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NOWOŚĆ!!!

KREDYT
DLA ZADŁUŻONYCH

do 25 tys. zł na oświadczenie
•
•
•
•

bez dokumentów dochodowych
tylko na dowód osobisty
środki na koncie w 24 h
wiek od 18 do 80 lat

BEATUS

ul. Boleslawa Chrobrego 2/1, 50-300 Wałbrzych

793 793 005 oraz 531 483 291

PROFESJONALNA ORGANIZACJA
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH!
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych

DB2010

Czwartek, 11 maja 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

O przyszłości osób
niepełnosprawnych
W Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia odbyła
się Konferencja „Edukacja
= Praca. Ścieżka kariery
edukacyjnej i zawodowej
uczniów z niepełnosprawnościami”.
Konferencja
skierowana
była do rodziców i opiekunów, którzy mieli wątpliwości
jak pokierować ścieżką edukacyjną swoich podopiecznych,
nie wiedzieli co zrobić po zakończeniu podstawowej edukacji, lub nie znali rozwiązań
systemowych w tym zakresie.
Konferencja Edukacja = Praca
miała za zadanie pomóc w dokonaniu trafnego wyboru.
Konferencję swoim wystąpieniem rozpoczął prezydent Wałbrzycha dr Roman
Szełemej. Następnie Urszula
Polowy, dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu, w
swoim wystąpieniu wskazała, między innymi, jak ważna
jest diagnostyka dzieci we
wczesnym okresie i w związku
z tym możliwość natychmiastowego wsparcia i pomocy.
Podczas konferencji można
było wysłuchać wykładu pro-

Wszyscy równi

W Starej Kopalni rozmawiano o ścieżkach kariery edukacyjnej i
zawodowej uczniów z niepełnosprawnościami.
fesora Józefa Bogdaszewskiego, Prezesa Krajowego
Komitetu Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
TPD. W trakcie konferencji
rozmawiano o rozwiązaniach
systemowych w obszarze
edukacji i rehabilitacji społeczno – zawodowej; dobrych
standardach orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności u osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz szansach zatrudnienia na rynku pracy. Na zakończenie osoby zainteresowane
mogły zasięgnąć indywidualnych konsultacji.

Współorganizatorami byli:
Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, Zakład Aktywności Zawodowej „Nadzieja”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Stowarzyszenie Rodzin przy
Zespole Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu,
WTZ Ogrodowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Wałbrzychu, Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia oraz
GminaWałbrzych.
Organizatorzy już teraz zapraszają na drugą edycję, która odbędzie się jesienią tego
roku.

Akceptacja, tolerancja,
integracja – to hasła, które
towarzyszyły obchodom I
Świebodzickiego Dnia Akceptacji i Zrozumienia „Pod
wspólnych dachem nieba”.
W barwnym i rozśpiewanym pochodzie uczestnicy
marszu – niepełnosprawni
i zdrowi - przeszli do Miejskiego Domu Kultury by
tam wspólnie bawić się, poznawać, przełamywać bariery i uprzedzenia.
Wszystko odbyło się w Świebodzicach w Europejskim Dniu
Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych. Wydarzenie to inicjatywa Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach,

które zaprosiło do uczestnictwa wszystkie placówki i instytucje, zajmujące się osobami
z różnego rodzaju niepełno
sprawnościami, zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi; a także uczniów i przedszkolaków ze świebodzickich
szkół i przedszkoli. Imprezę
objął Honorowym Patronatem
burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz. Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele
pw. Św. Piotra i Pawła, odprawiona przez księdza dziekana
Józefa Siemasza. Następnie
kolorowy i rozśpiewany korowód przeszedł ulicami miasta
wzbudzając spore zainteresowanie. Szczególnie charakte-

rystyczna, niebieska płachta,
którą nieśli nad głowami osób
na wózkach uczniowie Gimnazjum nr 2 – był to symboliczny”
wspólny dach nieba”, jednoczący i integrujący wszystkich
uczestników pochodu. W Miejskim Domu Kultury odbyła się
główna część wydarzenia- występy artystyczne a także gry
i zabawy integracyjne. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni Tańca Wałbrzych,
uczniowie ZSZ oraz żeński
chórek, złożony z nauczycieli
Zespołu Szkół a także emerytowanych pedagogów i członków Stowarzyszenia „Senior=Aktywny Obywatel”.
(RED)

(IZ)
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IV WAŁBRZYSKI INTEGRACYJNY

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
16 maja 2016r., godz.10.00, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Kontakt: Zespół Szkół
Zawodowych Specjalnych
w Wałbrzychu,
tel. 74 8422580
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
Współorganizator:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno literatury,
kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,
propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania, jako
formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.

Zadanie współﬁnansowane ze środków otrzymanych
od Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz PFRON.
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70- lecie MBP-CK
w Boguszowie – Gorcach
8 maja w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
– Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach odbyły się uroczyste obchody z
okazji 70 – lecia istnienia
tej instytucji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
parlamentu,
samorządu powiatowego,
władze miasta, kierownicy
instytucji kultury oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Dyrektor Elżbieta Gajewska przybliżyła historię
funkcjonowania instytucji
przez te wszystkie lata, a następnie był czas na życzenia
i podziękowania. Starosta
Wałbrzyski Jacek Cichura
podkreślił istotną rolę bibliotek w kształtowaniu postaw
obywatelskich w społeczeństwie oraz rozwoju intelektualnym dzieci i młodzieży.
Podziękował też pracownikom za ich zaangażowanie
w pracę, co pozwoliło tej instytucji doczekać takiego jubileuszu. Następnie dyrektor
MBP-CK wręczyła awanse zawodowe pracownikom oraz
podziękowania instytucjom
i sponsorom wspierającym

OSP Walim ma nowy wóz bojowy
W sobotę, 6 maja 2017
r. w Walimiu odbyły się
Gminne Obchody Dnia
Strażaka, połączone z honorowym nadaniem sztandaru oraz przekazaniem
i poświęceniem nowego
wozu bojowego MAN TGM
13290 4X4 BB dla OSP Walim.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, podczas
której poświęcony został
nowy sztandar Ochotniczej
Straży Pożarnej w Walimiu.
Po nabożeństwie poczty

czono odznaczenia zasłużonym. Po tej ceremonii nastąpiło uroczyste przekazanie
nowego wozu bojowego
dla OSP Walim. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonali
wszyscy sponsorzy, w tym
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. Po uroczystości wszyscy mieszkańcy
mogli posilić się pyszną grochówką i bigosem ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
(GŁ)

