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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

R E K L AMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ry� owane

oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), 
tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

 sortowanie surowców wtórnych
  rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
  kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
  operator wózka widłowego
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Rozmowa z Kamilem Zielińskim, 
wiceprezesem Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”. 

Na jakich fundamentach opie-
ra się Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna?

Kamil Zieliński: - Wałbrzyska 
strefa to oczywiście infra-
struktura, inwestycje, no-
woczesne fabryki oraz linie 
technologiczne, jednak na-
szym największym kapitałem 
są ludzie – pracownicy fi rm 
oraz ich rodziny. Jest to duma 

Ludzie tworzą sukces strefy

Kamil Zieliński - wiceprezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”.

Siedziba Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

strefy, gdyż bez ich zaanga-
żowania, hale i linie produk-
cyjne nie miałyby sensu.

Kim są ludzie tworzący sukces 
wałbrzyskiej strefy?

- To na mieszkańcach na-
szego regionu oparta jest 
siła wałbrzyskiej strefy oraz 
wyniki fi nansowe zakładów, 
które tu funkcjonują. Strefa 
to ludzie – nasza działalność 
musi być zatem skupiona tak-
że wokół spraw społecznych i 
pracowniczych.

Gdy powstawała Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
jej najważniejszym celem było 
zmniejszenie strukturalnego 
bezrobocia. A jakie są cele dzi-
siaj?

- Region wałbrzyski dzisiaj 
boryka się z zupełnie innymi 
problemami niż w połowie 
lat 90-tych, gdy stopa bezro-
bocia sięgała niemal 30 pro-
cent. Priorytetem dla strefy 

nie jest zatem stwarzanie 
warunków do powstawania 
nowych miejsc pracy, nato-
miast generowanie takich in-
westycji, które dają stabilne i 
wysokopłatne zatrudnienie 
oraz polepszają jakość życia. 
To nasze największe wyzwa-
nie!  Optymizmem napawają 
zatem takie projekty, jak bu-
dowa dodatkowej hali przez 
wałbrzyski Tristone, czy po-
szerzenie produkcji Toyoty o 
podzespoły do pojazdów hy-
brydowych.

A w sferze społecznej?
- Zadaniem strefy, oprócz 
przyciągania inwestorów i 
tworzenia miejsc pracy, jest 
także integrowanie miesz-
kańców, pobudzanie do ak-
tywności społecznej oraz 
występowanie w roli mece-
nasa sportu, kultury, edu-
kacji i turystyki. Dzięki po-
dejmowanym przez WSSE 
inicjatywom: wsparciu spon-

sorskiemu, przekazywanym 
darowiznom oraz organizo-
wanym wydarzeniom sporto-
wym i rekreacyjnym, staramy 
się aktywnie uczestniczyć w 
życiu społecznym regionu. 
Są to obszary, które idą w 
parze z rozwojem gospodar-
czym, bez nich rozwój ten po 
prostu nie miałby sensu. Ze 
swojej strony dołożę starań, 
aby nasza aktywność w tym 
zakresie była jeszcze bardziej 
widoczna oraz odpowiadała 
na potrzeby mieszkańców.

(BG)

Rowerowa sobota
w Jedlinie-Zdroju                     Szczegóły na str. 11
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„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Wałbrzychu, 
ul. Uczniowska 16, 
58-306 Wałbrzych 
(dalej Spółka)

OGŁASZA 
Drugi pisemny przetarg nieograniczony 

 dotyczący sprzedaży nieruchomości 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 371 o powierzchni 1166 m2 
położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: 
Działka lub Nieruchomość).

Data składania ofert: od 19. 09.2019 r. do 03.10.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 03.10.2019 r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z
 siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, 

email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

• Więcej miejsc w 
hospicjum
19 września o godzinie 12.00 
w siedzibie Hospicjum im. Jana 
Pawła II przy ul. Krasińskie-
go 8 w Wałbrzychu zostanie 
podpisana umowa pomiędzy 
wałbrzyską placówką opieki 
paliatywnej a dyrektorem Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
Łukaszem Sendeckim.
- Umowa dotyczy zwiększe-
nia kontraktu z Narodowego 
Funduszu Zdrowia o kolejne 
6 miejsc dla pacjentów ho-
spicjum stacjonarnego. Wał-
brzyskie hospicjum stacjonar-
ne dysponuje w tej chwili 18 
miejscami dla osób terminal-
nie chorych – wyjaśnia Renata 
Wierzbicka, prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Wałbrzychu.

• Dzień Bez Samochodu
 Zapraszamy do udziału w Dniu 
Bez Samochodu w Centrum 
Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, 
który odbędzie się 20 września 
2019 roku. Hasło tegorocznej 
kampanii  „Bezpieczny ruch 
pieszy i rowerowy” kładzie na-
cisk na aktywne środki trans-
portu indywidualnego oraz 
korzyści jakie mogą przynieść 
naszemu zdrowiu i środowi-
sku. Wydarzenie rozpocznie się 

o godz. 10.30 od parady rowe-
rowej, która przejedzie ulicami 
Wałbrzycha w eskorcie poli-
cji i straży miejskiej na trasie: 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia - ul. Wysockiego – ul. 
Andersa – ul. Ratuszowa - ul. 
Piasta - ul. Wysockiego - Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia. Zbiórka uczestników na 
terenie Starej Kopalni o godz. 
10:30, a �nał akcji w Parku Wie-
lokulturowym Stara Kopalnia 
przy ul. Wysockiego o  godz. 
11:30. W ramach wydarzenia 
będzie do dyspozycji: strefa 
chill-out’u, fotobudka, poczę-
stunek dla uczestników, kon-
kursy, w tym rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Bez 
spalin w Wałbrzychu - zielone 
miasto”, prezentacja - pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, występy ar-
tystyczne, wystawa prac pla-
stycznych dzieci i młodzieży z 
wałbrzyskich szkół, emisja edu-
kacyjnego �lmu w Mobilnym 
Centrum Promocji pt. „Mia-
sto w ruchu”, prezentującego 
skutki zatłoczenia miast, pro-
mocja komunikacji miejskiej 
i akcji „Zamień wóz na bus”. 
Dla uczestników parady rowe-
rowej organizator przewidział 
okolicznościowe koszulki.

(RED)

Raport z Wałbrzycha

Mieszkańcy Boguszowa – 
Gorc długo czekali na tę de-
cyzję: władze miasta doszły 
do porozumienia z Zarządem 
Dróg Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu w 
sprawie wydłużenia kurso-
wania autobusów podmiej-
skich linii numer 2 do dziel-
nicy Stary Lesieniec. Dwójki 
pojadą nową trasą od 1 paź-
dziernika 2019 r.

- Odpowiadając na oczeki-
wania mieszkańców od kilku 
miesięcy władze Gminy Bo-
guszów -Gorce prowadziły z 
gminą Walbrzych rozmowy o 
przedłużeniu trasy linii nr 2 do 
Starego Lesieńca. 11 września 
2019 r. w siedzibie Zarządu 
Dróg Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu od-
było się spotkanie robocze z 
udziałem sekretarza miasta 
Grzegorza Łuczko i zastępcy 
dyrektora Zarządu Dróg Ko-
munikacji i Utrzymania Miasta 
Bogusława Rogińskiego, na 
którym omówiono i ustalono 
nowy rozkład jazdy, uwzględ-
niający wydłużenie dotych-
czasowej trasy autobusu ja-
dącego do Kuźnic o dzielnicę 
Stary Lesieniec. Dodatkowo w 

tygodniu uruchomiony będzie 
dodatkowy kurs z Wałbrzycha 
po godzinie 22.00. Nowy roz-
kład jazdy ma obowiązywać od 
dnia 1 października 2019 roku. 
Mieszkańcy Starego Lesieńca 
od 3 lat czekali na ten autobus, 
bo Stary Lesieniec jest jedyną 
dzielnicą pozbawioną komuni-
kacji publicznej. Obiecaliśmy w 
programie wyborczym zajęcie 
się tym problemem i staraliśmy 
się od początku roku to zreali-
zować. Problem braku komu-
nikacji jest bardzo poważny, 
w ubiegłym miesiącu jedna z 
mieszkanek przygotowała na-
wet apel do władz miasta i zor-
ganizowała spotkanie z miesz-
kańcami Starego Lesieńca, 
na którym przedstawili swoje 
potrzeby i oczekiwania w za-
kresie funkcjonowania komu-
nikacji publicznej. Zgodnie z 
wcześniejszymi zapowiedziami 
Gminy Wałbrzych, dopiero we 
wrześniu mogliśmy wrócić do 
rozmów na ten temat, czego 
teraz efektem będzie przedłu-
żenie trasy autobusu nr 2 do 
Starego Lesieńca - wyjaśnia Se-
bastian Drapała, zastępca bur-
mistrza Boguszowa-Gorc.

(RED)

2 pojedzie 
do Starego Lesieńca
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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
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Janusz
Bartkiewicz

Kiedy byłem małym chłop-
cem, a było to w czasach kie-
dy krajem władał Władysław 
Gomułka - I sekretarz Komi-
tetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robot-
niczej (młodym muszę wy-
tłumaczyć, że był to ktoś, kto 
Polską władał w identyczny 
sposób, jak dziś czyni to pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński, 
stojący na czele Komitetu Po-
litycznego PiS) – dużą popu-
larnością cieszyła się książka 
autorstwa Janusza Korczaka, 
a następnie film na niej opar-
ty, pod tytułem „Król Maciuś 
I”. Przypomnę pokrótce. Otóż 
królem pewnej krainy został 
mały chłopiec Maciuś, zwa-
ny Pierwszym, który najważ-
niejszym obywatelom swego 
kraju, takim jak on dzieciom, 
nieba chciał przychylić. A 
ponieważ zdawało mu się, że 
zna ich wszystkie potrzeby le-
piej niż kto inny uznał, że naj-
ważniejszym jest, aby każdy z 
nich, jednym jego rozkazem, 
miał nieustający i nieograni-
czony dostęp do czekolady i 
karuzeli. Aby lepiej w ich inte-
resie rządzić, wprowadzać za-
czął liczne reformy, które jed-
nak po jakimś czasie okazały 
się porażką i niepomyślnie 
wpłynęły na życie jego pod-
danych. Stało się tak, ponie-
waż Maciuś chcąc ulżyć jed-
nym, pogorszył los drugich, 
bo troszcząc się o jedynie o 
dzieci (swoich wyborców), nie 

