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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10
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Nowo otwarte biuro kredytowe
to nowe możliwości

Nowe oferty kredytowo-pożyczkowe
tel. 730 935 087
Al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu (pok. nr 1)
e-mail: biuro.kredytus@gmail.com
(na przeciwko marketu Biedronka)

Pożyczki
niebankowe
GOTÓWKOWE
Do 30 TYS. ZŁ

Kredyty
bankowe
BIURO CZYNNE
PN. – PT. 900-1600
Tel. 730 935 087

CHWILÓWKI
DO 5 TYS. ZŁ
HIPOTECZNE
DO 40 TYS. ZŁ

PUNKT
KSERO

Policja poszukuje
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu poszukuje trzech mężczyzn, którzy
mogą mieć informacje na
temat zabójstwa dwóch
mężczyzn, których ciała odkryto w mieszkaniu w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe
Miasto.
Do makabrycznego odkrycia doszło 6 czerwca. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch
mężczyzn w wieku 46 i 53 lat.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że na ciele jednej z ofiar
policjanci odkryli rany kłute, a

na ciele drugiej ślady pobicia.
Prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu postanowiła opublikować
wizerunek i dane osób, które
- zdaniem śledczych - mogą
pomóc w ustaleniu sprawców
i przebiegu zbrodni.
- Osoby przedstawione na
wizerunku mogą posiadać
informacje na temat podwójnego zabójstwa na terenie
Wałbrzycha. W związku z powyższym wałbrzyska policja
prosi o przekazywanie wszelkich informacji na temat tych

osób, a w szczególności ich
miejsca pobytu. Wszelkie informacje prosimy kierować
telefonicznie na numer alarmowy 997, na numer oficera
dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
(74) 84-20-234 lub osobiście
w Komendzie Miejskiej Policji
w Wałbrzychu przy ulicy Mazowieckiej 2 – apeluje starszy
aspirant Joanna Żygłowicz,
oficer prasowy Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Andrzej Frankowski
41 lat, syn Jerzego, bez stałego
miejsca zamieszkania

Piotr Frankowski
45 lat, syn Jerzego, bez stałego
miejsca zamieszkania

Jarosław Wójcik
42 lata, syn Henryka, bez stałego
miejsca zamieszkania

(RED)

KONSOLIDACYJNE
DO 300 TYS. ZŁ
GOTÓWKOWE
DO 30 TYS. ZŁ
NA OŚWIADCZENIE
HIPOTECZNE
SAMOCHODOWE
LEASING
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Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar

10 czerwca
ul. Równoległa 1
Szczawno-Zdrój,

13 czerwca

wna 13
Wałbrzych, ul. Głó

Smutne refleksje
Stanisław
Michalik

Pisałem o tym w 2012 roku a
teraz uważam za niezwykle ważne, aby o tym przypomnieć:
Był uosobieniem sztuki, był jej
alter ego. Był też natchnieniem
niezliczonych mas Polaków, którzy zjednoczeni pod sztandarem
„Solidarności” znaleźli w tym ruchu
swoje ideały. Jego muzyka i Jego
śpiewanie były jak balsam na skołotane serce, przynosiły ulgę, ale
też niezapomniane wzruszenie i
najszczersze łzy. Tak samo jak Jacek Kaczmarski, ukochany przez
ówczesne młode pokolenie Polaków, odszedł od nas - Przemysław
Gintrowski. Pieśniarz i kompozytor,
współtwórca „Murów”, nieformalnego hymnu Solidarności - zmarł w
sobotę 20.10.2012 r. w wieku 61 lat.
- Każdy człowiek, gdy przychodzi na świat, ma w sobie potrzebę
pewnej estetyki, czegoś, co nie
jest li tylko biologią naszego życia.
Jedni tę potrzebę rozwijają, a drudzy wręcz przeciwnie - zabijają.
Bez sztuki żyć się nie da. Jestem
o tym głęboko przekonany – powiedział w niepublikowanej dotąd
rozmowie z Tomaszem Barańskim
z PAP w 2003 roku.
W tej rozmowie Przemysław
Gintrowski czuł rozczarowanie do
tego, co się w Polsce dzieje:
- Myślałem, że Polska jest krajem ludzi mądrzejszych. Dziś potrzeba nam solidnej klasy politycznej. Nie stanowią jej na pewno ci
pseudopolitycy, którzy uprawiają
prywatę kosztem Polski. 50 lat
komunizmu zabiło też w nas etos
pracy. Jako społeczeństwo nie potrafimy pracować.
Był Gintrowski tytanem pracy,
tak go wspominają ci wszyscy, którzy
mieli zaszczyt z nim się zetknąć i poznać bliżej. Dawał z siebie wszystko
w czasie koncertów. To nie było zwykle śpiewanie, to było wykładanie
duszy i wyrywanie z serca wszystkich

najgłębszych uczuć. Jego twórczym
ideałem był Zbigniew Herbert, najwybitniejszy nasz poeta współczesny. Do jego tekstu dorabiał muzykę
i śpiewał je na koncertach.
Nie będę rozpisywał się więcej o Przemysławie Gintrowskim.
Możemy o nim przeczytać w Wikipedii i poszukać w internecie.
Chcę wykorzystać tę okazję, by
wspomnieć jeszcze jednego idola
czasów „Solidarności”, człowieka
związanego z naszą ziemią wałbrzyską, a ściślej z Głuszycą. Nazywa się Natan Tenenbaum.
O Natanie miałem okazję pisać
już wiele razy. Ostatnio z powodu
jego śmierci. Ale dobre wspomnienia o Natanie to jest nasz
głuszycki obowiązek. Dlatego
pozwalam sobie po raz któryś wypunktować kilka szczegółów jego
życiorysu:
Natan Tenenbaum - satyryk,
poeta, z wykształcenia archeolog
śródziemnomorski. Dzieciństwo
i młodość spędził w Głuszycy.
W latach sześćdziesiątych XX w.
zasłynął jako autor tekstów warszawskiego STS-u i „Hybryd”. Publikował utwory w „Szpilkach”.
Kilka tekstów związanych z „wydarzeniami marcowymi” ukazało
się anonimowo w paryskiej „Kulturze”. Od 1969 roku przebywał
na emigracji w Szwecji, gdzie m.in.
prowadził w Sztokholmie polski
kabarecik literacki „Krakowskie
Przedmieście”. W czasach „Solidarności” jego wiersz „Modlitwa. O
wschodzie słońca”, z muzyką Przemysława Gintrowskiego cieszył się
dużą popularnością. Był śpiewany przez samego Przemysława, a
także Jacka Kaczmarskiego i Jacka
Wójcickiego w krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. Poza występami
w Szwecji, autor wielokrotnie występował w Polsce, szczególnie po
roku 1988, m. in. w kabarecie Jana
Pietrzaka „Pod Egidą”, w gdańskim
klubie „Żaczek” i w krakowskiej
„Piwnicy pod Baranami”. Znane są
dwa tomiki jego wierszy: „Chochoł
i róża” z 1992 oraz „Imię Twoje Rzeczy Pospolitość” z 1997 roku.
Natan Tenenbaum był gościem Centrum Kultury w Głuszycy w 2002 roku. Miałem okazję z

nim rozmawiać, darował mi swój
tomik wierszy „Imię Twoje Rzeczy
Pospolitość” z autografem. Trzymam go sobie pod ręką jak najcenniejszy talizman.
Tak się składa, że nie ma wśród
nas ani Przemysława Gintrowskiego, ani Jacka Kaczmarskiego, ani
Natana Tenenbauma. Nie słychać
nic o Andrzeju Garnczarku, o którym pisałem w ostatnim poście na
mym blogu. I - co najsmutniejsze odnosimy wrażenie, że ich trud, że
ich wszystkie nadzieje, że ich życie
poszło na marne. Zdeptał je Jarosław Kaczyński, a wraz z nim cały
PiS. Zaciera się świadomie i perfidnie znaczenie i rolę jaką odegrali
w zwycięskim ruchu „Solidarności”. Zaciera się ich ideały, bo nie
służą obecnej klasie politycznej,
która uznała, że metody z czasów
PRL-u są najlepszym sposobem
sprawowania władzy.
***
O polskim sarmatyzmie napisano już wiele. Trzeba wracać do
tego tematu, bo jest taka potrzeba, zwłaszcza w związku z tym, co
się u nas obecnie dzieje.
- Święty Jan Ewangelista mawiał: „Dziateczki, kochajcie jedni
drugich” - a ja wam to mówię, a raczej wymówię, że tak nie robicie.
„Kochamy Ojczyznę” - mówicie, a
między sobą w ciągłych swarach!
Piękna to miłość, ojczyzny ziemię
kochać, a z jej mieszkańcami się
wadzić? – cytat z kazania księdza
Marka 4 listopada 1769 roku w
kościele Ojców Bernardynów w
Kalwarii z udziałem całej świty ówczesnych możnowładców wspierających konfederację barską.
To tylko jeden z interesujących
wątków z historycznej książki „Pamiątki Soplicy”. Znajdziemy w niej
25 opowiadań znakomitego gawędziarza Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego, które zebrał i
opracował do druku nieco później
żyjący cioteczny wnuk po mieczu
Radziwiłła Panie Kochanku, po kądzieli Tadeusza Rejtana - Henryk
Rzewuski.
Podobnie jak w słynnych „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma
Paska, mamy w tej książce z życia
wzięty, realistyczny i wymowny

obraz ówczesnej szlachty polskiej,
przenikniętej do szpiku kości sarmackim duchem sobiepaństwa i
prywaty. Wszyscy wiemy z lekcji
historii do czego to doprowadziło.
Ale o upadek olbrzymiej Rzeczpospolitej od morza Czarnego do
Bałtyckiego skłonni jesteśmy winić
wszystkich innych, najczęściej naszych zaborców – Rosję, Prusy i Austrię, byle tylko nie siebie samych.
Dokładne prześledzenie losów
Polski od konfederacji barskiej do
targowickiej może przyprawić o ból
głowy i żołądka. Aż dziw bierze, że
nikt temu, co się działo na skutek
wewnętrznej, ustawicznej, destrukcyjnej wojny o władzę nie potrafił
postawić tamy. Bo to był świat w
każdym calu stanowy. Rządził nim
egoizm warstw posiadających, które na swój użytek wykształciły prawa i obyczaje, normy moralne i reguły życia codziennego im właśnie
służące. Liczyli się tylko „ dobrze
urodzeni”, osoby herbowej kasty,
„błękitnej krwi”, reszta to masa poddanych, wprawdzie już nie niewolnicy, ale wasale całkowicie zależni
od swych mocodawców.
Skąd my to dzisiaj znamy? Czy
w obserwacji współczesnej sceny
politycznej nie widzimy z tamtym
światem wyraźnych paranteli?
Rzetelny dziedzic nie obciążał
nadmiernie poddanych. Ktoś musiał przecież mieć siły i motywację
by pracować na dobrobyt powiatowych urzędników i bajeczne fortuny senatorów. W ograniczonym
do „urodzonych” świecie panowała
równość. Mówi się o niej nieustannie, powtarza do znudzenia, zachłystuje się nią szlachecka „gołota”.
Nobilitacja tej równości (dziś byśmy
dodali do tego - wolności i demokracji) przynosiła namacalne korzyści, pozwalała sterować masami
wyborców pod dyktando własnych
interesów. Złudność ówczesnej
równości szlacheckiej razi każdego
myślącego obserwatora tak samo,
jak złudność naszej upartyjnionej
demokracji. Dawniej pozwalała ona
wyższemu stanowi czerpać korzyści i apanaże, a dziś służy wąskiej
grupie „arystokracji politycznej”,
rozgrywającej między sobą swe

polityczne boje o władzę, a więc o
płynące stąd zaszczyty i pieniądze.
Kariera Soplicy, który wspina
się od zaścianka do zasobnej egzystencji na kilku tłustych folwarkach,
jako najpierw pokojowiec Ogińskich, potem pełnomocnik sądowy
i klient Radziwiłłów, zawsze uległy i
posłuszny, padający do nóg, ściskający za kolana swoich dobrodziejów
i protektorów, przypomina kariery
wielu naszych polityków, zależnych
od liderów partyjnych. Seweryn
Soplica, typowy sarmacki warchoł i
gawędziarz, jest klasycznym przedstawicielem mas szlacheckich ówczesnej Nowogródczyzny. Wszystko, co o nim wiemy, da się odnieść
do środowiska, w którym żyje, które
go ukształtowało i któremu pozostaje wierny. W przeciwieństwie do
współczesnych „Pamiątkom” młodych romantyków, takich jak Zan,
Mickiewicz, uważa on swój zastany
i dobrze rozpoznany świat za wspaniały, nie widzi potrzeby „by ruszyć
z posad bryłę świata”. Pomaga mu
w tym ugruntowany światopogląd
Polaka – katolika. Nic więc dziwnego, że był najgorętszym propagatorem konfederacji barskiej, a jego
bohaterami stali się dwaj jej uczestnicy, chłop Pawlik, eks-rozbójnik,
ustylizowany na Wołyńskiego
Janosika oraz niczym legendarny
Bogdan Chmielnicki, Kozak Sawka,
pod komendą którego przyszło mu
służyć.
Nieskomplikowana mądrość
życiowa, zawarta w maksymie:
„czyj się chleb je, tego bronić trzeba”, stanowiła główną wskazówkę
postępowania Sopliców wobec
Radziwiłłów. I nie było to efektem
cynizmu, czy wyrachowania. Gmin
szlachecki, choć w teorii i we własnym mniemaniu na zagrodzie
równy wojewodzie, w praktyce
uważał magnata za istotę nieporównywalnie wyższą, szczerze go
uwielbiał i równie szczerze ubierał
w wyimaginowane cnoty.
Czy trzeba szukać ze świeczką
przykładów w naszym współczesnym świecie politycznym takiego
płaskiego wazeliniarstwa? Tylko że
dziś nie da się powiedzieć, że nie
ma w tym cynizmu i wyrachowania. Ale współczesny ogół wybor-

