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Enitra Sp. z o.o.

POSZUKUJE 
WYKONAWCY 
TERMOMODERNIZACJI

jednego ze swoich obiektów, który znaj-
duje się przy ul. 1 Maja 62 w Wałbrzychu. 
Wykonanie prac planowane jest na paź-
dziernik 2021 roku. Materiał, z którego ma 
być wykonana termomodernizacja to sty-
ropian o grubości 12 cm.

WSZELKIE OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ 
POD NUMEREM TELEFONU:

+48 603 397 988

R E K L A M A

R E K L A M A

PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowiska:

• KIEROWCA KAT. „C” 
WYWROTKI 3-OSIOWEJ 
(mile widziana KAT. C+E)

• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI-OPERATOR WALCA
• ROBOTNIK DROGOWY
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
- Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi 

(mile widziane doświadczenie)
- Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych
- Prawo jazdy kat. B
- Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych 

(w zależności od wykonywanego stanowiska pracy)
- Na stanowisku kierowcy wywrotki 3-osiowej prawo jazdy kat. C

(mile widziane C+E)
- Wykształcenie minimum zawodowe
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia

Kandydatów prosimy o aplikację na adres: 
magdalena.matuszewska@com-d.pl lub pod nr tel. 721-700-307
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze 
ul. Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf

Uważaj w ogrodzie i lesie
Okres jesienny to pora wielkich porządków oraz czas, kiedy rzadziej odwiedzamy swoje 

działki i ogrody działkowe. Pamiętajmy jednak o właściwym zabezpieczaniu altanek przed 
włamywaczami. Wałbrzyscy policjanci podpowiadają jak to zrobić, by wiosną znów można było 

w pełni cieszyć się relaksem w ogrodzie. Funkcjonariusze patrolują także tereny zielone.

- Aby nasza działka nie była 
narażona na dewastację oraz 
kradzież pamiętajmy, by nie 
zostawiać w altankach przed-
miotów wartościowych bez 
nadzoru – mówi podkomisarz 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu. - Kosiarki, piły, 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, kuchenki i butle gazowe 
powinniśmy w okresie jesien-
no-zimowym przenieść w inne 
bezpieczne miejsce, np. do za-
mkniętej piwnicy w miejscu za-
mieszkania lub do garażu. Jeżeli 
jednak przedmiotów nie da się 
przenieść, to warto oznaczyć je 
w sposób trwały, zrobić doku-
mentację fotogra�czną oraz za-
chować wszystkie dokumenty 
gwarancyjne. Wartościowe na-
rzędzia należy schować w miej-
scu niewidocznym. Pamiętaj-
my, aby altankę zabezpieczyć w 
atestowane zamki i drzwi oraz 
kraty w oknach, a nawet alarm. 

Każda trudność w pokonywa-
niu przeszkód może zniechęcić 
włamywacza do działania.

Policjanci apelują także o 
wspólne działania na rzecz 
bezpieczeństwa.

- Zadbajmy o bezpieczeń-
stwo na działkach wspólnie 
z sąsiadami. Podczas ich nie-
obecności sprawdzajmy, czy 
nie doszło u nich do kradzie-
ży, a w sytuacjach wątpliwych 
warto skontaktować się właści-
cielami. Zwracajmy uwagę na 
obcych, którzy bez celu chodzą 
po ogrodach działkowych. Py-
tanie „kogo Pan szuka?” może 
skutecznie odstraszyć złodzie-
ja. Wszelkie zagrożenia i nie-
bezpieczne sytuacje należy na 
bieżąco zgłaszać policji pod 
numer alarmowy 112 – dodaje 
Marcin Świeży.

Patrolują tereny zielone
W miniony weekend na te-

renach zielonych położonych 

w powiecie wałbrzyskim po-
nownie pojawiły się wspólne 
patrole strażników leśnych z 
Wałbrzycha i Jugowa oraz po-
licjantów z Boguszowa-Gorc. 
Miejscowych funkcjonariuszy 
wspierali dodatkowo policjan-
ci Komisariatu Wodnego we 
Wrocławiu, dysponujący spe-
cjalistycznym pojazdami typu 
quad. Do działań wykorzysty-
wany został także samochód 
terenowy. Celem munduro-
wych jest działanie prewen-
cyjne, w tym przeciwdziałanie 
niszczeniu środowiska na te-
renach leśnych. Chodzi tu mię-
dzy innymi także o kradzieże 
drewna, kłusownictwo, czy też 
szkodnictwo leśne.

- Funkcjonariusze przemie-
rzyli ponownie sporą część 
powiatu wałbrzyskiego. Od-
wiedzili między innymi tereny 
leśne położone w miejsco-
wościach Mieroszów, Nowe 
Siodło, Sokołowsko, Unisław 

Śląski, Rybnica Leśna i Bogu-
szów-Gorce. Patrolując lasy 
mundurowi pilnowali, aby 
„zielone płuca ziemi” nie były 
niszczone. Zwracali również 
szczególną uwagę na tury-
stów, którzy mogą naruszać 
zakaz wjazdu do lasów pojaz-
dami mechanicznymi, czy też 
parkować swoje samochody 
na drogach leśnych, gdzie jest 
to zabronione. Tylko w sobotę 
i niedzielę mundurowi wylegi-
tymowali siedemnaście osób, 
dokonali dziewięciu kontroli 
pojazdów, ujawniając przy tym 
siedmiu sprawców wykroczeń. 
Wspólne patrole policji i straży 
leśnej będą kontynuowane cy-
klicznie, szczególnie w trakcie 
weekendów, kiedy najwięcej 
turystów udaje się do lasów 
oraz wybiera w góry położone 
w Wałbrzychu oraz powiecie 
wałbrzyskim – dodaje rzecznik 
wałbrzyskiej policji.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

Zawiadamia, że w okresie od 01.10.2021 r. do dnia 

21.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie

internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr 7/2021 lokali  mieszkalnych 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

oraz wykaz nr 8/2021 nieruchomości niezabudowanych 

przeznaczonych do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym.

R E K L A M A

Tak jak się spodziewałem, 
kierownictwo Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu 
wyniosłym milczeniem zare-
agowało na moje felietony 
poświęcone temu, co w tej 
instytucji - publicznej przecież 
- się dzieje. W sumie to jestem z 
tego zadowolony, bo gdybym 
nie opisywał prawdy, to reakcja 
powinna być natychmiasto-
wa, więc mam podstawy do 
stwierdzenia, że milczenie jest 
potwierdzeniem. To, że kie-
rownictwo milczy, nie oznacza, 
że tak samo postępują ich aktu-
alni lub byli podwładni, którzy 
niekiedy są lub byli traktowani 
jak… poddani. Mogę śmiało 
tak twierdzić, ponieważ nadal 
dopływają do mnie różne in-
formacje, potwierdzające taki 
stan rzeczy. Ponieważ czekam 
na efekty prowadzonego w 
Prokuraturze Okręgowej w 
Świdnicy dochodzenia, na ra-
zie zawieszam komentowanie 
skrywanych w KMP wydarzeń, 
dotyczących zwyczajów pa-
nujących wśród kadry kierow-
niczej (oczywiście nie całej) 
tej jednostki. Podejrzewam 
jednak, że nic się nie zmieni, 
ponieważ pracujący tam funk-
cjonariusze będą zaciskać zęby 
i milczeć, aby się nikomu nie 
narazić i roboty nie stracić, co 
rozumiem z uwagi na to, że 
rządzący rzucili nowe „pincet 
plus” dla policjantów w postaci 
takiej podwyżki (na rękę, czyli 
netto), o czym dowiedziałem 
się z mediów. I słusznie, bo 

Tragifarsy odsłona pierwsza
Janusz
Bartkiewicz

ta podwyżka, cytując klasyka 
(klasyczkę?) „im się po prostu 
należała”, chociaż w obecnie 
panującej sytuacji politycznej, 
wygląda mi to na zwyczajną 
próbę kupienia sobie przychyl-
ności funkcjonariuszy, którym 
od wielu lat o podwyżkach 
uposażenia kazano zapomnieć. 
Rządzący czują, że nadchodzą 
gorące czasy i chcą mieć pew-
ność, że funkcjonariusze staną 
za nimi murem, tak jak uboga 
część społeczeństwa, wyzna-
jąca zasadę, „uni dajo”. Ano 
„dajo”, tylko że może się oka-
zać, iż „zażądajo” od nich zbyt 
wiele. W przestrzeni publicznej 
pojawia się coraz więcej roz-
rzuconych to tu to tam kropek, 
które jednak dosyć łatwo po-
łączyć jedną linią, pozwalającą 
mi domniemywać prawdziwe 
intencje rządzącej partii poli-
tycznej, a na pewno jej bardzo 
ścisłego, bo jednoosobowego, 
kierownictwa. Przedstawię 
tu kierunek moi domniemań, 
opierając się na faktach, o któ-
rych ostatnio w przestrzeni 
medialnej głośno.