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura gratulował dyrekcji i pracownikom
wspaniale wykonywanej pracy.

działalność MBP-CK. Uroczystość uświetnił występ
wspaniałego duetu operetkowego – Nairy Ayvazyan i
Tomasza Białka, po którym
goście zaproszeni zostali na
jubileuszowy poczęstunek.
- Gratuluję dyrekcji i pracownikom wspaniale wykonywanej pracy i pragnę

wyrazić swoją wdzięczność
za ogromne zaangażowanie
w działania na rzecz lokalnej
społeczności. Dziękuję nie
tylko jako starosta wałbrzyski, ale przede wszystkim
jako mieszkaniec Boguszowa-Gorc – powiedział Jacek
Cichura.
(GŁ)

Powiat wałbrzyski dofinansował zakup nowego wozu bojowego dla OSP Walim.
REKLAMA

Dokończą Strzegomską
Ruszyły prace drogowe
związane z dokończeniem
remontu ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu. Ciągnący się od trzech lat remont ma się zakończyć 17
czerwca tego roku.
Ulica Strzegomska w
Wałbrzychu stanowi jeden
z głównych szlaków komunikacyjny dla samochodów
dostawczych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetarg na remont ul. Strzegomskiej w
Wałbrzychu został rozstrzygnięty wiosną 2014 roku i
wkrótce została podpisana
umowa z wykonawcą. Inwestycja jest realizowana
w systemie „zaprojektuj i
wybuduj” i obejmuje dwa
odcinki: na terenie Walimia i
Wałbrzycha, łącznie ok. 3,21
km. Droga została poszerzona, zbudowane zostały
chodniki i ścieżka rowerowa. Powstała nowa kanalizacja deszczowa i nowe
oświetlenie uliczne. Koszt
robót to prawie 14 mln zł,
z czego ponad 11 mln zł to
dofinansowanie z urzędu
wojewódzkiego. Wszystkie
prace miały zakończyć się
już w ubiegłym roku, ale do
dziś inwestycja nie została

sztandarowe oraz gminne
pododdziały, wraz z zaproszonymi gośćmi, przemaszerowały do Parku Jordanowskiego, gdzie odbyła
się uroczysta akademia. W
jej trakcie odbyło się symboliczne wbicie gwoździ w
drzewiec nowego sztandaru przez wszystkich fundatorów i nastąpiło oficjalne
przekazanie go walimskim
strażakom. Następnie podziękowano strażakom za
ich trud i ofiarną służbę dla
lokalnej społeczności i wrę-

PRZYCHODNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE
BADANIA PRZESIEWOWE
W KIERUNKU ZABURZEŃ PAMIĘCI
TERMIN: 25.05.2017 R. – 26.05.2017 R.
MIEJSCE: Przychodnia ANIMA
Rejestracja osobista lub telefoniczna
pod numerem: 74/665-66-88
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

zrealizowana. Nie zostały
dokończone m.in. chodniki,
ścieżka rowerowa, skrzyżowania i oświetlenie. Jesienią
2016 r. firma prowadząca remont ulicy Strzegomskiej w
Wałbrzychu zabrała sprzęt i
ludzi, pozostawiając niedokończoną inwestycję.
- Wykonawca nie wywiązał się z umowy, która
została rozwiązana. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji
zostanie wyłoniony nowy
wykonawca, który dokończy prace, a z firmą, która nie
dokończyła prac spotkamy

się w sądzie – wyjaśnia Bogusław Rogiński z Zarządu
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
Władze Wałbrzycha zapewniały, że do końca 2016
roku dokończą ten przewlekły remont, ale to się
nie udało. Za to teraz - w
terminie od 09.05.2017 r. do
17.06.2017 r. – prace drogowe mają zostać zakończone.
- W związku powyższym,
na odcinku od ronda łącznika ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11

Listopada, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zmienił na
czas prac zasady organizacji
ruchu na ulicy Strzegomskiej
(droga wojewódzka nr 379).
W tym okresie ul. Strzegomska jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodów
ciężarowych. Objazd ul.
Strzegomskiej odbywa się
ulicami: Uczniowska – de
Gaulle’a – Wieniawskiego –
Długa – Wrocławska – Armii
Krajowej – Wrocławska –
Parkowa – 11 listopada – Noworudzka. Natomiast ruch

ul. Broniewskiego 83-85, 58-309 Wałbrzych
Telefon: 74/841-53-56, 74/841-54-66,
Fax: 74/665-66-89
samochodów osobowych
przez ul. Strzegomską odbywa się w sposób ograniczony, z wyłączeniem odcinków
całkowicie
zamkniętych
dla ruchu, w następujących
etapach: etap I - rondo ul.
Uczniowska – skrzyżowanie
z ul. Orkana, etap II - skrzyżowanie z ul. Orkana – skrzyżowanie z ul. Zagórzańską,
etap III - skrzyżowanie z

ul. Zagórzańską – skrzyżowanie ul. Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11
Listopada.
Przepraszamy
za utrudnienia, prosimy o
uwzględnienie powyższych
informacji przy planowaniu
przejazdów – mówi Arkadiusz Grudzień, rzecznik
prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(RED)
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In memoriam - Ku pamięci

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

•
Obsługa w domu klienta •
Akceptujemy różne formy dochodu •
Bez weryfikacji BIK •
Pożyczki od 500 zł •
Ekspresowa gotówka

ZATRUDNIMY DORADCÓW

tel. 797 603 000

,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.”

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Jakuba Gruba
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Marzeny Kamińskiej
składa rodzina.

