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Niedawno zatwierdzony 
został przebieg drogi eks-
presowej S3 na odcinku od 
Lubawki do Legnicy. Trasa 
łącząca nieodległe przejście 
graniczne w Lubawce z ze-
społem portów Szczecin-
-Świnoujście, będzie miała 
długość 469 km, o dwa pasy 
jezdni w każdym kierunku i 
pas awaryjny, co umożliwi 
podróżowanie z prędko-
ścią 100 km na godzinę. W 
projekcie znalazły się także 
dwupoziomowe węzły, miej-
sca postojowe, przejścia dla 
zwierząt oraz drogi zbiorcze, 
obsługujące tereny przyle-
głe. Pomiędzy Starymi Boga-
czowicami a Sadami Górnymi 
zostanie wykonany najdłuż-
szy w Polsce tunel drogo-
wy o długości ok. 2300 m, a 
najbliższe wjazdy na drogę 
S-3 będą w Sadach Dolnych 
(ok. 15 km od dzielnic Pia-
skowa Góra i Podzamcze) i 
w Kamiennej Górze. Realiza-
cja robót budowlanych na 
odcinku Lubawka – Legnica 
zaplanowana została na lata 
2011-2013.

A już przyszłym roku 
mieszkańcy powiatów wał-
brzyskiego i świdnickiego, 
a także turyści i przedsię-
biorcy, będą mogli w zde-
cydowanie krótszym czasie 
dojechać do autostrady A4. 
W marcu ruszyła budowa 
łącznika, który skróci prze-
jazd ze Świdnicy do węzła 
Kostomłoty. Prace budow-
lane przy największej inwe-
stycji drogowej w powiecie 
świdnickim obejmują bu-
dowę drogi powiatowej nr 
3396 D na odcinku pomię-
dzy drogą krajową nr 5 a 
drogą wojewódzką nr 382 i 
ulicą Stęczyńskiego w Świd-
nicy. Koszty tej inwestycji 

Drogi bliżej nas
Za kilka lat mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego będą mogli korzystać z kilku bardzo ważnych 
dróg, które ułatwią dojazd do Wrocławia, Krakowa, Zgorzelca, Kłodzka, a nawet Świnoujścia. 

Droga ekspresowa S3, Via Reggia Plus oraz droga łącząca Świdnicę z Autostradą A4 to 
najważniejsze przedsięwzięcia komunikacyjne ostatnich lat.

Wkrótce mieszkańcy powiatu uzyskają dostęp do kilku nowych i ważnych dróg.

szacowane są na około 147 
milionów złotych.

Na tym nie koniec do-
brych informacji dla kie-
rowców z naszego regionu. 
Kilka dni temu w wałbrzy-
skim ratuszu odbyło się 
spotkanie przedstawicieli: 
Kamiennej Góry, Miero-
szowa, Boguszowa-Gorc, 
Kłodzka, Walimia, Jedliny-
-Zdroju, Głuszycy ,Szczaw-
na-Zdroju i Wałbrzycha w 
sprawie przebiegu drogi 
Via Reggia Plus, łączącej 
Zgorzelec i Paczków.

- Była to kontynuacja  
warsztatów, zorganizowa-
nych przez Wojewódzkie 
Biuro Urbanistyczne, które w 
połowie czerwca odbyły się 
w Karpaczu. Przedstawiciele 
gmin uzgodnili stanowisko, 
popierające południowy 
przebieg tej drogi, między in-
nymi przez: Kamienną Górę, 
Boguszów- Gorce, Wałbrzych 
i Kłodzko. Jest on zgodny z 
zasadą zrównoważonego 
rozwoju, tak promowaną 
przez urząd marszałkowski 
naszego województwa. Al-

ternatywny przebieg, przez 
Świebodzice i Świdnicę, który 
również był analizowany, jest 
nie do przyjęcia ze względu 
na ograniczenie możliwości 
rozwojowych naszych gmin, 
zwłaszcza w zakresie turystyki 
– podkreśla zastępca prezy-
denta Wałbrzycha Mirosław 
Bartolik, organizator spotka-
nia samorządowców.

Wkrótce okaże się, któ-
ry wariant drogi Via Reggia 
Plus zostanie wdrożony do 
realizacji.

(BRAD)
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Serdecznie witamy naszych Czytelników!

Ryszard 
Stochła

Nasz nieoceniony kapitał

Wczoraj wybraliśmy nowego prezydenta naszego kraju. Niestety, wyniki wyborów poznaliśmy już po zamknięciu tego wydania tygodnika Dobry i Bezpłatny.
Przedstawicieli partii, które wprowadziły do II tury swoich kandydatów, poprosiliśmy o podsumowanie dla naszych Czytelników zakończonej kampanii wyborczej.

Piotr 
Kruczkowski

Kampania wyborcza na 
urząd prezydenta RP od-
była się w tym roku cieniu 
tragedii smoleńskiej, która 
wywarła olbrzymi wpływ na 
jej przebieg. Z jednej strony 
była pozytywna i – jak na 
nasze warunki – kultural-
na, ale z drugiej strony była 
bezbarwna i przypominała 
konkurs piękności bez od-
powiedzi na trudne pytania. 
Co gorsza, w końcowej fazie 
przed II turą, była bardzo po-
pulistyczna, przez co byliśmy 
świadkami licytacji obietnic, 
często wykraczających poza 
kompetencje prezydenta RP. 
Może to przyczynić się do 
pozyskania większej liczby 
głosów, ale niepokoi mnie 
obiecywanie gruszek na 
wierzbie, bo to jest według 
mnie oszustwem.

Kiedy oglądamy scenki z 
kampanii wyborczych na 
prezydenta USA szczególnie 
rzuca się w oczy duża liczba 
zaangażowanych obywateli. 
Tłumy na wiecach, wolonta-
riusze w różnym wieku, wiel-
kie masowe pobudzenie. 
Amerykanie ukształtowani w 
duchu republikańskich wie-
dzą, że ich akt wyborczy to 
mały przyczynek do historii 
własnego państwa. Emo-
cje, które wyzwala kampa-
nia wzrost zainteresowania 
sprawami publicznymi, po-
czucie partycypacji. Amery-
kanie mogą o sobie mówić z 
dumą: „my Naród”. 
Nasze kampanie się są tak 
masowe, nie uczestniczy w 
nich tak wielu wolontariu-
szy. Ale miniona kampania 
prezydencka była chyba 

To nie konkurs piękności
Niestety, w trakcie kampanii 
wyborczej nic nie mówiono 
o planach rozwoju, ponieważ 
wszyscy uciekali od trudnych 
decyzji, co jest spłycaniem 
kampanii. Najbardziej konkret-
ny był Bronisław Komorowski, 
który zapowiedział wycofanie 
naszych wojsk z Afganistanu, 
a taka decyzja leży właśnie w 
gestii prezydenta RP. 
Pozytywnym zjawiskiem były 
bezpośrednie kontakty z ludź-
mi. Może to wydawać się dziw-
ne, że w trakcie jednego dnia 
jeden polityk gościł w kilku 
miejscach, ale przez wyborców 
było to dobrze przyjmowane. 
Dobrymi przykładami są kam-
pania Grzegorza Napieralskie-
go, rozdającego rano jabłka 
pracownikom wchodzącym 
do fabryki oraz błękitne poran-
ki, organizowane przez działa-
czy Platformy Obywatelskiej, 
podczas których ludzie garnęli 
się, by wcześnie rano rozdawać 
ulotki, a ich odbiorcy pozytyw-
nie odbierali przekazywane im 
informacje.
Przyznam, że osobiście nie 
wierzę w przemianę kandyda-

ta PiS, który nagle zmienił zda-
nie i członków SLD nie nazywa 
już postkomunistami tylko 
socjaldemokratami, a Gierka 
uznaje teraz za fajnego faceta.
Uwidocznił się także bardzo głę-
boki podział w ogólnopolskich 
środkach masowego przekazu. 
Wystarczyło porównać dwie 
największe opiniotwórcze ga-
zety, by zobaczyć kto jest za 
kim. Przy okazji zabawne było 
czytanie relacji z tego samego 
wydarzenia w obu gazetach… 
Natomiast skandalem jest dla 
mnie stanowisko publicznej 
telewizji, która musi być nieza-
leżna, a nie partyjna, co w ostat-
nich tygodniach było aż nadto 
widoczne.
Reasumując: tegoroczna kam-
pania wyborcza na urząd pre-
zydenta RP była pozbawiona 
rozmowy o kompetencjach 
głowy państwa i o tym, w jaki 
sposób ta elekcja wpłynie 
na funkcjonowanie państwa 
przez 5 najbliższych lat.

Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego

Platformy Obywatelskiej w 
Wałbrzychu

Takie kampanie budują wspólnotę
dr Piotr 
Sosiński

jednak pewnym przełomem. 
Znaczna liczba podpisów 
pod kandydatami w trakcie 
rejestracji (Jarosław Kaczyń-
ski – 1700 000!), zaangażo-
wanie młodych ludzi, wielu 
zagorzałych sympatyków na 
wyborczych mitingach. To 
nie była jeszcze Ameryka, 
ale cieszy, że przynajmniej 
kilka procent społeczeństwa 
aktywnie wzięło udział w wy-
borczej batalii. 
Kampanie wyborcze toczą 
się przede wszystkim w me-
diach elektronicznych, ale 
nie znikają póki co z naszych 
ulic. Jestem przekonany, że 
społeczne zaangażowanie 
po stronie kandydata i pro-
gramu buduje obywatelską 
wspólnotę. Bo powstaje 
ona tylko gdy zajmujemy się 
czymś więcej niż własnymi 
osobistymi sprawami . Wte-
dy gdy patrzymy dalej, głę-
biej i szerzej.
Może dlatego żałowałem, że 
w Wałbrzychu nie odbył się 
żaden więc, zabrakło spo-
tkania z kandydatami a w 
czynnej kampanii nie było 

widać wielu wolontariuszy. 
Tu chlubnym wyjątkiem był 
fakt, że wokół PiS-u wyrosła 
grupa młodych zaangażo-
wanych uczniów i studen-
tów, którzy czuli o co toczy 
się gra i jaka jest jej stawka. 
To dobry sygnał, że młodzież 
chce zajmować się sprawami 
publicznymi „na serio”.
Jeśli nasza polityczna aktyw-
ność ograniczy się do odbio-
ru telewizyjnych spotów a 
typową postawą stanie się 
oportunizm wyrażany popie-
raniem silnych i rządzących, 
to trudno nam będzie two-
rzyć wspólnotę. Bo decyzje za 
nas podejmie medialny ma-
cher a spór polityczny prze-
niesie się do łona rządzącej 
partii. A nasza bierność zno-
wu stanie narodową cechą. 
Dlatego chylę czoła przed 
tymi, którzy jechali przez pół 
kraju by uczestniczyć w wy-
borczym wiecu albo godzina-
mi na słońcu rozdawali ulotki. 
Ci wiedzą, że bez wysiłku nie 
będzie żadnego jutra.

Sekretarz Zarządu Okręgowego 
PiS w Wałbrzychu

- Nie płacz, że coś się skoń-
czyło, tylko uśmiechaj się, że 
ci się to przytrafiło – stwierdził 
kiedyś Kolumbijczyk Gabriel 
García Marquez, laureat lite-
rackiej nagrody Nobla w 1982 
r. Idąc jego tokiem myślenia, 
kończąc pewne etapy na-
szego życia, postanowiliśmy 
uśmiechnąć się do naszych 
doświadczeń oraz do ludzi, z 

którymi było nam dane praco-
wać. I w myśl zasady, że koniec 
oznacza początek czegoś no-
wego, postanowiliśmy połą-
czyć siły i stworzyć coś nowe-
go. I tak narodził się tygodnik 
Dobry i Bezpłatny, który dziś 
– po raz pierwszy – oddaliśmy 
w ręce naszych Czytelników.

Tygodnik Dobry i Bezpłat-
ny jest gazetą lokalną, obej-

mującą swoim zasięgiem Wał-
brzych i miejscowości powiatu 
wałbrzyskiego. W każdy po-
niedziałek, za pośrednictwem 
15 tysięcy egzemplarzy, bę-
dziemy przekazywali informa-
cje o wydarzeniach ważnych 
z punktu widzenia wielkiego 
miasta i małej gminy. Nie za-
braknie zapowiedzi i relacji z 
imprez, recenzji, dziennikar-

skich interwencji oraz opinii i 
komentarzy. Będziemy wspie-
rali ciekawe inicjatywy i poka-
zywali pozytywne działania na 
rzecz naszego regionu, ale też 
ganili za błędy i wszelkie  nad-
użycia.

Z racji największego w 
regionie nakładu (od 60 do 
75 tysięcy egzemplarzy mie-
sięcznie) i doskonałego dotar-

cia do Czytelników w całym 
powiecie, tygodnik Dobry i 
Bezpłatny od razu stał się na 
tutejszym rynku najatrakcyj-
niejszą i najskuteczniejszą 
formą reklamy oraz promocji, 
co doceniło już wielu naszych 
Partnerów i Klientów. Zapra-
szamy wszystkich do współ-
pracy, która przyczyni się do 
wspólnego rozwoju.

W gorącym okresie two-
rzenia naszej gazety, spotka-
liśmy się z wielką życzliwo-
ścią szeregu osób i instytucji, 
którym dziś serdecznie dzię-
kujemy za wyrozumiałość 
oraz wsparcie uczynkami i 
dobrym słowem.

Od dziś jesteśmy do Pań-
stwa dyspozycji!

Redakcja

Jeżdżąc samochodem najczę-
ściej słucham radia. W kolejnych 
audycjach i serwisach informa-
cyjnych dowiaduję się o prze-
różnych sprawach dotyczących 
mnie i moich rodaków.
Ostatnio tąpnęło mną, kiedy 
usłyszałem powtarzaną jak 
mantrę informację o tym, że 
Polacy nie oszczędzają. Eksper-
ci od ekonomii wyrażali obawy 
co z tego wyniknie. Z wyrzu-
tem stwierdzali, że uwolniony 
konsumpcjonizm, to główna 

przyczyna tego stanu rzeczy. 
Brak skłonności do odkłada-
nia na "czarną godzinę" lub na 
emeryturę to - według nich - za-
chowanie skandaliczne. Lizną-
łem trochę ekonomii i wiem, że 
oszczędności są ważnym instru-
mentem gospodarczym. Pro-
ściutki przykład. Żaden bank nie 
porządzi na rynku jak nie kupi 
(np. lokata) pieniędzy od klien-
ta. Jak je ma, to może je sprze-
dawać (np. kredyt) i wówczas 
zarabiać na różnicy pomiędzy 
przychodem z kredytu, a kosz-
tem lokaty. Jeśli bank nie ma 
pieniędzy, to nie pożyczy de-
weloperowi lub przedsiębiorcy. 
Ten nie wytworzy dóbr, które 
Kowalski mógłby kupić (często 
na kredyt). Jak Nowak nie zaosz-
czędzi to uruchomienie tego 

mechanizmu jest niemożliwe. I 
pewnie na tym zakończyłbym 
swoją irytację, bo rozumiem 
mechanizm. Tylko niech eks-
perci, sięgną istoty swoich wy-
wodów.
Konsumpcja - nie można jej ga-
nić - jest tak samo potrzebna. 
Żyjemy, więc jemy, ubieramy 
się, kupujemy mieszkania i sa-
mochody, wielu buduje domy. 
Chcemy mieć dobry sprzęt rtv 
i agd. Komputery, komórki i 
inne dobra naszych czasów też 
kosztują. Jest lato i wielu ludzi 
wyjedzie na wakacje. Często za 
niemałe pieniądze. Wiem jakie 
są moje potrzeby i skłonno-
ści do wydawania pieniędzy. I 
wiem jak trudno jest odłożyć 
kilka tysięcy na nieprzewidziane 
wydatki.

Jakaś pani ekonomistka dolała 
oliwy do ognia, kiedy stwierdziła 
że rozumie emeryta, który żyje 
za 900 zł. Jemu trudno odłożyć. 
Chciałem krzyknąć: Droga pani, 
emerytom jest trudno żyć za te 
pieniądze! Ale pani w swoim 
wywodzie szła dalej, twierdząc, 
że jak ktoś zarabia 2000 zł, to już 
powinien odkładać. Do pioru-
na! Na co? Nawet jak ta osoba 
jest panienką lub kawalerem 
i siedzi na garnuszku u rodzi-
ców, to chce żyć jak człowiek. 
Odłożyć? Tak, na wakacje. Zjeść 
na mieście. Usiąść kilka razy w 
restauracji, spotkać się z przyja-
ciółmi. Kupić fajny ciuch i buty. 
Nie zapomnieć o kosmetykach. 
Zdobyć prawo jazdy. Kupić lichy 
samochód (bo za tę kasę cuda 
się nie skredytuje). Potem go 

utrzymać. Teraz ołówek w rękę 
i jak policzymy te obciążenia, to 
wyjdzie, że kiepsko to wygląda. 
Czy ta młoda osoba myśli o od-
kładaniu na emeryturę? Pewnie 
to ostatni racjonalny pomysł, 
który by sie urodził w jej głowie. 
Nawet ja, który do wieku eme-
rytalnego mam bliżej niż dalej, 
przyjąłem do wiadomości, że 
już żadnymi cudownymi środ-
kami nie odłożę, abym mógł 
godnie żyć z emerytury. Liczę, 
że zdrowie będzie moją emery-
turą, bo będę mógł zarobić na 
utrzymanie swoje i rodziny. 
Warto pamiętać, że Polacy są 
zadłużeni ponad miarę. Wy-
krzesać parę groszy na lokatę 
jest piekielnie trudno. Więc in-
westujmy w zdrowie. Bo to jest 
nieoceniony kapitał.
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Przyjęli 
powodzian
Do Szczawna-Zdroju za-
proszonych zostało 20 
dzieci, wraz z opiekunką, 
ze Szkoły Podstawowej 
w Roszowickim Lesie w 
gminie Cisek (woj. opol-
skie), w której Odra zalała 
trzy z czterech gminnych 
szkół. Pod wodą znalazły 
się gimnazjum w Cisku 
i szkoły podstawowe w 
Landzmierzu i Roszowic-
kim Lesie. Gmina pokry-
ła koszty 14-dniowego 
turnusu z wyżywieniem, 
zabiegami i programem 
edukacji regionalnej. W 
pomoc dzieciom zaan-
gażowały się osoby i in-
stytucje prywatne oraz 
firmy. Dzieci otrzymały 
niezbędną odzież i obu-
wie, której im brakowało 
oraz kieszonkowe. Z kolei 
gmina Stare Bogaczowice 
zaprosiła na tydzień aż44 
dzieci z rejonu Skwiny, 
który ucierpiał w wyniku 
majowej powodzi. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, przy dużym udziale 
sponsorów, zapewnił ma-
łym gościom wiele atrakcji 
przy poznawaniu tej czę-
ści Dolnego Śląska.