Na pierwszy ogień idzie 
oczywiście wprowadzenie 
jednego ze stanów nadzwy-
czajnych, na co się nie zdecy-
dowano w czasie szalejącej 
pandemii, chociaż istniejąca sy-
tuacja epidemiologiczna tego 
jak najbardziej wymagała. 
Można też było skorzystać z 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i 
wprowadzić pewne ustawowe 
zakazy lub nakazy, które zmu-
szałyby ludzi do określonego 
zachowania, na przykład w za-
kresie obowiązku noszenia tzw. 
maseczek. Wówczas policjanci 
nie łamaliby prawa nakładając 
mandaty za ich brak, ponieważ 
- jak się słusznie okazuje - sądy 
masowo takie mandaty (i inne 

dotyczące np. wolności zgro-
madzeń) uchylają, ponieważ 
ministerialnymi zarządzeniami 
nie można łamać konstytucyj-
nych praw i wolności obywa-
telskich, o czym mowa w ust. 
1 i 2 wspomnianego art. 31. I 
gdyby się tak stało, to nikt nie 
byłby narażany na złapanie ko-
ronawirusa od różnych - prze-
praszam za ostrość wyrażenia 
– prymitywnych buraków, 
wchodzących do publicznych 
lokali bez tej osłony na twarzy. 
I nic takim prostakom zrobić nie 
można, bo ustawowego obo-
wiązku jak nie było, tak nie ma. 
Tak samo jak nie ma lekarstwa 
na chamstwo i głupotę, z jaką 
się np. spotkałem ostatnio na 
stacji paliw Orlenu przy ul. Wie-
niawskiego, gdzie jeden z ta-
kich buraków na zwróconą mu 
uwagę (i jego żonie) o koniecz-
ności noszenia maseczki na te-
renie tego obiektu, zagroził mi 
doniesieniem „na policję”, że się 
agresywnie zachowuję. I nawet 
zrobił mi zdjęcie, chociaż ja na 
twarzy maseczkę miałem. Ot, 
buraczana inteligencja. Zresztą, 
aby mu ułatwić to doniesienie 
i identy�kację mojej osoby, 
maseczkę na chwilę z twarzy 
zdjąłem.

Ale ad rem. Wprowadzenie 
stanu nadzwyczajnego w przy-
granicznym z Białorusią pasie 
nie miało żadnego faktyczne-
go uzasadnienia, bo jeżeli na-
wet Straż Graniczna nie dawała 
sobie rady z falą imigrantów, 
zwożonych nad granicę przez 
reżim Łukaszenki, to wystar-
czyłoby nad tę granicę skiero-
wać duże siły wojskowe, aby ją 
uszczelnić, nawet bez potrzeby 
stawiania niebezpiecznych dla 
ludzi i zwierząt kolczastych za-
sieków. Jednak stan wyjątkowy 
wprowadzono, a ilość niele-

galnych przekroczeń rośnie 
lawinowo, o czym donoszą 
same władze, a także niemiec-
kie media, które informują ilu 
takich imigrantów, którzy prze-
kroczyli biołorusko-polską gra-
nicę, ujawnia się w Niemczech, 
prosząc o międzynarodową 
opiekę. I Niemcy ich do Polski 
(chociaż mogliby) nie depor-
tują, tylko tą opieką otaczają 
i umieszczają w specjalnych 
ośrodkach i nikt z nich tam z 
głodu, zimna i wycieńczenia 
nie umiera. Muszę tu od razu 
zaznaczyć, że jestem absolut-
nie za tym, aby polskich granic 
przed takim imigranckim za-
lewem chronić, ale też jestem 
absolutnie za tym, aby przy tej 
okazji nie naruszać obowiązu-
jącego w Polsce międzynaro-
dowego prawa, bo kiedy takim 
nieszczęśnikom uda się granicę 
przekroczyć, to nie wolno ich 
zwozić ponownie nad granice 
i wypychać ich na białoruską 
stronę. Wspomniane prawo 
(liczne konwencje i pakty) tego 
zabraniają, a ostatnio Straż 
Graniczna cynicznie się do tego 
przyznaje, ponieważ opiera się 
na - niezgodnym z konstytucją 
- zarządzeniem ministra Macie-
ja Wąsika. Ponadto w Sejmie 
leży projekt ustawy na takie 
zachowanie zezwalający. To 
będzie kolejny atut dla Komi-
sji Europejskiej, uzasadniający 
konieczność wstrzymania mi-
liardów euro dopłat z europej-
skiego Funduszu Odbudowy, 
przy zastosowaniu klauzuli 
„pieniądze za praworządność”. 
Wprowadzenie stanu wyjątko-
wego w pasie przygranicznym 
ma faktycznie jeden zasadni-
czy cel, który nawet dla ślepe-
go i głuchego jest widoczny i 
słyszalny. Chodzi o to, aby do 
tej strefy przygranicznej nie 

dopuścić dziennikarzy, którzy 
mogliby relacjonować, co się 
tam dzieje i co rządzący tam 
wyprawiają. Bo poza dzienni-
karzami nie dopuszcza się tam 
też pomocy medycznej, praw-
nej, Caritasu, PCK itp., co jest 
jawnym i niesamowicie cynicz-
nym naruszeniem wszelkich 
obowiązujących Polskę kon-
wencji międzynarodowych.

Po co więc rządzącym taka 
niebezpieczna gra? Jestem 
przekonany, że jest to testowa-
nie zachowań społecznych na 
wprowadzenie stanu wyjątko-
wego, na wypadek niepomyśl-
nych dla nich, a zbliżających 
się, wyborów parlamentarnych. 
Dlatego w Sejmie leży już pro-
jekt zmiany regulaminu sejmo-
wego, dotyczący trybu i zasad 
przedłużenia stanu wyjątkowe-
go, gwarantujący rządzącym 

bezpieczną większość w postaci 
nawet jednego tylko głosu. Bez 
debaty i wniosków o odrocze-
nie, czy zamknięcie posiedze-
nia. Aby stworzyć odpowiednią 
atmosferę społeczną, minister 
Mariusz Kamiński zdecydował 
się już kolejny raz na złamanie 
prawa i podczas sławetnej, a 
niedawnej konferencji, ujawnił 
tajne informacje operacyjne, 
prezentując przy okazji zdjęcia 
o charakterze pornogra�cznym, 
jakie w efekcie działań opera-
cyjnych uzyskano z aparatów 
fotogra�cznych uchodźców. 
Jest to złamanie prawa, bo aby 
tak można było postąpić, prze-
ciwko tym ludziom musiałyby 
toczyć się indywidualne sprawy 
karne, a na kopiowanie „zaso-
bów” telefonów komórkowych 
musiałoby być wydane indywi-
dualne postanowienia prokura-
tury. A takich postępowań nie 
ma i nie ma takich postanowień. 
Minister Kamiński i Wąsik mogą 
się jednak czuć bezpiecznie, 
bo już raz prezydent Andrzej 
Duda, z chęci „ulżenia sądom”, 
tych panów ułaskawił, przyzna-
jąc tym samym, że dopuścili się 
zarzucanych im przestępstw, za 
które zresztą zostali skazani wy-
rokami sądowymi. No cóż, wia-
domo od dawna, że historia lubi 
się powtarzać, tyle jeno, że już 
w postaci tragifarsy. Tragifarsy 
bardzo dla Polaków i Polski nie-
bezpiecznej. Temat ten dokoń-
czę w kolejnym wydaniu.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Wałbrzyska 
elektrownia słoneczna
W Wałbrzychu powstanie elektrow-
nia fotowoltaiczna o mocy 2 mega-
watów. Inwestycja zostanie s�nan-
sowana ze środków pozyskanych 
z Unii Europejskiej. - Wałbrzyski 
Klaster Energetyczny, którego człon-
kiem jest Gmina Wałbrzych otrzymał 
do�nansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 w wyso-
kości 6,6 mln zł na realizację projektu 
„Budowa (w tym zakup niezbędnych 
urządzeń) infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii pochodzącej z 
promieniowania słonecznego przez 
członków Wałbrzyskiego Klastra Ener-
getycznego”. Liderem projektu jest 
Miejski Zakład Usług Komunalnych w 
Wałbrzychu, który w ramach projektu 
wybuduje elektrownię fotowoltaiczną 
o mocy 2 MW wraz z przyłączeniem 
do sieci dystrybucji energii elektrycz-
nej (przy ul. P. Wysockiego, działka nr 
167, obręb Biały Kamień nr 18) – mówi 
Edward Szewczak, rzecznik prasowy 
Prezydenta Wałbrzycha.