Śp. Janusza Wanat
składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Janiny Sobieraj

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070

Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Komitet protestacyjny
Janusz
Bartkiewicz

Rusza akcja protestacyjna
byłych funkcjonariuszy służb
mundurowych,
objętych
uchwaloną w grudniu 2016
roku ustawą represyjną, zwaną oficjalnie dezubekizacyjną.
Nazwa ta świadomie nawiązuje do formacji, która swój niechlubny żywot zakończyła w
1956 roku, a więc 61 lat temu,
po to, aby w nieuświadomionych szczególnie historycznie
obywatelach wywołać odruch
odrazy do tych, których ona
dotyczy. A tak naprawdę grudniowa ustawa dotyczy funkcjonariuszy policji, których
jedyną winą było to, że przez
jakiś (nawet kilkudniowy) czas
służyli w formacji zwanej Służbą Bezpieczeństwa. Dotyczy
ona tych, którzy w 1990 roku
zostali z niej zwolnieni, albowiem została rozwiązana, a
przez państwo Polskie przyjęci do służby w policji, UOP,
Służbie Więziennej, Straży
Granicznej i innych służbach
mundurowych istniejących
w III RP. Wszyscy oni przeszli
szczegółową weryfikację prowadzoną przez przedstawicieli związku „Solidarność”, w
wyniku czego zostali uznani
za osoby GODNE służenia
demokratycznemu państwu,
co też - po złożeniu przysięgi
- czynili z wielkim poświeceniem i zaangażowaniem.
Niestety, w 2009 roku
rządząca Polską Platforma
Obywatelska, pospołu z PSL

i przy poparciu PiS, a w roku
2016 rządzący już samodzielnie PiS, czyli rządząca Polską
prawica, bez żadnych skrupułów wyrzuciła na śmietnik
zasady
demokratycznego
państwa określone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
W 2010 roku, nieodmiennie
wobec prawicy służalczy Trybunał Konstytucyjny uznał,
że nienaruszalność praw nabytych, zakaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej,
prawo do sądu, naruszenie
trójpodziału władzy (stosowanie kary przez władzę wykonawczą, a nie sądowniczą),
nie mają żadnego znaczenia
w obliczu tak zwanej sprawiedliwości dziejowej. Wspomnę tylko, że na taką samą
zasadę, usprawiedliwiającą
największe bezeceństwa władzy, powoływali się po Rewolucji Październikowej rosyjscy
bolszewicy. Widać, że nasi
rodzimi wzorce naśladowania
czerpią od najlepszych w tym
temacie. W efekcie ustawa
represyjna powoduje, że policjant, który w SB był jedynie
parę miesięcy, a następnie
przez 27 lat służył - dajmy na
to - w wydziale kryminalnym,
czy w CBŚP - otrzyma emeryturę w wysokości nie wyższej
jak średnia emerytura krajowa, czyli na rękę około 1400
zł. Ktoś powie, że inni mają
mniej. Owszem, mają, ale ci
„inni” nie nadstawiali swoich głów, ryzykując życiem i
zdrowiem i nie byli gośćmi w
swoich domach rodzinnych. Z
tymi funkcjonariuszami, jak i z
wszystkimi innymi pozostałymi, Państwo Polskie zawarło
w 1990 roku kontrakt. Wy będziecie SŁUŻYĆ (nie pracować,

Przejęli zabytek
a służyć), a państwo, czyli społeczeństwo, wyznaczy wam
za to odpowiednie gratyfikacje i wysokie emerytury, kiedy
przyjdzie czas „złożenia munduru”. Tak samo zresztą, jak
umówiło się z funkcjonariuszami „nieskażonymi” służbą
w czasach PRL. Już starożytni
Rzymianie szczególne znaczenie przykładali to zasady
„pacta sund servanda”, czy zasady bezwzględnego dotrzymywania zawartych umów. A
- jak wiadomo - umów dotrzymują ludzie honorowi. Cóż,
przyszło nam żyć w czasach,
kiedy słowo „honor”, to tylko
pusty frazes jedynie.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że za tym „bandyckim
prawem” opowiedziała się
całą prawica (z TK na czele), a
jedynym ugrupowaniem, które miało odwagę głośno wołać, że jest to bezprawie, był - I
JEST NADAL - jedynie Sojusz
Lewicy Demokratycznej. Dlatego też, korzystając z przyobiecanego wsparcia, walkę
ze skutkami ustawy represyjnej rozpoczęła Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która powołała 15
osobowy Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
ds. projektu zmiany ustawy o
zmianie ustawy represyjnej z
dnia 16 grudnia 2016 r. W jego
skład, z ramienia SLD, wchodzi Janusz Zemke i Katarzyna Piekarska. Akt ten uchylić
ma skutki ustawy represyjnej
uchwalonej 16 grudnia 2016
r. i zostanie wniesiony do
Sejmu jako projekt obywatelski, co spowoduje, że będzie
musiał zostać poddany szerokim konsultacjom społecznym. Nie mamy złudzeń, co

do tego, że uda się go nam
w Sejmie przeforsować, ale
nawet kiedy zostanie odrzucony, to w Sejmie pozostanie i
po tym, kiedy PiS dostanie to,
na co zasłużył, będzie szybko
wniesiony ponownie do laski
marszałkowskiej. Aby projekt
tej ustawy trafił do Sejmu,
musi uzyskać poparcie, co
najmniej, 100 000 osób i aby
to zrealizować, w całym kraju
powoływane są komitety protestacyjne, które będą takie
działania (akcja zbierania podpisów) podejmować.
Spotkał mnie wielki zaszczyt, albowiem 30 kwietnia br., od Prezydenta FSSM
RP Zdzisława Czarneckiego,
otrzymałem propozycję przyjęcia roli pełnomocnika Federacji na region wałbrzyski i
zorganizowania, a następnie
pokierowania wałbrzyskim
Komitetem Protestacyjnym.
Nie miałem żadnych wątpliwości, czy tę propozycję przyjąć, czy odrzucić i chociaż (jak
na razie) ustawa represyjna
mnie nie obejmuje, to tym
bardziej zobowiązany jestem
do włączenia się w tę akcję,
aby powalczyć w imieniu moich mundurowych kolegów.
Dlatego wszystkich zainteresowanych - wykorzystując
łamy Tygodnika DB 2010 zapraszam na spotkanie organizacyjne wałbrzyskiego
Komitetu
Protestacyjnego,
które odbędzie się 12 maja o
godz. 17:00 w siedzibie SLD
przy Placu Magistrackim 3a w
Wałbrzychu. Na spotkanie to
zapraszamy nie tylko byłych
funkcjonariuszy MO i policji,
ale też emerytów wojskowych
oraz wszelkich innych służb
mundurowych,
którzyjesz-