Na psa urok
uwzględniał potrzeb ogółu i 
zasad funkcjonowania całego 
królestwa. W efekcie wzrosło 
zadłużenie wobec jego są-
siadów, którzy zdecydowali 
się na finansowanie wprowa-
dzanych przez niego reform. 
Niestety, z powodu chaosu 
wywołanego przez te refor-
my, pieniądze jakie od nich 
otrzymał, okazały się niewy-
starczające do wprowadzenia 
i egzekwowania kolejnych 
jego reform, które ten chaos 
miały opanować. Wszystko 
to powoduje, że państwo po-
grąża się w jeszcze większym 
nieładzie i anarchii, a ponie-
waż wprowadzone zmiany 
nie przyniosły oczekiwanych 
i zamierzonych rezultatów, 
stały się zgubne dla państwa 
i spowodowały coraz więk-
sze zatargi między sejmem 
dorosłych a radą dzieci. W 
rezultacie sąsiednie państwa, 
mając już tego serdecznie 
dosyć, najechały na jego kró-
lestwo, aby wprowadzić swo-
je rządy. Opuszczony przez 
poddanych Maciuś poniósł 
klęskę, a parlament wydał na 
niego wyrok, skazując go na 
rozstrzelanie. Cudem jednak 
w ostatniej chwili wyrok ten 
zmieniono na zesłanie na 
bezludną wyspę. Tu skończę, 
bo czuję jak mnie marzenia 
porywają…

Kiedy dziś słucham wybor-
czych obietnic składanych 
przez prezesa Jarosława oraz 
jego nominanta premiera 
Mateusza i jednocześnie spo-
glądam na tak zwane rosnące 
słupki poparcia dla partii pre-
zesa Jarosława, dochodzę do 
wniosku, że od kilku lat żyję 
w kraju, w którym rządzi król 
Maciuś I, a jego zwolennicy 

to dzieci, które bez przerwy 
cieszą się, że mają łaskawie 
daną im czekoladę i karuze-
lę, i z radością oczekują na 
więcej. Wychodząc tym ocze-
kiwaniom naprzeciw, nasz 
współczesny król Maciuś I 
obiecuje więc, że - ot tak, od 
pstryknięcia jego paluszkami 
- da im już za chwilę trzy albo 
nawet cztery tysiące pensji 
minimalnej, co oznacza, że 
każdy rozpoczynający pracę 
taką górkę szmalu otrzyma. Z 
pewnym zdumieniem, a na-
wet z przerażeniem obserwu-
ję, że „Maciusiowe dzieci” w 
to wierzą, a zapytane na kogo 
będą głosować, odpowiada-
ją, że na Maciusia … tfu, na 
królestwo prezesa Jarosława, 
bo „une dajo”. I jakoś nikt się 
nie zastanawia (część owych 
”dzieci” nie jest w stanie tego 
czynić), że jest to strasznie pry-
mitywna ściema, obliczona na 
prymitywnych jej odbiorców, 
którzy właśnie myślą w ten 
sposób. Une dajo. Nie sposób 
nie zauważyć (co czynią ci z 
„parlamentu dorosłych”), że 
prezes Jarosław rzucając takie 
obietnice, obnaża w ten spo-
sób swoją ogromną pogardę 
do tych, do których obietnice 
swe kieruje, albowiem uważa 
ich za zwykłych ciemniaków, 
którzy – jak mawiał klasyk – 
wszystko kupią. Uwierzą w to, 
jak naiwnie wierzyli w reklamę 
z Chuckiem Norrisem, z cze-
go w sposób cyniczny i bez-
czelny naśmiewał się swego 
czasu premier namaszczony 
przez prezesa Jarosława - Ma-
teusz, zajadający ze swoimi 
ówczesnymi kolegami z Plat-
formy Obywatelskiej słynne 
już ośmiorniczki w restauracji 
„Sowa i Przyjaciele”. Wystarczy 

im – mawiał - tylko dać miskę 
ryżu, a będą zap …. (tu pada 
brzydkie słowo, mające być 
synonimem pracy), jak nie 
przymierzając jacyś Azjaci, 
pracujący za mniej niż marne 
grosze, dla swych kapitali-
stycznych wyzyskiwaczy. Bo 
wystarczy tylko trochę pomy-
śleć, aby cynizm prezesa ob-
nażyć. Wystarczy zastanowić 
się ile będzie musiał zarabiać 
ktoś, kto wykonuje bardziej 
złożoną pracę, niż ten komu 
będzie przysługiwać te mini-
mum w wysokości trzech, a 
nawet czterech tysiaków.

Wygląda na to, że prezes 
Jarosław, tak jak król Maciuś I, 
zechce wprowadzić taką rów-
ność, że wszyscy, niezależnie 
od tego, jaką pracę będą wy-
konywali, otrzymywać będą 
tyle samo pieniędzy. Ależ to 
jakaś komunistyczna mrzon-
ka! - zawoła ktoś, kto jeszcze 
się podarowaną mu czekola-
da nie zatruł. To przecież stare 
„komusze” hasło, że każdemu 
według jego potrzeb, od każ-
dego według jego zdolności, 
czyli pieniądze takie same, 
ale stawiane wymogi różne. 
Uspokajam, żadnej nowej ko-
muny nie będzie, bo to tylko 
wyborcza ściema, obliczona 
tylko i wyłącznie na „ciemny 
lud, który wszystko kupi” ra-
dośnie pokrzykując, „ale uni 
dajo”. Lud ten nie zdaje so-
bie sprawy z ekonomicznego 
chaosu, jaki wprowadziłyby w 
życie zrealizowane obietnice 
prezesa Jarosława, chociażby 
tylko przez gwałtowny wzrost 
cen i galopującą inflację. I 
dlatego – tak myślę – prezes 
Jarosław zarządził przerwę w 
obradach, aby już po wybo-
rach przeprowadzić korektę 

budżetu, bo zdaje się ten, 
który jest zrównoważony, 
zrównoważony jest w takim 
samym stanie, jak tonący na 
wzburzonym oceanie okręt. 
Zresztą może się mylę i zarzą-
dzona w obradach przerwa 
ma służyć jedynie temu, aby 
odchodząca partia prezesa, 
była jeszcze w stanie uchwa-
lić prawa, chroniące ją przed 
losem króla Maciusia I. Ludzie 
prezesa twierdzą, że niby to 
bzdurny argument, bo nowa 
władza mogłaby te przepi-
sy przecież uchylić, co jest 
kolejną ściemą, bo na straży 
uchwalonych kół ratunko-
wych stoi kolejny poddany 
króla Maciusia, od którego 
podpisu zależy, czy ustawy 
nowej władzy będą mogły 
wejść w życie. Niewykluczo-
ne, że prezes Jarosław zna 
jakieś tajne partyjne sonda-
że, z których wynika, iż nad-
chodzące wybory sprawią, że 
władzę będzie musiał oddać, 
ale namaszczony przez nie-
go prezydent, w najbliższych 
wyborach będzie miał szansę 
ponownie wygrać. A wtedy 
będzie mógł tak długo bloko-
wać wszystko, co prezes sobie 
zażyczy, aż do czasu, kiedy z 
„wygnania na bezludną wy-
spę” powróci, by dalej rządzić 
dla dobra swoich dzieci, ko-
chających czekoladę i karuze-
lę. Tfuj, na psa urok…

http://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.

VII Wałbrzyski Marsz 
Seniora
- VII Marsz Seniora odbędzie 
się w sobotę, 21 września 
2019 r. – mówi poseł na Sejm 
RP Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska, która co rok organizuje tę 
imprezę wraz PTTK Oddział 
Ziemi Wałbrzyskiej. - Tym ra-
zem wyruszamy do Browa-
ru Jedlinka w Jedlinie-Zdrój. 
Ustalone zostały atrakcyjne 
trasy marszów z przewodni-
kami: 1. Wałbrzych Podgórze 
pod wiaduktem - obok zamku 
Nowy Dwór na Przełęcz Kozią 
- Przełęcz Pod Borową - Glinica 
wiadukt - Jedlina-Zdrój stacja 
PKP – Browar Jedlinka - zbiór-
ka uczestników pod wiaduk-
tem na Podgórzu, godz. 9:00; 
2. Jedlina-Zdrój Uzdrowisko 
- Czarodziejska Góra - Browar 
Jedlinka - zbiórka uczestni-
ków na Placu Grunwaldzkim, 
przystanek autobusu nr 5, kie-
runek -Jedlina Uzdrowisko, 
godz. 10:00. Wszyscy uczestni-
cy marszu spotkają się o godz. 
12:00 przy wspólnym ognisku 
na terenie Browaru w Jedlinie-
-Zdroju.

(RED)

Pokaz mody
Słowiański Jedwab to autor-
ski projekt, pokazujący nie-
zwykłą opowieść o ludzkim 
życiu, który w tym roku ma 
już swoją 6. edycję. Organi-
zatorami są: Estera i Andrzej  
Grabarczyk oraz Jarosław Buza-
rewicz i Jan Jędrasik. Pokaz 
mody odbędzie się 27 września 
o godz.18.00 w Sali Łańcuszko-
wej Starej Kopalni. Bilety w ce-
nie 12 zł do nabycia w kasach 
WOK lub online: bilety.wok.
walbrzych.pl.

(RED)
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KSZTAŁCENIE 
JEDNOROCZNE 

od 139 zł

• Aranżacja Ogrodów

• Dekorator Wnętrz

• Grafi ka komputerowa

• Konsultant ds. dietetyki

• Manikiurzystka

• Rejestratorka 

Medyczna

• Transport i logistyka

• Wizażystka- stylistka

SEKRETARIAT WAŁBRZYCH
UL. SŁOWACKIEGO 19, TEL. 74 843 30 30

SZKOŁA POLICEALNA 
KIERUNKI BEZPŁATNE

• Technik Administracji

• Technik BHP

• Florysta

• Technik Usług 
Kosmetycznych

SZKOŁA MEDYCZNA 
KIERUNEK BEZPŁATNY

• Opiekun Medyczny

TRZYLETNIE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

99zł / msc

Zaoczne LO dla dorosłych 
po ZSZ w 2 lata 

R E K L AMA

Czasami ktoś zadaje mi py-
tanie o mój ulubiony zespół 
muzyczny. Odpowiedź na nie 
jest trudna, bo – za sprawą 
starszego brata - muzyką roc-
kową interesuję się od dziecka, 
moje upodobania z wiekiem 
nieco się zmieniały, a zakres 
muzycznych zainteresowań 
stale się rozszerza. Ale gdybym 
miał wybrać tę najważniejszą 
formację, byłby to Marillion.