(BRAD)

Honorowy 
Wałęsa
Prezydent Wałbrzycha 
Piotr Kruczkowski zaprosił 
na uroczyste obchody 30. 
rocznicy powstania NSZZ 
Solidarność Lecha Wałęsę 
- współzałożyciela i pierw-
szego przewodniczącego 
związku.
- Na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej Wałbrzycha przed-
łożę projekt uchwały o 
nadaniu prezydentowi Le-
chowi Wałęsie tytułu „Hono-
rowy Obywatel Wałbrzycha” 
– mówi zapowiada Piotr 
Kruczkowski. – Uważam, że 
silne przywództwo Lecha 
Wałęsy, jego odwaga i de-
terminacja w walce o wolną 
Polskę mają decydujące zna-
czenie w ideowej rewolucji i 
reformie państwa polskiego. 
Przykładem i wielką nadzieją 
na świecie okazały się rów-
nież skuteczne starania Le-
cha Wałęsy o rozwiązywanie 
problemów bez uciekania 
się do przemocy. Dziedzic-
two tych dokonań jest nie-
przemijające.
Lech Wałęsa przyjął zapro-
szenie do Wałbrzycha. Wizy-
ta nastąpi najprawdopodob-
niej na przełomie września i 
października.

(BRAD)

Koncepcja zagospoda-
rowania placu - pod hasłem 
Wałbrzyska Strefa Kultury 
STYK - wiąże się z tworze-
niem nowej przestrzeni do 
działań kulturalnych, edu-
kacyjnych i rekreacyjnych..
Zbieg ulic Lewartowskiego, 
Nowego Światu i Dojazdo-
wej poszerzy dotychczasową 
ofertę Śródmieścia, stając się 
miejscem niczym nie ogra-
niczanej radości tworzenia 
oraz odbioru sztuki.

Planowany amfiteatr bę-
dzie areną spotkań profe-
sjonalistów i amatorów. W 
wydzielonej, bezpiecznej 
przestrzeni znajdzie się miej-
sce zarówno dla filharmo-
ników i wystaw uznanych 
malarzy i plastyków, jak i 
szkolnych teatrzyków i ulicz-
nych grajków.

 - Czuję ogromną sa-
tysfakcję, że powstał plan 
przebudowy placu Teatral-
nego. To będzie znakomite 
uzupełnienie działań Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzy-
chu – mówi jego dyrektorka, 
Danuta Marosz.

Plac Teatralny do odnowy
Amfiteatr z efektowną kolumnadą, stylowe oświetlenie, mnóstwo zieleni i miejsc do rekreacji. Tak, już wkrótce, 

będzie wyglądał plac Teatralny w Wałbrzychu. Wszystko ma być gotowe do jesieni przyszłego roku.

Pl. Teatralny służy teraz głównie jako parking dla samochodów.

Nowe oblicze zyska także 
sam teatr. Trwa jego grun-
towna modernizacja, jakiej 
nie było od ponad trzydzie-
stu lat. Placówka uzyskała na 
realizację remontu ponad 9 
mln zł z funduszy unijnych. Z 

tego samego źródła będzie 
sfinansowanych 70 procent 
wydatków na odbudowę pl. 
Teatralnego.

- Mając do dyspozycji ta-
kie kwoty – ponad 15 mln zł 
– myślę, że to miejsce stanie 

się bardzo pożądanym ce-
lem wycieczek wszystkich 
wałbrzyszan – mówi Danuta 
Marosz.

Rewitalizacja Śródmie-
ścia, rozpoczęta kilka tygo-
dni temu, przetacza się przez 
centrum, pozostawiając po 
sobie lśniące w słońcu nowe 
elewacje. Równolegle pro-
wadzone są prace remon-
towe na ulicach Kościuszki, 
1 Maja, Sienkiewicza i Mo-
niuszki.

 - Wszystkie ulice w cen-
trum zyskają nowy, stylowy 
wystrój – zapowiada pre-
zydent Piotr Kruczkowski. 
Odnowiona Starówka, teatr 
i pl. Teatralny, a także zbli-
żająca się wielkimi krokami 
ku otwarciu Galeria Victoria, 
mają być magnesem, przy-
ciągającym gości zwiedza-
jących zamek Książ. Będzie 
to jeszcze łatwiejsze, gdy 
do gry wejdzie kompleks 
sportowo-rekreacyjny Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej, 
a jego budowa właśnie się 
rozpoczyna. 

zeta
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Wybierz gwiazdę
Trwa akcja „Wybierz gwiaz-
dę na otwarcie Victorii”. 
Mieszkańcy Wałbrzycha mogą 
oddać swój głos na jednego z 
pięciu wykonawców: Patrycję 
Markowską, Sashę Strunin, 
Stachursky’ego, Kasię Kowal-
ską lub Katerinę. Formularz 
umożliwiający głosowanie na 
poszczególnych wykonaw-
ców jest dostępny na stronie 
www.galeriavictoria.pl/gwiaz-
da. Otwarcie centrum zapla-
nowano na 16 października.

(BRAD)

Zrobią remont
4 miliony 29 tysięcy zł do-
łoży gmina Wałbrzych do 
remontu ul. 11 Listopada 
w Wałbrzychu. Wynika to 
z porozumienia zawartego 
między prezydentem miasta 
a województwem dolnoślą-
skim. Gmina zobowiązała się 
ukończyć prace związane z 
modernizacją mediów na 
odcinku od ul. Noworudzkiej 
do Polnej i od ul. Polnej do 
pl. Górnika. Ul. 11 Listopada, 
będzie remontowana od ul. 
Piłsudskiego do skrzyżowa-
nia z ul. Starą. Prace powin-
ny zostać zakończone do 15 
grudnia 2010 r.

(BRAD)

Obecny pałac w Czarnym 
Borze został ukończony w 
1784 roku. Wzniesiono go po 
pożarze w 1775 r., w którym 
spłonął stary budynek pała-
cowy. Oficyna pałacu została 
zbudowana około XVIII w. 
Historia zabytkowego parku 
jest ściśle związana z pała-
cem. Po jego wybudowaniu, 
w 1784 r. urządzono ogród 
przypałacowy, mający ścisłe 
powiązanie z architekturą, 
dzięki jej dekoracyjnym, sze-
roko rozłożonym schodom. 
Pośrodku ogrodu, na cokole, 
stał pomnik Fryderyka Wiel-
kiego, wzniesiony wkrótce 
po pobycie króla w Czarnym 
Borze, będącym jego kwate-
rą czasową podczas wojny 
siedmioletniej. Według Sie-
bera, był to jego pierwszy 
pomnik powstały na terenie 
monarchii pruskiej. Aktual-
nie można podziwiać dwie 
dobrze zachowane fontan-
ny. Najstarszymi elementami 
roślinnymi występującymi w 

Kup pan cegłę
Jak uchronić zabytkowy pałac i park w Czarnym Borze? Każdy może 

kupić cegiełkę, a pieniądze zasilą konto renowacji obiektu, w 
którym działa zakład lecznictwa odwykowego.

parku są dwie około 250-300 
letnie lipy. W leśnej części 
parku znajdują się grobowce 
rodzinne von Portatiusów.

Najnowsze dzieje pałacu 
są ściśle związane z historią 
lecznictwa odwykowego w 
Czarnym Borze, która sięga 
1962 r. Wówczas powstał 
Szpital Leczenia Odwyko-
wego, który w 2000 r. został 
przemianowany na Zakład 
Lecznictwa Odwykowego dla 
Osób Uzależnionych od Al-
koholu w Czarnym Borze. Od 
października 1999 r. dyrekto-
rem placówki jest psycholog 
kliniczny Jacek Kasprzak i na 
jego barki spadło również 
utrzymanie historycznego 
obiektu. Stan pałacu w mo-
mencie objęcia tej funkcji 
był fatalny. Systematyczne 
działania  pozwoliły zabez-
pieczyć obiekt i prowadzone 
są kolejne prace remontowe. 
Środki finansowe uniemożli-
wiają jednak kompleksowe 
działania. Dlatego, za zgo-

dą Ministerstwa Finan-
sów, Fundacja Zdrowie 
Trzeźwość wyemitowa-
ła cegiełki. Zgodnie z 
zatwierdzonym wnio-
skiem dochód uzyska-
ny ze sprzedaży cegie-
łek przeznaczony jest na 
dofinansowanie rewa-
loryzacji i modernizacji 
zabytkowego zespołu 
parkowo - pałacowego 
w Czarnym Borze.

- Dysponujemy pla-
nami rewaloryzacji i 
modernizacji pałacu i 
parku. Pozyskane z ce-
giełek pieniądze posłu-
żą nie tylko ratowaniu 
dziedzictwa historii, ale 
stworzeniu coraz lepszych 
warunków do prowadze-
nia pracy terapeutycznej 
i szkoleniowej. Wielu na-
szych pacjentów twierdzi, 
że magia tego miejsca mo-
tywowała ich do zmiany 
swojego dotychczasowego 
życia i pomagała zrozumieć 

istotę uzależnienia. Liczę na 
to, że obok przedsiębiorców 
i osób fizycznych, również 
niedawni pacjenci znajdą się 

wśród tych, którzy zakupią 
cegiełki. Mają one nominały 
5, 50, 100 i 1000 zł. Są zatem 
dostępne dla każdego - za-
pewnia Jacek Kasprzak.
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Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego Głuszycy zostanie 
w głównej mierze sfinan-
sowany z pieniędzy Dol-
nośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowe. Głu-
szyca jest jedną z siedmiu 
dolnośląskich gmin, które 
otrzymały pieniądze na 
ten cel z budżetu naszego 
województwa.

- Cieszymy się z przyzna-
nych środków finansowych, 
bowiem dzięki nim będzie-
my mogli sporządzić plan 
zagospodarowania prze-
strzennego gminy, który nie 
tylko będzie stanowił pod-
stawowe źródło informacji 
o możliwościach architekto-
niczno-budowlanych naszej 
gminy, ale także ułatwi po-
dejmowanie decyzji poten-
cjalnym inwestorom - mówi 
Wojciech Durak, burmistrz 
Głuszycy. - Wysokość wspar-
cia wynosi 75 procent war-
tości zadania, a pozostałe 
25 procent będzie wkładem 
własnym gminy. Uchwałę 
w sprawie dotacji celowych 
dla wybranych gmin Sejmik 
Województwa Dolnoślą-
skiego przyjął 29 kwietnia, 
natomiast na czerwcowej 
sesji Rada Miejska Głuszycy 
podjęła uchwalę w sprawie 
przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego naszego miasta.

Zaletą posiadania przez 
gminę planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest 
także uproszczenie proce-
dury administracyjnej - jeśli 
bowiem wybierzemy sobie 
daną działkę do budowy, to 
właśnie z planu dowiemy 
się o jej charakterze: czy jest 

100 tys. zł dla Głuszycy

Wojciech Durak

to teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 
(oznaczenie MN), zabudowy 
wielorodzinnej (MW), czy też 
może teren zieleni parkowej 
(ZP). W końcu też uzyskamy 
informację, czy na danym 
terenie w ogóle można bu-
dować. Przede wszystkim 
jednak Miejscowy Plan Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego skraca długość naszych 
starań o budowę, bowiem 
jeśli gmina takiego planu 
nie posiada, to inwestor na 
decyzję o warunkach zabu-
dowy może czekać nawet 
do roku. W sytuacji, gdy plan 
miejscowy istnieje, pobiera 
się z urzędu gminy wypis i 
wyrys. Sprawnie działający 
urząd jest w stanie taką do-
kumentację przygotować w 
kilka dni. Głuszyca, jako jed-
na z dwóch gmin powiatu 
wałbrzyskiego, otrzyma na 
ten cel z budżetu wojewódz-
twa 100 tys. zł.

(BRAD)

Wakacyjne 
bilety
Dzieciom i młodzieży, w 
wieku od 7 do 20 lat, przy-
sługują jednorazowe, wa-
kacyjne bilety na przejazd 
autobusami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego. Cena takie-
go biletu, do 31 sierpnia, 
wynosi 1 zł. Ale wakacje, 
to także czas ograniczeń w 
funkcjonowaniu komunika-
cji miejskiej. Do 31 sierpnia 
Zarząd Dróg i Komunikacji 
w Wałbrzychu zmniejszył 
częstotliwości kursowania 
autobusów MPK na liniach 
A, C, 2 i 5; zawiesił kursowa-
nie autobusów na liniach 
17 i 20 oraz szkolnych, na 
liniach 4, 10, 13. Ponadto 
do 27 sierpnia będzie nie-
czynny punkt sprzedaży 
biletów przy ulicy Głównej 
w wałbrzyskiej dzielnicy 
Piaskowa Góra.

(BRAD)

Amazonki
zapraszają
w lipcu
Wałbrzyskie Stowarzy-
szenie „Amazonki”, przy 
współudziale Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu 
i pomocy Zarządu NZOZ 
Przychodnia Piaskowa 
Góra, prowadzi punkt in-
formacyjno-konsultacyj-
ny dla wszystkich kobiet 
przed lub po operacji no-
wotworu piersi. W lipcu 
konsultacji udzielać będą: 
mgr Bogusława Grodzińska 
– rehabilitantka, 7 lipca w 
godz. 17.00 - 18.00;  mgr 
Helena Olszewska – fizjo-
terapeutka, 9, 27 i 30 lipca 
w godz. 16.30 - 17.30; Ma-
rek Olczyk – fizjoterapeuta, 
12 i 16 lipca w godz. 15.00 
- 16.00; Zofia Mikołajczyk 
- amazonka ochotniczka, 
9 i 27 lipca w godz. 14.00 
- 15.00; Mariola Purzycka 
- amazonka ochotniczka, 
5 i 19 lipca w godz. 15.00 
- 16.00; Alina Rak - ama-
zonka ochotniczka, 6 i 26 
lipca w godz. 15.00 - 16.00; 
Grażyna Rudzińska - ama-
zonka ochotniczka, 23 lipca 
w godz. 11.00 - 12.00 oraz 
Maria Kosiak - amazonka 
ochotniczka, 15 lipca w 
godz. 10.00 - 11.00.
Punkt mieści się w budyn-
ku NZOZ „Przychodnia Pia-
skowa Góra”, ul. Główna 4, 
pokój nr 212, tel. 74 886 86 
13. Koszty świadczonych 
usług dofinansowane są 
ze środków Gminy Wał-
brzych.

(BRAD)

Rozmowa z Janem 
Zwierką, kanclerzem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu 
znów zaskoczyła wszyst-
kich nową ofertą dla 
studentów. Wałbrzyska 
uczelnia proponuje coś 
wyjątkowego na skalę 
ogólnopolską!

Jan Zwierko: - Od nowe-
go roku akademickiego 
studenci w Wałbrzychu 
będą mogli uczyć się na 
zupełnie nowym kierunku: 
bezpieczeństwo i higiena 
pracy, który został świeżo 
wprowadzony przez mi-
nisterstwo. Będą to 3,5-
-letnie studia inżynierskie. 
Nasz uczelnia, jako pierw-
sza w Polsce, będzie pro-
wadziła studia tego typu. 
Wprowadzenie tego kie-
runku stanowi dalszy ciąg 
poszerzania i uatrakcyjnia-
nia oferty dydaktycznej, 
w szczególności studiów 
inżynierskich.

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy nie jest jedynym no-
wym kierunkiem propono-
wanym przez PWSZ AS.

- W bieżącym roku, po raz 
pierwszy, rozszerzamy 
także ofertę na studiach 
filologicznych. Wprowa-
dzamy język hiszpański, 
który jest bardzo modny i 
cieszący się wielkim zain-
teresowaniem w dużych 
ośrodkach akademickich. 
Ponadto, również po raz 
pierwszy, będzie można u 
nas studiować język rosyj-
ski. Ogromny rynek rosyjski 
i krajów rosyjskojęzycznych 
w przyszłości mogą dać ab-
solwentom tych studiów 
ogromne możliwości na 
rynku pracy. Na tym jed-
nak nie koniec. W ostat-
nim tygodniu złożyliśmy w 
ministerstwie wniosek na 
kolejne studia inżynierskie, 
to jest gospodarka prze-
strzenna. Ten kierunek bę-
dzie uruchomiony w roku 
akademickim 2011/2012. 
Dodam, że nasza uczel-
nia obecnie oferuje całe 
spektrum bardzo popular-
nych kierunków studiów: 
administrację, politologię, 
pedagogikę, turystykę i re-
kreację, filologię angielską, 

Nowe kierunki 
na PWSZ AS

Jan Zwierko, kanclerz PWSZ AS.

kosmetologię oraz studia 
inżynierskie: logistykę i ar-
chitekturę krajobrazu.

Mnogość atrakcyjnych 
kierunków to nie jedyny 
magnes dla studentów 
PWSZ AS.