cze nie dziś, ale w najbliższej
przyszłości tymi represjami
zostaną także objęci. Co do
tego nie można mieć żadnych złudzeń. Jednocześnie
informujemy, że doszły nas
niepokojące sygnały, że na
terenie Wałbrzycha rozpoczął
działalność pewien osobnik
(imię i nazwisko jest nam
znane), który oferuje byłym
funkcjonariuszom udzielenie
pomocy prawnej w sporządzaniu odwołań do sądu od
nowych decyzji emerytalno-rentowych, co oferuje ponoć
za dosyć niską opłatę. Dalego
też informuję wszystkich zainteresowanych, że współpracujący z Federacją wysokiej
klasy prawnicy, opracowują
wzory takich odwołań i będę
one bezpłatnie dostępne na
stronie internetowej FSSM RP.
Każdy represjonowany będzie
też mógł skorzystać z pomocy
wskazanych przez Federację,
jak i poszczególne związki
i stowarzyszenia – kancelarii prawnych. Wykazy takich
kancelarii są już zamieszczone
na stronach internetowych
Federacji oraz Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb
Ochrony Państwa. Wysyłanie
nowych decyzji emerytalno-rentowych rozpocznie się
z dniem 1 października br. i
każdy po jej otrzymaniu musi
złożyć indywidualne - oparte
na naszych wzorach - odwołanie do sądu okręgowego.
Oczywiście będziemy służyli
radą i pomocą w ich opracowywaniu, odpowiednio do
indywidualnych potrzeb represjonowanego.
Zatem do zobaczenia 12
maja o godz. 17.00!
www.janusz-bartkiewicz.eu

Po sześciu latach starań Gmina Czarny Bór przejęła od
Nadleśnictwa Kamienna Góra
działkę przy ulicy Zamkowej
w Czarnym Borze, na której
znajdują się zabytkowe ruiny średniowiecznego zamku
Piastów. Gmina weszła w posiadanie tego gruntu leśnego
przez zamianę na inną działkę
w Grzędach Górnych. Procedura zamiany gruntów wymagała
wielu uzgodnień, w tym Decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ze względu na znajdującą się tam lokalizację zabytkowych ruin. Przejęcie praw do
obiektu umożliwi włodarzom
gminy podejmowanie działań
związanych z rewitalizacją zabytku, w tym prowadzenie prac
restauratorsko-konserwatorskich, wydatkowanie środków z
budżetu gminy na ten cel, opracowanie materiałów promocyjnych, a w przyszłości udostępnienie dla zwiedzających.
(RED)

Oddali hołd
Na terenie Kwatery Ofiar
Terroru Hitlerowskiego w
Walimiu mieszkańcy Gminy
Walim oraz zaproszeni goście uroczyście obchodzili
72. rocznicę zakończenia II
wojny światowej. Wśród nich
byli kombatanci: Józef Gabryjelewski i Kazimierz Wiśniowski.
Uczniowie Zespołu Szkół im.
Polskich Noblistów w Walimiu
oddali hołd ofiarom II wojny
uroczystym Apelem Poległych,
a młodzież z Zespołu Placówek
Resocjalizacyjnych w Walimiu
odśpiewaniem przepięknych i
wzruszających utworów. Na zakończenie uroczystości wszystkie przybyłe delegacje, złożyły
wiązanki okolicznościowe przy
tablicy pamięci, oddając pokłon
ofiarom faszyzmu.
(RED)
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Strażacy świętowali

3 maja w Boguszowie
odbyły się obchody Dnia
Strażaka.
Na chwilę przed rozpoczęciem uroczystości rozległ
się alarm i część strażaków
musiała ruszyć do pożaru.
Uroczystość rozpoczęła się
przemarszem strażaków z
jednostki OSP Boguszów
do kościoła Świętej Trójcy w
Boguszowie, gdzie o godz.
12.15 rozpoczęła się msza
święta w intencji strażaków

Walczą
z dyskryminacją

oraz ich rodzin, którą poprowadził proboszcz parafii ks.
kanonik RM Andrzej Bajak.
Po mszy świętej poświęcono
figurę św. Floriana, która stanęła w przedsionku kościoła. Tradycją jest także parda
wozów strażackich i ulicami
Boguszowa-Gorc przejechały samochody pożarnicze
OSP Boguszów i OSP Gorce
na czele z nowym quadem
strażaków z Boguszowa.
(RED)

Fundacja PZU przekazała Publicznej Szkole Podstawowej
nr 6 w Boguszowie – Gorcach
środki finansowe na organizację „Europejskiego Dnia
Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych”, który
odbędzie się 12 maja 2017 r. w
hali sportowej przy ul. Reymonta. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami imprezy są Joanna Paska i Urszula Filip, które
zaangażowały w organizację
imprezy społeczność szkolną
oraz wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Wałbrzychu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego z Nowego
Siodła, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Publicznej Szkole Specjalnej nr
10 oraz członków Stowarzyszenia „Mogę wszystko”. Otrzymane od Fundacji PZU środki zostaną przeznaczone na zakup
materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia integracyjnych warsztatów plastycznych,
warsztatów terapii zajęciowej
i warsztatów arteterapii oraz
konkursu plastycznego, a także
na zakup nagród w rozgrywkach sportowych.
(RED)

Lato z Dwójką
W sobotę, 13 maja o
godz. 15:00, zapraszamy
na festyn „Lato z Dwójką”,
który zorganizowany zostanie na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Głuszycy. Jest to zadanie
finansowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego na
rok 2017 w Gminie Głuszyca.
Podczas festynu rozegrany zostanie turniej szachowy
dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami. Zapisy
uczestników drogą
e-mailową na adres:
szkolapodst2@onet.
eu lub pod numerem
telefonu 74 84 56 259.
Na scenie wystąpią
tancerze ze Studia
Tańca Carmen z Wałbrzycha - wielokrotni
mistrzowie Polski w
tańcu nowoczesnym,
a do wspólnej zabawy przy muzyce zaprosi przybyłych zespołu „Z Nikodema”.
- Ponadto zachęcamy dzieci do
uczestnictwa w ciekawych grach i zabawach z animatorami
(animowane tańce,

budowanie wieży na czas,
slalom gigant z przeszkodami, chiński konkurs kulinarny, łowienie ryb w basenie,
malowanie twarzy). Na dzieci czekać będzie wiele bezpłatnych atrakcji takich jak:
pokaz wielkich baniek, formowanie balonowych zwierzaków, zabawa na dmuchanej zjeżdżalni, w zamku do
skakania, na trampolinie. Na
najmłodszych czekać będzie
strefa maluszka – wyliczają
organizatorzy.