ców niewiele się różni od sarmackiego. Tak samo jest bezkrytyczny
i łatwowierny, ulega zbyt łatwo
propagandowym sztuczkom bilbordów, medialnym trikom i sloganom. Niestety, w obecnie funkcjonującym systemie wyborczym jest
zdeterminowany w najlepszym
przypadku na wybór mniejszego
zła, a w gorszym - na wybór pomiędzy dżumą i cholerą. Nie będę się
rozwodził o ordynacji wyborczej,
dokumencie perfidnie ułożonym
przez naszych wybrańców, którzy
okazali się na tyle inteligentni, by
zbudować fundamenty do swojej
nieusuwalności (aż do śmierci).
Przykro mi, ale wszystkie słowa krytyki, apele i postulaty pod adresem
posłów i senatorów są przysłowiowym uderzeniem grochem o ścianę. Pokąd nie będzie zmian, które
przekonają wyborcę, że jego głos
się liczy (dlatego trzeba brać udział
w wyborach lub referendach), potąd zapewnienia o naszej demokracji nie przestaną być haniebną
spuścizną sarmackiej, potem zaś
PRL-owskiej przeszłości.
Z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej wywodzi się hasło – idea
sprawujących władzę: Polska nierządem stoi! I tak się składa, że powróciło ono w całej swej okazałości. Paraliż
Trybunału Konstytucyjnego, a w dalszej kolejności całego wymiaru sprawiedliwości, nieliczenie się z głosem
opozycji sejmowej, z akcjami protestacyjnymi na ulicach miast, oskarżanie ludzi broniących wolności i
konstytucji o rebelię antyrządową,
wszystko co nam zgotowała partia
wodzowska o absurdalnej w stosunku do tego co robi nazwie - Prawo i
Sprawiedliwość, jest lustrzanym odbiciem anarchii i bezprawia czasów
Rzeczpospolitej z końca XVIII wieku.
A czym to się skończyło nie trzeba
chyba przypominać…
Nie próbuję rozwijać dalej
tego tematu, felieton prasowy
nie jest najlepszym miejscem na
tego rodzaju dywagacje. Na temat Rzeczpospolitej szlacheckiej
mamy obecnie mnóstwo interesujących książek. Zdumiewające
jest to, że wciąż nie potrafimy z
naszej historii wyciągać sensownych wniosków.
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Bez przejazdu
W związku z pracami remontowymi, prowadzonymi przez
Gminę Czarny Bór, wprowadzone zostanie zamknięcie
odcinka drogi lokalnej nr
114771D Borówno - Witków
w rejonie przejazdu kolejowego. Organizacja ruchu zostanie
wprowadzona od 9.06.2016 r.
do 21.07.2016 r. - Za powstałe
utrudnienia bardzo przepraszamy – mówi wójt gminy Adam
Górecki.
(RED)

Polub Grodno
- Polub profil zamku Grodno
na Facebooku, a jeśli już nas
lubisz, to udostępnij ten post
na swojej tablicy, a następnie
dodaj zdjęcie, na którym udokumentowałeś swój pobyt na
zamku Grodno. Wśród uczestników zabawy rozlosujemy
atrakcyjne nagrody: I nagroda:
unikatowa książka pt. „Wehikuły czasu. Time Machines” z
tekstami Joanny Nowickiej oraz
przepięknymi zdjęciami Wiesława Jurewicza oraz mapa z trasą
dla turystów zmotoryzowanych
„Europejski Szlak Zamków i Pałaców. Dolny Śląsk”; II nagroda –
wśród 4 szczęśliwców rozlosujemy 4 mapy z trasą dla turystów
zmotoryzowanych! Akcja trwa
do 30 czerwca 2016 r. – mówią
organizatorzy.
(RED)

Siłownia na koniec wakacji?
Kolejny raz wracamy
do kłopotów, jakie ma
zwycięzca dwóch ostatnich edycji wałbrzyskiego
budżetu partycypacyjnego – Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze.
Zgłoszone przez nią projekty uzyskały najwięcej
głosów, ale... nie mogą się
doczekać realizacji.
Chodzi o monitoring
miejsc na największym osiedlu, w których stwierdzono
szczególne zagrożenie dla
bezpieczeństwa publicznego oraz o budowę siłowni
plenerowej w pobliżu kościoła parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła.
Sprawa ma dla Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze istotne znaczenie i
jest traktowana jako prestiżowa, gdyż utknięcie wspomnianych projektów w martwym punkcie, rzutuje na
jej wiarygodność i autorytet
w środowisku, a trzeba wiedzieć, że w przeszłości Rada
pilotowała z pozytywnymi
efektami wiele pożytecznych przedsięwzięć, zyskując
uznanie podzamczan.
- Jeśli sprawa realizacji
zwycięskich projektów WBP
będzie się przedłużała, trud-

REKLAMA

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI?
bez sprawdzania baz i dla osób mających
inne kredyty lub pożyczki oferujemy:
POŻYCZKĘ NIEBANKOWĄ
do 25 000 zł
decyzja w 3 minuty
bez zaświadczeń o dochodach
dla pracujących, emerytów, rencistów
do 80 roku życia

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
Wiosnę mamy pogodną, lato też zapowiada się ciekawie i szkoda,
że ta łąka nie jest wykorzystywana na ćwiczenia fizyczne.

no będzie liczyć na akceptację następnych naszego
autorstwa. Nie widząc oczekiwanych efektów swojego
zainteresowania wcześniejszymi
przedsięwzięciami,
mieszkańcy po prostu odmówią swoich podpisów
– twierdzą w RSW i trudno
odmówić im racji.
Trochę bulwersuje fakt,
iż dotychczas, mimo wyjątkowo łagodnej zimy, nie
ruszyła budowa siłowni ple-

nerowej, stanowiącej uzupełnienie ćwiczeń na pobliskiej trasie pieszo-rowerowej
przy al. Podwale, a przecież
jest to projekt stosunkowo
tani i mało skomplikowany
technicznie. Wiosnę mamy
pogodną, lato też zapowiada się ciekawie, zatem szkoda, że łąka na wspomnianym
terenie nie jest wykorzystywana na ćwiczenia fizyczne.
Na razie może służyć pasącym się kozom, gdyby oczy-

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
wiście takie na Podzamczu
się uchowały...
Ostatnie przed wakacjami
posiedzenie RSW Podzamcze, poświęcono więc głównie na omówienie zaistniałej sytuacji oraz znalezienie
środków zaradczych i sposobów urealnienia projektu.
W dyskusji podkreślono, że
gdyby wszystko potoczyło

się pomyślnie, siłownia mogłaby zostać uruchomiona
jeszcze w sierpniu. Późna
jesień byłaby nieporozumieniem... Sprawa podzamczańskiej siłowni ma być omawiana, z inicjatywy radnych
tego osiedla, na najbliższym
posiedzeniu Rady Miejskiej
Wałbrzycha.
Andrzej Basiński
REKLAMA

XII Festiwal Piosenki

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9 czerwca 2016 r. godz. 15.00
C.H. Galeria Victoria w Wałbrzychu, ul. 1 – go Maja 64
PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
Organizatorzy:
• Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu,
• Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
• Urząd Miejski w Wałbrzychu
• Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”
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Bezpłatne szczepienia
Wałbrzych
aktywnie
wspiera profilaktykę nowotworową w Polsce. W
ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego
HPV na lata 2014-2018”,
prezydent
Wałbrzycha
zdecydował o sfinansowaniu szczepień przeciw
wirusowi HPV, odpowiedzialnego za powstanie
raka szyjki macicy.
Wirus HPV odpowiada za
różne przednowotworowe
i nowotworowe zmiany na
błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolicach ciała. W Polsce zapada
na ten typ nowotworu około

3 500 kobiet rocznie, z czego
umiera, co roku około 2 000
kobiet i jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.
W bieżącym roku szczepieniem objęte zostaną
dziewczynki urodzone w
2004 r. i na stałe zameldowane na terenie Wałbrzycha. Na przełomie kwietnia
i maja, w wałbrzyskich szkołach podstawowych odbyły się lekcje edukacyjne
w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka
ludzkiego
HPV”, które przeprowadził
wykwalifikowany personel
medyczny. W tym samym

REKLAMA

ZATRUDNIĘ

czasie lekarze spotkali się
z rodzicami, którzy zostali
poinformowani o zaletach
szczepień przeciwko HPV
oraz sprawach organizacyjnych, dotyczących przebiegu szczepień.
- Realizatorem programu jest Centrum Medyczne Nowe Miasto z siedzibą
w Wałbrzychu, przy ul. 11
Listopada 116. Szczepienia
rozpoczęły się w drugiej połowie kwietnia br. Rejestracji
osobiście lub telefonicznie
dokonują rodzice dziewczynek, od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do
godz. 17.00 - Nr telefonu 74849-21-70. Koszt podania

cyklu trzech dawek szczepionki,
poprzedzonych
kwalifikacyjnymi badaniami lekarskim, jest w całości
sfinansowany z środków
budżetowych Gminy Wałbrzych. Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda
rodziców. W tym celu należy
wypełnić „Formularz zgody
na szczepienie”. W przypadku, kiedy rodzic nie zdecyduje się zaszczepić dziecka,
prosimy o pisemną informacje na w/w formularzu o
braku wyrażenia zgody na
szczepienie – wyjaśniają organizatorzy akcji.

(RED)

REKLAMA

KREDYT
z małą ratą

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT
DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku
• TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH •

KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II

tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

bez

BIK

kierownika warsztatu
Wymagane
doświadczenie
w pracy na stanowisku
kierownika warsztatu
oraz znajomość budowy
samochodów ciężarowych
i maszyn budowlanych
tj. koparki, ładowarki itp.

tel. 607 799 084

Dni Szczawna-Zdroju
XXXVI Dni Szczawna-Zdroju upłynęły pod znakiem dobrej zabawy, wielu
atrakcji i niespodzianek.
Większość imprez zlokalizowanych było w obrębie
parku Zdrojowego, gdzie
odbyły się koncerty i pokazy
artystyczne.
W sobotę można było posłuchać koncertu Zespołu
DeCOLT oraz Andreo & Karina jako Albano & Romina
Power. Poza sceną dzieci mogły skorzystać z dmuchanych
zjeżdżalni, kul wodnych i eurobungy. Z myślą o najmłodszych przygotowano też gry
plenerowe i animacje. Scenę
opanowali też najmłodsi –
wystąpiły dzieci z Miejskiego
Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz Grupa Akrobatyczno – Cyrkowa MOK. W niedzielę na scenie można było
zobaczyć ponownie Zespół
DeCOLT, The last Ride oraz
uElectro Górali. Scena w parku Zdrojowym należała też do
młodzieży – wystąpiły zespoły:
dersky, Wrzask i inni młodzi lokalni artyści.
W tegorocznych obchodach Dni Szczawna-Zdroju
nie zabrakło też imprez towarzyszących. Na kortach
tenisowych odbył się między
innymi: Międzynarodowy Turniej Kobiet w tenisie ziemnym
SZCZAWNO CUP 2016, a na
kompleksie boisk przy ul. Topolowej 5 – Małe Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej, Piknik Lekkoatletyczny uczniów
Publicznego
Gimnazjum,
mecz piłki nożnej Ligi Okręgowej Juniorów, A klasy MKS
Szczawno-Zdrój – Zieloni Mrowiny. Hala sportowa przy ul.
Słonecznej też tętniła życiem