(ESZ)

Wałbrzych znalazł się wśród 
32 miast w Polsce, w których po-
wstanie sieć lokalnych minicen-
trów nauki. W Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia powstanie 
SOWA, czyli Strefa Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności.

SOWA powstanie w budyn-
ku dawnej elektorowi, a obecnie 
sali koncertowej w Starej Kopalni. 
Program �nansowany jest przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, przy 
wsparciu Centrum Nauki Kopernik. 
W ramach projektu w Starej Kopal-
ni powstanie od 15 do 18 urządzeń, 
a przestrzeń będzie podzielona na 
część wystawienniczą (ekspery-
menty) oraz majsterownię (zadania 
do wykonania).

Zgodnie ze złożonym wnio-
skiem, SOWA w Starej Kopalni ma 
powstać w czwartym kwartale 
2022 roku.

(RED)

SOWA 
w Starej Kopalni W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury 

na terenie Starej Kopalni powstał 
Punkt Adopcji Roślin. W WOK-u po-
jawiła się także zielona ściana. To 
miejsce, które ma przyciągać przede 
wszystkim miłośników roślin.

- Ideą Punktu Adopcji Roślin jest 
przynoszenie roślin, z którymi nie 
umiecie sobie poradzić, z ich uprawą 
w domu i też takich, których macie za 
dużo. Możecie je przynosić, chętnie 
pomożemy – mówi Agata Jefmańska, 
jedna z inicjatorek akcji.

Punkt powstał z potrzeby. Pasjo-
natki roślin często przeglądały fora 
internetowe, na których pojawiały się 
oferty oddania czy wymiany kwiatów. 
Stąd pomysł na utworzenie realnego 
miejsca, w którym będzie to możliwe. 
Punkt ma pomóc także w ratowaniu 
roślin.

- Mogę nadać roślinie drugie życie. 
Co to znaczy? Na przykład zobaczę, 
że na ul. Wysockiego w Wałbrzychu 
przy śmietniku stoi roślina, można ją 
zabrać, przynieść do naszego punktu, 
my się nią zajmiemy i damy jej szansę 
na inny start w innym domu – dodaje 
Agata Jefmańska.

Punkt Adopcji Roślin w Wałbrzychu

W ramach projektu ma powstać 
także grupa dyskusyjna Punktu Ad-
opcji Roślin na facebooku, na której 
wszyscy miłośnicy roślin będą mogli 
wymieniać się informacjami, doświad-
czeniem czy po prostu oferować rośli-
ny do wymiany czy adopcji.

W siedzibie Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury powstała także zielona 
ściana. Projekt „Zielony Korytarz” 
przygotowano przy wsparciu Funda-

cji Santander w ramach programu „Tu 
Mieszkam Tu Zmieniam – EKO”.

- Powstała zielona ściana mchu. 
Z mchu chrobotka, bielistki siwej i z 
mchu płaskiego. Możecie ją oglądać 
zaraz przy wejściu do Wałbrzyskie-
go Ośrodka Kultury na terenie Sta-
rej Kopalni. To tam powstał Punkt 
Adopcji Roślin – wyjaśnia Karolina 
Jefmańska.

(WOK)
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współpracy pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” realizowany przez partnerskie LGD współ� nansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014 – 2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po wielu latach rozmów o produktach marki lokalnej 
nadszedł ten moment, kiedy na obszarze działania LGD 
Kwiat Lnu tę markę wprowadzono. Na obszarze nie ma-
łym, bo obejmującym 8 gmin: Lubawka, Kamienna Góra, 
Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Sta-
re Bogaczowice i Szczawno-Zdrój nadano 22 certy� katy 
Marki Lokalnej Sudecki Świat. 

Sama nazwa Marki powstawała przez wiele miesięcy 
wspólnych prac mieszkańców gmin zaangażowanych w roz-
wój regionu. Nazwa nawiązuje do położenia gmin, do charak-
teru i różnorodności regionu. Jest wynikiem wielu rozmów, 
sporów, wielorakiego postrzegania położenia gmin. Nazwa 
Sudecki Świat stała się złotym środkiem do wyrażenia tego 
skąd jesteśmy – my, mieszkańcy tego regionu.

Konkurs na Markę Lokalną przeprowadzono w kilku ka-
tegoriach: produktu, usługi i inicjatywy. Każda z kategorii zy-
skała po kilku laureatów. Kapituła konkursowa, w której wzięli 
udział znamienici Goście jak: Marian Kachniarz, Piotr Słowiń-
ski, Rafał Fronia, Irena Krukowska- Szopa i Ryszard Czerwiński, 
po kilku godzinach dyskusji dokonała wyboru. 

Nagrodzeni Marką Lokalną Sudecki Świat w kategorii produkt 
to: 
1. Na Szlaku. Marcin Socha za Gry planszowe i memory „Na 

Szlaku”,
2. Usługi turystyczne „Lniana Chata” Adam Antas za ciasto 

Bomba Apostoła,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego 

„Tkacze Śląscy” za Pakiet lnianych toreb,
4. Gospodarstwo Rolne „Szanti” za Chleb Rudawski żytni na 

zakwasie,
5. Kawiarnia A.S. za Sokołowską Bezę Ani,
6. Gmina Kamienna Góra za Ziemia Kamiennogórska – tutaj 

mieszkam! Przewodnik turystyczny dla dzieci,
7. Pracownia kreatywna SZYJEMYKOLOREM Joanna Korejwo 

za:
• worek lniany do przechowywania żywności – klasyczny, 
• worek lniany do przechowywania żywności – klasyczny 

z koronką,
• lnianą serwetkę z mereżką.

Kategoria usługa to:
1. Fundacja Na Szlaku za Wycieczki, obozy, warsztaty prezen-

tujące różnorodność walorów obszaru Sudecki Świat,
2. Submax Wioletta Majcher za Pakiet magnesów drewnia-

nych prezentujących atrakcje turystyczne obszaru Sudecki 
Świat,

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego 
„Tkacze Śląscy” za Izbę Tkacką nr 15 – Domek Tkaczy Ślą-
skich z XVIII w.,

LGD Kwiat Lnu wprowadziła 
Markę Lokalną Sudecki Świat

4. AS Zdanowicz za Dwa Dęby – za miejsce z tradycją,
    5. Sklep spożywczo-przemysłowy Aldona Wójcik za infra-

strukturę na terenie Kolorowych Jeziorek – cudu natury,
6. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ za Międzynarodowe 

Laboratorium Kultury,
7. Barbara Jochymek Eko Bajka za Eko Bajka - domki w gó-

rach,
8. Bolan Tour Maja Sobolewska za wycieczki: 

• Mistycyzm i bogactwa naturalne Sudeckiego Świata. 
Pielgrzymka do Krzeszowa połączona ze zwiedzaniem 
Szczawna-Zdroju,

• Krasnoludki i zwierzęta z różnych stron (Sudeckiego) 
Świata, czyli wycieczka dla najmłodszych po sudeckich 
ciekawostkach,

• Krzeszów nocą.

Kategoria inicjatywa to:
1. Gmina Miasto Boguszów-Gorce za Nocny Ultramaraton 

Górski Sudecka 100,
2. Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra 

za Zlot Krasnali w Gorzeszowie,
3. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ za Festiwal Filmowy 

Hommage à Kieślowski

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni tytułem Marki Lokal-
nej Sudecki Świat na okres dwóch lat, a podczas uroczystej gali 
zostały laureatom wręczone statuetki oraz certy� katy.

Jednak wyróżnienie Marką to nie tylko splendor, to rów-
nież obowiązki. Wysoki standard, jakość, trwałość i posługiwa-
nie się znakiem gra� cznym i nazwą Sudecki Świat. 

Marka Lokalna wyróżnia region, nadaje smak i zmienia 
jego oblicze. Dzięki zaangażowanym, kreatywnym ludziom 
cały obszar działania LGD Kwiat Lnu staje się wyróżniony na 
tle kraju. Sudecki Świat byłby pustym hasłem, gdyby nie lu-
dzie, którzy wciąż mają pomysły na twórcze działania, na pro-
dukty, usługi, na pyszne potrawy. 