Jako stały słuchacz audycji 
muzycznych Polskiego Radia 
w latach 80-tych XX wieku, nie 
mogłem pominąć żadnego z 
istotnych programów, zwłasz-
cza tych na antenie Programu 2 
PR. Najważniejszymi z nich były 
„Wieczór płytowy” i „Romantycy 
rocka”, których prowadzącym 
był Tomasz Beksiński. To właśnie 
legendarny „Nosferatu” wprowa-
dzał słuchaczy w niezwykły świat 
Marillion, którego pierwszym 
wokalistą był szkocki drwal De-
rek William Dick, zwany Fishem. 
Pamiętam wielką modę na Ma-
rillion, zwłaszcza po wydaniu w 
1985 roku albumu „Misplaced 
Childhood” i promującego go 
wielkiego hitu „Kayleigh”. Wów-
czas nie uległem jej, ale dwa lata 
później, za sprawą starszego ko-
legi, dałem się namówić na prze-
słuchanie pełnej dyskogra�i. Było 
to już po wydaniu płyty „Clut-
ching at Straws” i niedługo przed 
pierwszymi koncertami Marillion 

Muzyczne klejnoty
w Polsce. Niestety, wypadające 
w tym czasie egzaminy uniemoż-
liwiły mi wyjazd na którykolwiek 
z trzech występów z Fishem w 
składzie, czego do dziś nie mogę 
odżałować. Bo już wtedy na za-
bój zakochałem się w tej muzyce.

Odejście Fisha z Marillion 
było dla mnie wielkim ciosem. 
Tak mocnym, że dopiero płyta 
„Brave” przekonała mnie do no-
wego wokalisty, którym został 
Steve Hogarth. Ale dzięki niej 
nabrałem… odwagi i cofnąłem 
się, by odkryć jak niesamowitą 
płytą jest „Seasons End”. Od tej 
pory w ciemno kupuję każdy 
nowy album Marillion i z dresz-
czykiem emocji odkrywam to, co 
tym razem Steve Rothery i spółka 
mają do zaoferowania. Ostatnie 
lata przynoszą genialne albumy: 
„Marbles”, „Sounds That Can't 
Be Made”, czy „Fuck Everyone 
and Run” (F E A R), utrzymane w 
klimacie „melancholijnego rocka 
progresywnego”. To prawdziwa 
uczta dla każdego fana rozbu-
dowanych kompozycji, pięknych 
melodii, niebanalnych tekstów i 
wirtuozerii muzyków, która naj-
lepiej objawia się podczas kon-
certów. Także na pozostałych 
krążkach nagranych ze S.Hogar-
them znajdziemy wiele kapital-
nych kompozycji, ale dla mnie 
- jako całość - nie bronią się one 
tak mocno, jak wyżej wymienio-
ne. Jest jednak na nich takie bo-

gactwo, że nawet po latach moż-
na odkryć coś, na co wcześniej 
nie zwróciło się uwagi. Sprzyjają 
temu zwłaszcza koncerty, nada-
jące utworom nowego, często 
zaskakującego oblicza.

A Fish? Od rozstania z Maril-
lion, które o�cjalnie nastąpiło 
16 września 1988 roku, konty-
nuuje karierę solową. Wydany w 
1990 r. album „Vigil in a Wilder-
ness of Mirrors” jest pierwszym 
z dziesięciu studyjnych krążków 
nagranych przez Rybę i – jak dla 
mnie - jednym z najlepszych. 
Sam Fish, podczas jego pierw-
szej solowej wizyty w Polsce w 
1994 roku (gdy promował płytę 
„Suits”), powiedział mi w Krako-
wie, że „pierwsza płyta powstała 
na kacu po Marillion”… Kolejne 
krążki były bardziej urozmaicone 
brzmieniowo, ale mało spójne, 
czasami za bardzo przegadane 
lub zwyczajnie nudne. Poza so-
lowym debiutem, najbardziej 
lubię wydany w 1991 r. „Internal 
Exile” oraz pochodzący z 2007 r. 
– „13th Star”. Z całego solowego 
dorobku Fisha najwyżej cenię 
„13 Gwiazdę”, bo jest najlep-
sza pod względem tekstowym 
(powstała w trakcie rozstania z 
druga żoną) i - przede wszystkim 
- muzycznym.

Dziś, po ponad 30 latach od 
chwili opuszczenia Marillion 
przez Fisha, mogę powiedzieć, 
że ta zmiana była… potrzebna. 

Dzięki niej do tej pory możemy 
cieszyć się nową muzyką zespo-
łu, który w osobie Steve’a Hogar-
tha zyskał nie tylko wokalistę, ale 
także instrumentalistę oraz auto-
ra tekstów i współkompozytora 
muzyki, z którym wciąż wyzna-
cza nowe kierunki. Na tej zmianie 
gorzej wyszedł Fish, bo przede 
wszystkim nie zdołał skupić 
wokół siebie muzyków, którzy 
zagwarantowaliby mu nie tylko 
odpowiedni poziom kompozycji, 
ale także odtworzenia muzyki na 
żywo, o czym boleśnie przekona-
łem się podczas kilku koncertów 
w Polsce. Szkoda, że rozwód w 
Marillion był tak bolesny, że do 
dziś – mimo wielu okazji i rocznic 
– nie udało się zorganizować 
wspólnego koncertu. A była na 
to szansa:

- Z okazji 20 rocznicy wydania 
„Misplaced Childhood” zapropo-
nowałem kolegom z Marillion 
wspólną trasę. Najpierw mieli 
zagrać swój materiał, potem 
ja swój, a na koniec mieliśmy 
wspólnie wykonać cały album 
„Misplaced Childhood”. Usłysza-
łem „nie” i już więcej nie wraca-
łem do tego tematu – powiedział 
mi Fish po jednym z koncertów 
we Wrocławiu.

- Po co mamy komuś nabijać 
kasę – odpowiedział mi krótko 
na ten temat Mark Kelly…

Jakąś nadzieję w serca fanów 
wlewają okazjonalne spotkania 

Steve’a Rothery z Fishem, z któ-
rych - być może – coś kiedyś wy-
niknie. Póki co, mamy na otarcie 
łez jeszcze świetny Steve Rothery 
Band oraz Wishing Tree, a także 
inne, niezwykle ciekawe projek-
ty z udziałem Petera Trewavas’a 
i Iana Mosley’a, jak instrumen-
talny album formacji Iris „Cros-
sing The Desert”, płytę zespołu 
Kino „Picture”, czy supergrupę 

Transatlantic. I wielopłytowe re-
edycje kultowych albumów, jak 
„Brave” czy „Clutching at Straws” 
z remiksami w formacie 5.1 oraz 
bogactwem materiałów archi-
walnych.

Świat muzyki spod znaku Ma-
rillion jest jak magiczny świat JRR 
Tolkiena.

Robert Radczak
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„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Wałbrzychu, 
ul. Uczniowska 16, 
58-306 Wałbrzych 
(dalej Spółka)

OGŁASZA 
Drugi pisemny przetarg nieograniczony 

 dotyczący sprzedaży nieruchomości 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 362/1 o powierzchni 1507 m2

położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: 
Działka lub Nieruchomość).

Data składania ofert: od 19. 09.2019 r. do 03.10.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 03.10.2019 r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z
 siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, 

email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

W Świebodzicach od 2017 
r aktywnie działa Dolnoślą-
ski Klub Harbińczyków. Dla 
współczesnego pokolenia 
mieszkańców Wałbrzycha, 
Boguszowa-Gorc, Głuszycy 
i też Wrocławia określenie 
„harbińczyk” brzmi obco i 
tajemniczo. Internet - współ-
czesne narzędzie i zbiornica 
informacji - pozwala na szyb-
kie ustalenie: Harbin. To mia-
sto dziś prawie 10 milionowe 
w Mandżurii jest stolicą chiń-
skiej prowincji Heilongjiang. 

W 1898 r. na trasie budowy 
Kolei Wschodniochińskiej z 
małej osady, w której zbudo-
wano stację kolejową, wkrótce 
powstaje Miasto Harbin. W bu-
dowie tej linii kolejowej uczest-
niczyło wielu Polaków, byłych 
zesłańców syberyjskich. Inni 
z własnej woli przybywali tu z 
obszarów ziem polskich, wów-
czas od 100 lat pozostających 
zachodnią częścią imperium 
carskiego. Ta inwestycja ko-
lejowej drogi, budowanej do 
brzegów Oceanu Spokojnego, 
tworzyła możliwości indywi-
dualnego sukcesu material-
nego i społecznego awansu 
dla Polaków, Rosjan, Żydów i 

Harbińczycy w Świebodzicach 
– historia i współczesność

Chińczyków zwłaszcza do 1914 
r., czyli do wybuchu I wojny 
światowej. W 1907 r. w Harbi-
nie mieszkała już 7-tysięczna 
społeczność polska. W tym cza-
sie Polacy mieli tu swoje ważne 
instytucje: stowarzyszenie na-
zwane Gospodą Polską, w 1909 
r. zbudowali polski kościół pod 
wezwaniem św. Stanisława i 
zapewne najważniejszą pla-
cówkę -Gimnazjum im. Henry-
ka Sienkiewicza. Gimnazjum to 
funkcjonowało do 1949 r. Ab-
solwentami tej szkoły byli m.in. 

znany pisarz Teodor Parnicki, 
późniejsi profesorowie L. Sa-
mójłło i J. Sołecki oraz najwięk-
szy dokumentalista losów tej 
polskiej społeczności Edward 
Kajdański - absolwent gimna-
zjum z 1942 r., który w 1951 r. 
otrzymał dyplom ukończenia 
Politechniki Harbińskiej i wte-
dy przyjechał do Polski. Dziś 
ten 96 letni harbińczyk, były 
dyplomata jest mieszkańcem 
Gdańska. Co ważne - w Harbi-
nie od 1920 r. do 1942 r. działał 
polski konsulat.

Po wojnie, w 1945 r. nadal 
mieszkało tu 1500 Polaków. 
Wojna domowa, jaką prowa-
dzili między sobą Czag Kaj-szek 
z przywódcą komunistów Mao 
przyśpieszyła decyzje Polaków 
o opuszczeniu tego niebez-
piecznego obszaru. W 1949 r. 
w dwóch transportach kole-
jowych do Polski przybyło ok. 
1000 polskich harbińczyków. 
W większości byli to wykwali-
�kowani pracownicy, inżynie-
rowie, absolwenci tamtejszej 
politechniki lub innych uczel-
ni. Urzędnicy, właściciele wy-
twórni, różnych interesów go-
spodarczych doskonale znali 
język chiński i rosyjski, wielu 
opanowało język japoński. W 
tym okresie zorganizowane 
grupy polskich harbińczyków 
powędrowały też innym tu-
łaczym szlakiem do Australii i 
Brazylii. Po przybyciu do Polski 
emigranci harbińscy zostali 
osiedleni w różnych miastach 
i małych miejscowościach na 
tzw. ziemiach odzyskanych - 
od Elbląga, Gdańska, Szczeci-
na do Wrocławia. Na Dolnym 
Śląsku grupy tych rodzin osie-
dlone we Wrocławiu, Kłodzku, 
Wałbrzychu, Jeleniej Górze, 
Legnicy, Świdnicy i Świebodzi-
cach.