Dni Szczawna Zdroju cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
- odbył się tam turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży
McDonald’s CUP oraz turniej
piłki nożnej dla dzieci o Puchar
Burmistrza Szczawna-Zdroju.
Instytucje kultury także
świętowały Dni Szczawna. W
Miejskiej Bibliotece odbyło
się przedstawienie „Brzechwa
znany i nieznany dla dzieci
i dorosłych” przygotowane
przez grupę teatralną działającą przy bibliotece. Z myślą
o całych rodzinach zorganizowano grę miejską – zagadki,
zadania, aktywność fizyczna.
W Teatrze Zdrojowym odbył
się Wieczór Wokalno-Teatralny w wykonaniu podopiecznych stowarzyszenia „Motyl”.
W sobotę wystąpiły Zespoły z
Mokrzeszowa i Świdnicy, które
zgromadziły całą salę widzów.
Aplauz na koniec świadczył
o wspaniałym, wzbudzającym niezapomniane emocje
występie artystów. Obchody
Dni Szczawna-Zdroju zakończyły się tradycyjnie pokazem
sztucznych ogni.
- Dziękujemy za tak liczne
przybycie i za doskonałą zabawę. Liczymy, że spędziliście
Państwo miłe chwile podczas
święta naszego miasta – mówi
w imieniu organizatorów
Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna Zdroju.
(RED)
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Obwodnica
na sesji

Uzdrowieni przez dotyk

W piątek, 10 czerwca o godz.
13.00 w sali narad nr 101 (I
piętro) Urzędu Miejskiego w
Boguszowie-Gorcach
odbędzie się XXIII, nadzwyczajna
Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach. Rajcy będą
podejmowali dwie uchwały.
Pierwsza dotyczy uchylenia
uchwały nr XVIII/115/2016 Rady
Miejskiej Boguszowie-Gorcach
z 22 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia od Gminy Wałbrzych
przez Gminę Boguszów-Gorce
realizacji zadania publicznego
w zakresie zarządzania drogami, polegającego na wykonaniu
dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania
przetargowego na wyłonienie
wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz udzielenia pomocy
finansowej Gminie Wałbrzych
dla projektu pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy
Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie
Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”. Druga będzie dotyczyła
udzielenia odpowiedzi na skargę
Wojewody Dolnośląskiego na
uchwałę nr XVIII/115/2016 Rady
Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 22 stycznia 2016 r.
(RED)

Dłonie pełne energii
- Bałem się, że mi nogę
utną. Na szczęście trafiłem
do pana Darka – pan Marian
Michalica nie kryje wzruszenia. Od ponad dwudziestu
lat zmaga się z cukrzycą. Od
kilku ze stopą cukrzycową.
W ostatnim okresie lekarze
zaczynali wspominać o konieczności amputacji. Siostra namówiła go na wizytę
u wałbrzyskiego uzdrowiciela.
- Bo ja sama miałam mięśniaki i strasznie mnie kolana
bolały. Po kilku wizytach u
pana Darka mięśniaki zniknęły, a kolana przestały boleć.
No i zniknęła mi egzema na
ręce, więc mówię do Mariana „pomógł mnie, pomoże
i tobie. Przyjeżdżaj do Wał-

brzycha!” – opowiada. I rzeczywiście, w październiku
brat zjawił się u pana Darka.
– Nie dawał wielkich nadziei,
mówił, że ze stopą cukrzycową trudna sprawa. Ale spróbował. I jest efekt! – cieszy się
pan Marian. Bo po siedmiu
wizytach u uzdrowiciela lekarze stwierdzili znaczną poprawę. O amputacji nawet nie
ma mowy.
- Ale i bez lekarzy przecież
widziałem poprawę. Ranki i
owrzodzenia się zaczęły goić.
Teraz ich w zasadzie nie ma.
I boleć przestało – cieszy się
pan Marian. Przy okazji minęły mu też bóle kręgosłupa,
choć nawet o nich uzdrowicielowi nie wspominał. –
Najważniejsze, że pan Darek

Miałam mięśniaki i strasznie mnie kolana bolały.
Po kilku wizytach u pana Darka mięśniaki zniknęły,
a kolana przestały boleć

uratował mi życie. Bo co to za
życie bez nogi? Ani na grzyby
pójść, ani z wnukami się pogonić…
Z wnukiem dla odmiany
przyszła pani Maria Lissek.
Przed dwoma laty sama skorzystała z jego pomocy, bo
miała guzek piersi. Po czterech wizytach zmalał o połowę, po kolejnych czterech
nie było po nim śladu. – A
moja lekarka rodzinna po badaniach kontrolnych wzięła
telefon od pana Dariusza.
Dla swojej mamy – opowiada
pani Maria. Więc teraz przyszła do pana Darka z wnukiem, bo bardzo chciał mieć
zwierzątko, a był alergikiem. –
Na wszystko uczulony, na trawy, na pyłki, na sierść. Długo
przekonywałam córkę, że zabiorę Kubusia do pana Darka.
Bo córka mówiła, że w gusła
nie wierzy.
Teraz już wierzy, bo po
czterech wizytach u pana
Darka wybrała się z Kubą do

TANIE ZDJĘCIA !!!
• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE
FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

Nie dawał wielkich nadziei, mówił, że ze stopą
cukrzycową trudna sprawa. Ale spróbował.
I jest efekt!
znajomych, u których jest
pies i kot. Chłopak bawił się
ze zwierzętami i nic się złego
nie działo. A przecież jeszcze
niedawno od zetknięcia ze
zwierzęciem zaczynał się dusić, twarz czerwieniała, pojawiała się wysypka. Teraz nic.
- Jak pomógł synowi, to i
ja spróbowałam. I faktycznie,
bóle migrenowe zmniejszyły
się już po pierwszej wizycie,
po drugiej jeszcze bardziej.
I pomyśleć, że gdyby się teściowa nie uparła, to bym tam

nigdy syna nie zaprowadziła.
Zresztą pan Darek nie obiecywał, że pomoże. Mówił tylko,
że może spróbować, a słysząc, że jestem fizykiem sam
zapytał, czy wierzę w tę energię. Powiedziałam, zgodnie z
prawdą, że nie, a on na to z
uśmiechem: „No to zobaczymy, czy jest, czy jej nie ma”.
Teraz już wiem, że w dłoniach
pana Darka jest jakaś dziwna
energia. I że ta energia czyni
cuda.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok pogotowia ratunkowego).
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
REKLAMA

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

Nasza specjalność
- dania z dziczyzny!
Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Gościniec Sudecki
Głuszyca
ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Zapraszamy kibiców
do oglądania najważniejszych
wydarzeń sportowych
na naszym wielkim ekranie!
Wstęp wolny!
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Terroryzm po polsku
Janusz
Bartkiewicz

Mocno intryguje mnie sprawa wrocławskiego "bombera",
studenta III roku inżynierii mechanicznej na wydziale chemii
Politechniki Wrocławskiej, a
więc - zdawałoby się - człowieka inteligentnego. Zanim
zrealizował swój zamiar, długo
się do niego przygotowywał,
więc cały czas zastanawiam się,
dlaczego swoją bombę umieścił w jaskrawożółtej torbie?
Przecież nawet już absolwenci
szkoły podstawowej wiedzą
co to jest monitoring miasta, a
tenże "terrorysta" zachowywał
się tak, aby był jak najbardziej
zauważalny, czyli łatwy do namierzenia, umożliwiający szybki sukces policji. Coś mi tu nie
gra i zastanawiam się, czy nie
ma to aby jakiegoś związku z
wprowadzeniem w życie tzw.
ustawy
antyterrorystycznej,

którą społeczeństwo przyjęło
bardzo nieprzychylnie.
Przypomina mi się sprawa
rozmieszczenia - 20 października
2005 r. - trzynastu atrap ładunków wybuchowych na ulicach
Warszawy, tuż przed drugą turą
wyborów na urząd prezydenta
RP (23.10.2005), które - jak wiadomo - wygrał Lech Kaczyński.
Ówcześni „warszawscy terroryści” swoje ładunki oznaczyli łatwo dostrzegalnym napisem „nie
dotykać”, chyba tylko po to, aby
- tak jak tą jaskrawożółtą torbę szybko zlokalizować. Pierwszego
terrorystę, a w zasadzie jego atrapę, zatrzymano 4 listopada 2006
roku, a więc rok po zdarzeniu,
co zostało okrzyknięte wielkim
sukcesem policji. Następnych
sprawców (siedem osób) zatrzymano 11.11.2009 r. na gorącym
uczynku, kiedy podkładali kolejną atrapę na ul. Senatorskiej w
Warszawie.
Z następnym zamachem,
a w zasadzie jego zamiarem,
mieliśmy do czynienia w przypadku Brunona K. ps. Doktor,
który ponoć zamierzał wysadzić
budynek polskiego Sejmu w
REKLAMA
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czasie jego sesji z udziałem prezydenta i premiera (przypomnę:
Bronisława Komorowskiego i
Donalda Tuska). Został zatrzymany 9 listopada 2012 roku. Z dostępnych informacji prasowych
wynika, że w zasadzie miał tylko
taki zamiar (opowiadał o tym
swoim znajomym), a - zgodnie
z polskim kodeksem karnym sam zamiar nie jest karalny. Aby
można było postawić mu zarzuty karne, wskazano, że utworzył
grupę przestępczą o charakterze
zbrojnym, w skład której, poza
nim, wchodzili trzej agenci ABW
i jeden tajny współpracownik
tych służb. Zgodnie z polskim
kodeksem karnym, karalne jest
samo członkostwo w takiej grupie, bez konieczności dokonania
jakiegokolwiek czynu zabronionego. Jednakże przed sądem
stanął sam Brunon K. (również
chemik). W toku śledztwa nie
odnaleziono ani broni, o której
posiadanie był oskarżony (35
sztuk), ani transportera opancerzonego, jak również materiałów wybuchowych, które miały
być użyte w zamachu. I tylko na
marginesie dodam, że sprawa
ta wybuchła zaraz po tym, gdy
rządzący (PO-PSL) zapowiedzieli
wprowadzenie zmian w ustawie
o ABW, które odbierały tej służbie uprawnienia śledcze. Proces,
który rozpoczął się 28 stycznia,
trwa do dziś i w zasadzie nikogo
już nie interesuje. Ciekawe dlaczego?
Lecz nie tylko w III RP mieliśmy do czynienia z polskimi terrorystami, bo tacy występowali
również w czasach PRL. Przypomnę te najważniejsze. Nieudany
zamach na I sekretarza KC KPZR
Chruszczowa i I sekretarza KC
PZPR Władysława Gomułkę,
przeprowadzony 15 lipca 1959
roku w Zagórzu, obecnej dzielnicy Sosnowca. I również nieudany
zamach na Gomułkę, przeprowadzony w tym samym mieście
3 grudnia 1961 roku. Sprawcą
ich był (wpadł po drugiej próbie) Stanisław Jaros (elektryk),
skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano 5 stycznia 1963 roku.
Kolejny (tym razem udany) akt
terroryzmu miał miejsce 6 października 1971 roku w Opolu,
dokonany przez dwóch pracowników naukowych tamtejszej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
którzy w auli tej uczelni podłożyli, a następnie odpalili ładunki
wybuchowe. Na szczęście nikt
nie ucierpiał. 7 października w
auli tej miała się odbyć uroczysta
akademia z okazji Dnia Milicjanta,
w trakcie której miano wręczać
nagrody i odznaczenia funkcjonariuszom tłumiącym protesty
na wybrzeżu w grudniu 1970.
Wybuch, który przypadkowo
nastąpił o godz. 0:40, poważnie
uszkodził aulę, małą część zasobów bibliotecznych oraz bufet.
Wyleciał w powietrze dach auli i

zapadła się podłoga. Sprawców:
Jerzego i Ryszarda Kowalczyków
(obydwaj doktorzy fizyki) zatrzymano po pięciu miesiącach. Jerzy Kowalczyk skazany został na
karę śmierci, a Ryszard na 25 lat
pozbawienia wolności. Wyroki te
wzbudziły protesty wśród niezależnej opinii publicznej w Polsce
(wiadomo, zamach był na funkcjonariuszy MO i osób z ekipy
rządzącej, a więc rzec można, że
dozwolony) i w krajach zachodnich. Petycję, w której domagano się złagodzenia kar dla braci
podpisało 6 tys. Polaków, w tym
ludzie kultury, sztuki i Kościoła.
Działania te m.in. spowodowały,
że władza ustąpiła i 19 stycznia
1973 roku Rada Państwa wydała
akt łaski zamieniając Jerzemu Kowalczykowi wyrok kary śmierci
na karę 25 lat więzienia. W kolejnych latach obydwaj zostali
warunkowo zwolnieni z więzień:
Ryszard w 1983 r., Jerzy w 1985 r.
Obecnie, w demokratycznej i kochającej prawo i sprawiedliwość
III RP, owi terroryści traktowani są
jako bohaterowie walki z „komunistycznym terrorem”. Na marginesie dodam, że straszny musiał
to być terror, na co wskazują losy
wyroków tychże zamachowców.
Następny zamach miał miejsce
19 kwietnia 1979 r. gdy nieznany
do dzisiaj sprawca zdetonował
dwa ładunki wybuchowe pod
pomnikiem Lenina w Nowej Hucie. Eksplozja była tak potężna,
że w pobliskich domach wyleciało kilkaset szyb. Sam monument
ucierpiał jednak niewiele. Uszkodzeniu uległa jedynie pięta.
Dokonywania zamachów bombowych planował też dzisiejszy
poseł z PO Stefan Niesiołowski,
który w 1970 roku wymyślił akcję
podpalenia muzeum Lenina w
Poroninie i wysadzenia pomnika
twórcy komunizmu. Jednakże
Służba Bezpieczeństwa wpadła
na trop organizacji („Ruch”) i
aresztowała jej członków. Zało-