R E K L A M A

• Pieniądze 
dla Sokołowska
Gmina Mieroszów otrzymała 
do�nansowanie w kwocie 419 
493,00 zł z programu rozwoju 
lokalnej infrastruktury spor-
towej Sportowa Polska, który 
jest realizowany przez Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. - Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
remont obiektów sportowych 
w Zespole Szkolno Przed-
szkolnym im. J. Korczaka w 
Sokołowsku. To kolejne środki 
�nansowe przeznaczone na 
rozwój i uatrakcyjnienie tej 
miejscowości. Dziękuję wszyst-
kim osobom wspierającym ten 
projekt – mówi burmistrz Mie-
roszowa Andrzej Lipiński.

• Polana pod Czerwoną 
Skałą
W Golińsku zakończyła się re-
alizacja projektu "Polana pod 
Czerwoną Skałą", do�nanso-
wanego z Fundusz Toyoty 
„Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat". Całkowita wartość 
projektu to 26 000 zł, z czego 

20 000 zł to środki pozyskane 
z Funduszu Toyoty przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Mieroszowie wspólnie z Sołec-
twem Golińsk. - Bardzo dzię-
kuję mieszkańcom Golińska, z 
Sołtysem Arturem Wielgusem 
na czele, za zaangażowanie, 
pracę i poświęcony czas na 
utworzenie tego wyjątkowego 
miejsca. Podziękowania kieru-
ję również do pracowników 
OPS Mieroszów, w szczegól-
ności do Anny Chmielnickiej, 
a także do Fundacji "Wspinka", 
Nadleśnictwa Wałbrzych, KSS 
Bartnica, STA-POL i Panów 
Skrzyniarz, MILMET i Państwa 
Milewskich oraz organizato-
rów konkursu. Powstało ide-
alne miejsce, przeznaczone do 
relaksu, integracji czy uprawia-
nia sportu wspinaczkowego. 
Dodatkowo, dzięki pomocy 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
możemy na tablicach informa-
cyjnych poznać otaczającą nas 
przyrodę i genezę powstania 
skały – podkreśla burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Raport z Gminy 
Mieroszów

• Pomogą w spisie
Gminne Biuro Spisowe w 
Starych Bogaczowicach 30 
września będzie otwarte od 
godziny 7.30 do 18.00. Obo-
wiązkowy spis powszechny 
trwa do 30 września 2021 r. 
Można się spisać przez Inter-
net na spis.gov.pl, dzwoniąc 
na infolinię 22 279 99 99 lub 
przyjść do Gminnego Biura 
Spisowego w Urzędzie Gmi-
ny Stare Bogaczowice przy 
ul. Głównej 132 w godzinach 
pracy urzędu.

• Wystawa malarstwa
30 września o godz. 17.00  
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach zamieni się w 
kwiecistą łąkę. To wszystko 
dzięki obrazom Bogumiły Na-
stawskiej, które będzie moż-
na podziwiać podczas kon-
certu w wykonaniu Karoliny 
Nastawskiej. Organizatorzy 
przygotowali dla gości słodki 
poczęstunek. Wstęp na wy-
stawę jest bezpłatny.

• Jesienne warsztaty
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach zaprasza do 
zapisów na jesienne warsztaty 
�orystyczne „Powitanie jesieni”. 
Zajęcia zostały zaplanowane 
na 4 października - początek o 
godz. 18.00. Organizatorzy za-
pewniają materiały, a udział jest 
bezpłatny. Zapisy prowadzone 
są do 1 października pod nu-
merem telefonu: 74 844 35 03. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

• Zajęcia z robotyki
Trwają zapisy na zajęcia z robo-
tyki, które będą odbywały się w 
Gminnym Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnym przy ul. Głównej 
148 w Starych Bogaczowicach. 
Uczestnicy zajęć będą spotykali 
się w każdy piątek o godz. 16.00. 
Zapisy odbywają się przez for-
mularz internetowy na stronie 
internetowej: www.doktordio-
dak.pl, mailowo: kontakt@dok-
tordiodak.pl oraz telefonicznie, 
pod numerem 536 178 464.

(IL)

Raport z Gminy 
Stare Bogaczowice
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WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA NABÓR 
NA SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. Promocji Gminy
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie 

umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, 
posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo,
e) staż pracy minimum 3 lat na stanowisku samodzielnym.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- przepisów prawa prasowego,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim

b) umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
c) dobra znajomość oprogramowania gra� cznego,
d) znajomość podstawowych technik Public Relations,
e) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
f) dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,
g) duża kultura osobista.

Więcej informacji na stronie www.bip.walim.pl w zakładce  Nabór do pracy aktualne rekrutacje.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. 
promocji gminy” do dnia 14 października 2021r do godz. 14.00.

Wójt Gminy Walim
Adam HausmanWalim 28.09.2021r

R E K L A M A

Wiedzą zdaje się po-
wszechną jest, że pewne za-
chowania, jako niezgodne z 
prawem, mogą być określane 
mianem przestępstw lub wy-
kroczeń. Wbrew pozorom nie 
ma tylko jednej ustawy kar-
nej i jednej wykroczeniowej. 
Oprócz najszerzej znanych 
kodeksów: karnego, karno-
-skarbowego i wykroczeń, 
istnieje duża ilość innych 
ustaw określających karal-
ność innych czynów np. usta-
wa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji czy prawo bu-
dowlane.

Wykroczeniem nazywamy 
czyn zabroniony przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego 
popełnienia, który jest szkodli-
wy społecznie. Za popełnienie 
wykroczenia można zostać 
ukaranym naganą, grzywną 
do 5000 złotych, ogranicze-
niem wolności na miesiąc bądź 
aresztem na okres od 5 do 30 
dni. Osoba, wobec której został 
skierowany wniosek o ukaranie 
za popełnienie wykroczenia, 
nazywana jest obwinionym. 
Oprócz wskazanych kar, prze-
pisy umożliwiają nałożenie 
przez sąd na obwinionego 
środków karnych, takich jak: 1) 

Prawo w pigułce: przestępstwo a wykroczenie
ków gier i uczestnictwa 
w grach hazardowych; 
7) nakaz okresowego 
opuszczenia lokalu zaj-
mowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym; 8) 
zakaz prowadzenia po-
jazdów; 9) świadczenie 
pieniężne; 10) podanie 
wyroku do publicznej 

wiadomości.
Czasami zdarza się, że bar-

dzo podobne czyny zabronione 
zakwali�kowane mogą zostać 
jako przestępstwa lub wykro-
czenia. Najbardziej zdaje się 
charakterystycznym przykła-
dem będzie prowadzenie po-
jazdu „na podwójnym gazie”. 
Wykroczeniem jest kierowanie 
pojazdem mechanicznym w 
stanie po użyciu alkoholu to 
znaczy, gdy zawartość alko-
holu w organizmie wynosi lub 
prowadzi do stężenia we krwi 
od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. 
Przestępstwem z kolei jest kie-
rowanie pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości, 
który zachodzi, gdy zawartość 
alkoholu we krwi przekracza 
0,5 promila albo prowadzi do 
stężenia przekraczającego tę 
wartość.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów

Czwakiel i Wspólnicy

zakaz prowadzenia pojazdów; 
2) przepadek przedmiotów; 
3) nawiązka; 4) obowiązek na-
prawienia szkody; 5) podanie 
orzeczenia o ukaraniu do pu-
blicznej wiadomości w szcze-
gólny sposób; 6) inne środki 
karne określone w ustawach. 
Sprawca może odpowiadać za 
popełnienie wykroczenia po 
ukończeniu 17 lat.