- Oferujemy bardzo dobre 
warunki studiowania w 
dwóch potężnych gma-
chach w kompleksie ulic 
Zamkowa – Skargi. Świet-
nie wyposażone sale wykła-
dowe to nie wszystko. Stale 
poszerzamy infrastrukturę, 
zwłaszcza dotyczy to przy-
gotowania nowych pra-
cowni i laboratoriów. Nasza 
uczelnia już dysponuje bar-
dzo dobrze wyposażonym 
laboratorium biologiczno 
– chemicznym oraz pra-
cownią dla wizażu, przy-
gotowaną dla studentów 
kosmetologii. Poza tym, 
od października, studenci 
kosmetologii będą mieli 
zupełnie nową pracownię i 
laboratorium przy ul Piotra 
Skargi. Trwają również pra-
ce przy budowie sali audio-
wizualnej. Będzie to w pełni 
wyposażona i nowoczesna 
sala z liczbą 350 miejsc dla 
słuchaczy. Rozstrzygnięty 
został konkurs na jej nazwę i 
mogę ogłosić, że ten obiekt 
będzie funkcjonował w na-
szym kompleksie jako Au-
ditorium Novum. Myślimy 
o jej wykorzystaniu rów-
nież na potrzeby kultury w 
mieście. Martwi nas jedynie 
brak miejsc parkingowych, 
które można by było przy-
gotować w rejonie ul. Pio-
tra Skargi i Skrzetuskiego. 
Teren ten jest dziś mocno 
zaniedbany, ale liczę, że 
władze miejskie pomogą 
nam zadbać o wizerunek 
i poprawienie estetyki w 
tym rejonie Wałbrzycha. 

Czy studenci PWSZ AS 
mają możliwość uczest-
niczenia w wymianie 
międzynarodowej?

- Nasza uczelnia prowadzi 
bardzo szeroko zakrojoną 
wymianę zagraniczną w 
ramach systemu Erasmus. 
Nasi studenci wyjeżdżają 
na Łotwę, Litwę, Maltę oraz 
do Belgii, Czech, Grecji, Por-
tugalii, Rumunii i Turcji.

Mocną stroną wałbrzyskiej 
PWSZ AS jest również 
działalność sportowa.

- Bardzo prężnie działa 
nasz Akademicki Związek 
Sportowy, w ramach któ-
rego studenci uczestniczą 
w rozgrywkach o Akade-
mickie Mistrzostwo Polski 
i w mistrzostwach Polski 
związków sportowych. Stu-
diuje u nas wielu sportow-
ców, uprawiających różne 
dyscypliny sportowe. Poza 
tym współprowadzimy 
dwa klubu o charakterze 
miejsko – akademickim: 
Victorię PWSZ Wałbrzych 
w II lidze siatkarzy i Górnika 
PWSZ Wałbrzych w II lidze 
piłki nożnej. 

Gdzie można uzyskać in-
formacje na temat studiów 
w Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. 
Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu?

- Szczegółowe informa-
cje na temat oferowanych 
przez nas studiów zamiesz-
czone zostały na naszej 
stronie internetowej www.
pwsz.com.pl. Zapraszam 
także do naszego budynku 
głównego przy ul. Zamko-
wej 4 w Wałbrzychu. Do 
Państwa dyspozycji są tak-
że numery telefonów: (74) 
641 92 00 i 641 92 01.

(BRAD)
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Calineczka 
nagrodzona
Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu odniósł sukces na V 
Świętokrzyskim Festiwalu 
Teatrów Lalkowych „Brze-
chwa i inni” w Kielcach. Wy-
stawiona przez wałbrzyski te-
atr „Calineczka” według H.Ch. 
Andersena została przez jury 
wyróżniona nagrodą główną. 
Festiwal miał formę konkursu 
i wzięło w nim udział sześć 
zawodowych teatrów lalek: 
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z 
Kielc ze spektaklem „Wujek 
Puszkin, dobry niedźwiedź”; 
Teatr Figur Kraków ze spekta-
klem „Zbrodnia i kara wg He-
inricha Hoffmana”; Teatr Lalki 
i Aktora z Łomży z przedsta-
wieniem: „Kopciuszek”; Teatr 
im. H.Ch. Andersena z Łodzi 
ze spektaklem „Idziemy po 
skarb”; Teatr Lalki i Aktora Pi-
nokio z Łodzi ze spektaklem 
„Letnie Tuwimki”.

(BRAD)

Na ludowo
Już po raz 12 odbywają się 
w tym roku „Szczawieńskie 
Spotkania z Folklorem”. 
Dzięki udanej, wieloletniej 
współpracy Teatru Zdrojo-
wego z Jerzym Starzyńskim, 
prezesem Łemkowskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ky-
czera”, w uzdrowisku już 
dziś gościć będzie zespół z 
Meksyku, który wystąpi w 
teatrze o godz. 19:30 (bilet: 
15 zł). We środę miłośników 
folkloru czeka spotkanie z 
zespołem z Tajwanu (7 lipca, 
godz. 19:30,bilet: 15 zł), a we 
czwartek z artystami ludo-
wymi z Indii (8 lipca, godz. 
19:30, bilet: 15 zł.

(BRAD)

Do Wałbrzycha przyje-
chała mistrzyni flamenco 
Pilar Montoya „La Fara-
ona” z dynastii rodu Far-
ruco. Wczoraj, z udziałem 
artystki, w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury rozpoczę-
ło się Seminarium Flamen-
co.

Kolebką sztuki flamenco 
jest Andaluzja, ale jej korze-
nie sięgają do różnych kultur, 
które współistniały ze sobą w 
tym regionie Hiszpanii– kul-
tury arabskiej, żydowskiej, 
cygańskiej i chrześcijańskiej. 

- Taniec flamenco nie ma 
ograniczeń wieku ani płci. 
Flamenco jest jak oczysz-
czający płomień, który spa-
la się w naszym wnętrzu i 
przejawia się na zewnątrz w 
spojrzeniu, wyrazie twarzy, 
dynamicznym ruchu dłoni 
i rytmicznym stepowaniu 
- mówi organizatorka semi-
narium Katarzyna Małecka, 
która jest tancerką, chore-
ografem i tłumaczem języka 
hiszpańskiego.

W ramach seminarium, 
które trwa w WOK na Bia-
łym Kamieniu, odbywają się 
warsztaty tańca na trzech 

poziomach zaawansowa-
nia (początkujący, średnio 
zaawansowany i zaawan-
sowany). Poprowadzi je 
słynna mistrzyni Flamenco 
Pilar Montoya „La Faraona” z 
dynastii rodu Farruco. Nato-
miast Octavio Lozano Mon-
toya "Espontańo" zaprasza na 
warsztaty: gitarowe, śpiewu i 
gry na cajonie (drewnianym 
instrumencie perkusyjnym). 
Ponadto odbędzie się kurs 
języka hiszpańskiego dla po-
czątkujących. Zaplanowano 
także projekcje filmów doku-
mentalnych o flamenco.

- W tym roku sztuka flamen-
co jest zgłoszona do UNESCO 
jako światowe dziedzictwo 
kulturowe, dlatego poprzez 
seminarium chciałabym pod-
kreślić jej szczególny charak-
ter oraz pokazać jak wspaniała 
i głęboka jest to sztuka – do-
daje Katarzyna Małecka.

Seminarium zakończy 10 
lipca w Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie Zdroju uro-
czysta gala, podczas której 
uczestnicy warsztatów za-
prezentują swoje taneczne 
umiejętności.

(BRAD)

Tydzień flamenco

Mieszkań-
cy i turyści 
odwiedzający 
Rynek w Wał-
brzychu mieli 
m o ż l i w o ś ć 
poznania hi-
storii zamku w 
Namysłowie 
w wojewódz-
twie opol-
skim. Okazją 
była plenero-
wa wystawa, 
która prezentowała nie tylko dzieje XIV-wiecznej warowni, 
ale także działającego w niej browaru oraz tradycyjną meto-
dę wytwarzania piwa. 

Namysłowski zamek, który był we władaniu między inny-
mi Krzyżaków, a w swej bogatej historii gościł władców Pol-
ski, dzieli od Wałbrzycha około 140 km. Magnesem dla wie-
lu smakoszy jest złocisty trunek, wytwarzany tam od 1321 
roku.

(BRAD)

Namysłowskie skarby

Jeśli trud nie 
zamienia się
w korzyść, 
traci sens.

Cyceron

DoBra myśl
To była prawdziwa grat-

ka dla miłośników sztuki, 
muzyki i starych filmów. 
Podczas Szychty Filmowej 
w Starej Kopalni pokazano 
znakomite plakaty filmo-
we twórców Polskiej Szko-
ły Plakatu, muzykę filmo-
wą grał, entuzjastycznie 
przyjęty, zespół kameralny 
Michelangelo Ensemble 
z Filharmonii Sudeckiej, 
a wieczór zakończył nie-
zwykły seans – niemy nie-
miecki film z 1929 roku, 
zatytułowany “Hunger in 
Waldenburg” (Głód w Wał-
brzychu).

Film przygnębiający, po-
kazujący trudne życie robot-
ników w przedwojennym 
Waldenburgu, gdzie – jak 
głosiły napisy w języku nie-
mieckim – wiele dzieci nie 
ma własnych łóżek i butów, 
wiele nie dostaje nawet śnia-
dania. Są to lata po pierwszej 
wojnie światowej, lata zbliża-
jącego się wielkimi krokami 
światowego kryzysu ekono-
micznego. W tej scenerii to-
czy się opowieść o młodym 
człowieku, bezskutecznie 
poszukującym pracy. Ci któ-
rzy mają pracę, są bezlito-
śnie wykorzystywani przez 
właścicieli zakładów pracy, 
otrzymując głodowe wyna-
grodzenie. O sprowadzenie 
filmu do Wałbrzycha starał 
się wiele miesięcy pracownik 
Starej Kopalni, Marcin Kule-
szo.

 - Pomógł fakt, że w na-
szym archiwum znalazły się 
informacje i zabytkowe wy-
cinki prasowe o filmie i jego 
premierowym pokazie w 
Berlinie 15 marca 1929 r. Wy-
buchł skandal i film poszedł 
na półkę – wyjaśnia Kuleszo.

Szychta w Starej Kopalni

Plakaty filmowe w Starej Kopalni.

Wściekłość cenzury wy-
wołał fakt, że jego lewicowi 
twórcy ukazywali nędzę i 
brak perspektyw klasy robot-
niczej oraz dostatnie życie 
posiadaczy. Przez całe dzie-
sięciolecia film leżał w maga-
zynach, dopiero w latach 90-
-tych zaczął się pojawiać na 
festiwalach dla koneserów.

 - W Polsce nie był jednak 
pokazywany, a z pewnością 
nikt go nie widział w Wał-
brzychu – mówi Kuleszo.

Faktem jest, że górnicy w 
Wałbrzychu zarabiali grosze, 
które na nic nie wystarczały.

 - Dostawali dwa razy 
mniej, niż pracownicy kopalń 
w zagłębiu Ruhry – wyjaśnia 
Kuleszo.

Film zgromadził dużą wi-
downię, podobnie jak wy-
stawa plakatów filmowych 
takich tuzów, jak m.in. Fran-

ciszek Starowieyski, Wal-
demar Świerzy czy Andrzej 
Krajewski. A na blejtramach 
plakaty do takich hitów z lat 
60-tych i 70-tych , jak “Kaba-
ret”, “Spartakus”, “Polowanie 
na muchy”, “Panna młoda 
w żałobie” czy “Łagodna”. 
Eksponaty pochodzą z pry-
watnych zbiorów byłego 
dyrektora Muzeum, Stanisła-
wa Zydlika. Wystawę można 
oglądać do końca sierpnia.

Znakomitym uzupełnie-
niem wieczoru okazał się 
występ zespołu kameralne-
go Michelangelo Ensemble, 
który zagrał znane standardy 
z filmowych przebojów pol-
skich i amerykańskich - “Rio 
Bravo”, “Mission Impossible”, 
“Dziecko Rosemary”, “Noce 
i dnie”, “Różowa pantera” i 
wielu, wielu innych.

Zeta
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XVIII  MIÊDZYNARODOWY
FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH

9-10-11 lipca 2010 r. Jedlina-Zdrój

17:00 - „ Parada œmiesznych twarzy”
            - Teatr Porywacze Cia³
               (Poznañ –Polska)
            - Teatr Prawdziwy 
               (Bielawa– Polska)

20:30 - „Laski” 
            - Teatr TERMINUS A QUO
              (Nowa Sól – Polska)
22:00 - „Fitzli Putzli”
             - Teatr Geisslers Hofcomoedianten
               (Kuks – Czechy),

PI¥TEK – 09 LIPCA NIEDZIELA – 11 LIPCA
15:30 -„YAPA dooko³a œwiata”
             - Teatr Studio YAPA
               ( Kraków – Polska )
17:00 - „Legenda o smoku wawelskim” 
             -  Rodzinny Teatr Lalek Pinokio
               (Nowogród Bobrzañski – Polska )
18:30 - „Szar – Show” 
             - Teatr Balonów z Szarlandii
               (Odessa – Ukraina)
20:30 - „Wzlecieæ – ulecieæ”
             - Teatr 4 ¿ywio³y  (Chojnice – Polska)
22:00 - „Genesis” 
             - Teatr A  (Gliwice – Polska)

SOBOTA – 10 LIPCA
16:00 - Warsztaty szczudlarskie
             - Krakowski Teatr Uliczny
               „SCENA KALEJDOSKOP”( Kraków –Polska )
17:00 - „Opera mydlana” 
             - Krakowski Teatr Uliczny
               „SCENA KALEJDOSKOP”  (Kraków –Polska)
18:00 -„Pokój” 
              -Teatr Snów  (Gdañsk –Polska)
19:00 - „Krestanske hodiny”
              - Teatr Geisslers Hofcomoedianten
                       (Kuks –Czechy)
19:30 - „Ptacnice” 
            - Teatr Geisslers Hofcomoedianten
                       (Kuks – Czechy)
20:00 - Interakcje pantomimiczne 
            - Krakowski Teatr Uliczny
              „SCENA KALEJDOSKOP”  (Kraków –Polska)
20:30 - Interakcje teatralne na szczud³ach 
            - Krakowski Teatr Uliczny
              „SCENA KALEJDOSKOP”  (Kraków –Polska )
22:00 - „Ikar”
            - Teatr AKT  (Warszawa –Polska )

Sponsorzy: Patroni Medialni:

Festiwal dofinansowano z bud¿etu 
Województwa Dolnoœl¹skiego i Powiatu Wa³brzyskiego

C
JEDLINA-ZDRÓJ
Organizator:

Centrum, Kultury
w Jedlinie Zdroju
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Wyścigi uliczne, sport tak 
bardzo popularny w Sta-
nach Zjednoczonych, dotarł 
również do Polski. W dobie 
tak popularnych filmów, jak 
„Szybcy i Wściekli”, czy gier 
komputerowych pokroju 
„Need for Speed”, kwestią 
czasu było zakorzenienie 
się tzw. street racing’u rów-
nież na ulicach Wałbrzycha. 
Proceder uprawiania tej nie-
legalnej dyscypliny spędza 
wielu wałbrzyszanom sen z 
powiek.

 - To zwykły terror na uli-
cach. - mówi Łukasz Borysiak, 
mieszkaniec Wałbrzycha. 
- Po całym mieście słychać 
co oni tam wyprawiają, czło-
wiek spokojnie na spacer iść 
nie może, bo boi się, że go 
jakiś wariat na pasach autem 
rozjedzie.

- Muzykę to przy zamknię-
tych oknach nawet słychać 
- dodaje Danuta Warchul-
ska, właścicielka mieszkania 
na osiedlu Piaskowa Góra 
w Wałbrzychu. - Jestem w 
stanie wszystko zrozumieć. 
Jak młodzi chcą, to niech się 
bawią, ale niech się to przy-
najmniej odbywa z zacho-
waniem zasad kultury i po-
szanowania spokoju innych 
mieszkańców!

Niebezpieczna 
alternatywa

Od dłuższego czasu Wał-
brzych postrzegany jest 
przez młodzież jako miasto 
stetryczałe, nudne, szare. 

Terror na ulicach
Pozornie spokojny weekendowy wieczór. Namacalna wręcz cisza unosząca się nad ulicami 

Wałbrzycha w ciągu jednej chwili, niespodziewanie, może zostać rozerwana przez ryk 
silników, pisk opon i głośną muzykę. – To jest terror - mówi tutejsza starszyzna. - Bandytyzm 

- dodają pragnący spokoju mieszkańcy Wałbrzycha. - Alternatywa - twierdzi młodzież 
wychodząca naprzeciw oskarżycielskim stwierdzeniom.

W ich oczach, poza paroma 
dyskotekami przepełnionymi 
alkoholizującymi się gimna-
zjalistami, jedyną rzeczą, jaką 
w mieście z dębem w herbie 
można robić, to uciec od 
niego jak najdalej. Są jednak 
młodzi ludzie, którzy wbrew 
wszystkiemu, na przekór 
ogólnie pojętej monotonii i 
brakowi rozrywek, potrafią 
w kreatywny sposób zorga-
nizować sobie swój wolny 
czas. Dzielą go na zabawę 
i ciągłe odpieranie ataków 
sceptyków, dla których ten 
typ rozrywki zagraża bezpie-
czeństwu w mieście.

 - Co my tak na prawdę 
możemy w tym Wałbrzychu 
robić? - pyta Młody, członek 
jednej z grup motoryzacyj-
nych. - Jeśli mam wybierać 
pomiędzy jedną z dwóch 
dyskotek, bezmyślnym upi-
janiem się i rozrabianiem po 
wpływem alkoholu, to wolę 
usiąść za kółkiem i spędzić 
czas przy Makro. Czy ludzie 
na prawdę wolą, żebyśmy 
ćpali po bramach, niszczyli 
przystanki i okładali każdego 
napotkanego przechodnia? 
Z dwojga złego wolę wybrać 
mniejsze zło. Dla jednych 
może się to wydawać idio-
tyczne, ale motoryzacja to 
całe nasze życie, i jeśli mam 
się bawić, to wolę w bardziej 
kreatywny sposób niż 90 
procent wałbrzyskiej mło-
dzieży.