SALON FRYZJERSKI
W GALERII VICTORIA W WAŁBRZYCHU

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ
FRYZJERKĘ
Z DOŚWIADCZENIEM

tel. 604 24 14 22
Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
życiel i liderem tej organizacji
(Stefan Niesiołowski) został skazany na siedem lat więzienia.
Także Wałbrzychu mieliśmy
przypadek skutecznego zamachu terrorystycznego, dokonanego w połowie lat 80-tych XX
wieku, przez dwóch młodych
mieszkańców Świebodzic. Jego
sprawców udało się nam (grupa
w składzie kpt. Jerzy Konarzewski i kpt. Franciszek Korbal i por.
Janusz Bartkiewicz) ustalić i za-

trzymać. Zamach ten polegał na
odpaleniu bomby własnej konstrukcji (odpalonej za pomocą
czasomierza), podłożonej pod
milicyjną „nyskę”, stojącą na parkingu ówczesnego Rejonowego
Urzędu Spraw Wewnętrznych
przy ul. B. Chrobrego, czyli dzisiejszej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Ale o tym na
łamach Tygodnika DB 2010 już
pisałem.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Majowa łąka
Zakończył się miejski
konkurs plastyczny „Majowa łąka”, zorganizowany w
ramach obchodów Dni Podzmacza 2016.
Konkurs
zorganizował
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”, w którym odbyła się ta uroczystość, oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, natomiast partnerem
była firma Sto. Konkurs przeznaczono dla uczniów klas 0-III
wałbrzyskich szkół. Wpłynęło
369 prac. Komisja przyznała
12 nagród oraz 18 wyróżnień
w 4 kategoriach wiekowych.
Laureaci otrzymali nagrody

rzeczowe, słodycze oraz okolicznościowe dyplomy.
I miejsca: Maja Międzybrodzka, kl. 0, OSK SM „Podzamcze”, Kuba Wiśniewski,
kl. I, Marianna Zarzycka, kl. II,
(oboje PSP nr 28), Karolina
Mrozowska, kl. III, PSP nr 21.
II miejsca: Wiktoria Matczuk, kl. 0, PSP nr 2, Kamil Iwanowski, kl. I, ZSI, Amelia Szczęsna, kl. II, Jakub Niedźwiecki,
kl. III (oboje PSP nr 21).
III miejsca: Zuzanna Kołodziej, kl. 0, PSP nr 2, Karolina
Matusik, kl. I, PSP nr 37, Hanna
Olejarnik, kl. II, ZSI, Oliwier Kotlorz, kl. III, PSP nr 37.
Wyróżnienia: Julia Barszcz,
kl. 0, Anna Wiraszka, kl. 0

(obie PSP nr 2), Nadia Langer, kl. 0, PSP nr 21, Oliwia
Michalska, kl. I, PSP nr 23, Alicja Rybińska, kl. I, PSP nr 28,
Alicja Bartczak, kl. I, PSP nr
21, Paulina Nikiel, kl. I, PSP nr
37, Wiktoria Bolejko, kl. I, ZSI,
Gracja Leszczyński, kl. II, PSP
nr 23, Kaja Łabuz, kl. II, PSP
nr 37, Paulina Partyńska, kl. II,
OSK SM „Podzamcze”, Vanrsa
Rogozińska, kl. II, Nikola Żelichowska, kl. II (obie PSP nr
21), Klaudia Owcarz, kl. III, ZSI,
Oliwia Antonowicz, kl. III, PSP
nr 21, Kamil Grzesik, kl. III, PSP
nr 21, Aleksandra Wilczyńska,
kl. III, PSP nr 28, Sonia Namlik,
kl. III, PSP nr 37.
(BAS)
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Dzień dziecka w powiecie

Najlepsza agroturystyka

Wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, odwiedził wszystkie placówki oświatowe
i opiekuńczo-wychowawcze w
Powiecie Wałbrzyskim, by złożyć
dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.
Nie obyło się oczywiście bez drobnych podarunków, które wywołały najszczerszą radość na ich twarzach. „Tam
gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba” hasło to pokazuje jak bardzo dzieci są
dla nas cenne i ważne, a najważniejsze
powinno być dla nas ich szczęście. Nie
pozostało nam nic innego jak dołączyć
się do życzeń dla Was, Kochane Dzieciaki. Dużo radości i szczęścia!

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. W 2015 roku tytuł ten
zdobyło gospodarstwo pn. "Zacisze Trezch Gór" znajdujące się w
Jedlinie Zdroju, prowadzone przez
Zofię i Wiesława Sosnowskich oraz
Wiolettę i Pawła Mierzejewskich.
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
przy udziale Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
– Powiatowego Zespołu Doradców
w Wałbrzychu. Podstawowym celem
konkursu jest: wskazywanie agroturystyki, jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym przynoszącym dodatkowy dochód; promocja
i reklama gospodarstw agroturystycznych; podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki
wiejskiej. Przedmiotem oceny gospodarstw agroturystycznych, biorących
udział w konkursie, są następujące
kryteria: jakość świadczonych usług;
standard gospodarstwa (estetyka otoczenia, higiena wyżywienia i pomieszczeń, wyposażenie gospodarstwa
itp.); szczególne atrakcje związane z
gospodarstwem rolnym i okolicą (zajęcia sportowe i rekreacyjne); aktywność
gospodarza w propagowaniu własnej
oferty agroturystycznej.
W konkursie uczestniczą właściciele gospodarstw agroturystycz-

Rodzinny piknik
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, przy
wsparciu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, zorganizowało po raz pierwszy piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka.
Rodzinna piecza zastępcza w Powiecie Wałbrzyskim bardzo
dobrze funkcjonuje, a dzięki tego typu imprezom ma szanse na
jeszcze lepszą integrację rodzin zastępczych. Liczba uczestników
pikniku przerosła oczekiwania organizatorów, a sam program
(konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji) podobał się nie
tylko dzieciom, ale również dorosłym. Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się coroczną tradycją, na którą dzieci będą czekać
z niecierpliwością. Zespołowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej składamy wielkie podziękowania za trud włożony w organizację pikniku.

nych oraz oferenci w ramach turystyki wiejskiej. Zgłoszenie uczestnictwa
w konkursie następuje poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z
oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na udział w konkursie (druk w załączniku do regulaminu na stronie
powiat.walbrzych.pl) do DODR – z
dopiskiem do Pani D. Szczęśniak. Do
konkursu mogą przystąpić laureaci
ubiegłorocznej edycji pod warunkiem przeprowadzenia istotnych
zmian modernizacyjnych/remontowych w gospodarstwie. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z
dniem 20 lipca 2016 roku. Konkurs
odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 8 gospodarstw. Maksymalna
liczba zgłoszonych gospodarstw to
13.
Konkurs jest jednoetapowy.
Oceny zgłoszonych gospodarstw
agroturystycznych oraz wyłonienia
laureatów, po przeprowadzonej w
lipcu wizji w gospodarstwach agroturystycznych, dokona Powiatowa
Komisja Konkursowa, powołana zarządzenie Starosty Wałbrzyskiego
na podstawie pisemnego zgłoszenia
uczestników przez Powiatowy Zespół Doradców. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu
2016 roku. Zwycięzcom i uczestnikom konkursu zostaną przyznane
nagrody starosty w formie bonów
pieniężnych.
REKLAMA

HOT LAST 2016

OSTATNIE MIEJSCA
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 26.06 - 07.07 1 999 PLN
1 000 PLN!!!
• 05.07 - 16.07 1 999 PLN
1 299 PLN!!!
• 14.07 - 25.07 1 999 PLN
1 299 PLN!!!
• 23.07 - 03.08 1 999 PLN
1 299 PLN!!!
• 01.08 - 12.08 1 999 PLN
1 299 PLN!!!
• 10.08 - 21.08 1 999 PLN
1 299 PLN!!!
• 19.08 - 30.08 1 999 PLN
1 299 PLN!!!
DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!!

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ
AUTOKAREM!!!
• 26.06 - 07.07 • 05.07 - 16.07 • 14.07 - 25.07 • 23.07 - 03.08 • 01.08 - 12.08 • 10.08 - 21.08 • 19.08 - 30.08 -

1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN

1 199 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM wszystko w cenie
• 16.06 - 27.06 2 599 PLN
1 750 PLN!!!
• 27.06 - 07.07 3 299 PLN
2 199 PLN!!!
• 07.07 - 18.07 3 299 PLN
2 299 PLN!!!
• 18.07 - 28.07 3 299 PLN
2 199 PLN!!!
• 28.07 - 08.08 3 299 PLN
2 299 PLN!!!
• 08.08 - 18.08 3 299 PLN
2 199 PLN!!!
• 18.08 - 29.08 3 299 PLN
2 299 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 2 299 PLN
1 599 PLN!!!

WCZASY I OBOZY W POLSCE!!!

GRZYBOWO • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
REWAL • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
SZCZAWNICA • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
JASTRZĘBIA GÓRA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY • od 1 199 PLN

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE
OD 15.06 DO 31.08 - CODZIENNIE!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

DB2010
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Sąsiedzka aktywność
-Trasę #ACTIVE Głuszyca-Jedlina-Zdrój uważamy za
otwartą- tymi słowami, wypowiedzianymi podczas Festynu Sąsiedzkiego w Kompleksie Pałacowym Jedlinka,
burmistrzowie Głuszycy i Jedliny- Zdroju - Roman Głód
i Leszek Orpel uroczyście
otworzyli 20-kilometrową
trasę łącząca sąsiadujące ze
sobą gminy.
Rowerzyści, biegacze i
miłośnicy
nordic-walking
wyruszyli, by poznać trasę
#ACTIVE. Leszek Orpel, wraz
z biegaczami, pokonał trasę
wyznaczoną w Głuszycy, a Roman Głód prowadził jedlińską
trasą grupę rowerzystów. W
tym samym czasie na placu
przy Kompleksie Pałacowym
Jedlinka mieszkańcy Głuszycy
i Jedliny-Zdroju promowali i
poznawali różne formy aktywności.
Pokaz treningu siłowego
zaprezentowali
zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM Głuszyca, których
trenuje Jacek Kędzierski, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Publicznym

Park aktywności
zaprasza!

Burmistrzowie Roman Głód i Leszek Orpel dokonali uroczystego
otwarcia trasy #ACTIVE.
w Głuszycy. Na scenie pięknie
zatańczyła 10-letnia głuszyczanka Amelka Nadkańska,
uczestnicząca w zajęciach
zumby prowadzonych przez
Magdalenę Truszczyńską w
Centrum Kultury w Głuszycy.
Mieszkańcy
Jedliny-Zdroju
uczyli przybyłych na festyn,
jak aktywnie spędzić czas,
grając w bule. W pełnych radości i energii tańcach zumby zaprezentowała się grupa
dzieci z Jedliny-Zdroju pod

Festyn Sąsiedzki zgromadził wielu mieszkańców Jedliny Zdroju
i Głuszycy.

okiem Anety Marciniuk. Po
odśpiewaniu swojego hymnu,
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Głuszycy, którzy
często maszerują z kijkami,
wzięli udział w rozgrzewce
poprowadzonej przez Krzysztofa Krzymińskiego, instruktora nordic-walking z Głuszycy.
Pokaz treningu dla biegaczy
poprowadzili Ewa Sobieraj i
Andrzej Kolisz, biegacze zaangażowani w organizację ultramaratonu Waligóra Run Cross
Głuszyca i Biegu Szlakiem Riese.
Prócz treningu fizycznego
organizatorzy festynu przygotowali dla przybyłych również trening intelektualny.
Odpowiadający
poprawnie
na pytania w quizie wiedzy o
sąsiadach – Głuszycy i Jedlinie-Zdroju - otrzymywali upominki.
- Dziękujemy za wspólnie
spędzone popołudnie i zapraszamy do aktywności na trasie
#ACTIVE - dodają gospodarze
obu gmin: Roman Głód i Leszek Orpel.
(RED)

Park aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju przygotował na
sezon letni moc atrakcji dla
odwiedzających. Gwarantowane emocje na wysokim poziomie! Na spragnionych wrażeń czeka taka ilość
i różnorodność atrakcji, że
każdy z pewnością znajdzie
coś dla siebie. I to zarówno w
przypadku najmłodszych, jak
i dorosłych, amatorów oraz
wytrawnych wyczynowców.
Jest w czym wybierać, bowiem do dyspozycji są: tor saneczkowy, zjazd na pontonie,
karuzela rotondo, hulajnoga
i deskorolka górska. W parku
linowym do wyboru są trasy,
zróżnicowane pod względem
poziomu trudności: „Maluch”,
„Junior”, „Standard”, „Extremum”, „Tyrolka” oraz wieża
wspinaczkowa. Magnesem
przyciągającym do Parku aktywności Czarodziejska Góra
w Jedlinie-Zdroju są bardzo
konkurencyjne ceny, praktycznie na każdą kieszeń. Za
zjazd na torze saneczkowym
lub pontonowym zapłacimy
już od 2 zł, a dzieci do lat 3
mogą zjeżdżać bezpłatnie.
Za godzinną wspinaczkę na
wieży dzieci i młodzież do 16
lat zapłacą tyle, ile mają lat.
Jednakże prawdziwym hitem z jest nowość – bilet na
wszystkie atrakcje, uprawniający do jednorazowego
skorzystania z każdej z licznych propozycji. Wykupienie
tej opcji (już od 50 zł za osobę) pozwala zaoszczędzić
ok. 70-90 zł! Jak widać, warto
przybyć do jedlińskiego centrum aktywności i zabawy dla
całej rodziny.