Przestępstwem nazywamy 
czyn zabroniony pod groźbą 
kary przez ustawę obowiązują-
cą w czasie jego popełnienia, a 
jego społeczna szkodliwość jest 
wyższa niż znikoma. Przestęp-
stwa dzieli się na zbrodnie i wy-
stępki, a sprawcę - w zależności 
od etapu postępowania - okre-
śla się mianem podejrzanego 
lub oskarżonego. Zbrodnią jest 
czyn zabroniony zagrożony 
karą pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 3 albo 
karą surowszą. Występkiem 
jest czyn zabroniony zagrożo-
ny grzywną powyżej 30 stawek 
dziennych albo powyżej 5000 
złotych, karą ograniczenia wol-
ności przekraczającą miesiąc 
albo karą pozbawienia wol-
ności przekraczającą miesiąc. 
Zbrodnie można popełnić tylko 
umyślnie, zaś występek także 

nieumyślnie, o ile 
przepisy tak sta-
nowią. Podobnie 
jak przy wykrocze-
niach, odpowie-
dzialności karnej 
odpowiadać może 
osoba, która ukoń-
czyła 17 lat. Jed-
nakże za przestęp-
stwa najcięższe, takie jak 
zabójstwo czy rozbój, odpo-
wiadać może nieletni po ukoń-
czeniu 15 roku życia. Również 
przy przestępstwach sąd może 
nałożyć rozmaite środki karne, 
do których należą: 1) pozbawie-
nie praw publicznych; 2) zakaz 
zajmowania określonego sta-
nowiska, wykonywania określo-
nego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospo-
darczej; 3) zakaz prowadzenia 
działalności związanej z wycho-
waniem, leczeniem, edukacją 
małoletnich lub z opieką nad 
nimi; 4) zakaz przebywania w 
określonych środowiskach lub 
miejscach, kontaktowania się z 
określonymi osobami, zbliżania 
się do określonych osób lub 
opuszczania określonego miej-
sca pobytu bez zgody sądu; 5) 
zakaz wstępu na imprezę maso-
wą; 6) zakaz wstępu do ośrod-

Na skwerze przy ul. Głów-
nej w Boguszowie-Gorcach 
odsłonięty został pomnik 
Rajmunda Paprzycy Ni-
wińskiego – człowieka o 
nadludzkiej sile mięśni i jesz-
cze większym harcie ducha.

Autorem oraz fundatorem 
pomnika jest Sławomir Jusz-
czak. W uroczystości uczestni-
czyła rodzina bohatera, licznie 
przybyli mieszkańcy oraz Bur-
mistrz Boguszowa- Gorc Sylwia 
Dąbrowska, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Boguszowa - 
Gorc Stanisław Urbaniak i radni 
oraz Doradca Wojewody Dol-
nośląskiego Damian Mrozek.

Rajmund ”Paprzyca” Ni-
wiński urodził się w 1914 roku, 
walczył w kampanii wrześnio-

wej, następnie w oddziale mjr 
Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala”. Po wojnie prześladowa-
nia ze strony komunistycznych 
władz skutecznie utrudniały 
mu znalezienie stałej pracy. Z 
tego też powodu zmuszony 
był do zarabiania na życie jako 
„strongman”. Jego siłę poznała 
cała Polska – w trakcie swoich 
występów wyginał gwoździe, 
giął blachę, łamał końskie pod-
kowy. Rajmund Niwiński został 
odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Par-
tyzanckim i Krzyżem O�cer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł w 1995 roku.

(JCF)

Pomnik siłacza
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Muzyka uspokoja umysł, uła-
twi wzlot myśli, a gdy trzeba po-
budza do walki, pomaga znosić 
trudy i cierpienia każdego przed-
sięwzięcia; pociesza przygnębio-
nych i zrozpaczonych, dodaje sił 
podróżującym.

Agrippa von Netteheim

I znów kolejna, od przeszło 
33 lat, moja podróż do zielonej 
oazy zieleni i spokoju, czyli do 
Szczawna-Zdroju, gdzie odby-
wał się już 56. Międzynarodo-
wy Festiwal Henryka Wieniaw-
skiego, którego dyrektorem od 
8 lat jest dziennikarz muzycz-
ny, kompozytor, muzyk, piani-
sta certy�kowany dyplomem 
wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej - Maciej Kieres (który 
przez wiele lat akompaniował 
Violettcie Villas). Jako dyrektor 
bardzo zmienił ten festiwal, 
który jest jednym z trzech naj-
starszych festiwali muzycznych 
w kraju. Zaprasza wybitnych 
skrzypków, laureatów nagród 
Międzynarodowego Konkursu 
Wieniawskiego w Poznaniu, 
wspaniałych pianistów i or-
kiestry, które towarzyszą arty-
stom. Tak było i w tym roku, bo 
festiwal zaprezentował po raz 
pierwszy muzykę rodziny Wie-
niawskich (jak głosił podtytuł 
programu festiwalowego).

Nie wszyscy melomani wie-
dzieli, że najmłodsza córka 
Henryka Wieniawskiego też 
komponowała. Straciła ojca 
mając zaledwie 10 miesięcy, 

bo przyszła na świat 16 maja 
1879 roku na przedmieściach 
Brukseli, gdzie ojciec związa-
ny był z Konserwatorium Mu-
zycznym, jako utalentowany 
polski skrzypek i kompozytor. 
Już od dziecka Irena Regina 
grała, a w 14 roku życia pu-
blicznie wykonała swoje kom-
pozycje, grając na fortepianie. 
Melomani w Szczawnie mogli 
posłuchać między innymi wy-
jątkowej i utalentowanej śpie-
waczki młodego pokolenia Ka-
tarzyny Haras (mezzosopran) i 
towarzyszącej jej na fortepia-
nie Katarzyny Neugebauer, w 
koncercie pieśni i utworów ka-
meralnych autorstwa właśnie 
córki Henryka Wieniawskiego, 
która miała obywatelstwo 
brytyjskie, bo wyszła za mąż 
za potomka księcia Marlbo-
rough, sir Aubreya Edwarda 
Henry’go Dean Paula (barone-
ta) i mieszkała w Anglii, gdzie 
nawet zainicjowala w 1923 
roku serię południowych kon-
certów w Hyde Park Hotel w 
Londynie. Są one znane jako 
międzynarodowe koncerty ‚’la 
Libre Esthetique’’, bo przycią-
gnęły takich artystów jak Artur 
Rubinstein, Jacques Thibaud 
czy London String Quartet. Ta 
utalentowana kompozytorka 
utworzyła nawet butik z modą 
haute couture, który przygoto-
wał kilka kreacji dla brytyjskiej 
rodziny królewskiej. W czasie 
tournée po Hiszpanii otrzyma-
ła w prezencie, za swój wyjąt-

kowy talent, bransoletkę od 
króla i królowej Hiszpanii! Miała 
3 dzieci. I kiedy zmarł jej pier-
worodny synek, napisała nie-
zwykle melodyjną ‚’Kołysankę 
dla umierającego dziecka’’ na 
skrzypce i fortepian, którą też 
usłyszeliśmy na tegorocznym 
festiwalu, obok wspaniałych 
pieśni do tekstów francuskiego 
poety Paula Verlaine’a, które 
zostały zaprezentowane po 
raz pierwszy w roku 1912 na 
angielskiej scenie. W recenzji 
napisano: „jej dzieła, szczegól-
nie ze względu na rzadko spo-
tykaną oryginalność, świadczą 
o indywidualnej osobowości’’...

I tu wielkie brawa dla dy-
rektora Macieja Kieresa, że tak 
ułożył tegoroczny program, 
że mogliśmy wysłuchać dzieł i 
ojca, i córki. A wszyscy byliśmy 
oczarowani polskim skrzyp-
kiem Mariuszem Patyrą, który 
- na prośbę dyrektora festiwalu 
- zgodził się zagrać w jednym 
występie na inaugurację aż 
dwa Koncerty Skrzypcowe, bo 
i �s-moll opus 14, jak i trudny 
koncert d-moll op. 22. I po ta-
kim występie muszę tu zacy-
tować słowa Arystoksenesa z 
Tarentu: ‚ znajomość muzyki 
wyrasta z dwu rzeczy: z wra-
żenia i z pamięci. Wrażeniem 
bowiem należy ujmować to, co 
się staje, w pamięci zaś należy 
zachować to, co się stało’’... I 
takie odczucia towarzyszyły 
chyba nam wszystkim słucha-
jąc występu skrzypka , który 

Czy Państwo Wieniawscy już są?

- jako pierwszy Polak - wygrał 
renomowany konkurs Premio 
Nicolo Paganini w Genui w 
2001 roku i zdobył tam też na-
grodę za najlepsze wykonanie 
Kaprysów Paganiniego oraz  
- uwaga! - kopię skrzypiec II 
Connone /Armata/, ktore nale-
żały do wielkiego, światowego 
wirtuoza.

Ale tegoroczny festiwal 
przyniósł mi nie tylko wspania-
łe przeżycia i doznania muzycz-
ne, ale i niekłamaną satysfakcję 
z tego co robię w sferze działań 
społecznych. Po kilkunastu la-
tach starań od złożenia wraz 
z kolegami dziennikarzami 
wniosku dotyczącego Muzycz-
nej Tablicy Pamiątkowej, do-
szło do jej odsłonięcia dzięki 
determinacji obecnego burmi-
strza Szczawna Marka Fedoru-

ka. Ma swoje miejsce w teatrze 
i zawiera następujące zdania:

 Na świecie jest tyle pięknej 
muzyki, że życia nie starczy, żeby 
ją całą posłuchać.

prof. Stefan Stuligrosz

PAMIĘCI
DYREKTORÓW ARTYSTYCZNYCH 

MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU

HENRYKA WIENIAWSKIEGO 
W SZCZAWNIE ZDROJU

JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO
JANUSZA MENCLA

Szczawno- Zdrój, 9 września 
2021 r.