Współcześnie w Świebodzi-
cach, jako jedyny na Dolnym 
Śląsku, działa Dolnośląski Klub 
Harbińczyków, który ze spo-
łeczną i historyczną pasją pro-
wadzi prezes tego stowarzy-
szenia - Aleksander Jermakow. 
Od urodzenia jest mieszkań-
cem Świebodzic, 750 -letniego 
miasta z bogatą historią i kul-
turą materialną. Najważniejsza 
korelacja A. Jermakowa z DKH 
to jego rodzice: matka Maria 
Jermakowa z domu Gumowska 
i ojciec Włodzimierz Jermakow 
- oboje urodzeni w Harbinie w 
1924 r. - i siostra Irena urodzo-
na w 1947 w Aszyche, miejsco-
wości 30 km odległej od Har-
bina. W takim składzie rodzina 
Jermakow z dalekiej Mandżurii 
przybyła do Świebodzic w 1953 
r. Niestety, wszyscy już nie żyją.

10 września 2019 r. Dol-
nośląski Klub Harbińczyków 
w Świebodzicach, zrzeszają-
cy 58 członków z 6 osobami 
urodzonymi w Harbinie, a w 
większości dziećmi i wnukami 
„harbińskich” rodziców, obcho-
dził 70 rocznicę przybycia do 
Polski ich rodziców i dziadków. 
Członkami DKH w Świebodzi-
cach - jako jedyni urodzeni w 
Harbinie - są: Anna Wołoch z 
domu Jakubowska (urodzo-
na w 1941 r.) i Mikołaj Kozłow 
(rocznik 1942). To wyjątkowe 
spotkanie otworzył przewod-
niczący DKH A. Jermakow. Ale 
przed jego multimedialną pre-

zentacją dziejów „małej Polski” 
w Harbinie i Mandżurii oraz po-
wojennych losów tego polonij-
nego środowiska od 1949 r w 
Polsce, zwłaszcza na Dolnym 
Śląsku, artysta na akordeonie 
zaprezentował smutny w sło-
wach, ale muzycznie nastro-
jowy walc rosyjski skompo-
nowany w 1906/7 r. przez Ilie 
Szatrowa do tekstu S. Pietro-
wa. Ten muzyczny utwór od 
ponad 100 lat w środowisku 
polskich harbińczyków jest ich 
integracyjną i kulturową war-
tością. Aktywność świebodzic-
kiego DKH jest znana nielicz-
nym takim stowarzyszeniom 
funkcjonującym w Polsce oraz 
kilku krajowym placówkom 
naukowym. W tym rocznico-
wym spotkaniu uczestniczył 
prof. dr hab. Adam Winiarz 
z Uniwersytetu im. M. Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie oraz 
ks. dr hab. Bernard Kołodziej 
SChr z Poznania - duchowy 
opiekun dolnośląskiego śro-
dowiska harbińczyków. Obaj 
profesorowie mają ogromne 
zasługi naukowe i organiza-
cyjne dla poszerzenia naszej 
wiedzy historycznej o losach, 
działalności osób i środowi-
skach harbińczyków dla dobra 
społecznego i Polski.

Na to jubileuszowo-hi-
storyczne spotkanie przybyli 
przedstawiciele władz powia-
towych i miejskich w osobach: 
Piotra Fedorowicza- starosty 
powiatu świdnickiego, Pawła 
Ozgi - burmistrza Świebodzic, 
Jana Klepca - wiceprzewodni-
czącego Rady Miasta Świebo-
dzice. Z miejscowego kościoła 
p.w. św. Mikołaja przybył ks. 
Dariusz Strzelecki. Wszystkich 
uczestników tego spotkania 
o znamionach regionalnego 
święta środowiska harbińczy-
ków, cieszyła obecność Mariu-
sza Motka - nauczyciela historii 
z grupą uczniów Liceum Ogól-

nokształcącego w Świebodzi-
cach. Takie spotkanie to realna 
nadzieja na zainteresowanie 
młodych ludzi czasem prze-
szłym, w postaci odkrywania 
świadków i twórców historii, a 
tymi mogą być ich dziadkowie 
czy sąsiedzi - samotni emeryci.

Do Świebodzic na to jubi-
leuszowe spotkanie przybyło 
sporo przedstawicieli tego 
środowiska m.in. Romuald 
Oziewicz - prezes Klubu Har-
bińczyków w Szczecinie wraz z 
Janem Zienkiewiczem. Z Kłodz-
ka przyjechał Tomasz Symo-
nolewicz - wnuk historycznej 
postaci Konsula RP w Harbinie 
- Konstantego Symonolewicza. 
Z Legnicy przybył Olgierd Ald-
minowicz, urodzony w Harbi-
nie w 1942 r.

W 1949 r dwa transporty 
kolejowe z ok. 1000 osób, a w 
maju 1953 r. - po 3 miesiącach 
podróży dwoma statkami han-
dlowym, kilkuset ostatnich pol-
skich emigrantów z Harbinu 
przybyło do Polski - w istocie 
nieznanej im rzeczywistości 
społecznej i politycznej. W 
Mandżurii co najmniej dwa po-
kolenia polskich harbińczyków 
w codziennych kontaktach z 
Rosjanami, Chińczykami i Ja-
pończykami tworzyło własne 
rodziny, rozwijali się gospodar-
czo i cywilizacyjnie. Tam budo-
wali swoją Polskę - na znanych 
im tradycjach patriotycznych i 
katolickich, osobistych i rodzin-
nych wartościach oraz marze-
niach. Przyjechali do ojczyzny 
w 1949 r. i 1953 r. w której wie-
le własnych nadziei musieli po-
rzucić lub zwery�kować, czyli 
przystosować się do rzeczywi-
stości. Do życia w takich sytu-
acjach mieli ogromne osobiste 
i środowiskowe umiejętności 
bezpiecznego przetrwania i 
budowania lepszej własnej 
przyszłości.

Ryszard Bełdzikowski

Spotkanie w Świebodzicach. Od lewej: Jan Zienkowicz (ur. w Harbinie), 
Romuald Oziewicz (ur. w Harbinie) prezes szczecińskiego KH; prof. dr 
hab. A. Winiarz z UMCS w Lublinie.
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CIASTA • TORTY • SŁODKOŚCI 
NA � ŻDĄ O� ZJĘ

CUKIERNIA - � WIARNIA 
• Piaskowa Góra, ul. Hirszfelda 10
SKLEP FIRMOWY • Śródmieście, Al. Wyzwolenia 55

Osłodzimy Wasze 
najpiękniejsze chwile w życiu

� : Cukiernia - Hanusia

R E K L AMA

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

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

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

Łatwiej wypożyczyć
Aby ułatwić mieszkańcom for-
malności przy wypożyczaniu 
rowerów elektrycznych, Gmi-
na Stare Bogaczowice wpro-
wadziła możliwość wysyłania 
przelewu internetowego na 
konto urzędu gminy o nr 32 
2030 0045 1110 0000 0087 7670. 
Po wydrukowaniu potwierdze-
nia przelewu można udać się do 
punktu, w którym zostanie pod-
pisana umowa i odebrać rower. 
Bez zmiany zostaje możliwość 
dokonania wpłaty w puncie ka-
sowym w budynku Urzędu Gmi-
ny Stare Bogaczowice.

(IL)

Czysta i zdrowa 
gmina
- W piątek, 20 września 2019 
r. o godz. 9.00 zapraszamy 
wszystkich chętnych do wzię-
cia udziału w akcji sprzątania 
świata w Gminie Stare Boga-
czowice. Startujemy pod Szkoły 
Podstawowej w Starych Boga-
czowicach o godz. 9.00 – dla 
każdego zapewniamy rękawicz-
ki ochronne i worki na śmieci. Z 
kolei 26 września 2019 r. na III 
lekcji w Szkole Podstawowej w 
Starych Bogaczowicach organi-
zujemy dla uczniów klas V-VIII 
konkurs wiedzy ekologicznej, w 
którym na uczestników czeka-
ją atrakcyjne nagrody. Projekt 
„Czysta gmina – zdrowa gmina” 
jest realizowany przez Gminne 
Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralne w Starych Bogaczowicach 
i współ�nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach pod-
działania 19.2 Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju kierowanego przez spo-
łeczność, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 dla operacji re-
alizowanych w ramach projektu 
grantowego.

(AL)

W minioną sobotę od-
były się Dożynki Gminne 
w Starych Bogaczowicach. 
Organizatorzy: Gmina Stare 
Bogaczowice oraz Gminne 
Centrum Biblioteczno – Kul-
turalne w Starych Bogaczo-
wicach przygotowali ogrom 
atrakcji.

- Dla dzieci były bezpłatne 
dmuchańce oraz strefa ani-
macji i konkursów prowadzo-
na przez KamayArt, wesołe 
miasteczko z autodromem i 
kolejką, jazda konna oraz bieg 
malucha, do którego zgłosiło 
się blisko 50 dzieci w kilku ka-
tegoriach wiekowych. Dzieci 
tańczyły także w zumba show. 

Rozstrzygnięty został kon-
kurs na przydomowe dekoracje 
dożynkowe, w którym uczest-
niczyło 7 instytucji i 7 osób in-
dywidualnych. Prace oceniało 
jury w składzie: Anna Stochaj, 
Magdalena Barecka – Hajdug, 
Aneta Rajca i Ilona Bujalska. W 
kategorii osoby indywidulane, 
talony do Auchan otrzymali: I 
miejsce – Arkadiusz Karczmarz 
– 300 zł, II miejsce – Renata Gi-
bes – 200 zł, III miejsce – Anna 
Ilska i Sylwia Majda – 100 zł, 
wyróżnienie - 50 zł – Jolan-
ta Wiak, Emilia Kmiecik oraz 
Patrycja Or�n, wyróżnienie i 
nagroda rzeczowa – Mazurkie-
wicz. W kategorii instytucje, 
karty podarunkowe do Casto-
ramy otrzymali: I miejsce - RSP 
Przyszłość – 300 zł, II miejsce – 
Rada Sołecka Jabłów – 200 zł, III 
miejsce – Przedszkole w Stru-
dze – 100 zł, wyróżnienie - 50 zł 
: Rada Sołecka Gostków, Rada 
Sołecka Chwaliszów, Rada So-
łecka Stare Bogaczowice, Rada 
Sołecka Struga.

Rozstrzygnięto także kon-
kurs na wieniec dożynkowy, 
a oceny podczas dożynek 
dokonała komisja w składzie: 
Anna Dżygała-Wojciechowska 
- dyrektor Biura Poselskiego 
Izabeli Katarzyny-Mrzygłoc-
kiej, Beata Mucha - kierownik 
OR KRUS w Wałbrzychu, Maria 
Chrochowska - kierownik PZDR 
Wałbrzych, Kamil Zieliński - wi-
ceprezes WSSE Invest Park w 
Wałbrzychu. Na konkurs zgło-
szono 4 wieńce dożynkowe, a 
jury ustaliło laureatów:

I miejsce – wieniec Gminy 
Stare Bogaczowice – karta do 
Castoramy 1000 zł, II miejsce – 
Sołectwo Sokołowsko (Gmina 
Mieroszów) - karta do Casto-
ramy 600 zł, III miejsce – So-
łectwo Cieszów - Elżbieta Or�n 
- karta do Castoramy 400 zł, 
wyróżnienie – Sołectwo Gost-
ków –nagroda rzeczowa.