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

na miejscu • na wynos • z dowozem
Familia

(RED)

Do 23 czerwca trwają
zapisy do udziału w konkursie na najlepszą zupę w
XIV Dolnośląskim Festiwalu Zupy w Jedlinie – Zdroju. Każdy, kto przygotuje
5 litrów zupy będzie miał
szansę na wygranie atrakcyjnych wczasów!
XIV Dolnośląski Festiwal
Zupy odbędzie się 26 czerwca 2016 r. w Jedlinie-Zdroju.
O jego wysokiej randze najlepiej świadczy tytuł Największe Turystyczne Wydarzenie Regionu, przyznany
przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.
Dla zwycięzców festiwalowego konkursu na najlepszą zupę przewidziano
atrakcyjne nagrody. W kategorii osoba fizyczna będą
to wczasy w Chorwacji dla 2
osób, ufundowane przez Organizację Usług Turystycznych Zbigniew Górnicki.
Nagrodą główną w kategorii
wystawca instytucjonalny są
wczasy dla 1 osoby w Port

Grimaud (Francja), ufundowane przez Biuro Podróży
„Juventur Travel” Sp. z o.o.
Dodatkową nagrodą w tej
kategorii będą vouchery na
reklamę (za I miejsce o wartości 5 tys. zł, II m-sce-3 tys.,
III m-sce-2 tys.) w Gazecie
Wrocławskiej,
Panoramie
Wałbrzyskiej i na portalu
naszemiasto.pl. Uczestnicy
konkursu mają możliwość
promowania swojej działalności przez umieszczenie
materiałów reklamowych na
swoim stanowisku podczas
imprezy oraz umieszczenie
banerów, plansz i innych reklam w miejscach uzgodnionych z organizatorem.
Zgłoszenia przyjmowane
są w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska
13, telefonicznie: 74 8455249
wew. 22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biblioteka@jedlinazdroj.eu
do 23 czerwca 2016 r. do
godz.12.00.

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
TANIEJ
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Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

(RED)

Co rok do Jedliny Zdroju na Dolnośląski Festiwal Zupy zjeżdżają tysiące
osób z kraju i zagranicy.

REKLAMA
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DOWOZIMY

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

Dolnośląski
Festiwal Zupy

REKLAMA

Sprzedam nowe domy
w Wałbrzychu dzielnica Konradów

Domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej:
• 2 łazienki, 5 pokoi, kuchnia, wiatrołap,
garaż o pow. 19,31 m2
• pow. całkowita zabudowy
od 171,31m2 do 188 m2

tel. 607 799 084, 601 587 335
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Międzynarodowy sukces
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie zostali w Danii
wicemistrzami lekkoatletycznej olimpiady dla młodych sportowców. Polskiej
drużynie kibicował m.in. znany na świecie aktor Nickolaj Coster - Waldau.
Olimpiada lekkoatletyczna
dla uczniów z różnych stron
świata jest organizowana w
duńskim mieście Holbaek już
od 35 lat. W tym roku wzięli
w niej udział uczniowie m.in.
z Grenlandii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Węgier, Niemiec, Danii i z Polski. Nasz
kraj reprezentowali uczniowie
mieroszowskiej podstawówki: Adam Chowanek, Patryk
Gutkowski, Kamil Różnowicz,
Kacper Woszczek i Oskar Woźny. Drużynę przygotowali do
zawodów nauczyciele szkoły,
głównie nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech

Mieroszowscy uczniowie z aktorem znanym z serialu „Gra o Tron”.
REKLAMA

Oleszkiewicz, wspierany przez
emerytowanego już wuefistę
Zbigniewa Kolanko.
- Nasza drużyna spisała
się świetnie! Zajęła II miejsce,
mając niemal czterystu rywali
- cieszy się Zbigniew Kolanko.
- Udział w olimpiadzie to wielkie, sportowe przeżycie dla
tych dzieci i niesamowita przygoda. Część podróży odbyła
się promem, zawody zostały
rozegrane na nowoczesnym
stadionie, uczniowie zwiedzili
też Kopenhagę - opowiada.
Co ciekawe, mieroszowską drużyną zainteresował się
słynny duński aktor Nickolaj
Coster - Waldau, znany z popularnego na całym świecie
serialu „Gra o Tron”!
- Niespodziewanie został
naszym fanem! Chętnie pozował z nami do zdjęć, dużo rozmawiał. Gwiazdor, który był
gościem honorowym olimpiady, okazał się miłym i skromnym człowiekiem. Wszyscy na
stadionie zazdrościli nam takiego kibica! – śmieje się Zbigniew Kolanko.
To pan Zbigniew, gdy był
jeszcze czynnym nauczycielem mieroszowskiej podstawówki, nawiązał kontakt z
organizatorami duńskiej olimpiady. Od tamtej pory stara się
- nawet teraz, będąc na emeryturze - by dzieci z Mieroszowa
mogły co roku wyjeżdżać do
Danii.
- Wiele zależy jednak od
pieniędzy. W tym roku wyjazd mógł się odbyć dzięki
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Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie
ul. Skarżyska 6,
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
wsparciu Kopalń Surowców
Skalnych w Bartnicy, Urzędu
Gminy w Mieroszowie oraz
mieroszowskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej. W imieniu
uczniów serdecznie dziękuję!
- podkreśla Zbigniew Kolanko.
(RED)

Rajd eko szlakiem

17 czerwca - GŁOGÓW,
18 czerwca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,
19 czerwca - WROCŁAW, 20 czerwca - LUBIN i LEGNICA

Młodzież z Gimnazjum
im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie oraz
Domu Dziecka „Cahtarina”
w Nowym Siodle aktywnie
świętowała Dzień Dziecka,
uczestnicząc w rajdzie ekologicznym na Lesistej Wielkiej. W ramach zajęć na Eko
Szlaku i w Eko Klasie, odbyły
się trzy patrole, mające za
zadanie
zaobserwowanie
piękna lokalnej przyrody
oraz przygotowanie materiałów zdjęciowych dotyczących promocji ekologii i
piękna Gór Suchych.
- Spotkanie młodzieży z
ekologią to część zainicjowanego przez Gminę Mieroszów pomysłu , który uzyskał
wsparcie Funduszu Toyoty w
ramach akcji „Dobre pomysły
zmieniają świat”. Do realizacji
projektu EKO-SZLAKU włączyły się także: Nadleśnictwo
Wałbrzych, Dolnośląskie Parki
Krajobrazowe, Firma Friedlander, Zebra Sp z o.o , PGK Sani-

kom Sp z o.o , PHU LAS BUD
s.c, PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Gimnazjum im. Krzysztofa
Kieślowskiego,
Państwowy
Dom Dziecka „CATHARINA”,
drużyna VIRTUS Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie „Dolina Inspiracji
z Sokołowska oraz wielu ludzi,
którzy cały czas wspierają tę
inicjatywę.
Zadania postawione dziecięcym eko-patrolom zostały
wykonane celująco, młodzież
uczestniczyła również w grach
i zabawach sportowych. Imprezie patronował i nad jej
przebiegiem czuwał burmistrz
Mieroszowa Marcin Raczyński,
który przyjął również uroczystą deklaracje harcerzy z ZHR
Virtus prowadzenia systematycznej obserwacji Eko Szlaku.
Na koniec wszyscy posilili się
przy ognisku, posprzątali szlak
wyrzucając znalezione odpadki do wyznaczonych pojemników. Kiedy ostatni uczestnicy
odjeżdżali autobusem spadł

Uczniowie z gminy Mieroszów
podczas zajęć na Eko Szlaku
i w Eko Klasie
ulewny deszcz, żegnając naszych ekologów. Wszystkim
jeszcze raz dziękujemy za
uczestnictwo i wsparcie projektu, a turystów zapraszamy
na cały szlak, który będzie gotowy na początku lipca 2016 r.
– mówi Wiesław Zalas, zastępca burmistrza Mieroszowa.
(RED)
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Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania laureatów tegorocznego przeglądu talentów wokalnych w ramach Gali Piosenki
Ulubionej. Konkurs organizuje
już po raz siódmy Miejski Dom
Kultury w Świebodzicach. Koncert
finałowy odbędzie się w czwartek,
9 czerwca, o godz. 17:00 w MDK
przy ul. Wolności 13.
(RED)

Kombii
w Świebodzicach
11 i 12 czerwca odbędą się Dni
Świebodzic. W sobotę zagrają i
zaśpiewają gwiazdy muzyki disco polo: Voyager, Gentleman’s,
Sonic, Marioo; zaprezentują się
uzdolnione dzieci i młodzież,
będzie disco-zumba, animacje
dla najmłodszych i wiele innych
atrakcji. W niedzielę kolejne atrakcje dla maluchów, występy lokalnych artystów w ramach „Zostań
gwiazdą Świebodzic”, konkurs piłkarski i mecz pomiędzy radnymi,
krwiodawcami i rodzicami dzieci
z przedszkoli. A na zakończenie
koncert zespołu Kombii. Będzie
także możliwość oddania krwi,
sprawdzenia swoich możliwości
w cyklicznych mistrzostwach w
wyciskaniu sztangi, będzie fitness
na trampolinach, zabawy z harcerzami, stoiska gastronomiczne,
wesołe miasteczko.
(RED)

Remonty i utrudnienia

W Świebodzicach rozpoczął się długo oczekiwany remont fragmentu ul.
3 Maja, na odcinku od ul.
Jeleniogórskiej do ul. Dąbrówki, w kolejnym etapie
prace obejmą fragment ul.
Dąbrówki od przystanku
autobusowego do zjazdu
w ulicę Witolda Pileckiego.
Prace remontowe trwają
także m. in. na ul. Stawowej, niedawno zakończył

się remont nawierzchni ul.
Polnej.
Inwestycja na Osiedlu Piastowskim spowoduje utrudnienia komunikacyjne w tym
rejonie, ponieważ na pewnym etapie prac droga zostanie całkowicie zamknięta,
a jest to jeden z wjazdów
prowadzących na osiedle.
Remont ul. 3 Maja dotyczy
zarówno nawierzchni, jak i
chodników, na odcinku oko-

ło 175 m. Wymianę slupów
linii energetycznej w tym rejonie planuje także Tauron.
Na ul. Dąbrówki, czyli na
fragmencie obwodnicy osiedla, prace dotyczyć będą nawierzchni ulicy i części chodnika. Zarówno jezdnia, jak i
chodniki, będą wykonane z
kostki betonowej. Wartość
prac to około 540 tys. zł, wykonawca – firma Stańczyk –
ma czas do końca sierpnia br.
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PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

W Świebodzicach rozpoczął się remont fragmentu ul. 3 Maja.