- Dokładnie! - dodaje Bray-
an, kolejny uczestnik niele-

galnych wyścigów. - Zdaje-
my sobie doskonale sprawę, 
że to co robimy nie jest do 
końca legalne. Niestety, lu-
dzie nie potrafią nas zrozu-
mieć. Bawimy się na swój 
sposób, inaczej niż staczają-
ca się część młodych ludzi. 
Samochody i motocykle to 
nasza pasja. Nie spotykamy 
się po to, żeby zrobić komuś 
krzywdę lub narażać innych 
na niebezpieczeństwo. Ucie-
kamy od zabudowań, żeby z 
daleka od osób postronnych 
oddawać się swojej przyjem-
ności. To przykre, że więk-

szość mieszkańców naszego 
miasta nie potrafi tego zro-
zumieć, a forma ich protestu 
przeradza się w masowy atak. 
Jestem mieszkańcem Wał-
brzycha i jestem z tego dum-
ny. Nie mam zamiaru nigdzie 
stąd wyjeżdżać, a skoro nikt 
nie robi nic dla ludzi naszego 
pokroju, skoro nikt nie potra-
fi dostarczyć nam rozrywki 
na odpowiednim poziomie, 
to musimy dostarczyć ją so-
bie sami.

Regionalne portale in-
ternetowe aż huczą od in-
formacji na temat tego, co 

dzieje się po zmroku w Wał-
brzychu. Internetowe fora 
dyskusyjne pękają w szwach 
od opinii niezadowolonych, 
wystraszonych oraz oburzo-
nych mieszkańców miasta. W 
zakładanych tam tematach 
można wyczytać hasła typu 
„wstyd mi za was”, „jesteście 
niebezpieczni dla otocze-
nia”, „stwarzacie zagrożenie 
w mieście”. W dyskusjach 
niejednokrotnie zabierają 
głos doświadczeni kierowcy 
z wieloletnim stażem za kie-
rownicą. Apelują o rozwagę 
do uczestników wyścigów, 
nawołują do wolniejszej jaz-
dy. Sytuacja stała się na tyle 
dramatyczna, że pod adresa-
mi młodych „ścigantów” za-
częły padać wyzwiska, oskar-
żenia, a nawet groźby.

Poważny temat
Sprawą zajęła się policja. 

Nieoficjalnie mówi się o po-
tężnie przygotowywanych 
akcjach zbiorowego wyłapy-
wania „ścigantów”, podczas 
których na spotkania grup 
licznie zjeżdżały się radiowo-
zy policyjne i jeden mandat 
gonił kolejny, a członkowie 
grup masowo tracili dowo-
dy rejestracyjne. Wałbrzyska 
policja bardzo poważnie po-
deszła do tego tematu. 

- Jak sama nazwa mówi, 
nie są to legalne wyścigi 
- mówi nadkomisarz Jerzy 
Rzymek, oficer prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu. - W pojęciu pra-
wa nie istnieje coś takiego, 
jak ściganie się na drogach 
publicznych. Najważniej-
sze jest bezpieczeństwo na 
drodze, i choć budowa ulicy 
Szczawieńska nie jest jeszcze 
zakończona, to jest ona już 

drogą publiczną. Co prawda 
nic mi nie wiadomo o wiel-
kich akcjach policji podczas 
nielegalnych wyścigów, ale 
jesteśmy po to, aby zapew-
nić wałbrzyszanom możliwie 
najwyższe poczucie bezpie-
czeństwa. Do tego potrzeb-
na jest pomoc ze strony 
mieszkańców. Jest to kwe-
stia przekazania informacji 
o tym, gdzie ścigają młodzi 
ludzie. Tego typu sygnały 
powinny do nas docierać ile-
kroć dochodzi do tego typu 
zdarzeń. Nonsensem byłoby 
na tak dużym terenie, jakim 
jest Wałbrzych, ustawiać na 
każdym kroku patrole poli-
cji, które będą zajmować się 
wyłącznie ścigającą się mło-
dzieżą. Na końcu ulicy Szcza-
wieńskiej niejednokrotnie 
dochodziło do karania za 
tego typu jazdę. Warto nato-
miast wspomnieć, że dopóki 
wyścig nie opiera się na czer-
paniu z niego korzyści mate-
rialnych i nie wchodzą w grę 
pieniądze za jego wygranie, 
taka jazda jest jedynie powo-
dowaniem niebezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, 
a osoby uczestniczące w 
tych wyścigach obowiązu-
ją takie same zasady ruchu 
na drogach publicznych, i 
za ich łamanie mogą zostać 
adekwatnie ukarani. Proszę 
pamiętać, że ten niedokoń-
czony odcinek drogi jest, 
wbrew panującej opinii, 
oddany do użytku i jest to 
taka sama droga, jak każda 
inna po której możemy się w 
Wałbrzychu poruszać, a więc 
podlega ona takim samym 
rygorom i policja ma prawo 
zatrzymać, wylegitymować i 
ukarać mandatem każdego 
kto łamie na niej przepisy.

Policja nie neguje spotkań 
młodzieży, a sam nadkom. 
Rzymek twierdzi, że jest to 
typowo młodzieżowy i in-
teresujący sposób spędza-
nia wolnego czasu, lecz - co 
podkreśla - nie na drogach 
publicznych. I nie w takim 
hałasie.

 - Cisza nocna obowiązuje 
od godziny 22:00 do godziny 
6:00. Nie oznacza to jednak, 
że między godziną 6:00 a 
22:00 można sobie bezkar-
nie dudnić muzyką lub prze-
szkadzać innym ludziom np. 
głośnym rykiem silników 
- przypomina Jerzy Rzymek. 
- Są pewne zasady współży-
cia społecznego, do których 
wszyscy, bez wyjątku, po-
winniśmy się dostosować. I 
jeśli jakakolwiek osoba zgłosi 
nagminne zakłócanie spoko-
ju, policja ma obowiązek w 
tej sprawie interweniować. 
Wystarczy poustawiać samo-

Gdy zapada zmrok końcowy odcinek ulicy Szczawieńskiej staje się miejscem nielegalnych wyścigów.

 Ul. Szczawieńska stała się dla części wałbrzyskiej młodzieży miejscem spotkań, rozmów, wymiany poglądów 
i motoryzacyjnych doświadczeń.
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chody po prawej stronie dro-
gi, nie tworząc jednocześnie 
żadnych zatorów, wówczas 
nie widzę żadnych przeciw-
wskazań, aby można było się 
w tamtym miejscu spotkać i 
porozmawiać.

Co robić?!
Wałbrzyszanie pragną 

spokoju, policja bezpieczeń-
stwa, a młodzież kreatywnej 
rozrywki. Czy jest jakiś spo-
sób, aby to wszystko ze sobą 
pogodzić? Od czego zacząć, 
aby na ulicach nareszcie 

zapanował spokój, by Wał-
brzych stał się bezpiecznym 
miejscem, a młodzi ludzie 
robili to, co kochają? Z po-
wyższymi pytaniami udali-
śmy się do Automobilklubu 
Wałbrzyskiego.

 - Jak najbardziej pra-
gniemy pomóc wszystkim 
młodym ludziom, którzy 
chcą w sposób kreatywny 
i zmotoryzowany spędzać 
czas. - zapewnia Jarosław 
Dyszkiewicz, wiceprezes Au-
tomobilklubu Wałbrzyskie-
go. - Jesteśmy w tej chwili 

w stałym kontakcie z grupą 
Honda Club Wałbrzych, z 
którą prowadzimy rozmowy 
w kwestii zorganizowania 
legalnej, ciekawej imprezy. 
Dajemy jasny sygnał, że je-
steśmy otwarci na współ-
pracę ze wszystkimi grupa-
mi motoryzacyjnymi, które 
potrzebują naszej pomocy. 
Jako automobilklub podle-
gamy Polskiemu Związkowi 
Motorowemu i nie możemy 
popierać niczego, co ma for-
mę nielegalną, sprzeczną z 
prawem. Pragniemy pokazać 

młodzieży, że zawsze można 
znaleźć alternatywną drogę. 
Przez pewien czas prowadzi-
liśmy korespondencję e-ma-
ilową z jedną z grup czynnie 
uczestniczących w tego typu 
wyścigach. Jej członkowie 
prosili o pomoc w zorganizo-
waniu w Wałbrzychu zawo-
dów na 1/4 mili. Od same-
go początku jednak zawsze 
informujemy, że nie są to 
tylko sprawy organizacyjne. 
To przede wszystkim koszty. 
Trzeba opłacić straż pożarną, 
karetkę pogotowia, służby 

porządkowe. Trzeba wystą-
pić z pismem o zajęcie pasa 
drogowego, co automatycz-
nie wiąże się z przygotowa-
niem schematu zastępczej 
organizacji ruchu, a samo 
zajęcie pasa to duże wydat-
ki. Do tego dochodzi jeszcze 
wiele innych wymogów for-
malnych, na które - niestety 
- trzeba wyłożyć pieniądze. 
Wiem, że to wydaje się prze-
rażające i z miejsca może 
tych młodych ludzi odrzucić 
od pomysłu legalizacji ich 
spotkań i wyścigów, lecz 

proszę pamiętać, że zawsze 
można poszukać sponsora 
lub wystąpić z odpowiednim 
wyprzedzeniem o dotację do 
prezydenta miasta na zorga-
nizowanie zawodów. Auto-
mobilklub Wałbrzyski służy 
pomocą, nie możemy jednak 
przejmować inicjatywy na 
organizowanie wszystkich 
imprez motoryzacyjnych w 
regionie. Na pewno pomo-
żemy w kwestiach organiza-
cyjnych. Reszta leży w rękach 
tych młodych ludzi.

(MatE)

Uczestnicy ustawiają się na tzw. „kresce”, by za chwilę rozpocząć pojedynek. Kolejne miejsce pojedynków motoryzacyjnych – ul. Uczniowska.
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Przez cały rok szkolny 
Młodzi Ekolodzy brali udział 
w dodatkowych zajęciach 
w szkole, w trakcie których 
doskonalili swoje umiejętno-
ści i zainteresowania. Wielu 
z nich czekało niecierpliwie 
na wakacje, by podobnie 
jak w ubiegłym roku bawić 
się i uczyć podczas letnich 
zajęć ekologicznych. Już w 
środę 1 lipca br. w Bibliote-
ce Publicznej w Starych Bo-
gaczowicach i w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Witkowie 
Śl., rozpoczęła się II Letnia 
Szkoła Młodych Ekologów, 
w której bierze udział łącz-
nie 40 dzieci. Uczestnictwo 
dzieci w zajęciach warszta-
towych i wycieczkach jest 
bezpłatne. Centrum Kultury 
w Czarnym Borze tak jak i Bi-
blioteka Publiczna w Starych 
Bogaczowicach i Sołectwo 
Chwaliszów użyczyli swoje 
pomieszczenia bezpłatnie. 

W programie Letniej 
Szkoły zaplanowano wiele 

atrakcji, a wśród nich m.in.:
Warsztaty

Program Letniej Szkoły 
przewiduje warsztaty: ekolo-
giczne, przyrodnicze i histo-
ryczne. Podczas zajęć i wielu 
spacerów, dzieci poznają 

faunę i florę Trójgarbu, zasa-
dy ochrony roślin, opieki nad 
zwierzętami a także historię 
regionu. Zajęcia odbywają 
się codziennie w godzinach 
od 9.00 do 14.00. Dla ma-
luchów przewidziane jest 
również wyżywienia bo za-
jęcia trwają cały dzień. War-
sztaty prowadzone są przez 
nauczycieli a także przez 
zaproszonych gości: leśni-
czego, fotografa, artystów 
ludowych itp.

Gry i zabawy sportowe
Ładne słoneczne dni 

będą sprzyjały organizacji 
różnych gier i zabaw spor-
towych. Dzieci będą mogły 
korzystać z boisk sporto-
wych oraz innych obiektów 
znajdujących się na terenie 
obu gmin. Jest wiele intere-
sujących zabaw i dyscyplin 
sportowych, na które w roku 
szkolnym dzieci nie mają 
czasu np. ringo, podcho-
dy, kręgle itp. Jeszcze kilka 
dni temu Centrum Kultury 

w Czarnym Borze, oddało 
nowe boisko wielofunkcyjne 
w Witkowie Śl. a już podczas 
tegorocznej Letniej Szkoły, 
dzieci będą z niego korzy-
stały. 

Wycieczki przyrodnicze
Jak co roku dzieci pojadą 

na wycieczki przyrodnicze 
i krajoznawcze. W 2009r 
zwiedziły np. Ogród Zoolo-
giczny we Wrocławiu. Już 
8 lipca br pojadą zwiedzać 
Kopalnie Złota w Złotym Sto-
ku a w sierpniu do Myślibo-
rza i Karpacza. Są to wspólne 

wycieczki dzieci z dwóch 
szkół podstawowych po obu 
stronach Trójgarbu. Pierwszy 
raz Młodzi Ekolodzy miesz-
kający po obu stronach Trój-
garbu, spotkają się na wspól-
nej wycieczce. Jest to bardzo 
ważne wydarzenie, bo kilka 
tygodniu temu w Czarnym 
Borze m.in. ich rodzice i inni 
dorośli mieszkańcy tych 
dwóch gmin spotkali się 
w Czarnym Borze by założyć 
Stowarzyszenie – Partner-
stwo Wokół Trójgarbu.

Rodzice Młodych Ekologów
10 czerwca br. w Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 
odbyło się spotkanie zało-
życielskie Stowarzyszenia 
„Partnerstwo Wokół Trój-
garbu”. Już we wrześniu 
Stowarzyszenie rozpocznie 
swoją oficjalną działalność. 
Jednym z pierwszych zadań 
będzie pozyskania środków 
finansowych na organizację 
III Letniej Szkoły Młodych 
Ekologów w 2011 r.
Młodzi artyści

Dzięki dodatkowym 
środkom finansowym ze Sta-
rostwa Powiatowego w Wał-
brzychu, Młodzi Ekolodzy, 

wezmą udział w warsztatach 
rękodzieła ludowego, pro-
wadzonych przez lokalnych 
artystów. Będą uczuły się 
lepienia w glinie, rzeźby, ma-

lowania na drewnie czy też 
tworzenia sztucznych bu-
kietów kwiatów. 25 września 
wystawią swoje dzieła na 
Festiwalu Kultury Ludowej 
„Korona Trójgarbu”, który od-
będzie się Centrum Kultury 
w Czarnym Borze.

A wszystko te działania 
finansowane są od dwóch 
lat przez Fundację Edukacji 
Europejskiej w Wałbrzychu, 
ze środków pozyskanym 
z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich FIO 2009. Już 
niebawem raz na miesiąc 
ukazywać się będzie biule-
tyn informacyjny - Partner-
stwo Wokół Trójgarbu, który 
będzie na bieżąco informo-
wał mieszkańców powiatu 
o działaniach Wokół Trójgar-
bu. Wszystkie osoby zainte-
resowane tą problematyką 
oraz chcące uczestniczyć 
w realizacji ww. działań, za-
praszamy do współpracy

II Letnia Szkoła Młodych Ekologów
Mija już powoli drugi rok realizacji projektu „Partnerstwo Wokół Trójgarbu”. Rozpoczę-
ły się już wakacje a wraz z nimi II Letnia Szkoła Młodych Ekologów dla dzieci z Czarnego 
Boru i Starych Bogaczowic.

Rynek 7-7a/2a,
58-300 Wałbrzych,

tel. 74/6640402,
grzegorz@fee.pl, www.fee.pl
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Wałbrzych położony 
w Górach Wałbrzyskich i 
na Pogórzu Wałbrzyskim, 
jako jedyne tej wielkości 
miasto, posiada bogatą 
sieć znakowanych szlaków 
turystycznych. Jest też 
ważnym węzłem szlaków 
turystycznych w sieci szla-
ków sudeckich. Ich długość 
na terenie miasta wynosi 
ok. 52,5 km.

Pozwalają one dotrzeć do 
wielu ciekawych miejsc. Są 
dobrze oznakowane, wypo-
sażone w liczne drogowska-
zy na węzłach i skrzyżowa-
niach. Utrzymaniem szlaków 
zajmują się znakarze Oddzia-
łu PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w 
Wałbrzychu.

Przez Wałbrzych przecho-
dzi Europejski Pieszy Szlak 
Długodystansowy E3 Atlan-
tyk – Ardeny – Czeski Las 
–  Sudety – Karpaty – Morze 
Czarne. Spod Oddziału PTTK 
w Wałbrzychu zaczyna się 
szlak do Karpacza Biały Jar 
przez Śnieżkę wyznakowany 
kolo-rem niebieskim (ok. 80 
km), oraz wychodzi szlak na 
Chełmiec przez Biały Kamień 
wyznakowany kolorem żół-
tym (ok. 6,9 km).

Wałbrzych posiada tak-
że dwa duże węzły szlaków. 
Pierwszy położony jest w 
połu-dniowej części mia-
sta w dzielnicy Podgórze. 
Przy Dworcu PKP Wałbrzych 
Główny za-czynają się cztery 
szlaki: do Przełęczy Pod Bo-
rową przez Borową wyznako-
wany kolo-rem czerwonym 

Odpowiadając na zgłaszane (od wielu już lat) zapotrzebowanie na lokalne pismo o charakterze turystycznym, oddajemy 
do Waszych rąk próbny („0”) numer „Wędrowca Wałbrzyskiego”.

Nasze pismo adresowane jest bowiem do wszystkich, którzy z turystyką w jakikolwiek sposób są związani i dla których tu-
rystyka jest sposobem na życie; zarówno do nestorów turystyki, jej działaczy i animatorów, jak i do młodzieży i najmłodszych 
- tych, którzy w turystyce stawiają pierwsze kroki.