Na fanów piłki nożnej czekał 
mecz organizowany w ramach 
projektu „Wspominam, po-
dziwiam, pamiętam – Gustaw 
Herling-Grudziński” ze środków 
Fundacji Lotto, zaprezentowa-
no krótki życiorys i dorobek 
pisarski tego słynnego pisarza, 
Patrona Roku 2019.Udział wzię-
ły dwie drużyny: zastępcy Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice To-
masza Fąki oraz zastępcy prze-
wodniczącej Rady Gminy Stare 
Bogaczowice Arkadiusza Karcz-
marza. Wygrała drużyna zastęp-
cy wójta. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal 
upamiętniający heroiczną wal-
kę Gustawa Herlinga - Grudziń-
skiego o lepszy świat. Obie dru-
żyny otrzymały puchary.

Było także coś dla prawdzi-
wych rolników - odbył się kon-

Cała gmina się bawiła

kurs wiedzy rolniczej, w którym 
nagrody ufundowała Dolnoślą-
ska Izba Rolnicza. W jury kon-
kursu byli Bogusław Uchma-
nowicz i Mateusz Stokłosa. W 
konkursie udział wzięło udział 
6 rolników i ogrodników z tere-
nu Gminy Stare Bogaczowice. I 
miejsce zajął rolnik z Lubomina 
pan Krawiec, II miejsce - rolnik 
ze Starych Bogaczowic Marek 
Czarnecki, III miejsce - rolnik 
ze Starych Bogaczowic Marcin 
Uchmanowicz, a wyróżnienia 
otrzymali Sylwia Majda i Anna 
Jeglińska.

Nie zabrakło loterii fanto-
wej, podczas której sprzedano 
300 losów. Dochód zostanie 
przeznaczony na wycieczki dla 
dzieci z terenu Gminy Stare 
Bogaczowice. W ramach loterii 
rozlosowano 25 cennych na-
gród otrzymanych od sponso-
rów.

Podczas imprezy odbyły się 
także prezentacje lokalnych 
rękodzielników oraz pysznego, 
wiejskiego jadła – przepiękne 
malowane i haftowane ob-
razy, wyszywanki, biżuteria, 
kolorowe laleczki i pacynki, 
zapachowe woreczki, a także 
pyszne pierogi, ciasta, gołąbki 
czy grochówka. W tym roku 
gościliśmy także food trucki 
z przepysznym, oryginalnym 
jadłem – burgery, zapiekanki, 
zakręcony ziemniak, gofry czy 
kawa w różnych smakach. O 
głodnych zadbał też lokalny re-
staurator – Soczyste Pieczyste.

Tegoroczne dożynki ob�-
towały w występy artystyczne, 
podczas których każdy mógł 
znaleźć sobie coś dla siebie. 
Najpierw, podczas barwnego 
korowodu z kościoła na sta-
dion, mogliśmy usłyszeć bie-
siadne i dożynkowe utwory 

na akordeonie w wykonaniu 
zespołu „Ojciec i Synowie”. Na 
scenie zaprezentowane zostały 
występy zespołu tanecznego 
z Legnicy Złote Dzieci – prze-
piękne, kolorowe i taneczne 
widowisko. O godz. 19.00 od-
był się występ zespołu Ellixir, 
który przyciągnął setki ama-
torów muzyki Disco Polo, a o 
godz. 20.00 – do tańca porwał 
nas zespół „Loverboy”. O 21.30 
wybuchowy pokaz sztucznych 
ogni tylko potwierdził, że był 
to wyjątkowy dzień w gminie 
Stare Bogaczowice.

Podczas dożynek otwarto 
nowy plac zabaw dla dzieci 
przy orliku. Plac zabaw powstał 
w ramach projektu „Budowa 
placu zabaw i zagospodaro-
wanie terenu zielonego w Sta-
rych Bogaczowicach”. Funkcja 
terenu przewidziana jest, jako 
ogólnodostępny teren rekre-
acyjny stanowiący plac zabaw 
- aktywności dzieci oraz strefę 
wypoczynku. Zaplanowano 
budowę 26,65 m chodnika sta-
nowiącego dojście do placu 
zabaw. Ponadto wygospodaro-
wany został teren zieleni obok 
placu (wewnątrz ogrodzenia) 
na rozbudowę w przyszłości 
placu o kolejne urządzenia za-
bawowe. Całkowita wartość 
projektu to około 85 000,00 zł. 
w tym do�nansowanie zadania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” w wysoko-
ści 30 000 zł – relacjonuje Ilona 
Bujalska, dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno – Kul-
turalne w Starych Bogaczowi-
cach.

(IL)
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W dniach 12-16 września 
w większości placówek edu-
kacyjnych w Świebodzicach 
odbyła się kolejna odsłona 
akcji „Sprzątanie świata”. 

W wydarzeniu wzięły udział 
dzieci i młodzież w różnym 

wieku. Od przedszkolaków, 
które dzielnie sprzątały te-
ren swoich przedszkoli, przez 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych porząd-
kujących parki i tereny zielone 
w mieście.

- Było dużo pozytywnych 
emocji, uśmiechów i dobrej 
zabawy. Po raz kolejny świe-
bodziczanie udowodnili, że 
potrafią doskonale łączyć 
dbałość o środowisko z dobrą 
zabawą. Wszystkim uczestni-

kom i inicjatorom akcji ser-
decznie dziękujemy za zaan-
gażowanie w poprawę życia 
w naszym mieście- podkreśla 
Paweł Ozga, burmistrz Świe-
bodzic.

(WP)

W Szkole Podstawowej nr 
4 w Pełcznicy oraz w Miej-
skim Domu Kultury odbyły 
się kollejne konsultacje spo-
łeczne z mieszkańcami doty-
czące projektu Strategii Roz-
woju Miasta Świebodzice na 
lata 2021-2027.

W spotkaniach uczestniczyli 
m.in.: burmistrz miasta Paweł 
Ozga, sekretarz miasta Sabina 
Cebula, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Janusz Kościu-

kiewicz, radni, prezesi spółek 
miejskich, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, kierownicy 
wydziałów urzędu miejskiego.

Świebodziczanie pozytyw-
nie przyjęli projekt strategii. 
Główne sugestie, zgłaszane 
przez obecne na spotkaniach 
osoby, dotyczyły m.in. ofer-
ty dla rodzin z dziećmi, gamy 
usług lekarskich, terenów zie-
lonych, likwidacji barier archi-
tektonicznych oraz zwiększe-

nia płynności jazdy w centrum 
miasta. Pojawiły się również 
głosy dotyczące podjęcia dzia-
łań, zmierzających do zwięk-
szania świadomości mieszkań-
ców w kwestii ekologii, czy 
udzielania pomocy przedme-
dycznej. Spotkania prowadził 
dr Jerzy Tutaj - współautor 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2020.

- Wszystkie osoby, które 
chcą zabrać głos w dyskusji 

nad projektem, zachęcamy do 
udziału w ostatnich konsulta-
cjach, które zostały zaplano-
wane na najbliższy piątek, 20 
września na godzinę 17:00 w 
Miejskim Domu Kultury przy 
ulicy Wolności 13 w Świebodzi-
cach. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy uczestniczyli w konsulta-
cjach społecznych – podkreśla-
ją organizatorzy spotkań.

(WP)

W Miejskim Domu Kultury 
odbyło się uroczyste otwar-
cie wystawy poświęconej 
wybitnemu poliglocie - uro-
dzonemu w Świebodzicach 
- Emilowi Krebsowi.

Gościem honorowym tej 
uroczystości był Eckhard Hof-
fmann - stryjeczny wnuk Emila 
Krebsa - który wygłosił prelekcję 
poświęconą swojemu genial-
nemu przodkowi. Towarzyszył 
mu Gunnar Hille, emerytowany 
pracownik Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Niemiec oraz 
prof. Aleksander Marek Sadow-
ski, polsko-niemiecki lingwista 
i emerytowany profesor Uni-
wersytetu Nauk Stosowanych 
Zittau/Goerlitz. Profesor Sa-
dowski jest również współzało-
życielem Fundacji Emila Krebsa 
dla Polski i Wielojęzyczności z 
siedzibą w Goerlitz. Uczestni-
ków tego wydarzenia przywitał 
burmistrz miasta Paweł Ozga, 

do gości z Niemiec zwracając 
się w ich ojczystym języku. 
Emil Krebs był mocno związa-
ny z powiatem świdnickim. W 
Świebodzicach rozpoczął na-
ukę (dzisiejsza Szkoła Podsta-
wowa nr 3), kontynuował ją w 
Gimnazjum w Świdnicy. Z kolei 
w Opoczce (Gmina Świdnica) 
urodził się Eckhard Ho�mann 
w 1946 roku, skąd dwa lata 
później rodzina Ho�mannów 
została przesiedlona do Nie-
miec. W czasie prelekcji Eckhard 
Ho�mann wspominał dom ro-
dzinny (stoi do dziś), jak i znaj-
dujący się na jego posesji krzyż, 
pod którym zakopana jest bu-
telka z listem napisanym przez 
jego ojca oraz sąsiada Polaka. 
Wystawę „Emil Krebs - u granic 
geniuszu” można oglądać w 
Miejskim Domu Kultury w Świe-
bodzicach do 13 października 
2019 roku.

(WP)

U granic geniuszuRozmowy o przyszłości

Sprzątanie świata w Świebodzicach
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Zapraszamy 
na bezpłatne 

konsultacje doradcze 
do Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wałbrzychu
Doradcy zawodowi realizują zadania z zakresu poradnictwa 
zawodowego dedykowane zarówno osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy, jak i pracodawcom.

Przyjdź, zbadaj swój potencjał, sportretuj swój wizerunek 
zawodowy, przygotuj się do spotkania z potencjalnym pra-
codawcą, pozyskaj informacje o sobie, rynku pracy, rynku 
edukacji.

Wydział Pośrednictwa Pracy 
i Poradnictwa Zawodowego 
Pokój 23, Stanowiska: 10, 11, 12,
Telefon: 74/ 840 73 17 
 lub 74/840 73 18     

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

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Wałbrzychu, 
ul. Uczniowska 16, 
58-306 Wałbrzych 
(dalej Spółka)

OGŁASZA 
Drugi pisemny przetarg nieograniczony 

 dotyczący sprzedaży nieruchomości 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 368 o powierzchni 1263 m2 
położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: 
Działka lub Nieruchomość).