ZGK Świebodzice zakończył niedawno remont
dużego odcinka nawierzchni ul. Polnej. Na blisko 1/3
długości wykonano podbudowę jezdni, przełożono
kostkę granitową, wymieniono krawężniki. Ekipy ZGK
wykonały także nową drogę
asfaltową na skrzyżowaniu
ul. Polnej i ul. Rekreacyjnej

KRAZ 7765

Ulubione piosenki

o powierzchni ok 150m2.
Kolejne etapy będą robione
sukcesywnie. Wartość prac
to około 70 tys. zł. Dzieje się
także na ul. Stawowej, gdzie
rozpoczęła się wymiana
chodników po obu stronach
ulicy. Powstanie estetyczna
nawierzchnia z kostki betonowej.
(RED)
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Gmina świętuje
II Dni Gminy Stare Bogaczowice odbędą się 11
czerwca 2016 r. na Stadionie
Sportowym w Starych Bogaczowicach.
- Dla dzieci zorganizowany będzie punkt animacji i
kreatywności, w którym wezmą udział w konkursach,
zabawach, zajęciach rękodzielniczych i florystycznych,

skakaniu na dmuchańcach,
malowaniu buziek, skręcaniu
balonów i zabaw z mega bańkami. Zespół Folklorystyczny
Pieśni i Tańca Indiańskiego
„Catawba” z Wałbrzycha na
stadionie zbuduje wioskę indiańską oraz zaprezentuje
tańce, konkurencje i wspólne
indiańskie zabawy dla dzieci
i dorosłych. Ze swoim pro-

gramem wystąpi także Grupa
Fire Impuls, działająca przy
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
Ciekawą atrakcją będzie kolorowe niebo. W jednym czasie
grupa dzieci wypuści w niebo
ponad 150 kolorowych balonów z helem, tak by stworzyć
nad gminą kolorowe niebo. A
gwiazdą wieczoru będzie Kris
Książę Disco Polo z repertuarem Donatana i Cleo. Po koncercie odbędzie się dyskoteka
pod chmurką. A wieczorem
uczestnicy imprezy, którzy

otrzymają promocyjne naklejki z logo gminy, wezmą udział
w losowaniu cennych nagród,
wśród których mamy m.in. kolację w Gospodzie pod Wieżą,
czy jednodniową wycieczkę
dla dwóch osób z Biura Turystycznego Omnibus Szczawno
Zdrój. Wszystkich mieszańców, a także naszych sąsiadów
serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy podczas II
Dni Gminy Stare Bogaczowice
– zachęca wójt Mirosław Lech.
(RED)
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Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy
ZADZWOŃ

REKLAMA

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

11

Zające poszły w las

3

czerwca
Stadion

w Czarnym Borze

godz. 11:00

Wielkie ognisko,
kiełbaski, grochówka,
animacje dla dzieci

Dobra zabawa
gwarantowana!

4

2

Kolejny etap ratowania
ginącej populacji zajęcy
szaraków
zorganizowali
myśliwi z Górniczego Koła
Łowieckiego „Szarak” w
Wałbrzychu. Setka zajęcy,
pochodzących ze sztucznej
hodowli, została wypuszczona na wolność w gminie
Stare Bogaczowice.
Przy wsparciu WFOŚiGW
zakupiono kolejne 100 szaraków, które zasiliły populację
zajęcy na tym terenie. W akcji
wzięły udział dzieci z miejscowej szkoły podstawowej i Je-

rzy Ignaszak - zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- Nie strzelamy do zajęcy
od 20 lat i na pewno nie mamy
zamiaru tego robić jeszcze
przez 5 lat. Kiedyś myśliwi
strzelali po to, żeby przeżyć,
teraz zwierzynę traktuje się
zupełnie inaczej. Dziś bez myśliwych nie byłoby regulacji
populacji poszczególnych gatunków zwierzyny – mówi Jan
Kocoń, prezes GKŁ „Szarak”.
(RED)

100 zajęcy wypuszczono na wolność w Starych Bogaczowicach.

Zgłoszenie

do biegu można k
ierować
na numer telefon
u:

74 845 05 79

lub e-mail: gzszp
@onet.pl
Więcej informacj
i:
w
ww.gzspczarnyb
Organizatorzy:
or.pl
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze
Wójt Gminy Czarny Bór

Zakończyli rok
Słuchacze Uniwersytetu
III Wieku w Starych Bogaczowicach zakończyli rok
akademicki 2015/2016.
W podziękowaniu za zaangażowanie i chęć zgłębiania
wiedzy, słuchacze otrzymali
dyplomy oraz drobne upominki. Uroczystość uświetnił
występ wokalny dwóch niezwykle zdolnych uczennic Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach: Magdaleny i Roksany.
Największą niespodzianką tej

uroczystości było przedstawienie przygotowane przez
grupę słuchaczy UTW, którzy
uczestniczyli w zajęciach z biblioterapii i elementów teatru,
prowadzonych przez Małgorzatę Leszczyńską. Chociaż rok
akademicki dobiegł już końca
i studenci rozpoczęli przerwę
wakacyjną,
koordynatorzy
UTW zorganizowali dla nich
ognisko integracyjne, które odbędzie się w najbliższy piątek.
(RED)
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WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY
z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.
Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

• założenie i zarejestrowanie w KRS
spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności
gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych
oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi
rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Była wałbrzyszanka z Piaskowej Góry, Agnieszka Wieszczek-Kordus,
nasza jedyna jak dotychczas medalistka olimpijska w zapasach (brąz
w Pekinie, 72 kg), twierdzi, że wyczerpała limit kontuzji i pecha. Ostatnie lata były dla mnie prawdziwie cierniową drogą, więc teraz
powalczę o medal w Rio – powiedziała.
złamał się śrubokręt i został w
kolanie, więc trzeba było dodatkowo je otwierać, aby wyjąć narzędzie - wyjaśniła.
Następnym etapem leczenia była rehabilitacja w City
Zen w Poznaniu, pod okiem
dr Przemysława Lutomskiego
oraz praca na siłowni z trenerem Krajewskim.
- Po kilku miesiącach mogłam nawet trenować na macie.
Przed kolejną operacją czułam
się fantastycznie i po zakończonym treningu wykonałam salto.
Tak nieszczęśliwie, że uszkodziłam łąkotkę - opowiedziała.
W efekcie, jak powiedziała,
nie tylko więzadło wymagało
naprawy, ale jeszcze należało
zszyć łąkotkę i zamiast czterech tygodni o kulach, chodziła z nimi dwa miesiące. Nie był
to jednak koniec jej kłopotów.
- Znowu długa rehabilitacja
i ćwiczenia na siłowni. Myślałam, że skoro już wszystko
naprawione, może być tylko
lepiej. Przeliczyłam się. Zeskakując z trampolinki poczułam
chrupnięcie w kolanie i...znowu trafiłam na stół operacyjny, tym razem na zabieg usunięcia łąkotki - wyliczyła. Ale,
jak zapewniła, nieszczęścia
tylko ją zahartowały.
Pierwszą szansą na zdobycie
kwalifikacji, były ubiegłorocz-

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

Cierniowa droga do Rio
Kwalifikację olimpijską w
kategorii 69 kg, wywalczyła 17
kwietnia, podczas turnieju europejskiego w serbskim Zrenjaninie. - Pierwszy olimpijski
krążek zdobyłam 17 sierpnia
2008 roku. Podczas igrzysk w
Brazylii mój start wypada tego
samego dnia. Uznałam to za
dobry znak - stwierdziła wychowanka Herosa Czarny Bór.
Olimpijski paszport do Londynu, ominął ją w znacznej
mierze z powodu zerwania
więzadeł krzyżowych na MŚ w
Stambule.
- Po wyleczeniu urazu,
wspólnie z trenerem klubowym Piotrem Krajewskim postanowiliśmy rozpocząć drogę
do Rio. Nie wiedzieliśmy, że
będzie kręta i wyboista, a w
dodatku pod górkę - obrazowo opisała przeciwności losu
ambasadorka Wałbrzycha.
Na ME w Tbilisi (2013), w
dniu swoich 30. urodzin, po
raz drugi zerwała więzadła
w lewym kolanie i trafiła do
specjalistycznego ośrodka w
Świebodzinie na kolejną operację. Jednak wystąpiły inne
komplikacje. - Wyjęto zerwane więzadło, usunięto dwie
tytanowe śruby i zalepiono
miejsce tzw. cementem kościotwórczym. Ale podczas
wykręcania jednej ze śrub,
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ne MŚ w Las Vegas. - Mimo
dobrej dyspozycji, nie udało mi
się zająć miejsca w pierwszej
szóstce. Byłam super przygotowana, ale popełniłam błąd w
walce z Mongołką.
Gdyby nie udało się jej wywalczyć olimpijskiego paszportu w Zrenjaninie, ostatnią
szansą na nominację byłby
światowy turniej w Ułan Bator.
Jak podkreśliła, postanowiła
zrobić wszystko, by nie dopuścić do koszmaru oczekiwań
na decydujący start.
- Tak bardzo nie chciałam jechać do Mongolii, że całą noc
przed startem śniło mi się, że
przegrałam w Serbii i pakowałam się do Mongolii. We śnie
dopadła mnie panika i co się
budziłam, kamień spadał mi z
serca. Byłam niewyspana, ale
na macie wszystko poszło planowo - powiedziała.
W Zrenjaninie wygrała kategorię 69 kg.
- Aby zająć pierwsze miejsce, musiałam stoczyć cztery
walki. Najpierw pokonałam
reprezentantki Azerbejdżanu
i Rumunii. W walce półfinałowej (o Rio) zwyciężyłam złotą
medalistkę ubiegłorocznych
Igrzysk Europejskich w Baku
Ukrainkę Alinę Stadnik, a w
finale Turczynkę Buse Tosun zrelacjonowała.

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Komu baraże?

Tym samym została drugą po
Katarzynie Krawczyk (Cement
Gryf Chełm, 53 kg) polską zapaśniczką, która wywalczyła awans
do Rio. W Mongolii postarały się
o to Iwona Matkowska (Grunwald, 48 kg) i Monika Michalik
(Grunwald, 63 kg) - była zawodniczka Szczytu Boguszów.
Jak zaznaczyła, na jej sukces
zapracowała grupa ludzi zaangażowanych i ofiarnych. - Wielkie podziękowania należą się
dr Filipowi Adamcewiczowi i dr
Maciejowi Nowakowi za opiekę medyczną oraz wspomnianemu dr Lutomskiemu, a także
Natalii Skwarek i Anecie Dopierale za przywracanie mnie do
sprawności po każdej kontuzji.
Na osobne podziękowania
zasłużył, jej zdaniem, trener
Krajewski. - Mam do niego szacunek m.in. za wytrwałość, za
dotychczasową, sześcioletnią
pracę ze mną. Niejednokrotnie na zgrupowaniach spał na
podłodze, gdyż poza biletem
nie starczało już na wiele. On
również z wraku zrobił ze mnie
olimpijkę.
Dodała, że wiele zawdzięcza
wsparciu rodziny, m.in. mężowi
Arkadiuszowi, też zapaśnikowi,
za stałe motywowanie i córeczce Gabrysi za wyrozumiałość
oraz sponsorowi Krzysztofowi
Papisowi. - Poza tym dzięki
Wojsku Polskiemu, a dokładniej Siłom Powietrznym, nie
muszę się martwić, jak przeżyć
miesiąc. Dziękuje wszystkim,
którzy we mnie wierzyli, jak
również niedowiarkom i tym,
co mi źle życzyli. Bez was nie
dałabym rady! - zakończyła
Wieszczek-Kordus.
Andrzej Basiński

Piłkarze Górnika Wałbrzych
w ostatnim meczu wygrali na
własnym boisku z Zagłębiem
II Lubin 1:0. Ale mistrza III ligi
dolnośląsko-lubuskiej wyłonił
środowy baraż wałbrzyszan z
KS Polkowice.
W 7 min. Grzegorz Pyzio sfaulował w polu karnym Dominika Radziemskiego, za co sędzia podyktował rzut karny, a
bramkarza ukarał żółtą kartką.
Jedenastkę pewnie na gola zamienił Marcin Orłowskiego, dla
którego było to już 30. trafienie
w tym sezonie w lidze. Wałbrzyszanie cały czas mieli przewagę,
praktycznie nie schodzili z połowy przeciwnika, jednak cały
czas brakowało wykończenia
ich akcjom. Drugą połowę lepiej
zaczęli przyjezdni: bezpośrednio z rzutu wolnego uderzył
Piotr Azikiewicz, jednak Kamil
Jarosiński spokojnie futbolówkę
złapał. W 76 min. po raz drugi

piłkę do siatki wpakował Marcin Orłowski, jednak arbiter nie
uznał gola, ponieważ - jego zdaniem - bramkarz „Miedziowych”
był faulowany. Tuż przed końcem Dominik Jończy sfaulował
wychodzącego na czystą pozycję Radziemskiego, za co został
ukarany czerwoną kartką.
W ostatniej kolejce KS Polkowice pokonał Lechię Dzierżoniów
5:0 i o mistrzostwie naszej grupy oraz prawie gry z Polonią
Warszawa w barażach o II ligę
zdecydował środowy mecz barażowy w Trzebnicy. Spotkanie
to zakończyło się po zamknięciu
tego wydania – relacja na sport.
db2010.pl. Mecze barażowe o
awans do II ligi zostaną rozegrane 11 czerwca (sobota) o godz.
15:00 w Wałbrzychu lub Polkowicach, a rewanż 15 czerwca
(środa) o godz. 17:00 w Warszawie.
Radosław Radczak

Odszedł Adam Szczurowski
Z głębokim żalem i smutkiem dowiedzieliśmy się, że odszedł od nas
Adam Szczurowski. Wrażliwy, utalentowany i zawsze chętny do pomocy. Zdolny uczeń II LO, absolwent AWF we Wrocławiu, student Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Kochał
rowery i kolarstwo górskie. Był zawodnikiem MTB Wieża Anna Szczawno Zdrój, wielokrotny laureat zawodów w kolarstwie MTB i triathlonie,
zdobywca Pucharu Polski w Maratonach MTB w 2005 r., następnie
trener KKW Jama Wałbrzych oraz wieloletni współpracownik OSiR i
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Współorganizował reaktywowane
Górale na Start, a następnie Mistrzostwa Polski w Maratonach MTB,
które przez pięć lat z rzędu odbywały się w Wałbrzychu. Był także instruktorem sportu, pracował w Skateparku w Wałbrzychu. Był niezwykle pracowity i miał wiele ambitnych planów. Niestety, pokrzyżowała
je choroba, z którą zmagał się kilka lat. Ci, którzy go znali, pamiętają,
że na Adama zawsze można było liczyć i zawsze chętnie pomagał nie
oczekując nic w zamian. Kochał rower i kolarstwo górskie, a w wielu
miejscach z tym związanych zostawił cząstkę siebie. Każdy z nas zapamięta go jako aktywnego i pełnego sportowej pasji człowieka.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 9 czerwca o godz. 13.00
w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Marconiego (Stary Zdrój).
Cześć jego pamięci!