(SJ)

Wernisaż
i warsztaty
Centrum „Witold” informuje, że z powodu choroby artysty wernisaż wystawy Mirosława Ogińskiego,
zaplanowany na 12 maja
2017 r. został odwołany.
Miłośnicy sztuk wizualnych
nie powinni być jednak zawiedzeni ponieważ 25 maja
w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” odbędzie się wernisaż wybitnego śląskiego fotografika i
filmowca Marka Stańczyka –
specjalizującego się w sztuce
postindustrialnej. Wernisaż
połączony będzie ze spotkaniami autorskimi oraz
plenerowymi warsztatami
fotograficznymi pt. Focus
na po/przemysłowe miejsca. Warsztaty odbędą się w
dniach 25-27 maja br. i będą
mieć charakter otwarty. Już
dziś zapraszamy serdecznie
do uczestnictwa w warsztatach wszystkich miłośników
fotografowania bez względu
na wiek. Informacje i zapisy
na warsztaty: CK-K Witold, ul.
Traugutta 12 g, tel. 74 880 15
27, 512 088 565.
(RED)
REKLAMA

WIELKIE LAST MINUTE - ZAPRASZAMY!!!

WCZASY W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY! DO 450 PLN TANIEJ!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
BOŻE CIAŁO:
KUDOWA ZDRÓJ - 5 dni 799 PLN 455 PLN
SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

WCZASY:
REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN
GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN

INNE:

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR

15-26.06.2017 - 1199 999 PLN OSTATNIE 6 MIEJSC
24.06-05.07.2017 - 1875 1350 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC
26.08-06.09.2017 - 1875 1199 PLN
POZOSTAŁE TERMINY LIPIEC/SIERPIEŃ 1875 1425 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA
OD 1500 PLN OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY

08-19.06.2017 WYLOT KATOWICE 1999 1599 PLN
19-29.06.2017 WYLOT KATOWICE 2250 1799 PLN OSTATNIE 10 MIEJSC
14-24.08.2017 WYLOT WROCŁAW 2599 1999 PLN
24.08-04.09.2017 WYLOT WROCŁAW/POWRÓT KATOWICE 2299 1799 PLN
POZOSTAŁE TERMINY SAMOLOT WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA OD 1999 PLN

SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 13.05.2017 - 119 PLN

WCZASY CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN

JASKINIA MACOCHA 20.05.2017 - 140 PLN

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN

WIEDEŃ KONCERT NOCY LETNIEJ 25.05.2017 - 205 PLN
BIESZCZADY 12-15.05.2017- 780 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC
PIENINY 17-19.05.2017 - 585 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN
I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY!
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Dla ciała i ducha
Choć wiosna nas w tym
roku nie rozpieszcza, to
szczególnie o tej porze roku
warto zadbać o swoje samopoczucie i wygląd. Pomogą
w tym specjaliści ze Studia
Masażu Wind of Change
oraz Instytutu Kosmetologii Skin Effect, które działają w Wałbrzych Medical
Park przy ul. Młynarskiej 24
w Centrum Wałbrzycha.
Studio Masażu Wind of Change
- to połączenie orientalnych
zabiegów z klasycznymi masażami. Tu znajdziecie Państwo
nie tylko coś dla ciała, ale również dla ducha.
- Oferuję relaks i wyciszenie w klimacie Hawai, czy też
wschodnich sztuk pracy z ciałem. Aby spróbować czegoś nowego i przekonać się ile dobra
można otrzymać dla siebie, zapraszam do odwiedzin. Oferta
zawiera m.in. masaż lomi lomi,
japoński twarzy, masaż bambusami, bańką chińską, stemplami

ziołowymi, aromaterapię oraz
masaże klasyczne częściowe.
Zapraszam do Wałbrzych Medical Park przy ul Młynarskiej 24
lok. 3 (parter), kontakt: 535 39
91 41 – zachęca Grzegorz Carowicz, właściciel Studia Masażu
Wind of Change.

Instytut Kosmetologii Skin Effect
- to miejsce , w którym znajdą Państwo zabiegi pielęgna-

cyjne- sezonowe, lecznicze - dla
cer problematycznych m.in. cer
naczyniowych, trądzikowych,
atopowych, alergicznych oraz
zabiegi odmładzające.
- Co mnie wyróżnia? Wieloletnie doświadczenie w
pracy ze skórą, ukończenie
kosmetologii na jednej z
najlepszych uczelni w Polsce, praktyka poza granicami kraju, ogromna pasja i
bogata oferta zabiegów. W
okresie wiosennym oraz letnim, szczególnie zapraszam
na zabiegi ziołowe, które
sprawią, że cera stanie się
promienna i odświeżona,
długotrwale nawilżona, „rozszerzone pory” niewidoczne
a drobne zmarszczki i linie
znikną! Efekt gwarantowany
już po pierwszym zabiegu.
Zapraszam do Wałbrzych
Medical Park przy ulicy Młynarskiej 24 lok. 2 (parter),
kontakt: 531 27 09 85 i na
www.skineffect.pl – mówi
Aleksandra
Szczepańska,
właścicielka Instytutu Kosmetologii Skin Effect.
(TS)

W obronie pomnika
i przeciwko pomnikowi
„Nie” dla likwidacji lub
przeniesienia w inne miejsce
Pomnika Niepodległości na
Podzamczu, powiedzieli zapytani przez nas mieszkańcy
największego wałbrzyskiego
osiedla.
Niedawno miejscowi działacze Prawa i Sprawiedliwości wystąpili z inicjatywą postawienia
na placu za kościołem parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Pomnika Żołnierzy Wyklętych.
Wiązałoby się to z usunięciem
lub przeprowadzką monumentu,
który odsłonięto w 1988 r. z okazji
70. rocznicy naszego narodowego święta.
- Tu po raz pierwszy odbyły się
miejskie obchody Święta Niepodległości” z udziałem wałbrzyskich
władz i trzeba to miejsce uszanować.
- Chociaż teraz święto bardziej
uroczyście obchodzi się w innej
części miasta i pod innym pomnikiem, każdego 11 listopada składane są tu kwiaty przez przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”, Rady Wspólnoty
Samorządowej osiedla oraz zawodników przed startem do cyklicznego Crossu Niepodległości,
a także przez osoby prywatne.
- Pomnik wrósł w krajobraz
największej wałbrzyskiej dzielnicy.
W jego sąsiedztwie spotykają się
i umawiają od prawie 30 lat starsi
i młodsi mieszkańcy Podzamcza
- to charakterystyczne opinie w
ulicznej sondzie przeprowadzonej
przez dziennikarza Tygodnika DB
2010 na ulicach osiedla Podzamcze w Wałbrzychu.
Zdarzały się także oceny podyktowane zrozumiałymi emocjami. - Zlikwidować pomnik?! To