 A oto przykładowe działy i tematy, które będzie można spotkać na łamach „Wędrowca”:
z życia regionu; z prac komisji oddziału; vademecum turysty; kalendarium turystyczne; z gitarą na szlaku; klub zdobywców 

odznak turystyki kwalifikowanej; na turystycznym szlaku; turystyka młodzieżowa; z historii Oddziału Wałbrzyskiego PTTK; 
nowości wydawnicze o regionie; ludzie turystyki; wywiady; turystyka a prawo; ciekawostki; legendy i baśnie.

Jak widać, zakres spraw i tematów jakie planujemy poruszać jest szeroki, ale mamy przekonanie, że uda się nam nasze 
plany w pełni zrealizować i że nic nam w naszym „wędrowaniu” nie przeszkodzi.

Liczymy, że pomogą nam w tym również nasi. Łamy naszego pisma będziemy udostępniać dla ciekawych i interesujących 
tekstów.  Tak więc chcemy nie tylko zachęcać do wędrowania, ale także wspólnie z naszymi Czytelnikami wędrować. Wędro-
wać po naszej małej ojczyźnie - pięknej ziemi wałbrzyskiej, pięknej ziemi dolnośląskiej.

Do zobaczenia w numerze pierwszym „Wędrowca Wałbrzyskiego”! Do zobaczenia na szlaku!
Z turystycznym pozdrowieniem

REDAKCJA

WAŁBRZYSKI KLUB WĘDROWCÓW
przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19. 5S-309 Wałbrzych
tel. 074 842 40 52
www.wkw.plfotoart. com
e-mail: wkw-pttk@wp.pl 

Plan niedzielnych wycieczek
na lipiec 2010 r.
11. 07. 2010 r. „Kunětická hora”
Wycieczka autokarowa, organizowana przy współpracy z Ko-
łem Przewodników Sudeckich i Terenowych.
Zbiórka: godz. 7.00 na przystanku busów koło OSIR-u.
Trasa: Wałbrzych – Kunětická hora - Pardubice — Wałbrzych
W planie wycieczki: zwiedzanie zamku Kunětická hora. Par-
dubic (Zamek Pardubicki, Tyršove Sady starówka). Należy za-
brać na wstępy ok. 100 Kc.
Wycieczka autokarowa, opłata za przejazd w wys. 20 zł u kol. 
Eli Rosickiej
Prowadzący: T. Kalicki. W. Świętochowski

18. 07..2010 r. „Szlakiem wygasłych wulkanów”
Zbiórka: godz. 6.45 przystanek busów koło OSIR-u .
Trasa: Wałbrzych - Jawor - Złotoryja - Wleń - Wałbrzych.
Wycieczka autokarowa, opłata za przejazd w wys. 20 zł u kol. 
Basi Starczukowskiej
Prowadzący: TT Koguciukowie

25. 07. 20101. „Karkonosze”
Zbiórka: godz. 7.00 przystanek busów koło OSIR-u.
Trasa: Harachoy Ryžovište - chata Dyoračky - Labska bouda 
- schronisko Pod Łabskim Szczytem — Szklarska Poręba.
Wycieczka autokarowa, opłata za przejazd 15 zł. u kol. Basi 
Ziółkowskiej
Prowadzący: W. Hundert. E. Kochańska

Uwaga. Podane trasy mogą ulec zmianie w przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Decyzję 
podejmuje prowadzący na miejscu planowanego spo-
tkania.

Uczestnicy naszych wycieczek winni być ubezpieczeni od na-
stępstw NW we własnym zakresie. Członkowie PTTK i Klubu 
Wędrowców” są ubezpieczeni automatycznie przy opłaceniu 
składek członkowskich za rok 2010. Osoby niepełnoletnie 
mogą uczestniczyć tylko pod opieka dorosłych opiekunów.

* W Szczawnie Zdroju przeznakowano pod koniec czerw-
ca przebiegi szlaków turystycznych. Główny węzeł szlaków 
został przeniesiony z ul. Solickiej na plac Hauptmanna. 
Opis zmian podamy w następnym numerze.

* W Masywie Trójgarbu wyznakowne zostały ścieżki spa-
cerowe w ramach projektu „Ekomuzeum wokół Trógarbu”. 
Wytyczono trzy ścieżki spacerowe (ok. 24 km): oznakowa-
na kolorem zielonym (ok. 12 km) - Witków Śląski - Trójgarb 
- Pod Jagodnikiem - Dolina Chwaliszówki - Stare Bogaczo-
wice; oznakowana kolorem niebieskim (ok. 8,5 km) - Nowe 
Bogaczowice - kapliczka Marii - Pod Trójgarbem - Lubomin 
oraz oznakowana kolorem czerwonym (ok. 3,5 km) - Doliną 
Chaliszówki. Na trasach ustawiono 31 przystanków wypo-
sażonych w tablice informacyjne (fauna i flora Trójgarbu, 
zabytki architektury, zagospodarowanie turystyczne) oraz 
stoły i ławy turystyczne.

* Zarząd WKW powołał dwie osoby do składu zarządu: 
Elżbietę Rosicką (tel.603498401) oraz Ryszarda Borkow-
skiego (tel: 74 8471222).

Szlaki turystyczne Wałbrzycha
(ok. 5,6 km); na Bukowiec 
przez Barbarkę, Unisław Ślą-
ski wyznakowany kolorem 
niebieskim (ok. 8,6 km); do 
Szklarskiej Poręby Górnej 
wyznakowany kolorem zielo-
nym (ok. 100 km); do Sobótki 
wyznakowany kolorem żół-
tym (ok. 75 km).  Drugi znaj-
duje się w północnej części 
miasta przy Zamku Książ i 
jego bezpośrednim sąsiedz-
twie. Krzyżują się 
tutaj: Szlak Zam-
ków Piastowskich 
(146 km), przebie-
gający od Zamku 
Grodno do Zamku 
Grodziec k. Złoto-
ryi - wyznakowany 
kolorem zielonym; 
Szlak Ułanów Le-
gii Nadwiślańskiej 
(ok. 53,2 km), 
prowadzący ze 
Strzegomia przez 
Szczawno Zdrój 
do Świdnicy - wy-
znakowany kolo-
rem żółto-niebie-
sko-żółtym; szlak 
od Cisa Bolko do 
Góry Marii (ok. 40 
km) przez Świe-
bodzice, Bystrzycę 
Górną - wyznakowany kolo-
rem czerwonym. W wąwozie 
Pełcznicy przebiega krótki 
łącznikowy szlak wyznako-
wany kolorem żółtym od 
Rozdroża Pod Starym Ksią-
żem do szlaku zielonego (1 
km).

Oprócz szlaków turystycz-
nych wyznakowano także 

ścieżki spacerowe w dwóch 
rejo-nach:

- w Książańskim Parku 
Krajobrazowym, w pobliżu 
Starego Książa wytyczo-
no trzy ścieżki spacerowe 
(ok. 19,3 km): znakowa-
na kolorem czerwonym 
- Wałbrzych Pod-zamcze, 
Stary Książ, Skiba, Wąwóz 
Szczawnika, Cis Bolko (ok. 
7 km); znakowana ko-lo-

- w masywie Ptasiej Kopy i 
Lisiego Kamienia wytyczono 
również trzy ścieżki space-
ro-we (ok. 13,1 km): znako-
wana kolorem czerwonym 
– Wałbrzych Stary Zdrój, ul. 
Armii Krajowej – Pod Ptasią 
Kopą – Wałbrzych Poniatów, 
ul. Orkana (ok. 5,2 km); zna-
kowana kolorem zielonym 
– Wałbrzych Stary Zdrój, ul. 
11 Listopada – Pod Skałką 
– Rozdroże Pod Ptasią Kopą 
(ok. 2,9 km) oraz znakowa-
na kolorem czarnym – Wał-
brzych Stary Zdrój, ul. 11 
Listopada – Pod Skałką – Pta-
sia Kopa – Pod Ptasią Kopą 
– Wał-brzych Stary Zdrój, ul. 
Armii Krajowej (ok. 5 km).

Wymienione wyżej ścież-
ki spacerowe początkowo 
wyznakowane były znakami 
oznaczającymi ścieżkę spa-
cerową, obecnie zaś posia-
dają oznakowanie szlaku tu-
rystycz-nego.

W centrum Wałbrzycha 
wyznakowana jest jeszcze 
jedna ścieżka spacerowa 
(tworząca pętlę) oznako-
wana kolorem czerwonym 
(ok. 4,5 km) – znaki szlaku 
turystycznego – „Szlak Sta-
rego Grodu”. Początek przy 
Oddziale PTTK, ul. Konopnic-
kiej – ul. Słowackiego – plac 
Grunwaldzki, aleja Wyzwo-
lenia – ul. Mickiewicza – ul. 
Garbarska – ul. Młynarska 
– ul. Zamkowa – ul. Moniusz-
ki – ul. Matejki – ul. 1 Maja 
– Rynek – ul. Gdańska – plac 
Magistracki – ul. Słowackie-
go.

rem niebieskim - Wałbrzych 
Podzamcze, Zwierzyniec, 
Borowiec Mały, Cis Bolko 
(ok. 7 km) oraz znakowana 
kolorem żółtym – Zamek 
Stary Książ, Wąwóz Szczaw-
nika, Wałbrzych Podzam-
cze, Dolina Czarnego Poto-
ku (Poleśnicy), Zamek Cisy 
(5,3 km).

Turystyczny flesz
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Konkurs 
filmowy
Kolejną ciekawą propozycję 
na wakacje ma Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury. - Czekamy 
na produkcje OFFowe, więc 
zorganizuj kilka osób i nakręć 
swój film. Zgłoszenia przyj-
mujemy do 30 lipca. Regu-
lamin i kartę zgłoszeń piątej 
edycji przeglądu znajdziesz 
na naszej stronie. Nakręć swój 
film, a być może to właśnie Ty 
otrzymasz 1000 złotych, ka-
merę cyfrową i odtwarzacz 
dvd. Najciekawsze filmy wy-
świetlimy na dużym ekranie, 
już 20 sierpnia w Letnim Kinie 
Plenerowym – mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor WOK. A 
pierwsza projekcja już 9 lipca 
o godz. 21.30 na hipodromie 
koło Zamku Książ – będzie nas 
bawił „Dobry wojak Szwejk”. 
Wstęp jest bezpłatny.

(BRAD)

Nagrody za 
wspomnienia
Prezydent Wałbrzycha 
ogłosił konkurs na wspo-
mnienia z wakacji spę-
dzonych w Wałbrzychu. 
– Chcemy pokazać ciekawe 
sposoby spędzania przez 
dzieci wakacji w mieście oraz 
stworzyć mapę obiektów 
turystycznych, sportowych i 
kulturalnych w Wałbrzychu, 
w których dzieci najchętniej 
spędzały czas w trakcie waka-
cji – wyjaśnia Ewa Frąckowiak, 
rzecznik prezydenta. Konkurs 
rozstrzygnięty będzie w kate-
goriach: dzieci klas I-III szkoły 
podstawowej; dzieci klas IV - 
VI szkoły podstawowej; mło-
dzież gimnazjalna; młodzież 
szkól ponadgimnazjalnych. - 
Zadanie konkursowe polega 
na stworzeniu wyjątkowego 
dziennika (pamiętnika) wspo-
mnień z wakacji spędzonych 
w Wałbrzychu. Dziennik (pa-
miętnik) należy przygotować 
w formie pisemnej. Mile wi-
dziane będzie zilustrowanie 
go zdjęciami, rysunkami, 
pieczątkami, itp. Dziennik 
powinien obejmować mini-
mum jeden miesiąc wakacji. 
Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest dostarcze-
nie do 25 sierpnia dziennika 
wspomnień lub pamiętnika 
z wakacji na adres: ul. Ma-
tejki 3, 58-300 Wałbrzych, 
pokój 13 – dodaje Ewa Frąc-
kowiak. Fundatorem nagród 
głównych (netbooki, aparaty 
fotograficzne i odtwarzacze 
mp4) w każdej kategorii jest 
prezydent Piotr Kruczkow-
ski. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone 4 września pod-
czas „Dni Wałbrzycha”.

(BRAD)

W tym roku mieszkań-
cy regionu wałbrzyskiego 
będą mieli trochę więcej 
możliwości korzystania 
z basenów i kąpielisk. Co 
prawda w Wałbrzychu 
nadal pozostaje do dys-
pozycji plażowiczów tylko 
jeden akwen w dzielnicy 
Rusinowa, ale poświęcając 
trochę czasu na dojazd, 
można się wybrać także do 
pobliskich miejscowości.

Po ubiegłorocznych szko-
dach poczynionych przez 
powódź, tego lata został 
ponownie uruchomiony ba-
sen w Głuszycy. Są tam do 
dyspozycji trzy niecki – duża 
– do głębokości 3 m, średnia 
oraz brodzik. Tuż obok znaj-
dują się niedawno otwarte 
boiska Orlik, gdzie można 
pograć w koszykówkę, siat-
kówkę i piłkę nożną, oraz, jak 
przystało na teren rekreacyj-
ny – w piłkę plażową.

Szczególnie atrakcyjna 
wydaje się propozycja zza 
południowej granicy. W Me-

Więcej wody dla ochłody

Basen przy ul. Bystrzyckiej cieszy się wielkim powodzeniem
w słoneczne dni.

zimesti, kilka kilometrów od 
przejścia w Golińsku, oddano 
niedawno do użytku nowiut-
ki kompleks kąpielisk, z wie-
loma nowoczesnymi urzą-

dzeniami, uprzyjemniającymi 
pobyt nad wodą. Są tam dwie 
niecki do pływania i brodzik 
dla dzieci, okazała zjeżdżalnia, 
jacuzzi, wkrótce też zostanie 

uruchomiona fala – a więc 
będzie jak nad morzem. Przy 
basenie znajdują się estetycz-
ne przebieralnie i toalety, bo-
isko do siatkówki, a także do 
minigolfa. Nie zapomniano o 
punktach gastronomicznych 
i kawiarni.

- To znakomite miejsce 
na wypoczynek, a z domu 
mamy tam niewiele po-
nad 20 kilometrów – mówi 
mieszkanka Jedliny Zdroju, 
Monika Bisek.

Basen w Mezimesti to 
element przygranicznego 
projektu unijnego, realizo-
wanego wspólnie z Miero-
szowem. Po polskiej stronie 
powstanie nowoczesna hala 
widowiskowo-sportowa, 
która będzie gotowa praw-
dopodobnie we wrześniu, 
a w Czechach zaplanowano 
właśnie kąpielisko w Mezi-
mesti. Polacy mogą zatem 
czuć się tam jak u siebie. 
Wstęp kosztuje 65 koron. 
Po czeskiej stronie można 
się także wybrać na basen w 

Broumovie czy Policach nad 
Metują.

Własnego kąpieliska do-
robiły się też niewielkie Ju-
gowice. Akwen powstał tam 
wiele lat temu, ale długo stał 
nieużywany. Wójt gminy Wa-
lim, Adam Hausman, doszedł 
do porozumienia z prywat-
nym przedsiębiorcą, który 
zainwestował w remont od-
nawiając także pawilon prze-
bieralni oraz toalet. Można 
tam odpoczywać w malow-
niczym otoczeniu stuletnich 
świerków i widocznych nie-
daleko zielonych wzgórz.

Niestety, nadal pozosta-
ją wyłączone z eksploatacji, 
bardzo niegdyś popularne, 
kąpieliska w Grzędach koło 
Czarnego Boru oraz w Sta-
rych Bogaczowicach. Gmin 
nie stać na prowadzenie ta-
kich obiektów, nie palą się 
też do tego prywatni przed-
siębiorcy. Żadnego ruchu nie 
widać też na razie na terenie 
basenu w Szczawnie Zdroju.

zeta
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W barwach Górnika nie 
zagrają w nadchodzącym 
sezonie Sławomir Buczyniak 
i Mariusz Matczak, ale pozo-
stali gracze z poprzedniego 
sezonu deklarują pozostanie 
w Wałbrzychu. Być może do-
łączy do nich Marcin Kowal-
ski.

Po dwóch miesiącach od 
zakończenia rozgrywek I ligi 
koszykarzy w sezonie 2009/
2010, wreszcie pojawiły się 
informacje na temat przyszło-
ści zespołu Victorii Górnika, 
który po heroicznych bojach 
z MOSiR-em Krosno zapewnił 
sobie utrzymanie na zapleczu 

Udanie zakończyły 
sezon w piłkarskiej kla-
sie okręgowej zespoły z 
powiatu wałbrzyskiego. 
Górnik Boguszów - Gor-
ce zajął trzecie, Juventur 
Wałbrzych czwarte, a Biały 
Orzeł Mieroszów dziewiąte 
miejsce. Czy za rok nasze 
zespoły będą walczyło o IV 
ligę?

Najwyżej sklasyfikowa-
nym zespołem z powiatu 
wałbrzyskiego jest Górnik, 
ale podopieczni trenera 
Wiesława Rapcewicza nie 
mogą być w pełni zadowo-

Tabela końcowa sezonu 2009/2010
1. Bielawianka Bielawa 28 71 102:22
2. Victoria Świebodzice 28 59 74:32
3. Górnik Boguszów-Gorce 28 59 53:28
4. Juventur Wałbrzych 28 47 69:46
5. Grom Witków 28 40 56:49
6. Sparta Ziębice  28 40 41:58
7. Iskra Jaszkowa Dolna 28 39 52:51
8. Pogoń Pieszyce  28 38 50:40
9. Biały Orzeł Mieroszów 28 35 43:52
10. Stal Świdnica 28 33 50:64
11. Włókniarz Kudowa Zdrój 28 3 50:79
12. AKS Strzegom 28 27 46:71
13. Kryształ Stronie Śląskie 28 26 45:80
14. Piast Nowa Ruda  28 26 44:71
15. Piławianka Piława Górna 28 23 35:67

Lepiej pod koszem?
Janusz Kozłowicz został nowym prezesem spółki akcyjnej Górnik Wałbrzych,

która prowadzi zespół w I lidze koszykarzy. 