Marzy mi się, by w Szczaw-
nie zakwitł z piękną i bujną 
roślinnością OGRÓD RODZINY 
WIENIAWSKICH, gdzie można 

byłoby wiosną, latem i złotą je-
sienią posłuchać mini koncer-
tów indywidualnych grajków, 
z muzyką miłą dla ucha przyby-
wających znów licznie kuracju-
szy. Plus 3 imienne drzewa dla 
Henryka Wieniawskiego, jego 
brata Józefa i córki.

I na koniec wytłumaczę dla-
czego taki tytuł dałam mojemu 
tekstowi. Otóż przyjechałam 
na festiwal pociągiem, którym 
jechał również zaproszony 
nań profesor Tadeusz Pszonka 
- śpiewak, pedagog Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu, zara-
zem dyrektor Festiwalu Kiepu-
ry w Krynicy Zdroju. Przed przy-
jazdem na stację Wałbrzych 
Miasto dostaliśmy numer tele-
fonu do szczawieńskiego tak-
sówkarza pana Jana , który po 
nas miał wyjechać... Czekamy, 
czekamy, aż wreszcie dowiadu-
jemy się, że przyjedzie po nas 
jego kolega. Każda taxi indago-
wana była przeze mnie, czy za 
kierownicą to pan Jan. Jeden 
z nich wysiadł i zapytał: czy 
już są państwo Wieniawscy? 
Wszyscy rozejrzeli się i stwier-
dzili, że pewnie jeszcze nie... A 
po 20 minutach okazało się, że 
ten kolega w zastępstwie pana 
Jana miał zapytać: kto czeka na 
podwiezienie na festiwal Wie-
niawskich do Szczawna! Sic!

Wanda Ziembicka – Has

Od redakcji: Wanda Ziem-
bicka-Has jest dziennikarką ra-
diowo-telewizyjną i wykładow-
cą akademickim. Od lat zajmuje 
się sprawami społecznymi i 
niesie pomoc ludziom wyklu-
czonym, ubogim, niepełno-
sprawnym, a także samotnym 
i chorym. Działa w zarządzie 
ZASP i jest fundatorka Prywat-
nej Nagrody im. Wojciecha J. 
Hasa dla młodych �lmowców.

***

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

fot. T.Pszonka
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- Czytanie książek to naj-
piękniejsza zabawa, jaką so-
bie ludzkość wymyśliła - na-
pisała Wisława Szymborska. 
Miłośnicy czytania książek 
nie mają wątpliwości, że to 
prawda!

Aby zachęcić do czytania, 
Polska Izba Książki w 2001 roku 
ogłosiła 29 września Ogól-
nopolskim Dniem Głośnego 
Czytania. Celem akcji jest pro-
mowanie głośnego czytania 
dzieciom, nabywanie przyjem-
ności z czytania i słuchania. 
Czytanie książek to nie tylko 
ciekawa forma spędzania wol-
nego czasu, zdobywanie nowej 
wiedzy, ale również rozwijanie 
wyobraźni czy wzbogacanie 
słownictwa, a głośne czytanie 
dzieciom to również budowa-
nie silnej więzi emocjonalnej.

- Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Polskich Noblistów 
w Walimiu już po raz piąty 
włączyła się do tej akcji. Te-
goroczne święto w bibliotece 
szkolnej przebiegło pod ha-
słem „Z legendą po najbliższej 
okolicy”. Uczniowie klas I – III 
zaproszeni zostali do biblio-
teki szkolnej, gdzie wysłuchali 
legend związanych z zamkami 

Zajęcia przyrodnicze, re-
cyklingowe, warsztaty kuli-
narne w myśl zasady „zero 
waste” oraz nauka racjonal-
nego korzystania z wody to 
tylko jedne z wielu proekolo-
gicznych zajęć, które od lipca 
do września br. odbywały się 
w Bibliotece + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze.

Wymienione zajęcia to 
efekt współpracy z Grupą Nie-
formalną „Ludzie z Pasją” oraz 
projektu „Z ekologią nam po 
drodze” w ramach programu 
Dolnośląskie Małe Granty, 
współ�nansowanego z budże-
tu Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego.

- Dzięki do�nansowaniu 
mieszkańcy gminy, mieli okazję 
spotkać się ze znanym w regio-
nie przyrodnikiem i fotografem 
Krzysztofem Żarkowskim. Pod-
czas warsztatów okraszonych 
wspaniałymi zdjęciami uczest-
nicy przekonali się jak ważne 
jest racjonalne korzystanie z 
wody, jak duży wpływ ma ona 
na życie nasze i zwierząt za-
mieszkujących region. Jak z 
powodu braku wody znikają 
z naszych terenów niektóre 
gatunki ssaków i ptaków. Nie-
zwykle ciekawe były również 
warsztaty recyklingowe przy-
gotowane przez wrocławskie 

Ekologicznie w Gminie Czarny Bór

Centrum Edukacyjne EKOLAN-
DIA EDU. W warsztatach wzię-
ły udział zarówno dzieci jak 
również dorośli i seniorzy. Było 
rodzinnie, zabawowo i oczywi-
ście ekologicznie. Nie zabrakło 
quizów i gier z nagrodami, a 
podczas zajęć szybko okaza-
ło się, że mieszkańcy Gminy 
Czarny Bór mają bardzo dużą 
wiedzę ekologiczną. Swoistą 
wisienką na torcie były z kolei 
warsztaty kulinarne, podczas 
których uczestnicy mogli nie 
tylko posmakować różnorod-
nych pyszności, ale również 
przekonać się, że „zdrowo” 
może oznaczać także „pysz-
nie”. Jednym z ostatnich ele-
mentów projektu było sprzą-

tanie gminy, za które wspólnie 
z organizatorami zabrali się 
uczniowie Gminnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolny (klasa 
IV a wraz z wychowawczynią 
Marzeną Glazar-Kwiecień). Re-
alizatorzy projektu (Biblioteka 
+ Centrum Kultury oraz Grupa 
„Ludzie z Pasją”) wyrażają na-
dzieję, że dzięki takim akcjom 
uda się zachęcić wszystkich 
do bycia EKO. Wszyscy mamy 
wpływ na świat, w którym żyje-
my, a nawet najmniejsze dzia-
łania i zachowania mają wpływ 
na nasze środowisko – podkre-
śla Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

(KB)

Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania

Książ i Grodno. W klasach IV – 
VI wychowawcy klas przeczy-
tali legendy związane z Górami 
Sowimi. Wychowawcy klas VII 
a, VII b i VIII zapoznali uczniów 
ze wspomnieniami naszych 
mieszkańców, którzy przybyli 
do Walimia po wojnie. Relacje 
ich spisane są w dostępnej w 
naszej bibliotece książce pt. 
„Dziedzictwo kulturowe Gór 
Sowich”. Akcja promująca czy-
telnictwo wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie wśród 
uczniów i nauczycieli i na 
pewno będzie kontynuowana 
w przyszłości – podkreślają or-
ganizatorzy Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania w wa-
limskiej szkole.

(AM)

Dziewczyny 
z Gross-Rosen
Już w najbliższy czwartek (30 
września) o godz. 18:00 w Miej-
skim Domu Kultury w Świebo-
dzicach odbędzie się spotkanie 
autorskie z Agnieszką Dob-
kiewicz - autorką książek pt. 
„Mała Norymberga” i „Dziew-
czyny Gross-Rosen”. W jego 
trakcie Agnieszka Dobkiewicz w 
ciekawy i przejmujący sposób 
opowie o zapomnianych trage-
diach jakie rozegrały się w obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen w 
Rogoźnicy oraz przybliży historię 
kobiet przebywających w obozie. 
Podczas spotkania będzie można 
kupić tę publikację.

(WPK)

Giełda staroci 
Wszystkich miłośników sta-
rych przedmiotów zapraszamy 
w najbliższą sobotę (2 paź-
dziernika) do Rynku w Świe-
bodzicach, gdzie - jak co mie-
siąc - odbędzie się giełda staroci 
i różności. W godzinach od 8:00 
do 14:00 wystawcy będą pre-
zentować unikatowe okazy, któ-
re będzie można kupić. Giełda 
staroci i różności odbywa się w 
każdą pierwszą sobotę miesiąca, 
w centrum miasta, a udział w niej 
jest bezpłatny.