niedopuszczalne! Ktoś ma gdzieś
tradycje, odczucia mieszkańców i
wreszcie nie szanuje pracy autorów Pomnika Niepodległości. A
jeśli przeprowadzka w inne miejsce, to jak sobie to pomysłodawcy
nowego pomnika wyobrażają?!
Stawiajmy pomniki i tablice
także żołnierzom wyklętym, ale
tylko tym, wobec których nie
ma najmniejszych wątpliwości
moralnych i których postawa nie
wzbudza żadnych zastrzeżeń. Na
razie nie wygląda to dobrze oraz
rodzi zbyt wiele wątpliwości i
kontrowersji - takie stanowisko
prezentowali nasi rozmówcy.
Gospodarzem terenu, na którym stoi Pomnik Niepodległości,
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podzamcze”. Jej władze mają zadecydować o losie dotychczasowego i przyszłego monumentu.
Należy oczekiwać, że ostateczną
decyzję podejmą po dokładnym
i wnikliwym rozważeniu wszystkich uwag, argumentów i wątpliwości, także tych wyżej zaprezentowanych.
(BAS)

***
Wiele już napisano i z pewnością jeszcze sporo powstanie opracowań na temat tzw. żołnierzy
wyklętych. To temat wyjątkowo
kontrowersyjny. Wiąże się z czasem pierwszych lat po II wojnie
światowej, kiedy kształtowała się
nasza państwowość i nowa rzeczywistość, nie przez wszystkich
akceptowana, co spowodowało
krwawe starcia pomiędzy Polakami, niemal wojnę domową, która
jest najgorszą z możliwych. Z okresem tym związane są nazwiska np.

generała Augusta Emila Fieldorfa,
„Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego, Leopolda Okulickiego, Feliksa
Selmanowicza, „Zagończyka” oraz
Danuty Siedzikówny - „Inki”. Ich
wspaniała i godna postawa jest
przykładem patriotyzmu i zapisała
się na zawsze złotymi zgłoskami w
naszej historii.
Ale są też inni: Zygmunt Szendzielorz „Łupaszka” („Łupaszko”),
Romuald Rajs „Bury”, Józef Kuraś
„Ogień”, Kazimierz Chmielewski
„Rekin”. Ludzie odpowiedzialni za
zbrodnie na cywilach, często popełniane ze szczególnym okrucieństwem, udokumentowane między
innymi przez IPN. Czy należało zabijać dzieci, kobiety i staruszków w imię
walki z komunizmem? Ile trzeba mieć
w sobie nienawiści i pogardy dla
współobywateli, by usprawiedliwiać
gehennę uczynioną ludziom przez
uznawanych za ludzi, czcić sprawców nieszczęść na różne sposoby,
pisać na ich cześć hymny pochwalne,
organizować marsze, stawiać im pomniki? Nie należy wszystkich uczestników walki podziemnej wrzucać do
jednego worka z napisem „ żołnierze
wyklęci”, bo krzywdzi się prawdziwych bohaterów, a niezasłużenie
honoruje bandytów. Absolutnie
nie podejrzewam o niskie uczucia
pomysłodawców wzniesienia na
Podzamczu Pomnika Żołnierzy Wyklętych, m.in. Jerzego Langera - człowieka, do którego mam szacunek
za jego działalność w tzw. pierwszej
„Solidarności”, ale zwracam się do
nich (również w imieniu tych wyrażających swoje opinie na wstępie)
z apelem o odstąpienie od swojego
zamiaru. Jest jeszcze wiele do przerobienia i zrozumienia jeśli chodzi o
naszą wspólną historię.
Andrzej Basińśki
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Rewitalizacja wieży Anna
Gmina Szczawno Zdrój
pozyskała środki na rewitalizację zabytkowej wieży
widokowej Anna.
- W konsekwencji ubiegania się gminy o środki pomocowe i złożenia 9 stycznia
br. wniosku na realizację zamierzenia pn. „Rewitalizacja
zabytkowej wieży widokowej
„Anna” w Parku Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju, 20 kwietnia 2017 r. doszło do podpisania umowy Uzdrowiskowej
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z Województwem
Dolnośląskim na „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”
objętego
PROW na lata 2014-2020, w
ramach poddziałania 19.2.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia gmina
otrzyma z budżetu województwa pomoc w wysokości 190.167,00 zł. Przedmiotem umowy jest realizacja
zadania w ramach „Wsparcia
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego programem Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Celem operacji jest
zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Szczawna-Zdro-

Dni seniora

W tym roku wieża Anny w Szczawnie Zdroju zostanie wyremontowana.

ju poprzez rewitalizację i
udostępnienie zabytkowego
obiektu – wyjaśnia Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna
Zdroju.
W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie m.in.: nowego wejścia
na taras; instalacji oświetlenia; nowych tynków renowacyjnych; odtworzenie
stolarki okiennej; schodów
wewnętrznych;
posadzki
podłogowej; wymiany drzwi
wejściowych; wymiany obróbek blacharskich, wymiany instalacji elektrycznej;

remontu posadzki tarasu
oraz remontu nawierzchni
schodów na ścieżce prowadzącej do wieży i tarasu widokowego.
- W maju zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy prac, których
zakończenie przewiduje się
na 16 października br. Wieża
„Anny” w niedługim czasie
odzyska swój blask i będzie
cieszyć mieszkańców, turystów, kuracjuszy oraz gości
– dodaje Marek Fedoruk.