Być może Marcin Kowalski
(u dołu) znów zagra w barwach 
Górnika.

ekstraklasy. I są to wiadomo-
ści napawające umiarkowa-
nym optymizmem.

Prowadząca pierwszoli-
gowy zespół spółka akcyj-
na w końcu ma prezesa. Po 
rezygnacji Sławomira Ka-
puścińskiego z tej funkcji, 
przez kilka miesięcy fotel 
prezesa stał pusty. Akcjona-
riuszom w końcu udało się 
przekonać do przejęcia ste-
rów wieloletniego dyrektora 
klubu Janusza Kozłowicza. 
Tymczasem z zasiadania we 
władzach spółki zrezygno-
wali Henryk Frąckowiak i Ja-
rosław Juchniewicz, którzy 

w ostatnich miesiącach pro-
wadzili i współfinansowali 
klub. Nowego prezesa czeka 
teraz ogrom pracy związanej 
z konstruowaniem budżetu 
klubu i kompletowaniem 
zespołu. A plan jest bardzo 
ambitny: spłata długów oraz 
poprawa wyniku sportowe-
go. W realizacji tych celów na 
pewno pomoże wspaniała 
postawa podopiecznych tre-
nera Arkadiusza Chlebdy w 
poprzednich rozgrywkach.

Dziś już wiadomo, że w 
nowym sezonie trener Chleb-
da nie będzie miał do dyspo-
zycji Sławomira Buczyniaka, 

który związał się ze Spójnią 
Stargard Szczeciński oraz Ma-
riusza Matczaka, z którym nie 
przedłużono umowy. Ale po-
zostanie w Górniku zadekla-
rowali pozostali zawodnicy, z 
liderami – Marcinem Steren-
gą i Krzysztofem Jakóbczy-
kiem - na czele. Planowane są 
także wzmocnienia zespołu, 
głównie młodymi zawodni-
kami, którzy – tak jak Marcin 
Wróbel czy Łukasz Grzywa – 
będą mogli się wypromować. 
Mówi się także o powrocie 
do Górnika Marcina Kowal-
skiego, który ostatni sezon 
spędził w drugoligowej Nysie 

Kłodzko. A przygotowania do 
nowego sezonu biało – nie-
biescy rozpoczną w pierwszej 
połowie sierpnia.

(BRAD)

Orlik
w Głuszycy…
W pierwszym dniu wakacji 
uroczyście otwarto kom-
pleks boisk wybudowanych 
w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” przy 
ulicy Dolnej w Głuszycy. 
Burmistrz Wojciech Durak z 
rąk posła Henryka Gołębiew-
skiego, wicemarszałka woje-
wództwa Stanisława Longa-
wy i przewodniczącego rady 
powiatu Andrzeja Lipińskiego 
odebrał sprzęt sportowy, któ-
ry ofiarowali głuszyczanom 
przybyli goście.

(BRAD)

… i Wałbrzychu
Gmina Wałbrzych wybu-
duje kompleks boisk przy 
Gminnym Zespole Szkół 
nr 2 przy ul. 11 Listopada. 
Inwestycja kosztować będzie 
ok. 1 400 000 zł i zostanie 
dofinansowana z programu 
"Moje boisko - Orlik 2012". Bę-
dzie to drugi kompleks boisk 
wybudowany w ramach tego 
programu. Pierwszy powstał 
w ubiegłym roku przy Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1 w 
Śródmieściu. Przy Gminnym 
Zespole Szkół nr 2 wybudo-
wane zostanie boisko pił-
karskie z trawy syntetycznej 
oraz boisko wielofunkcyjne. 
Powstanie również trybuna 
zlokalizowana wzdłuż natu-
ralnej skarpy od strony pół-
nocno - wschodniej. Teren 
będzie oświetlony i monito-
rowany 6 kamerami. Prace 
powinny zakończyć się do 
15 października.

(BRAD)

Brąz jedlinianki
Joanna Kułakowska zajęła 
3 miejsce w konkurencji 
rzutu piłeczką palantową 
podczas III Dolnośląskich 
Onkoigrzysk Dzieci i Mło-
dzieży. Zawody odbyły się 
na Stadionie Olimpijskim 
we Wrocławiu, a medale, 
dyplomy i gratulacje skła-
dali młodym zawodnikom 
medaliści olimpijscy: Renaty 
Mauer-Różańskiej oraz Rafał 
Kubacki.
Głównym celem onkoigrzysk 
jest przełamanie stereotypo-
wego myślenia o zbędności 
czy nawet szkodliwości sto-
sowania wysiłku fizycznego 
w leczeniu i rehabilitacji pa-
cjentów, dotkniętych przez 
schorzenia nowotworowe. 
Organizatorzy imprezy w ten 
sposób udowadniają, że cho-
roba nie musi uniemożliwiać 
dzieciom udziału w lekcjach 
wychowania fizycznego.

(BRAD)

Za rok będzie awans?
leni ze swojej lokaty. Ce-
lem zespołu był awans do 
IV ligi, a wywalczyła go Bie-
lawianka, tymczasem na fi-
niszu rozgrywek drużyna 
z Gorc została zepchnięta 
z drugiej na trzecią lokatę 
przez Victorię Świebodzi-
ce.

- Wyciągniemy wnioski i 
powalczymy o IV ligę w no-
wym sezonie – zapowiada 
Zdzisław Sommerfeld, pre-
zes Górnika.

W dobrych nastrojach 
kończyli sezon piłkarze be-
niaminka z Wałbrzycha. Ju-
ventur, mimo pierwszych 

porażek, a potem proble-
mów z boiskiem (przy ul. 
Blankowej nie da się grać, 
a stadion Czarnych jesienią 
zrujnowały… dziki) z każ-
dym meczem prezentował 
się lepiej. Wałbrzyszanie 
byli w tych rozgrywkach 
specjalistami od wyniku 
8:0, ponieważ raz przegrali 
w takich rozmiarach w Bie-
lawie z Bielawianką i dwa 
razy wygrali w roli gospo-
darza ze Spartą Ziębice i 
AKS-em Strzegom. 

- To był dobry sezon w 
wykonaniu naszych piłkarzy 
– przyznał prezes Sławomir 

Gromniak., który 
liczy na to, że w 
kolejnych roz-
grywkach jego ze-
spół znów będzie 
walczył w czołów-
ce klasy okręgo-
wej.

Bez większych 
problemów utrzy-
manie na tym 
szczeblu zapewnił 
sobie Biały Orzeł 
Mieroszów. Suk-
ces ekipy Mariusza Tatuśki jest 
tym większy, że z klasą okręgo-
wą pożegnały się tak zasłużo-
ne kluby, jak Piast Nowa Ruda 

i Kryształ Stronie Śląskie, które 
w przeszłości występowały w 
II lidze i Piławianka Piława.

(BRAD)

To już pewne - Górnik 
PWSZ Wałbrzych zagra w 
piłkarskiej II lidze! W sobo-
tę Komisja do Spraw Licen-
cji Klubowych II Ligi, dzia-
łająca w Polskim Związku 
Piłki Nożnej, przyznała na-
szemu klubowi licencję na 
grę w II lidze.

Choć od ostatniego me-
czu w Nowej Soli, który w 
dramatycznych okoliczno-
ściach zapewnił Górnikowi 
sportowy awans do II ligi, 
minęły dwa tygodnie, to 
dopiero w sobotę otrzy-
maliśmy potwierdzenie, że 
wałbrzyszanie w sezonie 
2010/2011 zagrają w wyższej 
klasie rozgrywkowej. 3 lipca 
Komisja do Spraw Licencji 
Klubowych II Ligi, działająca 
w PZPN, przyznała licencję 
na grę w II lidze.

- Nasze starania zakończy-
ły się sukcesem – cieszy się 

II liga jest już nasza!

Radość piłkarzy uzasadniona – II liga nasza!

Artur Torbus, dyrektor Gór-
nika PWSZ. – Pod względem 
finansowym nasz wniosek o 

przyznanie licencji był bez 
zarzutu, ale gorzej było w 
kwestii infrastruktury na sta-

dionie przy ul. Ratuszowej. 
Dlatego musieliśmy podpi-
sać umowę z Górnikiem Po-
lkowice na korzystanie z ich 
stadionu. Komisja przyznała 
nam prawo gry w II lidze i te-
raz robimy wszystko, byśmy 
mogli grać w Wałbrzychu. 
Wszystko na to wskazuje, że 
kibice zobaczą nasz zespół 
na własnym stadionie 14 
sierpnia.

W sobotę piłkarze rozpo-
częli przygotowania do se-
zonu, który rozpocznie się 31 
lipca. Górnik pierwszy mecz 
rozegra w Żaganiu z Czar-
nymi, a w następnej kolejce 
zmierzy się w Bydgoszczy 
z Zawiszą. Inauguracja se-
zonu w Wałbrzychu została 
zaplanowana na 14 sierpnia 
i od razu będzie to mecz 
derbowy z Miedzią Legnica 
(jeśli rywal dostanie licen-
cję). Zajęcia prowadził trener 

Robert Bubnowicz, ale dzia-
łacze szukają szkoleniowca 
z drugoligowymi uprawnie-
niami. W gronie kandydatów 
są Janusz Kudyba (ostatnio 
Miedź), Zbigniew Smółka 
(ostatnio Czarni Żagań) oraz 
Andrzej Szczypkowski (Po-
goń Oleśnica). Trwają także 
poszukiwania piłkarzy i wie-
le wskazuje na to, że posiłki 
nadejdą z Czech (w sobotę 
trenowali dwaj obrońcy). Do 
15 lipca Górnik będzie treno-
wał w Wałbrzychu, a potem 
wyjedzie na zgrupowanie 
do Chodzieży. W tym okre-
sie nasz beniaminek rozegra 
mecze kontrolne z OKS 1945 
Olsztyn (8 lipca, godz. 17:00), 
SK Hlavice (10 lipca, godz. 
14:30), Polonią Chodzież 
(17 lipca), Lubuszaninem 
Trzcianka (21 lipca) i 24 lipca 
z Górnikiem w Polkowicach.

(BRAD)
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Wspaniale rozpoczęli wa-
kacje młodzi piłkarze z Bo-
guszowa – Gorc i Czarnego 
Boru. Przez dwa dni na dwóch 
stadionach (przy ul. Olimpij-
skiej i przy ul. Kusocińskiego) 
toczyli boje z rówieśnikami z 
Polski, Czech, Ukrainy i Fran-
cji, których stawką był pu-
char burmistrza Boguszowa 
– Gorc. Rywalizacji sprzyjała 
świetna organizacja imprezy 
i znakomita pogoda.

- Widząc uśmiechnięte 
buzie około 120 uczestników 
imprezy mogę powiedzieć, 
że turniej udał się pod każ-
dym względem – promieniał 
Waldemar Kujawa, burmistrz 
Boguszowa – Gorc.

Gospodarze do wysokie-
go poziomu organizacyjne-
go dostroili się także pod 
względem sportowym, choć 

Turniejowy sukces
Reprezentacja gospodarzy zajęła drugie miejsce w III Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Juniorów o 

Puchar Burmistrza Boguszowa – Gorc. W finale boguszowsko – gorczańska ekipa przegrała z rówieśnikami 
z ukraińskiego Kostopola 0:2. Czwarte miejsce zajęła drużyna z Czarnego Boru.

Tabela
1. Kostopol (Ukraina)
2. Boguszów – Gorce
3. Radzionków (Polska)
4. Czarny Bór
5. Dobre Miasto (Polska)
6. Piennes I (Francja)
7. Smirice (Czechy)
8. Piennes II (Francja)

Wyniki: Boguszów  – Gorce – Dobre 
Miasto 2:1, Piennes – Kostopol 0:2, 
Boguszów  – Gorce – Piennes 3:0, 
Dobre Miasto – Kostopol 1:2, Bogu-
szów  – Gorce – Kostopol 0:0, Dobre 
Miasto – Piennes I 4:3, Radzionków 
– Czarny Bór 6:0, Piennes – Smirice 
0:4, Radzionków – Piennes 5:0, 
Czarny Bór  – Smirice 2:1, Radzionków 
– Smirice 2:0, Czarny Bór – Piennes 
II 5:2, Boguszów – Gorce – Czarny 
Bór 6:0, Radzionków –  Kostopol 0:1, 
Dobre Miasto – Piennes I 7:1, Piennes 
II – Smirice 2:1.
O 7 miejsce: Piennes II – Smirice 0:4, o 
5 miejsce: Dobre Miasto – Piennes 4:1, 
o 3 miejsce: Radzionków – Czarny Bór 
11:0, o 1 miejsce: Boguszów  – Gorce 
– Kostopol 0:2.

Burmistrza Waldemar Kujawa wręczał puchary, a mer Piennes Michel Mariuzzo medale.

Mecz finałowy odbył się na najwyżej położonym stadionie w Polsce.

drużyna była za słabo zgrana 
i to było widać na boisku w 
konfrontacji ze zwycięzcami. 

Poziom turnieju był wysoki i 
wyrównany, dlatego cieszy-
my się z tego, że mogliśmy 

Reprezentacja Boguszowa – Gorc zajęła 2 miejsce.

ekipa z Boguszowa – Gorc, 
złożona z najlepszych za-
wodników dwóch miejsco-
wych klubów: Górnika oraz 
Szczytu, nie miała zbyt wielu 
wspólnych treningów. Tre-
nerzy Adam Zdeb i Wojciech 
Błażyński zdołali jednak tak 
dobrze przygotować swoich 
podopiecznych, że ci dotar-
li aż do finału. Na najwyżej 
położonym stadionie w Pol-
sce, w obecności kompletu 
widzów, reprezentacja Bo-
guszowa – Gorc przegrała z 
ukraińskim Kostopolem 0:2.

- Nie jesteśmy zawiedzeni 
porażką w finale, ponieważ 
byliśmy wyraźnie słabsi od 
kolegów z Ukrainy. Nasza 

tu wystąpić i odnieść taki 
sukces – powiedział po fina-
łowym meczu Konrad Zwo-
lenik, kapitan reprezentacji 
Boguszowa – Gorc.

- Turniej stał na wysokim 
poziomie, a ton rywalizacji 
nadawały ekipy Kostopo-
la, Radzionkowa i nasze z 
Czarnego Boru i Boguszowa 
– Gorc. W tej imprezie liczyła 
się przede wszystkim dobra 
zabawa, ale już w decydują-
cych meczach chłopcy grali 
bardzo poważnie – powie-
dział po ostatnim gwizdku 
Wojciech Błażyński, były 
piłkarze Górnika Wałbrzych, 
który wraz z Adamem Zde-
bem współprowadził repre-
zentację gospodarzy.

(BRAD)

Trzy złote medale – takim 
dorobkiem mogą poszczycić 
się tenisiści stołowi z Wał-
brzycha. Dwa najcenniejsze 
krążki Mistrzostw Polski 
Weteranów wywalczył Zbi-
gniew Joński, a jeden - w Mi-
strzostwach Polski Radnych 
i Pracowników Samorządo-
wych - Tomasz Durajczyk.

Zbigniew Joński rywali-
zował w Jastrzębiu Zdroju w 
gronie 228 zawodników. Wał-
brzyszanin wystąpił zarówno 
w rozgrywkach indywidual-
nych, jak i w grze podwójnej 
w kategorii wiekowej 75 lat 
i powyżej. W finale turnieju 
indywidualnego nasz zawod-
nik zmierzył się z Marianem 
Maślakiem z Poznania. Po wy-
równanym i zaciętym meczu 
Zbigniew Joński wygrał 3:2, 
zdobywając tym samym złoty 
medal i tytuł mistrza Polski. W 
grze deblowej pingpongista 
z Wałbrzycha zagrał ze Ste-
fanem Żerdzickim z Wrocła-
wia. Dolnoślązacy, wcześniej 
niejednokrotnie występujący 
razem i świetnie się rozumie-
jący, w spotkaniu o wejście 
do finału pokonali warszaw-
ski duet: Józef Myrcik - Bo-
lesław Hanke, natomiast w 
finale spotkali się z Marianem 
Maślakiem z Poznania i Ste-
fanem Dajną z Gdańska wy-
grywając z nimi 3:0. W ocenie 
naszego podwójnego mistrza 
Polski, który po raz trzeci zdo-
był dwa złote medale, cały 
turniej w Jastrzębiu Zdroju 
przygotowany został na naj-
wyższym poziomie, a atmos-
fera wśród zawodników była 
prawdziwie sportowa.

Tytuł mistrza Polski przy-
wiózł do Wałbrzycha rów-
nież drugi nasz zawodnik 

Mistrzowie przy stole

Tomasz Durajczyk do swojej 
bogatej kolekcji dołożył kolejny 
złoty medal.

- Tomasz Durajczyk, który 
reprezentował nasze miasto 
w XI Mistrzostwach Polski 
Radnych i Pracowników Sa-
morządowych, które zostały 
rozegrane w Szprotawie. Jest 
to kolejny sukces zawodnika, 
który występuje w I lidze te-
nisa stołowego w barwach 
KS Krotosz Krotoszyn i ma na 
koncie tytuł Akademickiego 
Mistrza Polski i uczestnic-
two w Akademickich Mi-
strzostwach Europy. Tomasz 
Durajczyk jest również tre-
nerem II klasy, a na co dzień 
pracownikiem wałbrzyskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W samorządowym turnieju 
w Szprotawie, gdzie rywalizo-
wało ponad 160 zawodników 
z całej Polski. W drodze po 
złoty medal zawodnik z Wał-
brzycha rozegrał 9 spotkań i 
nie poniósł ani jednej poraż-
ki. Najdłuższą i najtrudniejszą 
walką była rozgrywka finało-
wa, w której przeciwnikiem 
Tomasza Durajczyka był Szy-
mon Kulczycki z Gorzowa, tre-
ner zespołu z ekstraklasy, ale 
również zawodnik grający na 
co dzień w II lidze niemieckiej. 
Po trudnej rywalizacji nasz za-
wodnik pokonał gracza z Go-
rzowa 3:2 zdobywając kolejny 
tytuł mistrza Polski.