(WPK)
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Gmina Głuszyca otrzymała 
wyjątkowy prezent – Marek 
Poksiński podarował obraz, 
którego autorem, według do-
kumentów, jest prawdopo-
dobnie Ev. Barwny.

Obraz pochodzi z 1932 r., 
został namalowany na dykcie 
w technice olejnej i przedsta-
wia widok na Łomnicę. Marek 
Poksiński otrzymał go od spad-
kobierców Henryka Górczyń-
skiego, przebywającego od 
1945 roku w Jugowicach, a na-
stępnie - od 1949 roku - miesz-
kającego w miejscowości Łom-
nica, ówczesnego pracownika 

Nadleśnictwa Świdnica. W roku 
1954 przeprowadził się na te-
reny obecnego województwa 
kujawsko-pomorskiego.

- W związku przeprowa-
dzonym remontem budynku 
dawnego Zespołu Szkół przy 
ul. Parkowej w Głuszycy, któ-
rej wieloletnią dyrektorką była 
Aleksandra Wróblewska, uzna-
liśmy, że obiekt ten będzie naj-
odpowiedniejszym miejscem 
dla obrazu, gdyż Pan Poksiń-
ski jest z nią spokrewniony – 
mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

(AGM)

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Głuszycy czytelni-
cy znów mogą sami wybierać 
książki z półek. Poza tym 
książnica dołączyła do Cyfro-
wej Wypożyczalni Międzybi-
bliotecznej książek i czaso-
pism naukowych Academica.

- Jeśli jesteś studentem, pi-
szesz pracę magisterską lub po 
prostu lubisz zgłębiać tajniki 
nauki- mamy propozycję dla 
Ciebie. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy dołączyła do 
Cyfrowej Wypożyczalni Między-
bibliotecznej książek i czasopism 
naukowych Academica. System 
umożliwia czytelnikom korzysta-
nie ze zbiorów cyfrowych Biblio-
teki Narodowej. Zapraszamy do 
zapisywania się w głuszyckiej bi-
bliotece i korzystania ze zbiorów 
dostępnych cyfrowo na miejscu, 
a także on-line na stronie https://
academica.edu.pl/ - mówi Sabi-
na Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury - Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy.

Regulamin i sposób logo-
wania się znajdują się na stro-
nie www.ckmbp-gluszyca.pl w 
zakładce Biblioteka/ACADEMI-
CA. Więcej informacji udziela-
ją także bibliotekarze pod nr 

Finał Górskiej 
Odysei
- Przed nami ostatni, 10. 
etap Górskiej Odysei. W 
sobotę przemaszerujemy ze 
Szklarskiej Poręby do Świe-
radowa Zdrój, a w niedzie-
lę posprzątamy lasy wokół 
Świeradowa. Kto chciałby 
dołączyć? 10. etap Górskiej 
Odysei ma rekreacyjny cha-
rakter. 2 października, w so-
botę o godzinie 9.00, wyru-
szamy ze stacji PKP Szklarska 
Poręba Górna do Świerado-
wa Zdroju. Po drodze wej-
dziemy czerwonym szlakiem 
na przepiękny szczyt Wysoki 
Kamień, a później już niebie-
skim do samego Świerado-
wa. Ten odcinek trasy liczy 
niespełna 20 km. Kolejnego 
dnia, czyli 3 października, 
odbędzie się wielki �nał na-
szego 700-kilometrowego 
marszu. Spotykamy się o 
godz. 10:00 przy dolnej sta-
cji kolejki gondolowej (przy 
ul. Strażackiej). Stamtąd ru-
szamy posprzątać okoliczne 
lasy, a o godz. 12 spotykamy 
się do wspólnego zdjęcia. 
Pytania i zgłoszenia ślijcie na 
adres: gorska.odyseja@gma-
il.com – mówi organizator 
akcji Dominik Dobrowolski.

(RED)

Dar dla Głuszycy Cyfrowa Wypożyczalnia Academica 
w Głuszycy

tel. 74 84 56 334 w.12 lub 512 
041 027.

- Od 24 września br. umoż-
liwiamy czytelnikom Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Głuszy-
cy dostęp do półek z książkami. 
W dalszym ciągu biblioteka 
będzie działać, zachowując za-
sady reżimu sanitarnego (dy-
stans, dezynfekcja rąk, zasło-
nięte usta i nos maseczką, 
limit osób w pomieszczeniach). 
Zmieniliśmy także godziny 

otwarcia biblioteki. Zaprasza-
my do odwiedzania biblioteki 
w następujących godzinach: 
poniedziałek, wtorek, środa: 
10:00 – 17:00, przerwa 12:30- 
13:00; piątek: 10:00 – 16:00, 
przerwa 12:30-13:00; czwartek: 
nieczynne. Szczegółowe zasa-
dy korzystania z biblioteki są na 
stronie internetowej https://
ckmbp-gluszyca.pl – dodaje 
Sabina Jelewska.

(AGM)
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W pierwszym meczu no-
wego sezonu grupy dolnoślą-
sko – lubuskiej III ligi koszy-
karzy, MKS Basket Szczawno 
– Zdrój uległ we własnej hali 
Chrobremu Kłodzko 76:79.

- Przegrywamy minimalnie 
z Chrobrym Kłodzko. Mimo 
swoich problemów, podjęli-
śmy walkę, a do zwycięstwa za-
brakło niewiele. Dobre zawody 
rozegrali: Adam Adranowicz, 
Kuba Niziński i 40 minut gry na 
rozegraniu 15 letniego Alana 
Stochmiałka. Cenne doświad-
czenie zebrane przez pozo-
stałych młodych zawodników 
– mówi Bartłomiej Józefowicz, 

trener MKS Basket Szczawno-
-Zdrój.

Kolejny mecz drużyna z 
uzdrowiska rozegra 2.10 o godz. 
18.00 z KKS w Siechnicach.

(RED)

MKS Basket Szczawno Zdrój - Chrobry 
XXI Kłodzko 76:79 (25:14, 19:29, 12:20, 
20:16) 
MKS: Adam Adranowicz 25, Kuba Ni-
ziński 21, Alan Stochmiałek 16, Adrian 
Stochmiałek 9, Hubert Skwark 5, Adam 
Bydłowski 0, Szymon Sapiechowski 0, 
Igor Wasilewicz 0, Jakub Warmiłło 0, 
Jakub Miłosz 0, Paweł Piros 0, Kacper 
Rasztar 0.

Chrobry wygrał 
w Szczawnie

KPS Chełmiec Wałbrzych, 
w meczu otwarcia sezonu w 
II lidze siatkarzy, w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów pokonał 
Volley Jelcz-Laskowice 3:0. 
A 2 października drugoli-
gowe zmagania rozpoczną 
siatkarki MKS Chełmiec Wo-
dociągi, które na własnym 

parkiecie zagrają z MUKS 
Sari Żory.

Podopieczni trenera Fabiana 
Kurzawińskiego od wygranej 
bez straty seta rozpoczęli nowy 
sezon. - Wałbrzyski „wózek z 
węglem” inkasuje 3 punkty na 
inaugurację sezonu 2021/22! 
Zwyciężamy Volley Jelcz-La-

skowice przed licznie zgroma-
dzoną publicznością 3:0 (25:23, 
25:21, 25:17). Ekipa z Jelcza-La-
skowic w dwóch pierwszych 
partiach próbowała powalczyć, 
jednak w ostatecznym rozra-
chunku to właśnie Chełmiec nie 
tylko zdobył komplet punktów, 
ale także zachował czyste konto 

w setach. Dziękujemy kibicom 
za liczne przybycie do Hali Wał-
brzyskich Mistrzów – mówi tre-
ner wałbrzyszan.

Chełmiec – Jelcz-Laskowice 3:0 (25:23, 
25:21, 25:17)
Chełmiec: Szczygielski (kpt), Michalski, 
Zieliński, Dereń, Sławnikowski, Trze-
ciak, Stawiany (libero) oraz Baran.

Siatkarze wygrywają, siatkarki zaczynają

Kolejne spotkanie wałbrzy-
szanie rozegrają 2 października 
w Częstochowie z tamtejszym 
AZS. Tego samego dnia po raz 
pierwszy w nowych rozgryw-
kach II ligi wybiegną na parkiet 
siatkarki MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych. Na otwarcie 

sezon podopieczne trenera 
Marka Olczyka w podejmą Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów benia-
minka rozgrywek - MUKS Sari 
Żory. Pierwszy mecz sezonu 
2021/2022 rozpocznie się w so-
botę o 17.00.