(RED)
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UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

18 maja - GŁOGÓW i ZIELONA GÓRA, 19 maja - LUBIN i LEGNICA
20 maja - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE, 21 maja - WROCŁAW

tel. 693-788-894, 784-609-208
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4 maja uroczyście rozpoczęto obchody Dni Seniora w Szczawnie-Zdroju.
Projekt współfinansowany
jest przez Uzdrowiskową
Gminę
Szczawno-Zdrój,
Fundację Wspierania Seniorów „Mela” i Stowarzyszenie Ogród Sztuki.
Na spotkaniu obecna była
wiceburmistrz Urszula Burek
i liczna grupa seniorów. Tematem spotkania był „Język
sztuki współczesnej”, a wykład przeprowadził Ryszard
Ratajczak. - Odrębność sztuk
wizualnych drugiej połowy
XXwieku i pierwszej połowy
XXI wieku zrodziła się między 1910 a 1930 r. Wtedy
to powstały nowe kierunki
sztuki takie jak: dadaizm,
surrealizm, malarstwo abstrakcyjne, K. Malewicz i Pieta
Mondrian. W okresie międzywojennym zaczęto uprawiać
prezentacje parateatralne,
kontestacyjne dotychczasowe reguły obowiązujące w
sztukach pięknych. Tuż po
II wojnie coraz głośniej było
o takich grupach artystycznych jak Fluxus, Wiedeńscy
Akcjoniści, grupy te odwoływały się do mitów, rytuałów,
starożytnych
obrzędów,
próbowały odreagować narzucone przez religię, kulturę
czy cywilizację reguły, zasady obowiązujące w społeczeństwie. Kluczem do zrozumienia tych zjawisk może
być esej Ch. Baudelaire pt.
„Malarz współczesnego życia” wydany w 1963 r. Proponuje w nim bardzo ciekawe
rozumienie terminu modernizm. Jest to złożenie słowne
z dwóch słów: modo - oznacza teraźniejszość chwilę
obecną i „eternite”- wieczność niezmienność, stałość,
innymi słowy stawia tezę, że
dzieło sztuki bez względu na
to kiedy powstało posiada
pierwiastek wieczny oraz
obecny, teraźniejszy. Tak
więc sztuka postmodernistyczna druga połowa XX w.
zawiera w sobie, jak sądzi
prelegent, oba pierwiastki.
Idee tą wyrażają współcześnie takie formy uprawiania
sztuki jak happening, performance, environment. W
Polsce tradycje tych działań
artystycznych prezentował
Tadeusz Kantor, Jerzy Szajna
czy Jerzy Bereś. Spotkanie
przy cieście i kawie w miłej
atmosferze przeciągnęło się
do późnych godzin wieczornych – relacjonuje Grażyna
Lelito-Dąbrowa.
(RED)

Dzień zwycięstwa

Z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa i zakończenia II Wojny
Światowej, w mieroszowskim rynku odbyły się uroczystości z
udziałem żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.
W obchodach w Mieroszowie udział wzięli Wiceminister Obrony
Narodowej Michał Dworczyk i dowódca 10. Brygady Kawalerii
Pancernej płk dypl. dr Dariusz Parylak. - Dziękuję radnemu Dariuszowi
Szmulikowi za koordynację całego wydarzenia, a mieszkańcom
Gminy Mieroszów za liczny udział – mówi Marcin Raczyński, burmistrz
Mieroszowa.

(RED)

Zdrowo jemy
nie chorujemy
W Starych Bogaczowicach rozpoczęła się realizacja projektu „Zdrowo jemy
nie chorujemy”, dofinansowanego przez Powiat Wałbrzyski.
W ramach projektu dzieci
biorą udział w warsztatach ze
zdrowego odżywiania i kulinarnych. Na pierwszych zajęciach
dowiedziały się ile niektóre
lubiane i często kupowane
produkty zawierają cukru. - To
był dla nas szok! Ponadto zrobiliśmy pyszne placki idealne
na śniadanie (z bananów, jajek

i mąki jaglanej), zupę krem z
batatów oraz pastę z wędzonej ryby. Zapraszamy już w
przyszły wtorek, tym razem na
godzinę 15.00 na kolejne ciekawe warsztaty kulinarne. Organizatorem zajęć jest Fundacja
„Polny Kwiat” a partnerami
City Fit Wałbrzych oraz Gminne
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach – wyjaśnia Agnieszka Lechowicz z Gminnego Centrum
Biblioteczno - Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach.
(AL)
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Uczczą 210. rocznicę
bitwy pod Strugą
„Ale gadki! W jednym momencie konnica pruska, dragony, huzary, bośniaki na łeb, na szyję, w drzazgi! Wgnietli toto impetem jedno
w drugie, że ich własne konie stłamsiły, skłuli piechotę lancami, wyłupali jak oko dwanaście armat ze środka szyku i odstawili w tył,
poza swoją linią, dwanaście wozów kiesonowych to samo, cztery tysiące piechurów w niewolę i wszystkie, jakie ino były, bagaże. Dowódca tych Prusaków, jakisi ta Anhalt, na koniu w te pędy uciok. Dwóch pacierzy by nie zmówił, jużci było po całej batalii. Broń piechurów
w kozły złożona, jeźdźcy na ziemi, łapy po boku. Nim się dzień wysoki podniósł, już ułani siadali na koń, żeby do Lignicy iść spać. Dopiero
jak ze wszech piersiów buchnie nasza pieśń! Za to wszystko ich ten Hieronim tak pokochał. Pójdą tera gościńcami...”
(Stefan Żeromski, „Popioły”, fragm. rozdz. 42.)
Tak walczyli ułani z okresu kampanii napoleońskiej... Walczyli za wolną Rzeczypospolitą! Chcąc upamiętnić bohaterską postawę, heroiczną walkę i oddane
życie za suwerenność, w tym roku obchodzimy 210. rocznicę Bitwy pod Strugą
(Adelsbach).
Z tej okazji Gmina Stare Bogaczowice, Miasto Szczawno Zdrój, Pałac Struga
oraz Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. zapraszają na biwak historyczny, który
odbędzie się w dniach 12-14 maja. Organizatorzy zaplanowali w tym czasie szereg
atrakcji, a wśród nich: uroczysty apel pod pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej, przemarsz regimentów ulicami Szczawna Zdroju, projekcja filmu „Popioły”
reż. A. Wajdy, inscenizacja „Bitwy pod Strugą” na polach w sąsiedztwie pomnika
Ułanów Legii Nadwiślańskiej, wzdłuż drogi Struga-Szczawno Zdrój, prezentacja
XIX-wiecznego obozu wojskowego, pokaz życia obozowego oraz zwiedzanie
obozu regimentów przy Pałacu Struga. W biwaku historycznym pod nazwą „Bitwa pod Strugą” wezmą udział profesjonalne Grupy Rekonstrukcji Historycznej
epoki napoleońskiej na Dolnym Śląsku. Okres, jaki obejmie biwak historyczny to
lata 1806 do 1813. Zostały zaproszone Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Polski,
Czech, Niemiec. Kanwą biwaku historycznego w Strudze jest potyczka z 15 maja
1807 roku na Czerwonym Wzgórzu.