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Czwartek, 9 czerwca 2016 r.
www.db2010.pl
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Woźniak wygrał
III etap
W Lanskroun (Czechy)
odbył się 46. Mały Wyścig
Pokoju, rozgrywany w
kategoriach młodzików i
juniorek młodszych. Jak
stwierdził Vladymir Holecek, były, a obecnie honorowy prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej, jest to
najwiekszy w tych kategoriach wyścig w Europie.
Startowali kolarze z 8 krajów (Czechy, Słowacja, Węgry,
Polska, Szwecja, Holandia,
Dania, Chorwacja). Wyścig
prowadził przez tereny pagórkowate. Uczestniczyło w
nim 3 zawodników z Polski,
a wśród nich Karol Woźniak
z Górnika Wałbrzych, który

Klęska Polek

wygrał III etap, a w końcowej
klasyfikacji był 8. Zwyciężył
Czech Mathias Vacek. Jednym z gości honorowych był
Jan Smolik, triumfator Wyścigu Pokoju w 1964 r.
Z kolei młodzicy Górnika
Wałbrzych – DZT Service,
uczestniczyli w wyścigach
o Puchar Polski w Darłowie,
które odbyły się w międzynarodowej obsadzie. W
kryterium 7. miejsce zajęła
Julia Kowalska, 9. była Kinga
Kopiwoda, a 11. Adrianna
Rosińska. Lokaty najlepszych
wałbrzyszanek w jeździe indywidualnej na czas: 7. Rosińska, 8. Kowalska.
(BAS)

Zatrudnię
osobę z prawem
jazdy kat. B

NOWOŚĆ!

• kompleksowa naprawa
i regeneracja
alternatorów i rozruszników
• pompowanie kół azotem
• przetaczanie tarcz
hamulcowych na aucie

PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE
100 % GWARANCJI
ponadto oferujemy:
• kompleksowe naprawy
samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe
przechowywanie opon
• prostowanie felg
stalowych i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

z doświadczeniem
w prowadzeniu busów
oraz ze zdolnościami
manualnymi
(produkcja i dystrybucja
moskitier)
Tel. 887 488 001

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

ul. Grzybowa Poniatów
tel. 607799084

Radosław Radczak

poszukuje dekarzy z doświadczeniem
do pracy na terenie Belgii.
ogloszenia@euro-kontakt.eu 790-881-568

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593
NAPRAWA

chwilówki – kredyty

CZĘŚCI DO SKUTERÓW

BIURO: ul. Słowackiego 8

GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

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

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń
Od 500 do 6000 zł
Nowość! Wakacje kredytowe
Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu zaprasza 17 czerwca
2016 r. na spotkanie z trenerem Aleksandrem Wierietielnym oraz bieg sztafetowy
„Biegnij z Jedynką na 70-lecie sportu wałbrzyskiego”
pod honorowym patronatem prezydenta Wałbrzycha
dr Romana Szełemeja.
- Gościem specjalnym będzie Aleksander Wierietielny,
trener mistrzyni olimpijskiej Justyny Kowalczyk oraz zawodnicy sekcji biathlonowej Górnika
Wałbrzych w latach 80-tych i
90-tych, których szkoleniowcem był trener Wierietielny. Do
udziału w Biegu z Jedynką zapraszamy sztafety 7-osobowe.
Sztafety pozaszkolne mogą
wystawić mniejsze zespoły. Będzie ciekawie! Wystąpią m.in.

Eurokontakt (nr lic.1109)

W naszej bogatej ofercie są także

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

Biegnij z Jedynką

EUROKONTAKT

SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

Sprzedam

działki budowlane
uzbrojone
w Wałbrzychu

Reprezentacja Polek w
piłce nożnej przegrała
kolejny mecz w kwalifikacjach do mistrzostw
Europy, które odbędą się
w 2017 r. w Holandii. Tym
razem uległy Viborgu Dunkom aż 0:6 i straciły szansę
na awans na turniej. Pełne
90 minut w bramce zagrała zawodniczka AZS PWSZ
Wałbrzych - Daria Antończyk, która ze względu na
dorobek nie będzie dobrze
wspominała tego meczu. Za
to na ławce rezerwowych
cały mecz przesiedziała inna
podopieczna Marcina Gryki,
pomocniczka Anna Rędzia.
We wcześniejszym meczu
ze Szwecją, przegranym 0:4,
wałbrzyszanki nie zagrały.

(odbiór i dowóz)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Przyjmę do pracy
w Wałbrzychu

SZLIFIERZA
KAMIENIA

z doświadczeniem
zawodowym
Tel. 74 846-47-59
PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

sztafeta „VIPów” z udziałem
prezydenta Romana Szełemeja, sztafeta biathlonistów oraz
sztafeta SRS Dęby Wałbrzych.
Na uczestników czeka moc
atrakcji i wiele nagród, w tym
puchar Trenera Aleksandra
Wierietielnego! Zapisy do bie-

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

(RED)

Program:
godz. 10.00-11.15 - spotkanie z trenerem Wierietielnym i biathlonistami Górnika
Wałbrzych w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu;
11.30 – przejście do hali lekkoatletycznej (biuro zawodów w hali lekkoatletycznej
przy ul. Chopina: w godz. 11.00-12.00)
12.00 – uroczyste rozpoczęcie zawodów „Biegnij z Jedynką na 70-lecie sportu
wałbrzyskiego”
12.15 – przejście do Parku Sobieskiego
12.30 – rozpoczęcie biegu
13.20 – powrót do hali lekkoatletycznej
13.30 – pokazy i próby strzeleckie z karabinków laserowych
14.00 - rozdanie pucharów i dyplomów zwycięskim drużynom w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i sztafet pozaszkolnych

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
PRZYJMĘ do PRACY

W okolicy Wałbrzycha

FRYZJERKĘ

do sprzedania

WYNAGRODZENIE

jednorodzinny dom

i GODZINY pracy

w budowie.

do UZGODNIENIA

Działka o pow. około 1200 m2.

TEL. 791 89 47 99

Telefon kontaktowy 605 424 429.

Agencja zatrudnienia Manpower (nr cert. 412)

poszukuje chętnych osób do pracy w Wałbrzychu jako:

PAKOWACZ KOSMETYKÓW

- praca w oparciu o umowę o pracę tymczasową
(odprowadzane wszystkie składki ZUS)
Szczegóły pod numerem tel.: 608-203-202
lub osobiście: Wałbrzych, ul. Moniuszki 6

Poszukujemy
montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

gu prowadzone są online na
stronie: www.1lo.walbrzych.
pl. Regulamin i kontakt do koordynatora są także dostępne
na stronie biegu – mówi Beata
Urbaniak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu.

wychowawców
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Kontakt:

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak

wakacjewpracy@gmail.com

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

na obozy i kolonie
w lipcu i sierpniu 2016.
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REKLAMA

USŁUGI
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) Kompleksowe remonty.
Wolne terminy czerwiec – lipiec.
Tel. 668 60 55 55.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
Zatrudnię opiekunki osób
starszych do Niemiec i Anglii.
Wysokie zarobki, krótkie wyjazdy,
praca również dla studentów. Tel.
509 89 24 36
(1) Zatrudnimy pracowników
ochrony - sklep DINO w Czarnym
Borze. Tel: 726-007-707.
(3) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
PILNIE KUPIĘ KAWALERKĘ NA
PIASKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ
Kontakt 535-285-514
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2 POKOJE z osobną
kuchnią, GOTÓWKA, TEL. 535
285 514
PODZAMCZE, 35m2, ROZKŁAD, 3
PIĘTRO, winda, CENA 107.000,- zł
Kontakt 535-285-514
WOLNOSTOJĄCY DOM W
SZCZAWNIE-ZDROJU!, strefa „A”,
160 m2, dwukondygnacyjny z
poddaszem użytkowym, 5 pokoi,
dwie kuchnie, sauna, PIĘKNY
OGRÓD! 1100m2, zielona okolica, cisza spokój, GARAŻ,. Cena
670.000 tys, kontakt 535-285-514
KAWALERKA W ŚRÓDMIEŚCIU,
do wprowadzenia, po remoncie,
kuchnia w zabudowie, 4 piętro,
21 m2, 52.000 tys. zł Kontakt 535285-514
Górne Podgórze, 3 pokoje, 57m2,
po remoncie, ZIELONA OKOLICA,
mieszkanie przy lesie SUPER
CENA! 115.000zł DO NEGOCJACJI.
Tel: 535-311-265
OKAZJA! 2 pokoje, 39m2, okolice
Batorego, DO WPROWADZENIA!
kamienica po remoncie. Cena
69.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt
535- 311- 265
DWUPOZIOMOWE mieszkanie na
Białym Kamieniu, 85m2, 3 pokoje,
garaż, spokojna lokalizacja. Cena
119.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w bloku, miejskie ogrzewanie.
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
BEZCZYNSZOWE, 2 pokoje w kamienicy, 63m2, okolice Batorego.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena
110.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
STARY ZDRÓJ 55,50 m2, 3 pokoje.
Spokojna, POŻĄDANA lokalizacja,
OGRÓDEK. Cena 119.000zł do
negocjacji. Kontakt 535- 311- 265
3 pokoje, 57m2, dodatkowo
pokój na strychu, boczna ulica
Nowego Miasta, cena 99.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
77m2, miejskie ogrzewanie, duży
balkon, PIĘKNE WIDOKI. Cena
120.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
PIASKOWA GÓRA, okolice
Wyszyńskiego, 3 piętro, 3 pokoje,

96 m2, ustawne, przestronne,
słoneczne, z ogromnym potencjałem! CENA 185.000 ZŁ, tel.
535- 285 -514
PODZAMCZE, 54 m2, 2 pokoje, 4
piętro, STANDARD DO WEJŚCIA,
świetna lokalizacja, nowsza część
Podzamcza, CENA 139.900.zł, TEL.
535- 285 -514
PODZAMCZE, 35 M2, 2 POKOJE,
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie miejskie, 6 piętro w wieżowcu, do wejścia, cena 108.000
tys!, Tel: 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 40m2, 2 pokoje, 3 PIĘTRO, do wprowadzenia,
CENA 111.000zł kontakt 535285-514
BIAŁY KAMIEŃ, pół domu, 4 pokoje, garaż, ogród. Cena 265.000zł
do negocjacji kontakt 535- 285514
NOWE MIASTO, okolice Harcerskiej, 41m2, 2 pokoje z aneksem
kuchennym, do wejścia, ładna
okolica, kominek, CENA 105.000
zł. Kontakt 535-285-514
PIASKOWA GÓRA rozkładowe
mieszkanie, 2pok 40m2, kuchnia
w zabudowie, 1 PIĘTRO W
CZTEROPIĘTROWCU, cena 107 tys
Kontakt 535-285-514

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
WYNAJMĘ- Serwis samochodowy
!!! Salon Samochodowy- lakiernia!!!
wraz ze osprzętem, PodzamczeSzczawienko, cena 26000zł. Tel.
606 976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 429 tys. Tel. 606 976
630
Okazja - MS-2571 Podzamcze,
2 pokoje 36m2 po kapitalnym
remoncie, cena 108000 tys. Tel.
606 976 630
Podzamcze- 65 m2 3 pokoje, po
kapitalnym remoncie, nowa kuchnia pod wymiar wraz ze sprzętem
w cenie mieszkania., cena 189 tys.
Tel. 606 97 66 30
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie z
tarasem w apartamentowcu , ul.
Odlewnicza! 80 m2, cena 225 000
zł Tel. 606 976 630
MS-2644 Śródmieście, 2 pokoje
36m, 1 piętro, cena 42 tys. tel. 793
111 130
MD- 2579 Dom Szczawno Zdrój
150 m2, działka ok.1500 m2, 259
tys, tel. 883 334 486

MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój
36m. Pierwsze piętro cena 59900
tys. tel. 793 111 130
MS-2654 OKAZJA - Osiedle Górnicze, 2 pokoje, 39 m2, cena 79 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2622 Piaskowa Góra, 2 pokoje
z balkonem, pow. 33M, drugie piętro, cena 80 tys. zł.Tel. 793 111 130
MS-2669 Piaskowa Góra, kawalerka 28 m2, do remontu 61.500 ,Tel.
883 334 481
MS-2616 Piaskowa Góra, kawalerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883
334 486
MS- 2540 Podzamcze 2 pokoje
pow. 53,5m do wprowadzenia,
cena 140 tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2597 Podzamcze 2 pokoje,
pow. 38,50m piętro drugie, cena
115 tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel. 883
334 481
MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
68 tys. Tel. 883 334 481
MS-2612 Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow. 53,40m, stan dobry, cena
155tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
do wprowadzenia 56m2, cena 139
tys. Tel. 883 334 481
MS-2534 Piaskowa Góra- nowy
budynek 3 pok. po remoncie,
54m2, 6 piętro, cena 159 tys. tel
606 976 630
MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys, tel.
883 334 486
MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, do
remontu o pow.58m 4 piętro w 4,
99 tys, tel. 883 334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481

1.SOWA&VICTORIA Kawalerka w
spokojnej części Starego Zdroju,
21 m2 po kapitalnym remoncie,
wysoki parter, cena 36 500 tys do
negocjacji. Tel: 519-121-102.
2. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie, 49,88 m2,
spokojna część Śródmieścia, do
częściowego remontu, wysoki
parter, Cena 59 tys. Tel: 519-121102.
3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie na Podgórzu,
98,59 m2, do kapitalnego
remontu, Cena 71 999 tys. Tel:
519-121-102.
4. SOWA&VICTORIA Świdnica/
Osiedle Młodych, mieszkanie do

kapitalnego remontu, 43,8 m2,
cena 132 tys. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102
5.SOWA&VICTORIA Do wynajęcia
obiekt położony przy ul. Ludowej
( teren przemysłowy). Powierzchnia 250 m2, 7 pomieszczeń oraz
sanitariat. Cena najmu 2200/
miesiąc.
6.SOWA&VICTORIA Działka
budowlana w Jedlinie-Zdrój, 1365
m2, atrakcyjna cena 39 000!
7.SOWA&VICTORIA Biały Kamień
okolice I. Grabowskiej - 2 pokoje (
67m2 ), cena 90 000 do negocjacji!
8. SOWA&VICTORIA Kawalerka
Nowe Miasto, CO gazowe, po
remoncie - 60 000 506-717-014
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż duża kawalerka na Nowym
Mieście 40 m2 po kapitalnym
remoncie do wejścia cena 79.900
506-717-014
10.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra 3 pokoje z kuchnią i łazienką, wysoki parter 50m2 cena
100.000 do remontu 506-717-014
11.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Piastowskie 2 pokoje,
kuchnia i szafy w zabudowie, po
kapitalnym remoncie 149.000
506-717-014
12.SOWA&VICTORIA Biały Kamień
2 pokoje 29 m2 po remoncie,
ogrzewanie miejskie 88.000 506717-014

13.SOWA&VICTORIA Świebodzice
Osiedle Piastowskie Mieszkanie
po remoncie, 1 piętro, 3 pokoje,
52m2 cena 189000 zł 519-121-104
14.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra mieszkanie po remoncie w
spokojnej zielonej części osiedla,
3 piętro w czteropiętrowym bloku
2 pokoje, duży balkon, 40 m2.
cena 111000 zł 519-121-104
15.SOWA&VICTORIA Podzamcze
mieszkanie po remoncie 10 piętro, 2 pokoje, duży balkon 36m2,
cena 129500 zł 519-121-104
16.SOWA&VICTORIA Szczawno 3
pokoje 67 m2 250.000 do częściowego remontu 519-121-104
17.SOWA&VICTORIA Kilkuletni
dom w Borównie z garażem i
ładną działką z brzozowym zagajnikiem. 120m2 cena 385 tys. do
negocjacji,502-657-353
18.SOWA&VICTORIA Lokal w centrum Szczawna Zdroju nadający
się na każdą działalność, 65m2
cena 179 tys, stan deweloperski
502-657-353
19.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie w zielonej części
Śródmieścia, 64m2 cena 160 tys,
do negocjacji.502-657-353
20.SOWA&VICTORIA Bliźniak w
stanie deweloperskim w Świebodzicach.502-657-353

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pomieszczenie
gospodarcze Cena :69.000 zł
(nr: 2111) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 275 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON -Podgórze, dom wolnostojący 96 m2, z działką 900 m2, do
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

BON – Okazja! Dobromierz, Dom
w zabudowie szeregowej, 400
m2, możliwość własnej koncepcji modernizacji, 179 000 zł nr:
(1652)(74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33

BON- Mieszkanie 41m2 w
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamiane na Podzamczu, 36m2, 2
pokoje, kuchnia otwarta na przedpokój, łazienka z wanną i wc.
Balkon Cena: 109 000zł (nr:2151 )
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie 42,3m2-Boguszów Gorce, 1 piętro, 2 pokoje
,jasna kuchnia, wc, łazienka,
ogrzewanie gazowe Cena : 69 000
tys. . (nr: 2167)- (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – ZAMIANA Luksusowe
mieszkanie w Świebodzicach 2
pokoje,54m2 na ładny dom lub
mieszkanie willowe. (nr: ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 64,5
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wysoki standard. Cena:
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – Szczawno Zdrój, do sprzedania mieszkanie 31,28 m2, przy
promenadzie,1` pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój Cena:70 000
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY,
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Cena 115.
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – OKAZJA -Nowe Miasto,
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia ,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie
kominkowe. Cena 60 000 ( nr:
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Nowy Zieluń do sprzedania
śliczny domek ,40m2,3 pokoje
.300.000tyś.(nr: 2136) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – Mieszkanie na sprzedaż
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje,
duża kuchnia w zabudowie,
łazienka, przedpokój z szfą w
zabudowie. Cena:119.000zł (nr:
2152) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
w Szczawnie Zdroju 1 piętro
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, duży balkon Cena:
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Podzamcze mieszkanie
na wynajem, 35 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Umeblowane
na parterze 800 zł (nr: 2162) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60, walbrzych@wgn.pl
WGN do wynajęcia mieszkanie,
Piaskowa Góra, 2 pokoje 39 m2.
Mieszkanie ciepłe, słoneczne,
rozkładowe, świetna lokalizacja,
najem 990 zł./ miesiąc, tel. 74 842
90 60.
WGN Śródmieście, na sprzedaż
2-pokojowe mieszkanie na parterze, budynek ocieplony, nowy
dach, dodatkowo wydzielony
ogródek, cena: 105 tys. zł. tel. 74
842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
kawalerka 26 m2. Ciepłe, słoneczne, środkowe mieszkanie, bardzo
dobra lokalizacja, cena 65 tys. zł.
tel. 74 842 90 60.
WGN 2-pokojowe mieszkanie,
śródmieście, wysoki parter 55
m2. Świetna lokalizacja dla osób
ceniących spokój. Cena 135 tys. zł.
tel. 74 842 90 60.
WGN okazyjna cena, Piaskowa
Góra, 3-pokojowe mieszkanie

na parterze, 44 m2. Spokojnie
lecz przy centrum, mieszkanie po
remoncie, bud. ocieplony, cena
125 tys. tel. 74 842 90 60.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .

WGN sprzedaż domu na Piaskowej
Górze, 4 pokoje, 125 m2. Bliźniak
jest ocieplony, wszystkie okna PCV,
rolety antywłam. na parterze, cena:
435 tys. zł. tel. 74 842 90 60.

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2,
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro
, cena 85 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WGN na sprzedaż ładne, zadbane
mieszkanie na Podzamczu. 2
pokoje, 36 m2, dobra lokalizacja,
ciepłe mieszkanie, niskie koszty
utrzymania, cena: 108 tys. zł, tel. 74
842 90 60.
WGN duże mieszkanie 73 m2 z
potencjałem w spokojnej, zielonej
części Podgórza. 4 pokoje na
parterze umożliwiają dowolne
zagospodarowanie. Cena: 135 tys.
zł, tel. 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej w spokojnej okolicy
Górnego Sobięcina. 4 pokoje, 110
m2, poszukiwana lokalizacja, cena:
349 tys. zł, tel. 74 842 90 60.
WGN zadbany dom w zabudowie
szeregowej w Świebodzicach. 6
pokoi, 161 m2. Spokojna okolica,
jednocześnie blisko centrum.
Cena: 479 tys. zł. tel. 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż pierwsze piętro
w dwurodzinnym domu. 4 pokoje,
100 m2. Poszukiwana okolica –
Biały Kamień. Blisko Aqua Zdrój,
szkoła, sklepy, cena: 265tys.zł, tel.
74 842 90 60.
WGN na sprzedaż wyjątkowa
nieruchomość w Szczawnie-Zdroju. Przepiękny, unikatowy dom
wolnostojący, jednopiętrowy, 5
pokoi, 240 m2. Cena: 999 tys. zł,
tel. 74 842 90 60.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 142 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 41 m2, cena 98
tys.zł. 2 piętro, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc w Śródmieściu ,
35m2, 3piętro, cena 32 tys.zł 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy garsonierę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
1 piętro, cena 57 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 1 piętro, 48m2, cena
105 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 195 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

WGN mieszkanie po generalnym
remoncie, Stary Zdrój, 3 pokoje,
parter, 69 m2, lokal nie wymaga
wkładu finansowego, zadbana
klatka schodowa, cena: 210 tys. zł,
tel. 74 842 90 60.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
80 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 36 na Podzamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3
piętro, winda, po remoncie, cena
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 78 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy pół domu,
4 pokoje, Górny Sobięcin, 80m2,
cicha lokalizacja, działka 236m2,
cena 250 000 zł. 74 666 42 42,
507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 50 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro,
co gaz, 85 tys.zł. cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 41m2, cena 105000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
54tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro,
stan bardzo dobry, cena 72 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 26m2 , 33
tys.zł. 1 piętro, 74 666 42 42, 507
153 166.

WGN Piaskowa Góra, 4-pokojowe
mieszkanie po generalnym remoncie, 57 m2, ogrzewanie miejskie,
znakomita lokalizacja, cena: 170
tys. zł, tel. 74 842 90 60.

WGN na sprzedaż bardzo ładne,
stylowo urządzone mieszkanie
na Podzamczu. 2 pokoje, 54 m2,
rozkładowe, cena: 145 tys. zł, tel.
74 842 90 60.

rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 58 tys.zł. 74 666 42 42.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666
42 42, 881 424 100.

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł,
do wprowadzenia, możliwa
zamiana z dopłatą na 3 pokoje,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8
piętro w 10, cena 189.900zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 2 pokoje, 48m2, 1
piętro w 10, cena 99.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5
piętro w 10, cena 145.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 10
piętro w 11, cena 109.000zł,
dobry stan techniczny, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 4
piętro w 4, do remontu, cena
100.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje rozkładowe, 48m2, parter w 4, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgó-

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
SENATORSKA, 3 pokoje, 63m2,

po remoncie, 8 piętro w 10,
cena 149.900zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O.
Gaz, wysoki parter w 2, cena
139.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA PODZAMCZE tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. Krasińskiego, 2 pokoje
z jasną kuchnią, 36m2, po
remoncie, 2 piętro w 4, cena
110.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro
w 4, cena 74.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul.
Żeromskiego, 5 pokoi, dwupoziomowe, 100m2, po remoncie,
cena 150.000zł tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, nowe budownictwo,
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie,
3 piętro w 4, 99.900zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Miczurina, nowe
bud. kawalerka, C.O. miejskie,
1 piętro w 10 do remontu,
45.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
nowe bud. 38m2, C.O. miejskie,
4 piętro w 4, okolice Aqua
Zdroju, 75.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego,
74m2, 2 duże pokoje, 2 piętro
w 3, do remontu, 69.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy + poddasze, cena 196.000zł
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP,
162m2 + 150m2 na działalność, działka 600m2, C.O.
węglowe + kominek, 6 pokoi,
cena 250.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM W NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2
działki rolnej tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DOM NA OSIEDLU
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje,
działka 600m2, garaż, po remoncie, cena 455.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
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REKLAMA