(BRAD)
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Poniedziałek 05.07
06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Kwa-
drans po ósmej 08:45 Owocowe ludki 
09:15 Na wysokiej fali 09:45 Szkoła 
złamanych serc 10:35 Dziesięć lat mniej 
11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 12:35 Szerokie tory 
13:05 Vacansoleil Grand Prix MTB w 
Nałęczowie 13:30 Don Matteo 14:30 
Plebania 15:00 Wiadomości 15:10 Po-
goda 15:15 Przebojowa noc 15:30 Klan 
16:00 Klan 16:25 Moda na sukces 17:00 
Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda 
na sukces 17:50 Alternatywy 4 18:55 
Przebojowa noc 19:05 Dziwny świat kota 
Filemona 19:10 Baranek Shaun 19:30 
Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 
20:25 Nieustraszony 21:20 Ośmiornicz-
ka - film fabularny, Wielka Brytania/USA 
1983 23:40 Ekstradycja II 00:35 Zagad-
kowa Jedynka 01:45 Sonata księżycowa 
- film fabularny, Wielka Brytania 1937 

Wtorek 06.07
06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Kwa-
drans po ósmej 08:45 Przyjaciele z po-
dwórka 09:15 Łowcy smoków 09:45 
Szkoła złamanych serc 10:35 Jak dzieci 
zawiesiły słońce na niebie - dokument, 
Polska 2009 11:00 Miejsce z historią 
11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 12:35 Ktokolwiek 
widział, ktokolwiek wie... 13:00 Ka-
baretowa Jedynka 13:25 Don Matteo 
14:25 Plebania 15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc 
15:30 Klan 16:00 Klan 16:25 Moda na 
sukces 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 
17:25 Moda na sukces 17:50 Zmiennicy 
(5) - serial, Polska 1986 18:55 Przebo-
jowa noc 19:05 Bali 19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 20:05 Pogoda 20:10 
Mistrzostwa Świata w RPA 22:45 Ad-
wokat - film fabularny, USA 1998 00:45 
Zagadkowa Jedynka 01:50 West Point. 
Rocznik 61 - film fabularny, USA 1993 

Środa 07.07
06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Kwa-
drans po ósmej 08:30 Mistrzostwa Świata 
w RPA 09:35 Mistrzostwa Świata w RPA 
10:35 Szkoła złamanych serc 11:20 
Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 
Agrobiznes 12:35 Raj 13:00 Kabareto-
wa Jedynka 13:25 Don Matteo 14:25 
Plebania 15:00 Wiadomości 15:10 
Pogoda 15:15 Przebojowa noc 15:30 
Klan 16:00 Klan 16:25 Moda na sukces 
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 
Moda na sukces 17:50 Czterdziestolatek 
18:50 Przebojowa noc 19:00 Pocoyo 
19:10 Paco, Nouky i Lola 19:30 Wiado-
mości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 
Ranczo 21:30 Groza milczenia - film 
fabularny, USA 2002 23:10 Ekstradycja 
II 00:10 Zagadkowa Jedynka 01:10 800 
kul - film fabularny, Hiszpania 2002 

Czwartek 08.07
06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Kwa-
drans po ósmej 08:30 Mistrzostwa 
Świata w RPA 09:35 Mistrzostwa Świata 
w RPA 10:35 Szkoła złamanych serc 
11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 12:35 My, wy, oni 
13:05 Kabaretowa Jedynka 13:25 Don 
Matteo 14:25 Plebania 15:00 Wiado-
mości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojo-
wa noc 15:30 Klan 16:00 Klan 16:25 
Moda na sukces 17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces 
17:50 Czterdziestolatek 18:55 Przebo-
jowa noc 19:05 Halo, tu Hania! 19:30 
Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 
20:25 Ranczo 21:30 Sprawa dla repor-
tera - dokument, Polska 2010 22:15 
Detoks 23:05 Detoks 23:55 Piękna 
tragedia - dokument, Dania 2008 00:50 
Zagadkowa Jedynka 01:55 Snajper 

Piątek 09.07
06:00 Kawa czy herbata? 08:10 
Kwadrans po ósmej 08:45 Owocowe 

ludki 09:20 Na wysokiej fali 09:50 
Szkoła złamanych serc 10:40 Pomysł 
na mieszkanie 11:05 Wędrówki z eu-
roplecakiem 11:20 Telezakupy 12:00 
Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 
Wojna światów 12:55 Kabaretowa 
alternatywa 13:25 Don Matteo 14:25 
Plebania 15:00 Wiadomości 15:10 Po-
goda 15:15 Przebojowa noc 15:25 Klan 
15:50 Klan 16:20 Polska pięknieje - 
dokument, Polska 2010 16:25 Moda na 
sukces 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 
Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Cicha 
woda - film fabularny, Niemcy/Wielka 
Brytania/USA 2000 18:55 Przebojowa 
noc 19:05 Kraina elfów 19:30 Wia-
domości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 
20:25 K-9 - film fabularny, USA 1989 
22:15 Atak rekinów: megalodon - film 
fabularny, Izrael/RPA/USA 2002 00:00 
Dracula - film fabularny, Wielka Brytania 
2006 01:40 Ostatni taniec - film fabular-
ny, Kanada 2003 

Sobota 10.07
06:20 Nowy Testament 06:55 Nasza 
planeta 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Las 
bliżej nas 08:40 Ziarno 09:10 Klub 
przyjaciół Myszki Miki 09:40 Złota rączka 
10:10 Hannah Montana 10:40 Szkoła 
złamanych serc 11:45 Kawa czy herbata? 
12:00 Wiadomości 12:10 Na cienkim 
lodzie - dokument, Norwegia 2007 12:45 
Tygrysy Europy 13:35 Kawa czy herbata? 
13:45 Calineczka - dokument, Wielka 
Brytania 2007 14:40 Kawa czy herbata? 
14:50 Emma - film fabularny, Wielka 
Brytania 1997 16:45 Kawa czy herbata? 
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 
Everest 18:55 Kawa czy herbata? 19:00 
Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś 19:30 
Wiadomości 19:50 Sport 20:05 Pogoda 
20:20 Wodny świat - film fabularny, USA 
1995 22:35 Kawa czy herbata? 22:50 
Oddział Delta - film fabularny, USA/Izrael 
1986 01:05 Sprawa Marie Besnard (2) - 
film fabularny, Francja/Belgia 2006 02:50 
Wśród wilków - film fabularny, Wielka 
Brytania 1985 

Niedziela 11.07
06:30 Nowy Testament 07:00 Transmi-
sja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 
Tydzień 08:35 Na cienkim lodzie - doku-
ment, Norwegia 2007 09:05 Pierścień i 
róża 09:40 Hildegarda - film fabularny, 
Australia 2001 11:15 Piotr Polk w San-
domierzu 11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią 
a niebem 13:00 Wiadomości 13:10 
Tygrysy Europy 14:05 Winnetou 15:50 
Południowy Pacyfik 17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 17:20 Przystań 18:10 
Jaka to melodia? 19:00 Chip i Dale 19:30 
Wiadomości 19:45 Sport 19:55 Pogoda 
20:05 Mistrzostwa Świata w RPA 23:10 
Śluby - film fabularny, Francja 2004 01:00 
Błękit nieba - film fabularny, USA 1994 

Poniedziałek 05.07
06:25 Panel dyskusyjny - spis rolny - 
dyskusja, Polska 2010 06:55 Dwa światy 
07:25 M.A.S.H. 07:55 Codzienna 2 m 3 
08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 
10:40 Aleja gwiazd 11:00 Familiada 
11:30 Telezakupy 12:05 Śmiertelna 
pułapka dinozaurów 12:40 Znaki czasu 
13:05 W słońcu i w deszczu 14:05 Córki 
McLeoda 15:05 Laskowik & Malicki 
16:00 Program lokalny 16:30 M jak 
miłość 17:25 Jeden z dziesięciu 18:00 
Panorama 18:25 Gorący temat 18:40 
Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 
Barwy szczęścia 19:35 Kabaret na lato 
20:10 Licencja na wychowanie 20:45 
Czas honoru 21:45 Nocne graffiti - film 
fabularny, Polska 1996 23:30 Heineken 
Opener Festiwal 2010 - dokument, Pol-
ska 2010 23:45 Dziewczyny jednego 
Boga - dokument, Polska 2009 00:45 
Obrobić VIP-a 01:20 Obrobić VIP-a 
01:45 Technicy-magicy 

Wtorek 06.07
06:25 Pierwsza prawosławna szkoła 
- dokument, Polska 2010 06:50 Dwa 
światy 07:20 M.A.S.H. 07:55 Codzien-
na 2 m 3 08:30 Pytanie na śniadanie 
- wakacje 10:40 Aleja gwiazd 11:00 
Familiada 11:30 Telezakupy 12:10 Pla-
neta Ziemia 13:05 W słońcu i w deszczu 
14:05 Córki McLeoda 15:00 Szansa na 
sukces 16:00 Program lokalny 16:30 
M jak miłość 17:25 Gilotyna 18:00 
Panorama 18:25 Gorący temat 18:40 
Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 
Barwy szczęścia 19:35 Kabaret na lato 
20:10 Licencja na wychowanie 20:45 
Wszystko gra - film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Irlandia/ 2005 22:55 Ofi-
cerowie 23:55 Oficerowie 00:55 Więcej 
niż football - dokument, Wielka Brytania 
2010 01:30 Oblicza Ziemi 

Środa 07.07
06:25 Znaki czasu 06:50 Dwa światy 
07:25 M.A.S.H. 07:55 Codzienna 2 m 
3 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 
10:40 Aleja gwiazd 11:00 Familiada 
11:30 Telezakupy 12:05 Planeta Ziemia 
13:05 W słońcu i w deszczu 14:05 Córki 
McLeoda 15:00 Królowie magii 16:00 
Program lokalny 16:30 M jak miłość 
17:25 Gilotyna 18:00 Panorama 18:25 
Gorący temat 18:40 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia 
19:35 Kabaret na lato 20:10 Mistrzo-
stwa Świata w RPA 23:00 Trzeci - film 
fabularny, Polska 2004 00:45 Elżbieta 
Czyżewska - skala oddalenia - dokument, 
Polska 1994 

Czwartek 08.07
06:20 Sto tysięcy bocianów 06:50 Dwa 
światy 07:25 M.A.S.H. 07:55 Codzienna 
2 m 3 08:30 Pytanie na śniadanie - wa-
kacje 10:45 Aleja gwiazd 11:05 Fami-
liada 11:30 Telezakupy 12:10 Galapa-
gos 13:10 W słońcu i w deszczu 14:10 
Dom 16:00 Program lokalny 16:30 M 
jak miłość 17:25 Gilotyna 18:00 Pano-
rama 18:25 Gorący temat 18:40 Sport-
-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy 
szczęścia 19:35 Kabaret na lato 20:10 
Młode wilki - film fabularny, Polska 1995 
21:55 Dr House 22:50 Tancerze 23:50 
W głębi lasu - film fabularny, USA 2008 

Piątek 09.07
06:20 Dwa światy 06:50 Dwa światy 
07:25 M.A.S.H. 07:55 Codzienna 2 m 
3 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 
10:50 Aleja gwiazd 11:05 Telezakupy 
11:45 Wakacyjne przypadki na wyspie 
Korfu - film fabularny, Niemcy 2004 
13:25 W słońcu i w deszczu 14:25 Dom 
16:00 Program lokalny 16:30 Daleko 
od szosy 18:00 Panorama 18:25 Gorący 
temat 18:40 Sport-telegram 18:45 
Pogoda 19:00 Barwy szczęścia 19:35 
Kabaret na lato 20:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki 21:10 Hit dekady 22:20 Patch 
Adams - film fabularny, USA 1998 00:25 
Podkomisarz Brenda Johnson 01:15 
Podkomisarz Brenda Johnson 

Sobota 10.07
06:10 Kacperek 06:35 Wojna domowa 
07:10 Stawiam na Tolka Banana 07:55 
Dziewczyna i chłopak 08:45 ZOO story 
09:10 Klub kemping - dokument, Polska 
2010 09:25 Kocham cię, Polsko! 10:45 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
11:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 
11:50 Dzieciaki górą 12:25 Tropem 
mustangów - film fabularny, USA 2001 
14:00 Familiada 14:30 Czterej pancer-
ni i pies 15:35 Czterej pancerni i pies 
16:25 Śmierć JFK juniora - dokument, 
Holandia 2007 17:25 Słowo na niedzielę 
17:30 Wstęp wolny! 18:00 Panorama 
18:25 Sport-telegram 18:29 Pogoda 
18:35 Bulionerzy 19:10 Tak to leciało! 
20:10 Mistrzostwa Świata w RPA 23:00 
Honor nade wszystko (2) - film fabularny, 
USA 1993 00:45 W pętli czasu 01:35 
Mafijny klan 

Niedziela 11.07
06:20 Wojna domowa 07:15 Podróż za 
jeden uśmiech 07:50 Złote runo - film 
fabularny, Polska 1996 09:15 Łagodna na 

drodze 09:30 Genialne zwierzęta 10:30 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
11:00 Makłowicz w podróży 11:35 King 
Kong - film fabularny, USA 1976 14:00 
Familiada 14:30 Złotopolscy 15:00 
Szansa na sukces 16:05 Na dobre i na 
złe 17:05 Kabaret Moralnego Niepokoju 
przedstawia 18:00 Panorama 18:20 
Sport-telegram 18:25 Pogoda 18:35 
Bulionerzy 19:10 Tak to leciało! 20:05 
Mariolka prawdę ci powie 21:05 Mariol-
ka prawdę ci powie 22:00 Policja - film 
fabularny, USA/Wielka Brytania/Niemcy 
2002 00:05 MaltaFestival Poznań 2010 
00:35 Szalom na Szerokiej 2010 - koncert 
finałowy 01:45 Chiński Wielki Mur 

Poniedziałek 05.07
06:00 Mango - Telezakupy 07:00 
Granie na śniadanie 08:00 Zorro 08:25 
Co nowego u Scooby’ego? 08:50 Mi-
lionerzy 09:45 Republika małolatów 
10:45 Granie na ekranie 11:45 Mango 
- Telezakupy 12:45 Na Wspólnej 13:15 
Na Wspólnej 13:45 Na Wspólnej 14:15 
W-11 wydział śledczy 14:55 Detektywi 
15:15 Na Wspólnej 15:25 Tajemnice 
Smallville 16:25 Rozmowy w toku 
17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 
Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 
20:05 W-11 wydział śledczy 20:50 
Dowody zbrodni 21:45 Dr House 22:40 
Teraz my! 23:25 Rodzina Soprano 00:40 
Co za tydzień 

Wtorek 06.07
06:00 Mango - Telezakupy 07:00 
Granie na śniadanie 08:00 Zorro 08:25 
Co nowego u Scooby’ego? 08:50 Mi-
lionerzy 09:45 Republika małolatów 
10:45 Granie na ekranie 11:45 Mango 
- Telezakupy 12:45 Na Wspólnej 13:15 
Na Wspólnej 13:45 Na Wspólnej 14:15 
W-11 wydział śledczy 14:55 Detektywi 
15:25 Tajemnice Smallville 16:25 
Rozmowy w toku 17:25 Sąd rodzinny 
18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 
Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 
20:05 W-11 wydział śledczy 20:50 Bez 
śladu 21:50 Usta usta 22:50 Kuba Wo-
jewódzki 23:50 Dowody zbrodni 00:50 
Dr House 

Środa 07.07
06:00 Mango - Telezakupy 07:00 
Granie na śniadanie 08:00 Zorro 08:25 
Co nowego u Scooby’ego? 08:50 Mi-
lionerzy 09:45 Republika małolatów 
10:45 Granie na ekranie 11:45 Mango 
- Telezakupy 12:45 Na Wspólnej 13:15 
Na Wspólnej 13:45 Na Wspólnej 14:15 
W-11 wydział śledczy 14:55 Detektywi 
15:25 Tajemnice Smallville 16:25 Roz-
mowy w toku 17:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 18:25 Detektywi 19:00 
Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 
Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy 
20:50 Stan zagrożenia - film fabularny, 
USA 1994 23:40 Matczyna sprawiedli-
wość - film fabularny, USA 1991 

Czwartek 08.07
06:00 Mango - Telezakupy 07:00 
Granie na śniadanie 08:00 Zorro 08:25 
Co nowego u Scooby’ego? 08:50 Mi-
lionerzy 09:45 Republika małolatów 
10:45 Granie na ekranie 11:45 Mango 
- Telezakupy 12:45 Na Wspólnej 13:15 
Na Wspólnej 13:45 Na Wspólnej 14:15 
W-11 wydział śledczy 14:55 Detektywi 
15:25 Tajemnice Smallville 16:25 
Rozmowy w toku 17:25 Sąd rodzinny 
18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 
Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 
20:05 W-11 wydział śledczy - serial, 
Polska 2010 20:50 W sieci - film fabu-
larny, USA 1994 23:25 Gdzie pachną 
stokrotki 00:20 Orange Warsaw Festival 
00:50 Bez śladu 

Piątek 09.07
06:00 Mango - Telezakupy 07:00 
Granie na śniadanie 08:00 Zorro 08:25 