Data składania ofert: od 19. 09.2019 r. do 03.10.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 03.10.2019 r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z
 siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, 

email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

We wrześniu w Szczaw-
nie-Zdroju zostanie przepro-
wadzona zbiórka w formie 
wystawki: odpadów wielko-
gabarytowych, m.in. szaf, 
sof, wersalek, foteli, krzeseł, 
stołów itp. oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, m.in. lodówek, 
telewizorów, lamp, drukarek 
itp.

Kiedy możesz wystawić 
swoje graty?

23-24 września mieszkańcy 
ulic: Akacjowa, Aleja Space-
rowa, Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Boczna, Bolesława 
Chrobrego, Górna, Graniczna, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Kasz-
tanowa, Kolejowa, Marii Ko-
nopnickiej, Mikołaja Kopernika, 
Krótka, 3 Maja, Adama Mickie-
wicza, Osiedle Solicowo, Nizin-
na, Obrońców Westerplatte, 
Okólna, Pocztowa, Bolesława 
Prusa, Księdza Jerzego Popie-
łuszki, Ratuszowa, Różana, Sa-
perów, Melchiora Wańkowicza, 
Ułanów Nadwiślańskich, Stefa-
na Żeromskiego. Odpady nale-
ży wystawić 23 września 2019 r. 
przy własnych pojemnikach na 
śmieci, w miejscu widocznym 

dla ich odbiorcy, w sposób 
niestwarzający zagrożenia dla 
otoczenia.

26-27 września mieszkań-
cy ulic: Bohaterów Warszawy, 
Bukowa, Fryderyka Chopina, 
Jesionowa, Klonowa, Tadeusza 
Kościuszki, Kwiatowa, Lipowa, 
Generała Józefa Łączyńskiego, 
Narciarska, O�ar Katynia, Ogro-
dowa, Okrężna, Plac Wolności, 
Ignacego Potockiego, Równo-
legła, Henryka Sienkiewicza, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Sło-
neczna, Juliusza Słowackiego, 
Słowiańska, Solicka, Topolowa, 
Wczasowa, Wita Stwosza, Woj-
ska Polskiego, Zacisze. Odpady 
nelży wystawić 26 września 
2019 r. przy własnych pojem-
nikach na śmieci, w miejscu 
widocznym dla ich odbiorcy, w 
sposób niestwarzający zagro-
żenia dla otoczenia.

Akcja dotyczy wyłącznie 
nieruchomości zamieszkałych 
z terenu gminy Szczawno-
-Zdrój.

Odpady wystawione po 
wymienionym terminie oraz 
pochodzące z �rm nie będą 
odbierane.

(ABP)

Akcja rupieć

• Międzypokoleniowa 
integracja
Ponad 776 tys. zł kosztowała 
adaptacja i remont pomiesz-
czeń przy ul. Sienkiewicza 40 
w Szczawnie-Zdroju, w któ-
rych oprócz świetlicy środo-
wiskowej i Klubu Abstynenta 
Nowe Życie działa teraz także 
Klub Senior +. 12 września 
obiekt ponownie zainaugu-
rował swoją działalność. - To 
przykład prawdziwej, spo-
łecznej integracji bo pod 
jednym dachem spotykają 
się starsi i dzieci ze świetlicy 
środowiskowej – komentuje 
burmistrz Marek Fedoruk. – 
Cieszę się, że powstało takie 
miejsce w Szczawnie-Zdroju, 
miejsce aktywizacji społecz-
nej, przyjazne, wyposażone 
w zaplecze socjalne, kuchnię. 
Gmina sfinansowała remont 
pomieszczeń, koszt to ponad 
776 tys. zł, z czego 150 tys. 
zł otrzymaliśmy w ramach 
rządowego programu Se-
nior +. Placówka czynna jest 
codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00-
15:00, zapraszamy do uczest-
nictwa, wszystkie zajęcia są 
nieodpłatne. Więcej informa-

cji pod numerem telefonu: 
503 515 173. To druga pla-
cówka z ofertą dla osób 60+ 
w Szczawnie-Zdroju, od kilku 
lat funkcjonuje Dom Dzienne-
go Pobytu Senior-Wigor. Obie 
placówki nie będą ze sobą 
konkurować, lecz uzupełniać 
się.

• Nowy dyrektor Teatru 
Zdrojowego
Mirosław Kowalik jest no-
wym dyrektorem Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju. Został wybrany spo-
śród kilku kandydatów, któ-
rzy zgłosili się do konkursu 
ofert na to stanowisko. Miro-
sław Kowalik jest producen-
tem muzycznym, muzykiem 
instrumentalistą – wielolet-
nim członkiem zespołu Raz 
Dwa Trzy, członkiem Stowa-
rzyszenia ZAIKS; pracował 
także jako nauczyciel muzyki 
oraz specjalista w branży re-
klamowej. Swoje obowiązki 
zacznie pełnić od 1 paździer-
nika. Zastąpi na tym sta-
nowisku Marzenę Sobczyk, 
która kierowała placówką od 
kwietnia 2012 roku z 4-letnią 
przerwą (w latach 2014-2018 

Raport 
ze Szczawna-Zdroju

sprawowała mandat radnej 
Szczawna-Zdroju).

• Wystawa 
w wieży
W Wieży Anny otwarta zo-
stanie wystawa „Dla Ciebie 
zginął żołnierz, strażak, po-
licjant, a dla mnie tata”. Wy-
stawa jest hołdem, płynącym 
z głębi serca głosem podzię-

kowania i podziwu dla ludzi 
służb, bez poświęcenia któ-
rych trudno wyobrazić sobie 
nasze życie. Jest historią kil-
kanaściorga podopiecznych 
Fundacji „Dorastaj z nami” i 
ich rodziców. Wystawa bę-
dzie czynna do 22 września 
codziennie, w godzinach 
12:00-18:00.

(ABP)
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11 września 2019 r. o go-
dzinie 9.30 w Zagórzu Ślą-
skim dokonano o�cjalnego 
otwarcia mostu w ciągu dro-
gi powiatowej nr 3371D. 

Obiekt, zapewniający prze-
jazd w kierunku Michałkowej 
i Glinna oraz umożliwiający 
przemieszczanie się drogą wo-
kół jeziora Bystrzyckiego, został 
otwarty dla użytkowników po 
trwającym kilka miesięcy remon-
cie. Mieszkańcy i turyści będą 
mogli bez utrudnień i objazdów 
poruszać się wokół jeziora.

(RED)

Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak przedstawił 
listę gmin i powiatów, które 
otrzymały do�nansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. W tym gronie 
znalazła się również Gmina 
Walim, otrzymując kwotę 
225 775,00 zł na do�nanso-
wanie remontu ul. Słowac-
kiego w Walimiu.

Ostatni remont tej drogi 
przeprowadzony był prawie 
15 lat temu. Jest to trudna 
droga górska, a liczne i ulew-

ne opady deszczu podmyły 
jej warstwę z betonu asfalto-
wego oraz pobocza. Obecnie 
bardzo zły stan techniczny 
znacznie utrudnia dojazd do 
posesji i gospodarstw rol-
nych, a zniszczone pobocza 
tworzą niebezpieczeństwo 
dla mieszkańców poruszają-
cych się pieszo. Ulica Słowac-
kiego w Walimiu stanowi dro-
gę dojazdową do obszarów 
wiejskich i lokalnych gospo-
darstw rolnych, ale również 
łączy się z drogą wojewódzką 

nr 383, tworząc swoistego 
rodzaju obwodnicę. W przy-
padku wystąpienia zdarzenia 
losowego (zatoru drogo-
wego) zapewnia objazd dla 
korzystających z drogi woje-
wódzkiej. Dodatkowo stano-
wi jedyną drogę dojazdową 
do okolicznych zabudowań.

Wykonanie remontu drogi 
gminnej wraz z odwodnieniem 
odbywać się będzie w techno-
logii „zaprojektuj i wybuduj” W 
trakcie prac zostanie sfrezowa-
na istniejąca nawierzchnia z 

betonu asfaltowego, częścio-
wej wymianie poddana zosta-
nie podbudowa z kruszywa 
kamiennego, wyremontowa-
na zostanie kanalizacja desz-
czowa oraz inne urządzenia 
odwodnienia drogi. Roboty 
budowlane będą obejmować 
również wykonanie nowej 
nawierzchni z betonu asfalto-
wego (warstwa wiążąca 4 cm, 
warstwa ścieralna 4 cm) oraz 
remont istniejących zjazdów 
na posesje.

(AM)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z wolontariuszami 
13 września 2019 r., zorganizowało akcję sprzątania wód i brzegów 
jeziora Bystrzyckiego. - Gmina Walim wsparła akcję poprzez pomoc 
w odbiorze zgromadzonych odpadów. Przypominamy: śmieci wrzucamy 
do odpowiednich pojemników. I pewnie wszyscy to wiedzą, że puste 
opakowania są już lżejsze, więc jeśli ktoś przyniósł pełne, to niech i 
puste zabierze. To tak niewiele, a tyle dobrego dla środowiska! – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(RED)

Sprzątali jezioroJest promesa, będzie remont

Otwarta droga wokół jeziora
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• Rodzinny piknik 
integracyjny
,,Tu mieszkamy, tu wspólnie 
działamy’’- to inicjatywa głu-
szyckiej grupy nieformalnej, 
która zaprasza całe rodziny do 
aktywnego udziału w pikniku 
integracyjnym. W niedzielę 
- 22 września w godz. 15.00-
18.00 - na przybyłych na bo-
isko sportowe przy ul. Dolnej 
w Głuszycy czeka moc atrakcji. 
- Zachęcamy dzieci i rodziców 
do wspólnych zabaw integra-
cyjnych z animatorami, do 
odwiedzenia „Strefy Sztuki”, 
gdzie każde dziecko będzie 
mogło wykonać pracę pla-
styczną pod okiem lokalnego 
artysty oraz do poznania tajni-
ków szydełkowania i robienia 
na drutach w „Kąciku Robó-
tek Ręcznych”. „Scenę Talen-
tów” opanują młodzi lokalni 
artyści, a w „Kąciku Wesołej 

Buźki” będzie można zmie-
nić się w ulubioną bajkową 
postać. Dla dzieci biorących 
udział w pikniku przygotowa-
ny będzie słodki poczęstunek 
i miły upominek. Zachęcamy 
szczególnie do udziału rodzi-
ny z dziećmi niepełnospraw-
nymi – podkreślają organi-
zatorzy rodzinnego pikniku 
integracyjnego w Głuszycy. 
Projekt został do�nansowany 
w ramach konkursu #Społecz-
nieodpowiedzialni, współ-
�nansowanego ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich Edycja 2018-
2019. Operatorem projektu 
jest Fundacja Katolicka Inicja-
tywa Berit w Głuszycy.