(RED)

Koszykarze Górnika Wał-
brzych przegrali we własnej 
hali z WKK Wrocław 71:74 w 
pierwszym meczu sezonu I 
ligi. A w drugiej kolejce na 
własnym parkiecie zmierzą 
się z Kotwicą Kołobrzeg. 
Mecz zostanie rozegrany 2 
października o godz. 17.00 w 
hali Aqua-Zdrój.

Derbowa inauguracja se-
zonu w Wałbrzychu rozpo-
częła się od prowadzenia 
WKK 7:0 i goście kontrolowali 
grę do końca I kwarty, którą 
wygrali 24:15. W II ćwiartce 
Górnik ograniczył liczbę strat 
poprawił obronę i zdomino-
wał rywalizację na tablicach. 
To wszystko, w połączeniu z 
lepszą skutecznością rzutów 
sprawiło, że II kwartę wał-
brzyszanie wygrali 26:15. Na 
drugą połowę zespoły wyszły 
przy stanie 41:39 dla Górnika. 
Po zmianie stron gra się wy-
równała i żadnej z drużyn nie 
udało się wypracować znaczą-

cej przewagi. Górnik nie był 
w stanie przewagi na tabli-
cach przełożyć na punkty i po 
pół godzinie gry przegrywał 
52:54. Emocje sięgnęły zenitu 
w IV kwarcie, a zwłaszcza w 
ostatnich dwóch minutach. 
Przy remisie 68:68 dwie akcje 
dwupunktowe wykończył Ja-
kub Patoka, trójką odpowie-
dział Krzysztof Jakóbczyk, ale 
ostatnie słowo należało do 
Michała Chraboty, który dwo-
ma rzutami wolnymi zapewnił 
WKK zwycięstwo 74:71.

(RED)

Górnik Wałbrzych - WKK Wrocław 71:74 
(15:24, 26:15, 11:15, 19:20)
Górnik: Dymała 21, Zywert 12, Pabian 
11, Cechniak 6, Jakóbczyk 6, Kruszczyń-
ski 6, Ratajczak 6, Malesa 2, Pawlak 1, 
Durski 0.
WKK: Madray 18, Prostak 15, Ochońko 
13, Chrabota 10, Patoka 9, Wątroba 3, 
Jędrzejewski 2, Koelner 2, Matusiak 2, 
Wilczek 0.

Derby dla WKK
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VI Półmaraton Górski „Z 
�agą na Trójgarbie” został 
zaplanowany na 23 paź-
dziernika. Zapisy na zawody 
prowadzone są na stronie: 
https://zapisy.ultimasport.
pl/710.

Półmaraton „Z �agą na Trój-
garbie” jest cykliczną imprezą 
biegową, która jest organizo-
wana na przemian przez Gmi-
nę Czarny Bór oraz Gminę Stare 
Bogaczowice.

- W ten sposób wykorzystu-
jemy potencjał przyrodniczo – 

turystyczno – sportowy, który 
drzemie w masywie Trójgarbu. 
Tegoroczny półmaraton, ze 
względu na panujące w maju 
obostrzenia sanitarne, orga-
nizujemy jesienią. Wierzymy, 
że fauna górskich terenów 
zachwyci tysiącem barw, a 
rześka pogoda nie odstraszy 
biegowych „wyjadaczy”. Start 
tej edycji zaplanowano z bo-
iska sportowego w Witkowie 
– mówi Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

(RED)

Pobiegną z �agą 
na Trójgarb

Pochodząca z Jedliny-
-Zdroju Amelia Kielar, tre-
nująca lekką atletykę w 
Górniku Wałbrzych, podczas 
rozgrywanych w Karpaczu 
mistrzostw Polski do lat 16, 
poprawiła najlepszy w hi-
storii krajowy wynik w biegu 
na 80 metrów przez płotki i 

zdobyła zloty medal. Na naj-
wyższym stopniu podium 
stanął także kulomiot Kacper 
Kuczaj, a brązowy medal w 
rzucie dyskiem zdobyła Wik-
toria Nowacka.

- Na mistrzostwa Polski do 
Karpacza pojechało 4 zawod-
ników, którzy zaliczyli 6 tak 

zwanych osobostartów – re-
lacjonuje Natalia Jońska z LKS 
Górnik Wałbrzych. – Efekt? 
Padło 5 rekordów życiowych, 
2 rekordy klubu, 2 rekordy Dol-
nego Śląska, 1 rekord Polski. 
Przywieźliśmy 2 złote medale 
i 1 brązowy. Przypadek? Nie 
sądzę.

Rekord Polski…
Zawody u podnóża Śnieżki 

były wyjątkowe dla mieszka-
jącej w Jedlinie-Zdroju Amelii 
Kielar.

- W 3 biegu eliminacyjnym 
Amelia uzyskała czas 11.60 
sekund i z 2 lokaty awanso-
wała do �nału A. W �nale aż 5 

Rekordzistka Polski z Jedliny-Zdroju

zawodniczek miało czas poni-
żej 12 sek., z czego ścisła czo-
łówka: 11.57 sek., 11.60 sek. i 
11.67 sek. Amelia wystartowała 
świetnie i bardzo szybko obję-
ła prowadzenie. Wygrała bieg 
�nałowy, ustanawiając nowy 
rekord Polski - 11.39 sek. – rela-
cjonuje Natalia Jońska.

…i trzy inne
Drugi złoty medal dla Górni-

ka wywalczył Kacper Kuczaj w 
konkursie pchnięcia kulą.

- To był konkurs pełen emo-
cji. W drugiej próbie Kacper 
pchnął kulą 15.92 m i objął pro-
wadzenie. W 3 próbie dogonił 
go Mateusz Chodakowski uzy-
skując 15.90 m. Po 4 oraz 5 pró-
ba i Kacper znów był na czele. 
W 6 próbie w kole zostało już 
tylko dwóch zawodników. Ma-
teusz posłał kulę na odległość 
15.96 m i objął prowadzenie, 
spychając Kacpra na drugą 
pozycję. Ale nasz zawodnik 
wszedł do koła i… nie wiem jak 
jego pchnięcie wyglądało, bo 
po prostu gryzłam w tym mo-
mencie trawę... Ale nagle usły-
szałam okrzyk radości Kamila 

- brata Kacpra, popatrzyłam na 
tablicę, a tam 16.58 m! Rekord 
życiowy, rekord klubu i rekord 
Dolnego Śląska! – cieszy się Na-
talia Jońska.

Debiut na medal
Trzeci medal dla biało – nie-

bieskich, tym razem brązowy, 
zdobyła Wiktoria Nowacka w 
konkurencji rzutu dyskiem.

- Co ta nasza Wika narozra-
biała?! Już w pierwszej próbie 
rzuciła dyskiem na odległość 
36.05 m. Po tym rzucie była na 
3 miejscu. I już nie oddała tej 
pozycji do końca turnieju. A w 
piątej próbie dysk wylądował 
37.23 m i to był nowy, świetny 
rekord życiowy Wiktorii, która 
w swoich pierwszych mistrzo-
stwach Polski zdobyła brązowy 
medal. Tym samym – wraz z 
Amelią i Kacprem, swoimi me-
dalami zapewnili sobie na cały 
przyszły rok sportowe stypen-
dium, przyznawane przez Pre-
zydenta Wałbrzycha Romana 
Szełemeja, za które już teraz 
dziękujemy – dodaje przedsta-
wicielka klubu.

(RED, fot. LKS)
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Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

USŁUGI

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 

inne stolarskie. TANIO! 692-123-

981. 

(1) ANTENY SATELITARNE – 

montaż, naprawy, ustawianie - w 

najlepszej cenie i w najkrótszym 

czasie. Tel. 606 937 229

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia indy-

widualne – TANIO! www. meble-i-

bg. weebly. com Tel. 607-218-533

MOTORYZACJA

(12) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i maszyn 
parowych, a także syreny strażackie. 
Tel. 889-706-226. 

INNE

(5) JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CERTY-
FIKATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 
515-949-954

KUPIĘ

(14) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 
i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 
parter o pow. 62 m2 w Głuszycy 
z garażem i ogródkiem. Cena 180 
tys. zł.

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
tys. zł. 

Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie 
na parterze w Śródmieściu, blisko 
szpitala w spokojnej części miasta 
o pow.53m2. Cena: 185 tys. zł.

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L A M A

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT OD 1 TONY GRATIS 

TYLKO NA TERENIE WAŁBRZYCHA
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

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

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

LEGALNA PRACA
w opiece w Niemczech

wysokie zarobki
kursy językowe

dla opiekunów osób starszych

Tel. 518 733 727

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.
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www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl

Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2 

ZAPRASZAMY DO EUREKI