Co nowego u Scooby’ego? 08:50 Mi-
lionerzy 09:45 Republika małolatów 
10:45 Granie na ekranie 11:45 Mango 
- Telezakupy 12:45 Na Wspólnej 13:15 
Na Wspólnej 13:45 Na Wspólnej 14:15 
W-11 wydział śledczy 14:55 Detektywi 
15:25 Tajemnice Smallville 16:25 Roz-
mowy w toku 17:25 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 18:25 Detektywi 19:00 
Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 
Uwaga! 20:00 Władca Pierścieni: Druży-
na Pierścienia - film fabularny, Nowa Ze-
landia 2001 23:55 Egzorcysta: Początek 
- film fabularny, USA 2004 

Sobota 10.07
08:00 SamSam 08:10 Geronimo Stil-
ton 08:35 Raczkujące melodyjki 09:00 
Dzień dobry wakacje 11:25 Orange 
Warsaw Festival 11:55 Turbo sQUADem 
przez Maroko 12:30 You can dance - Po 
prostu tańcz! 13:35 Trzy po trzy - nume-
ry z kwatery 14:10 Majka 14:38 Majka 
15:06 Majka 15:34 Majka 16:02 Majka 
16:30 Sezon rezerwowych - film fabular-
ny, USA 2000 19:00 Fakty 19:25 Sport 
19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 
Poznaj mojego tatę - film fabularny, USA 
2000 22:15 Arsene Lupin - film fabular-
ny, Francja/Włochy/Hiszpania/WB 2004 
00:50 Mroczne miasto - film fabularny, 
USA/Australia 1997 

Niedziela 11.07
08:00 SamSam 08:10 Geronimo Stilton 
08:35 Raczkujące melodyjki 09:00 Pascal: 
po prostu gotuj 09:35 Trzy po trzy - numery 
z kwatery 10:05 Jak dobrze wyglądać nago 
10:35 Jak dobrze wyglądać nago 11:10 To 
tylko gra - film fabularny, USA 2003 13:05 
Co za tydzień 13:40 Usta usta 14:40 
Szymon Majewski Show 15:40 Orange 
Warsaw Festival 16:10 Spotkania Doroty 
16:45 Smaki miasta 17:20 Akademia 
Policyjna III - Ponowne szkolenie - film 
fabularny, USA 1986 19:00 Fakty 19:25 
Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 
Uciekająca panna młoda - film fabularny, 
USA 1999 22:25 Klub szalonych dziewic 
23:25 Druga strona medalu 23:55 Califor-
nication 00:35 Bez skazy 

Poniedziałek 05.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 
TV market 07:10 Fortuna Wiedzy 07:55 
Strażnik Teksasu 08:55 Słodkie zmartwie-
nia 09:25 90210 10:20 Ostry dyżur 11:20 
Daleko od noszy 11:50 Rodzina zastępcza 
12:20 Rodzina zastępcza 12:55 Mamuśki 
13:25 I kto tu rządzi? 14:00 Miodowe 
lata 14:45 Świat według Bundych 15:10 
Świat według Bundych 15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 
Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 
18:00 Miodowe lata 18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat 
według Kiepskich 20:00 Zakon - film fabu-
larny, USA 2001 21:50 W akcie desperacji 
- film fabularny, USA 1998 

Wtorek 06.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 
TV market 07:10 Fortuna Wiedzy 07:55 
Strażnik Teksasu 08:55 Słodkie zmartwie-
nia 09:25 90210 10:20 Ostry dyżur 11:20 
Daleko od noszy 11:50 Rodzina zastępcza 
12:20 Rodzina zastępcza 12:55 Mamuśki 
13:25 I kto tu rządzi? 14:00 Miodowe 
lata 14:45 Świat według Bundych 15:10 
Świat według Bundych 15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 
Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 
18:00 Miodowe lata 18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat 
według Kiepskich 20:00 Trudne słówka 
- film fabularny, USA 2004 22:55 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23:55 
Przynęta - film fabularny, USA 2000 

Środa 07.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 
TV market 07:10 Fortuna Wiedzy 07:55 
Strażnik Teksasu 08:55 Słodkie zmar-
twienia 09:25 90210 10:20 Ostry dyżur 

11:20 Daleko od noszy 11:50 Rodzina 
zastępcza 12:20 Rodzina zastępcza 
12:55 Mamuśki 13:25 I kto tu rządzi? 
14:00 Miodowe lata 14:45 Świat we-
dług Bundych 15:10 Świat według Bun-
dych 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 16:30 Malanowski 
i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 
Miodowe lata 18:50 Wydarzenia 19:20 
Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat we-
dług Kiepskich 20:00 Zgadnij kto - film 
fabularny, USA 2005 22:15 Alfie - film 
fabularny, Wielka Brytania/USA 2004 
00:25 Nawiedzony dom - film fabular-
ny, USA 1991 

Czwartek 08.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 
TV market 07:10 Fortuna Wiedzy 07:55 
Strażnik Teksasu 08:55 Słodkie zmar-
twienia 09:25 90210 10:25 Ostry dyżur 
11:25 Daleko od noszy 11:55 Rodzina 
zastępcza plus 12:55 Mamuśki 13:25 
I kto tu rządzi? 14:00 Miodowe lata 
14:45 Świat według Bundych 15:10 
Świat według Bundych 15:50 Wyda-
rzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 
16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 
Dlaczego ja? 18:00 Miodowe lata 18:50 
Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 20:00 
Polska - Niemcy 22:00 Wallander: Ma-
stermind - film fabularny, Szwecja 2005 

Piątek 09.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 
TV market 07:10 Fortuna Wiedzy 07:55 
Strażnik Teksasu 08:55 Słodkie zmar-
twienia 09:25 90210 10:25 Ostry dyżur 
11:25 Daleko od noszy 11:55 Rodzina 
zastępcza plus 12:55 Mamuśki 13:25 I 
kto tu rządzi? 14:00 Miodowe lata 14:45 
Świat według Bundych 15:10 Świat we-
dług Bundych 15:50 Wydarzenia 16:10 
Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Ma-
lanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 
18:00 Miodowe lata 18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat 
według Kiepskich 20:00 Polska - Niemcy 
22:00 Amazonka czasu - film fabularny, 
Japonia 2002 00:40 Abbotowie prawdzi-
wi - film fabularny, USA 1997 

Sobota 10.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 
Scooby Doo, gdzie jesteś? 07:25 Niekoń-
cząca się opowieść (2) - film fabularny, Ka-
nada/Niemcy 2001 09:25 Franklin i skarb 
jeziora - film fabularny, Kanada/Francja 
2006 10:55 Dziupla Cezara 11:40 I kto tu 
rządzi? 12:10 I kto tu rządzi? 12:45 Ma-
muśki 13:15 Ewa gotuje 13:45 Studio F1 
14:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii 15:00 
Studio F1 15:15 Się kręci 15:45 Surfer z 
Nicei - film fabularny, Francja 2005 17:50 
Orły z Bostonu (4) - serial, USA 2004 
18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 
Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich 
20:00 Kabareton na Topie 21:00 Ka-
bareton na Topie 22:00 Hotel 52 23:00 
Oczy szeroko zamknięte - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 1999 

Niedziela 11.07
06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:05 
Co nowego u Scooby’ego? 07:35 Kaczor 
Donald przedstawia 08:15 Scooby Doo, 
gdzie jesteś? 08:45 Gumisie 09:15 Gu-
misie 09:45 Kacze opowieści 10:15 Kacze 
opowieści 10:45 Geniusze w pieluchach 
- film fabularny, USA 1999 12:45 Jaś Fasola 
13:20 Studio F1 14:00 Grand Prix Wielkiej 
Brytanii 16:00 Studio F1 16:15 Jaś Fasola 
16:50 Kabareton na Topie 17:50 Kaba-
reton na Topie 18:50 Wydarzenia 19:20 
Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według 
Kiepskich 20:00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami 21:00 Wzór 22:00 Kości 23:00 
Gotowe na wszystko 00:00 Gotowe na 
wszystko 01:00 Diamentowa Liga 2010 

Poniedziałek 05.07
06:15 Mamy cię! 07:35 Życie na fali 
08:30 Ostry dyżur 09:30 Kobra - od-

dział specjalny 10:35 Telezakupy 12:15 
Apetyt na kasę 13:10 Prawo pożądania 
14:10 Mamy cię! 15:30 Niania 16:00 
Życie na fali 17:00 Kobra - oddział spe-
cjalny 18:00 Ostry dyżur 19:00 Przy-
jaciele 19:35 Niania 20:05 Pracująca 
mama - film fabularny, USA 1994 22:00 
Seks w wielkim mieście 22:40 Seks w 
wielkim mieście 23:15 Futro: portret 
wyobrażony Diane Arbus - film fabular-
ny, USA 2006 

Wtorek 06.07
06:15 Mamy cię! 07:35 Życie na 
fali 08:30 Ostry dyżur 09:30 Kobra 
- oddział specjalny 10:35 Telezakupy 
12:15 Apetyt na kasę 13:15 Prawo 
pożądania 14:15 Mamy cię! 15:35 
Niania 16:05 Życie na fali 17:05 Kobra 
- oddział specjalny 18:05 Ostry dyżur 
19:05 Przyjaciele 19:35 Niania 20:05 
Jesień Czejenów - film fabularny, USA 
1964 23:00 Seks w wielkim mieście 
23:35 Seks w wielkim mieście 00:10 
Shootfighter: Na śmierć i życie - film 
fabularny, USA 1992 

Środa 07.07
06:15 Mamy cię! 07:35 Życie na fali 
08:30 Ostry dyżur 09:30 Kobra - od-
dział specjalny 10:35 Telezakupy 12:15 
Apetyt na kasę 13:15 Prawo pożądania 
14:15 Mamy cię! 15:35 Niania 16:05 
Życie na fali 17:05 Kobra - oddział spe-
cjalny 18:05 Ostry dyżur 19:05 Przyja-
ciele 19:35 Niania 20:05 Więcej czadu! 
- film fabularny, USA 1990 22:10 Seks w 
wielkim mieście 22:50 Seks w wielkim 
mieście 23:25 Na granicy - film fabular-
ny, USA 1996 

Czwartek 08.07
06:15 Mamy cię! 07:35 Życie na fali 
08:30 Ostry dyżur 09:30 Kobra - od-
dział specjalny 10:35 Telezakupy 12:15 
Apetyt na kasę 13:15 Prawo pożądania 
14:15 Mamy cię! 15:35 Niania 16:05 
Życie na fali 17:05 Kobra - oddział spe-
cjalny 18:05 Ostry dyżur 19:05 Przy-
jaciele 19:35 Niania 20:05 Na granicy 
- film fabularny, USA 1996 22:50 Wyrok 
23:50 Shootfighter II - film fabularny, 
USA 1995 

Piątek 09.07
06:20 Mamy cię! 07:40 Życie na 
fali 08:35 Ostry dyżur 09:35 Kobra 
- oddział specjalny 10:40 Telezakupy 
12:20 Apetyt na kasę 13:25 Prawo 
pożądania 14:25 Mamy cię! 15:35 
Niania 16:05 Życie na fali 17:05 
Kobra - oddział specjalny 18:05 Ostry 
dyżur 19:05 Przyjaciele 19:35 Niania 
20:05 Wyatt Earp - film fabularny, 
USA 1994 00:00 Nie z tego świata 
00:55 Zła wiara - film fabularny, 
Belgia 2006 

Sobota 10.07
07:00 Telezakupy 09:05 Tajemnice 
Smallville 10:00 Frasier 10:35 W po-
goni za fortuną - film fabularny, USA 
2000 12:30 Diabli nadali 13:00 Diabli 
nadali 13:30 Diabli nadali 14:00 Dia-
bli nadali 14:30 Diabli nadali 15:00 
Dzieciaki z Durango - film fabularny, 
USA 1999 16:55 Przyjaciele 17:30 
Przyjaciele 18:00 Przyjaciele 18:30 
Przyjaciele 19:00 Przyjaciele 19:30 
Szkolne świrusy - film fabularny, USA 
1992 21:35 Zła wiara - film fabularny, 
Belgia 2006 23:20 Gdy czas ucieka 
- film fabularny, USA 1980 01:35 Jaja 
ze stali 

Niedziela 11.07
06:45 Telezakupy 08:50 Tajemnice 
Smallville 09:45 Frasier 10:15 Frasier 
10:45 Yu-Gi-Oh! Ostateczne starcie 
- film fabularny, Japonia 2004 12:30 
Plotkara 13:30 Szkolne świrusy - film 
fabularny, USA 1992 15:30 Kowboje 
- film fabularny, USA 1972 18:10 
Miasteczko Twin Peaks 19:10 Uwaga, 
faceci! 20:05 Gdy czas ucieka - film 
fabularny, USA 1980 22:20 Fringe: Na 
granicy światów 23:25 Morderca w 
deszczu - film fabularny, USA/Niemcy 
1998 

oDBiornik
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SPRZEDAM

DOM
w Niedźwiedzicy

pow. użytkowa 13m kw.
działka 43 ary

605 460 004

Sprzedam
łóżeczko dziecięce, 

leżak dla niemowlaka 
i wózek spacerowy. 

Cena do uzgodnienia. 

Tel. 692 40 07 76.

Goliat
wymiana olejów

i filtrów.
Ul. Skarżyska 6, 

Wałbrzych.
Tel. (74) 842 65 92.

Gregor – usługi 
ogrodnicze 
(nawodnienia, 

odwodnienia, studnie 
itp.). Solidne wykonanie 

i konkurencyjne ceny. 

Tel. 785 12 22 48.

Oddam budynek 
do rozbiórki

cegły, drewno, dwie 
granitowe kolumny, złom, 

dach zdjęty.
Część gruzu przyjmę

505 034 720

Tygodnik
Dobry i Bezpłatny

zatrudni
kolporterów

gazet
Tel. 790 70 95 90

w godz. 8.00 - 16.00.

Sprzedam ubranka 
dziecięce (w bardzo 
dobrym stanie) dla 
dziewczynki (od 0 

do 3 lat). Duża ilość. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 692 40 07 76.

Sprzedam 
samochód osobowy 

Ford Mondeo 
Kombi 2.0 TDDi 
z 2001 r. Cena do 

uzgodnienia.
Tel. 791 87 34 77.

Sprzedam
mieszkanie 

własnościowe (do 
remontu) w Gorcach. 

Powierzchnia 35 m kw.
Cena 45 tys. zł.

Tel. 791 87 34 77.

Sprzedam
samochód osobowy 
Land Rover 2.0 D lub 

zamienię na tańszy 
5,6 osobowy z 

dużym bagażnikiem. 
Cena: 17,5 tys. zł. 
Tel. 693 12 39 03.

Sprzedam 
nosidełko

dla niemowlaka 
oraz fotelik 

samochodowy. Cena 
do uzgodnienia.
Tel. 692 40 07 76.

Gregor - usługi 
remontowo 

– budowlane. 
Solidne wykonanie i 
konkurencyjne ceny. 
Tel. 785 12 22 48.

Gregor – usługi 
brukarskie. 

Solidne wykonanie 
i konkurencyjne 

ceny.
Tel. 785 12 22 48.

Wkrótce 
otwarcie!

Red Sport Cafe 
hala OSiR

ul. Wysockiego 11 a

ogłoszenia DroBne

Red Sport 
Cafe 

organizacja imprez 
okolicznościowych.

Tel. 692 40 07 76

DKL
Usługi 

Reklamowe, 
projektowanie

i wykonawstwo. 
Tel. 506 45 14 52.

Sprzedam 
profesjonalne 
urządzenia do 

odchudzania Vaculine. 
6 miesięcy gwarancji. 

Cena 11 tys. zł.
Tel. 602 71 89 57.

Sprzedam łóżko 
solaryjne czerwone 
600 Classic, bardzo 

ładne i zadbane. 
Cena 8 tys. zł. 

Możliwość dzierżawy. 
Tel. 602 71 89 57.

ROL – okna, okna 
dachowe, drzwi, 

rolety, rolosy. 
Sprzedaż, montaż, 

serwis.
Ul. Wysockiego 27, 

Wałbrzych.
Tel. (74) 842 56 01.

ROL
remonty 

pomieszczeń
Ul. Wysockiego 27, 

Wałbrzych.
Tel. (74) 842 56 01.

Goliat – serwis 
ogumienia.

Ul. Skarżyska 6, 
Wałbrzych.

Tel. (74) 842 65 92.

Goliat 
– mechanika 

samochodowa. 
Ul. Skarżyska 6, 

Wałbrzych.
Tel. (74) 842 65 92.

Goliat – serwis 
limatyzacji.

Ul. Skarżyska 6, 
Wałbrzych.

Tel. (74) 842 65 92.

Sprzedam 
samochód osobowy 
Ford Mondeo 1,8 16V.
Stan bardzo dobry.

Cena 5950 zł.
Tel. 603 50 31 59.

Sommax
usługi 

budowlane, 
dekarstwo.

Ul. Olimpijska 1, 
Boguszów – Gorce. 
Tel. (74) 844 09 03.

Sprzedam kawalerkę 
z jasną kuchnią na ul. 

Duracza w Wałbrzychu 
(Piaskowa Góra). 

Powierzchnia 25 m kw. 

Cena 70 tys. zł.
Tel. 500 14 56 15.

Skup 
pojazdów 
Tel. (74) 841 95 63, 

604 24 11 22.

Sprzedam 
stepper mało 

używany.
Cena 250 zł.

Tel. 500 14 56 15.

Używane 
części

do samochodów 
Tel. 600 23 70 25, 

(74) 846 49 57

Legalne 
złomowanie 

pojazdów.
Tel. (74) 841 95 63, 

604 24 11 22.

Ogłoszenia drobne w tygodniku Dobry i Bezpłatny.
Zamawianie w redakcji/biurze ogłoszeń – ul. Schmidta 1 w Wałbrzychu.

Tel. 790 70 95 90 w godz. 8.00 - 16.00. 
1 ogłoszenie tekstowe: 5 zł.
1 ogłoszenie ramkowe: 25 zł.
1 ogłoszenie ramkowe kolorowe: 50 zł.
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