• Mała książka wielki 
człowiek
Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (urodzone 

w latach 2013 -2016), które 
wraz z rodzicami odwiedzi 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Głuszycy otrzyma wyjąt-
kowy prezent – Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czy-
telniczy start! W wyprawce 
dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod 
względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i speł-
niającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i 
mądrych książek dla najmłod-
szych, a także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w 
bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dzie-
cięcego, mały czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytel-
nicze zainteresowania. W Wy-

prawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyj-
na przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z 
częstego odwiedzania biblio-
teki. Kampania społeczna 
„Mała książka – wielki czło-
wiek” została dofinansowana 
przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa.

• Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza
Zachęcamy osoby w wieku 
50+ do uczestniczenia w zaję-
ciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Głuszycy. Zapisy no-
wych uczestników przyjmo-
wane są dwa razy w roku w 
okresie poprzedzającym roz-

poczęcie nowego semestru 
w styczniu i we wrześniu. De-
klaracje i ankiety można po-
brać w Centrum Kultury-MBP 
w Głuszycy. Dyżury członków 
Zarządu uniwersytetu będą 
się odbywać w drugą, trzecią 
i czwartą środę w godz. 11:00 
- 12:30 w tych miesiącach. 
Osoby dyżurujące będą od-
bierały dokumenty i udzielły 
wszelkich informacji związa-
nych z uczestnictwem w UTW. 
Informacji telefonicznej udzie-
lają Maria Sokołowska (tel. 660 
699 757) oraz Barbara Gajew-
ska (tel. 603 808 317).

• Bezpłatne szkolenia
Gmina Głuszyca wraz z Fun-
dacją Wspierania Zrówno-
ważonego Rozwoju realizują 
projekt grantowy w ramach 
„E-Aktywni mieszkańcy wo-
jewództwa dolnośląskiego i 

lubuskiego”. – Organizatorzy 
zapraszają osoby, które ukoń-
czyły 25 rok życia na bezpłat-
ne szkolenia. W zależności od 
potrzeb mogą być one reali-
zowane w różnych tematach, 
między innymi: rodzic w inter-
necie, moje �nanse i transak-
cje w sieci, czy kultura w sie-
ci. Szkolenia dostępne są też 
w formie e-learningu. Celem 
projektu jest podniesienie po-
ziomu kompetencji cyfrowych 
mieszkańców, niezbędnych 
do skutecznego korzystania z 
mediów cyfrowych w celach 
zawodowych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych wśród min. 90% 
uczestników objętych szkole-
niami kompetencji cyfrowych. 
Informacje dotyczące zapisów 
na szkolenia dostępne są na 
stronie www.fwzr.pl/rezerwa-
cje.

(MC)

Raport z Gminy Głuszyca
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W sobotę, 21 września 
2019 r., w Sokołowsku od-
będzie się IX Festiwal Nordic 
Walking.

Bezpłatne zapisy rozpoczną 
się o godz. 9.30 przy pensjona-
cie Leśne Źródło. - Trasa mar-
szu wiedzie leśnymi drogami 
po Górach Kamiennych, a dy-

stanse są tak zróżnicowane, że 
każdy może pokonać wybraną 
przez siebie odległość. Do wy-
boru będą dwa dystanse: 5 km 
(start o godz. 11.30) oraz 10 km 
(start o godz. 11.00). Krótszy 
wiedzie malowniczymi ścieżka-
mi wokół Sokołowska. Zapew-
niamy, że tę trasę uczestnicy 

pokonają bez problemów i 
polecamy ją przede wszystkim 
seniorom i najmłodszym. 10 
km to również odległość, którą 
może pokonać amator. Oprócz 
samego marszu, który prze-
prowadzony zostanie przez 
wykfali�kowanych instrukto-
rów z Polskiego Stowarzysze-

Festiwal Nordic Walking nia Nordic Walking, na terenie 
Leśnego Źródła odbędzie się 
festyn rodzinny. Dla najmłod-
szych przygotowaliśmy wie-
le wspaniałych konkursów. 
Nie zabraknie dmuchanców, 
animatorów czy wspólnych 
zabaw. Dla nieco starszych 
zapewniamy bezpłatną gro-
chówkę strażacką, kiełbaskę 
przy ognisku, a popołudnie 
spędzimy przy muzyce granej 
przez DJ Kostka. Dmuchany 

zamek, animatorzy, ognisko 
oraz muzyka zapewnią świet-
ny sobotni relaks dla każdego 
mieszkańca powiatu wałbrzy-
skiego. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny, nie planujemy 
rywalizacji, a każdy kto prze-
kroczy linię mety otrzyma od 
nas nagrodę niespodziankę. 
Warto się zapisać, ponieważ 
każdy uczestnik ma szanse 
dodatkowo wylosować na-
grody, a są to m.in. kije do 

nordic walking, sporo spor-
towych oraz mnóstwo innych 
ciekawych gadżetów. Zapew-
niamy rodzinną atmosferę, 
emocje na szlaku i zachęcamy 
wszystkich do zdrowego stylu 
życia – zachęcają organizato-
rzy wydarzenia ze Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, 
Polskiego Stowarzyszenia Nor-
dic Walking oraz Sołectwa So-
kołowsko.

(RED)

Z początkiem roku szkol-
nego 2019/2020 do Progra-
mu Pingpongowe Marzenia 
z PSE dołączyło 15 szkół pod-
stawowych. W tym gronie 
znalazła się także Publiczna 
Szkoła Podstawowa Inte-
gracyjna im. Henryka Sien-
kiewicza w Świebodzicach. 
Inicjatywa wpisana jest w 
realizację „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Tenisa Sto-
łowego” wdrażanego przez 
Polski Związek Tenisa Stoło-
wego.

Pingpongowe Marzenia z 
PSE to program szkoleniowy, 
adresowany uczniom szkół 
podstawowych, wspierający 
ich rozwój sportowy w ramach 
bezpłatnych, pozalekcyjnych 
zajęć tenisa stołowego. Tre-
ningi prowadzone są przez 
wykwali�kowanych trenerów, 
którzy w ramach Programu 
podnoszą swoje kompetencje 
w czasie szkoleń prowadzo-
nych przez Jerzego Grycana 
– byłego trenera kadr naro-
dowych Polski i Australii, au-
tora „Narodowego Programu 
Tenisa Stołowego”, trenera 
klasy mistrzowskiej w tenisie 
stołowym. Tegoroczne szkole-
nia dla nauczycieli odbyły się 
w dniach 9 - 12 września 2019 
roku w Zielonej Górze i War-
szawie. Brał w nich udział także 
nauczyciel w-f ze Świebodzic.

Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne (PSE) oraz Polski Zwią-
zek Tenisa Stołowego wierzą, 
że za sprawą zajęć w szkołach 
podstawowych, potencjał me-

dalowy naszych przyszłych re-
prezentantów znacząco wzro-
śnie. Kluczowym elementem 
przyszłych sukcesów sporto-
wych na arenie międzynarodo-
wej, jest rozpoczęcie szkolenia 
zawodników od najmłodszych 
lat. Program Pingpongowe 
Marzenia z PSE realizowany w 
Szkole Podstawowej w Świe-
bodzicach sprawi, że być może 
niebawem zawodnicy z tej 
szkoły stawać będą na najwyż-
szych stopniach podiów tur-
niejów tenisa stołowego.

Program Pingpongowe 
Marzenia z PSE wystartował w 
maju 2018 roku, dotychczas 
uczestniczyło w nim 70 klu-
bów sportowych prowadzą-
cych zajęcia dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Od początku 
realizacji Programu przepro-
wadzono blisko 20000 godzin 
zajęć. W ramach Programu 
przeszkolono 98 trenerów, na 
potrzeby realizacji zajęć prze-
kazano klubom 40 stołów do 
tenisa stołowego, 160 płotów 
wygradzających pola gry oraz 
1080 piłeczek. Program prowa-
dzony jest przy udziale Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz 
dzięki Partnerowi Programu, 
Polskim Sieciom Elektroener-
getycznym S.A., operatorowi 
systemu przesyłowego energii 
elektrycznej w Polsce.

Więcej informacji o progra-
mie znaleźć można na stronie 
internetowej Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego: www.
pzts.pl.

(RED)

Pingpongowe marzenia 
w Świebodzicach
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Niepowodzeniem zakoń-
czyła się daleka wyprawa do 
Łęcznej piłkarek nożnych 
AZS PWSZ, które uległy tam-
tejszemu Górnikowi 0:3, do-
znając tym samym drugiej 
porażki z rzędu.

- Spotkanie rozpoczęło się 
fatalnie dla wałbrzyszanek, 
gdyż już w 10  min. z powodu 
kontuzji boisko musiała opu-
ścić bramkarka Jagoda Sapor, 
a jej miejsce zajęła debiutująca 
w Ekstralidze 15-letnia Natalia 
Skużybut. Młoda piłkarka AZS 
PWSZ spisywała się poprawnie, 
ale w 25 min. musiała wyciągać 
piłkę z siatki. Dominika Grabow-
ska przejęła piłkę na 20. metrze, 
wpadła w pole karne i uderzyła 
na bramkę, Natalia Skużybut 
odbiła futbolówkę do boku, a 
dobitka Eweliny Kamczyk z bli-
ska była już tylko formalnością. 
W pierwszej połowie przewagę 
miały mistrzynie Polski, jednak 
nie były w stanie podwyższyć 
wyniku, natomiast wałbrzy-
szanki miały jedną dobrą okazję 
do zdobycia gola, gdy Klaudia 
Fabova będąc już w „szesna-
stce” posłała futbolówkę obok 
bramki. Również po przerwie 
słowacka napastniczka miała 
szansę na doprowadzenie do 
wyrównania, ale w 55 min. po 
jej strzale piłka tra�ła w słupek. 
Ta sytuacja zemściła się trzy 
minuty później, gdy Ewelina 

Kamczyk dośrodkowała z rzutu 
wolnego, a Nikola Karczewska 
wyprzedziła Natalię Skużybut i 
głową skierowała futbolówkę 
do pustej bramki. AZS PWSZ 
Wałbrzych starał się odgryźć 
przeciwnikowi, jednak mistrz 
Polski był tego dnia lepszy i 
przypieczętował wygraną w 74 
min. Po rzucie rożnym i strzale 
głową w poprzeczkę piłka spa-
dła pod nogi Małgorzaty Grec, 
która wiedziała, co z nią zrobić 
i pewnym strzałem z kilku me-
trów podwyższyła na 3:0. Taki 
rezultat utrzymał się do końca 
meczu i gospodynie zwyciężyły 
po raz kolejny w tym sezonie, 
natomiast AZS PWSZ punktów 
będzie szukał w następnych 
spotkaniach – relacjonuje To-
masz Stasiński.

Kolejny raz wałbrzyszanki 
wybiegną na murawę w sobo-
tę o godzinie 16.00 na stadio-
nie przy ulicy Ratuszowej w 
starciu z Olimpią Szczecin.

