kuchnia, łazienka, ogrzewanie 
gazowe, cena 65 tys. zł. 510 291 
817

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

PRACA
Masz orzeczenie? Dzwoń -lekka, 
siedząca praca. PILNE 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

KUPIĘ

(17) 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.

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

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

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

R E K L AMAR E K L AMA

KUPIĘ TWOJĄ 
NIERUCHOMOŚĆ!

• MIESZKANIE 

• DOM • DZIAŁKĘ

• DO REMONTU • ZADŁUŻONE 
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 

40 m2 - Rynek 
w Świebodzicach, 
po modernizacji 

i remoncie, 98 000 zł. 
Tel. 74 641 98 13
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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: 

107 000 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.

BON – WAŁBRZYCH dzielnica 

Nowe Miasto mieszkanie o pow. 

62 m2- składa się z 3 pokoi, kuchni 

z oknem, łazienki z kabiną pryszni-

cową i toaletą oraz przedpokoju.

Wnętrze nie wymaga nakładów 

�nansowych. Cena 115 000 zł 

(nr.2576) – (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33,

BON - Oferujemy na sprzedaż 

wyjątkowy dom wolnostojący o 

powierzchni 700 m2 w Starych 

Bogaczowicach . Cena 500 000 

zł (2229), (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 budownictwo, 
4 pokoje, 69,3m2, 3,5 piętro w 4, 
C.O. miejskie, do zamieszkania, 
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 1 
–go Maja, 1 pokój, 33m2, 2 piętro 
w 2, cena 52.000zł, okna PCV, 
łazienka,  tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 
83m2, parter w 10, dobry stan 
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja 
Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2, 
wysoki parter, C.O. gazowe, po 
remoncie, siłownia, Park 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: 169 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. 
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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 pie-

ce.  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 –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 –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 adaptacji do-

datkowej 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: 298 000 zł ( 

nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne 

mieszkanie do wprowadzenia nie-
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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