(TS)

Górnik Łęczna 
– AZS PWSZ Wałbrzych 3:0 (1:0)
Bramki: Ewelina Kamczyk (25), Nikola 
Karczewska (58), Małgorzata Grec (74).
AZS PWSZ: Sapor (10 Skużybut) - 
Kędzierska, Zawadzka, Ostrowska, 
Szewczuk, Cieśla, Rozmus, Materek 
(78 Podkowa), Głąb (45 Turkiewicz), 
Rapacka (75 Migacz), Fabova.

Mistrz za mocny

• Mistrzostwa Polski 
w Czarnym Borze
Sportowa rywalizacja na unika-
towym w skali kraju obiekcie, 
zawrotne prędkości osiągane na 
trasach przez zawodników, duch 
fair-play i jesienne słońce będą 
towarzyszyć rozgrywanym w 
Czarnym Borze już w najbliższy 
weekend Mistrzostwom Polski 

w Biathlonie Letnim na Nartorol-
kach. Na nartorolkostradzie po-
jawią się czołowi polscy zawod-
nicy. Nie zabraknie oczywiście 
wychowanków rodzimego UKN 
Mela�r na czele z Mateuszem 
Janikiem. Dla kibiców przygo-
towano stoiska ze swojskim, 
smacznym jedzonkiem. Dla 
maluchów organizatorzy prze-

Sportowy raport • Amerykanin zbił 
Bartka
Pochodzący z Jedliny – Zdroju 
Bartosz Gołębiewski przegrał 
jednogłośnie na punkty 0:5 z 
Javierem Martinezem z USA w 
pierwszej walce na  mistrzo-
stwach świata w boksie olim-
pijskim, które rozgrywane są 
w Jekaterynburgu w Rosji. Re-
prezentant Polski rywalizuje w 
kategorii do 75 kg.

• Derby Sudetów
W weekend koszykarze z 
Wałbrzycha wygrali Turniej 
o Puchar Prezydenta Opola. 
W pierwszym meczu Górnik 
Trans.eu pokonał Pogoń Pru-
dnik 80:75, a w drugim spo-
tkaniu GKS Tychy zwyciężył 
Weegree AZS Politechnika 
Opolska 69:57. W spotkaniu o I 
miejsce Górnik Trans.eu wygrał 
z GKS Tychy 94:76 (13:25, 26:13, 
30:20, 25:18), a punkty dla pod-
opiecznych trenera Łukasza 
Grudniewskiego zdobywali: 
Cechniak 22, Koperski 16, Wró-
bel 15, Kulka 14, Zywert 11, Ra-
tajczak 7, Glapiński 5, Pieloch 
3, Durski 1, Jeziorowski. Mecz 
o 3 miejsce Weegree AZS Poli-
technika Opolska wygrała z Po-
gonią Prudnik 99:95. Z kolei we 
wtorek w hali Aqua-Zdrój Gór-
nik Trans.eu pokonał zespół 
Zetkama Doral Nysa Kłodz-
ko 76:69 (22:14, 16:19, 21:17, 

17:19). Punkty dla Górnika zdo-
bywali: Pieloch 17, Jakóbczyk 
14, Wróbel 10, Zywert 7, Kulka 
6, Glapinski 5, Cechniak 4, Dur-
ski 4, Koperski 3, Jeziorowski 3, 
Ratajczak 2, , Podejko 1, a dla 
Nysy: Malesa 12, Bartkowiak 
12, Kowalski 10, Tomczak 8, 
Zagórski 8, Madziar 7, Weiss 7, 
Nowicki 4, Wojciechowski 1. 
Kolejny mecz kontrolny Górnik 
rozegra 20 września o godz. 
18.30 w Jeleniej Górze z Sude-
tami.

• Puchar dla Chrobrego
Chrobry Głogów wygrał Tur-
niej Rozpoczęcia Sezonu Siat-
karskiego II Ligi Siatkówki 
Mężczyzn w Wałbrzychu. W 
pierwszym spotkaniu MKS Aqu-
a-Zdrój Wałbrzych pokonał MKS 
Olavię Oława 3:0 (25:14, 25:20, 
25:21), w drugim meczu SPS 
Chrobry Głogów wygrał z MKS 
Olavia Oława 3:0 (25:17, 25:16, 
25:13), a w spotkaniu kończą-
cym turniej MKS Aqua-Zdrój 
uległ Chrobremu 2:3 (23:25, 
25:21, 19:25, 25:21, 10:15). Za-
wody wygrali głogowianie, na 
domiar złego kontuzji nabawił 
się Jarosław Pizuński. - Kości są 
całe. Teraz czekam aż zejdzie 
opuchlizna, by można było zro-
bić badanie USG - powiedział 
nam doświadczony zawodnik 
MKS Aqua-Zdrój.

(RED)

widzieli dmuchańce i słodkie 
przekąski, a czas umilać im będą 
profesjonalni animatorzy. Za-
praszamy do Czarnego Boru na 
rodzinny, sportowy weekend! 
W piątek odbędzie się o�cjalny 
trening, w sobotę od godz. 10.00 
rozgrywane będą biegi sprinter-
skie, a w niedzielę od godz. 10.00 
biegi pościgowe i indywidualne.

• Grand Prix Polski
Zapraszamy na I Grand Prix 
Polski Seniorów w Tenisie Sto-

łowym, które odbędzie się w 
dniach 20-22 września 2019 
r. w hali Aqua Zdrój w Wał-
brzychu. Imprezę rozpoczną 
piątkowe gry eliminacyjne, w 
sobotę będzie miał miejsce 
turniej główny, a w niedzielę 
zapraszamy na rozgrywki �na-
łowe. Zapraszamy wszystkich 
kibiców na trzy dni sportowych 
rozgrywek na najwyższym po-
ziomie – wstęp wolny! Szcze-
gółowe informacje na www.
pzts.pl.
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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

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:
2.10 Wałbrzych • 3.10 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

(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

(7) Sprzedam mieszkanie na ul. 
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m 
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170

(2) 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.

KUPIĘ

(13) 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.

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

KUPIĘ TWOJĄ 
NIERUCHOMOŚĆ!

• MIESZKANIE 

• DOM • DZIAŁKĘ

• DO REMONTU • ZADŁUŻONE 
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę. 

Zarobki 1300- 2000 euro.
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00! 

533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy placu Wolności 1 został wy-

wieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących 

własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 8.2019 wywiesza się na okres 21 dni. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnio-

ski do dnia 31 października 2019 roku. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji 

i Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu.
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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

PODZAMCZE 41,5m2 2pok. 
5piętro z balkonem niski czynsz  
wysoki standard  cena169tys  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1065

PIASKOWA GÓRA  Do wynajęcia 
1 pok 25m2 4piętro z balkonem 
850,-zł tel do kontaktu 535-416-
014 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW 
998

STARY GLINIK 60m2  2piętro 2po-
ziomy   4 pokoje  cena 140tys zł  zł  
tel do kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 1047

BIAŁY KAMIEŃ   2pok, 36m2 2pie-
tro po remoncie  cena 79,9tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 844

STARY ZDRÓJ ( boczna ulica 
)2pok 2piętro 55m2  rozkładowe, 
cena  125tys zł   tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1060

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

tel. 606 976 630

Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA 
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, MAGAZYN Szczawienko 
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka 
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c. 
Tel. 883 334 486

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul. 
Broniewskiego, lokal do wynajęcia 
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 
630

PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do 
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 
883 334 486

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

MS-3975 Podzamcze, apartamen-
towiec, 57m2, 2pokoje, 1 piętro, 
garaż, cena 289 tys. Tel. 883 334 
481

MS – 3972 Podzamcze, ul. Baszto-
wa, 2 pokoje 48m2, duży balkon, 2 
piętro w „4”, cena 157 tys, Tel. 883 
334 486

MS – 3870 Piaskowa Góra, 4 
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 3925 Piaskowa Góra, 45m2, 
3 pokoje po kapitalnym remoncie. 
Cena 174 tys. Tel. 883 334 481

MS – 3957 Szczawno Zdrój ul. 
Równoległa, 2 pokoje po kapital-
nym remoncie, 45 m2, cena 149 
tys. Tel. 883 334 486

MS – 3979 – Szczawno – Zdrój, 
apartamentowiec, 2 pokoje 55m2, 
do wprowadzenia, cena 272 tys. 
Tel. 883 334 481

MS – 3957 – Nowe Miasto, wysoki 
standard, 2 pokoje 46m2, cena 150 
tys. Tel. 883 334 486

MS – 3939 – Nowe Miasto – zielo-
ne okolice, 3 pokoje 60m2, cena 
139 tys. Tel. 883 334 481

DS – 3976 – Dom Szczawienko- 
Szeregówka narożna, 153 m2, 
działka 1250m2, 5 pokoi, wysoki 
standard, cena 695 tys. Tel. 606 
976 630

DS – 3974 – Pół domu Boguszów 
Gorce, 76 m2, działka 400 m2, 
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486

DS – 3970 – Dom bliźniak Głuszyca 
ul. Lawendowa, 210 m2- 6 pokoi, 
działka 360 m2, cena 378 tys. Tel. 
883 334 486.

DS – 3966 – dom wolnostojący ul. 
Fałata, wysoki standard, 4 pokoje, 
165m2, działka  1093 m2, cena 589 
tys. Tel. 606 976 630

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul. 
Broniewskiego, lokal do wynajęcia 
66m2, cena 2000 zł. 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- DO WYNAJĘCIA PIASKO-
WA GÓRA, ul. Michałowskiego, 
nowe - komfortowe, 3 pokoje,  
45m2, 9 piętro w 10, WYSOKI 
STANDARD, 1.500zł, 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, nowe 
budownictwo, 3 pokoje, 98m2, 
2 piętro w 3, bardzo dobry stan 
techniczny, cena 385.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODGÓRZE, 4 pokoje, 
156m2, parter w 2, C.O. gazowe, 
po remoncie, cena 290.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
Kuźnice, 1 pokój, 38m2, 2 piętro w 
2, cena 65.000zł, okna PCV, łazien-
ka,  tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry 
stan techniczny, cena 275.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIER-
NIE, obiekt/dom, 414m2, parter + 
1 piętro i poddasze,  do odnowie-
nia, c.o. gazowe cena 196.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
działka przy ul. Solickiej, 170m2, 
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Ko-
ściuszki, 83m2, parter z wejściem 
od ulicy, C.O. gazowe, cena 
4.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – PODZAMCZE DO 
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-
wego przy biurze nieruchomości, 
wysoki standard, cena 1200zł z 
wszystkimi opłatami, 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 173 500 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 92 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71 
m2 cena 90 000 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: 1 990  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. 

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843 

33 33, (74) 666 66 06
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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: 320 000 zł ( 

nr: 1593) (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 
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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

R E K L AMA