Sobotnia Inscenizacja Bitwy pod Strugą odbędzie się na polach pod Pomnikiem
Ułanów. Inscenizacja rozpocznie się o godzinie 11:30. Każda minuta widowiska jest
ekscytująca, dlatego sugerujemy być 15 minut przed czasem. Najlepsza widoczność
będzie w wyznaczonych przez nas miejscach, które wskazywać Państwu będą służby
porządkowe. Teren wyznaczony dla publiczności naniesiony został na udostępnioną
Państwu mapkę.
Prosimy, aby mieszkańcy Strugi, Szczawna Zdroju, Piaskowej Góry i Podzamcza
zostawili swoje samochody w domu i spacerkiem udali się do miejsca inscenizacji.
Tak będzie zdecydowanie przyjemniej i szybciej. Sugerujemy docierać do miejsca inscenizacji od strony Szczawna Zdroju – ulica przy pomniku ułanów będzie
zamknięta dla pojazdów, a co za tym idzie bezpieczna dla pieszych. Z tego miejsca
będą Państwo mieli najlepszy widok na pole bitwy oraz uroczysty przemarsz rekonstruktorów i hołd pod pomnikiem ułanów. Ponad to, po tej stronie będzie znajdował
się punkt gastronomiczny.
Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, organizatorzy są w trakcie pozyskiwania zgody na zamknięcie jednego pasa obwodnicy. Na drugim pasie obowiązywał
będzie ruch dwustronny. Zamknięty pas posłuży, jako parking i punkt widokowy.
Samochody będzie można zostawiać także na terenie Makro. Apelujemy do wszystkich uczestników o przestrzeganie obowiązującego prawa ruchu drogowego.
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Mój świąteczny maraton
Stanisław
Michalik

Nigdy jeszcze nie miałem takich majowych świąt.
Świat realny istniał tylko
momentami - „w przerwach na reklamy”. Mimo
wszystko trzeba było coś
zjeść i się napić. Te przerwy
były znacznie krótsze niż w
programach sportowych
„Polsatu”. Telewizja nie interesuje mnie od dawna,
Facebook w moim pececie wyprawia takie hocki
klocki, że szkoda nerwów.
Dobrze funkcjonuje tylko
poczta mailowa i strona
blogowa. Odstawiłem więc
na bok wszelką elektronikę. Postanowiłem spędzić
te święta jak za dawnych
dobrych czasów – w bezpośrednim, bliskim kontakcie z Nią. Już w niedzielę kwietniową, wieńczącą
miesiąc plecień, w obliczu
zbliżających się majowych
świąt pomyślałem - „carpe
diem”. Taka okazja może
się nie powtórzyć. Pogoda
w kratkę, a świąt bez liku.
Nie ma już obowiązkowych
pochodów
pierwszomajowych,
trzeciomajowy
maraton biegowy już nie
dla mnie, kościół też mogę
sobie odpuścić, bo to przecież nie Boże Narodzenie
lub Wielkanoc. A na mnie
na honorowym miejscu
czeka Ona - wprawdzie już
przeze mnie kosztowana,
ale w przelocie, tak jak koneserzy kosztują świeże
wino. Nadszedł czas by zrobić to detalicznie, powoli
i z rozwagą. No i wpadłem
jak śliwka w kompot, tylko

że to nie kompot, ale dobre
wino. Trzeba je smakować
jak najdłużej, dlatego zwalniam tempo, powracam do
„wypitych czarek”, by zbyt
wcześnie nie zobaczyć dna
omszałej butli.
Mój „corpus delicti” liczy sobie z prologiem 905
stron, 7 ksiąg i niezliczoną
ilość rozdziałów. Ciąży w
ręce, gdy próbuję delektować się nim na fotelu.
Mam pełną świadomość,
że mam przed sobą prawdziwy skarb. Nie potrafię
go ocenić, nie znam takiej
miary. Gdyby znalazł się
na giełdzie jego akcje rosły
by tylko w górę, a zainteresowanie nimi przekroczyło nasze granice. Nie,
nie będę już dłużej trzymał
moich Czytelników w napięciu. Odkrywam karty.
Ten diament nosi prześliczny tytuł: „Księgi Jakubowe”
albo Wielka Podróż przez
siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie
licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a
przez Autorkę dopełniona
metodą koniektury z wielu
rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacyją, która
jest największym, naturalnym darem człowieka. A
w podtytule: Mądrym dla
Memoriału, Kompatriotom
dla refleksji, Laikom dla
nauki, Melancholikom zaś
dla rozrywki. Z satysfakcją
umieszczam się w trzech
kolejnych grupach odbiorców, w pierwszej niestety
nie, bo gdybym był mądry,
to książka ta nie czekała
by tak długo na jej „degustację”. Jestem pewien, że
wszyscy już się domyślamy,
iż Autorką księgi jest nasza
dwukrotna zdobywczyni
– „Nike” - najważniejszej w

Polsce nagrody literackiej Olga Tokarczuk.
Ten epitet „nasza” ma
dla mnie podwójne znaczenie: nasza, czyli polska
i nasza, bo związana z Wałbrzychem i wiejskim ustroniem Krajanów pod Nową
Rudą, gdzie znajduje się jej
dom letni. O Oldze Tokarczuk i jej książkach pisałem
już w Tygodniku DB 2010
parę razy. Zachwycałem się
wszystkim, co wychodziło
spod Jej ręki. Teraz po czytelniczym, kilkudniowym
maratonie jakim są „Księgi
Jakubowe” jestem jeszcze
bardziej zafascynowany jej
twórczością. To jest książka
oszałamiająca wszystkim,
co może czytelnikowi dać
znakomity powieściopisarz,
a zarazem historyk, erudyta, człowiek tytanicznej,
mrówczej pracy. Nie wyobrażałem sobie, że teraz
na stare lata doświadczę
jeszcze czegoś podobnego jak w latach dziecięcych
przy czytaniu H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, a w kilka lat później
„Krzyżaków”, „Quo vadis”
„Trylogii”, kiedy nie mogłem
się oderwać od książki, zapominając o bożym świecie. Oczywiście, „Księgi
Jakubowe” Olgi Tokarczuk,
to jest rzecz na pograniczu
beletrystki i opracowania
popularnonaukowego,
ale zrobiona tak kunsztownie, z talentem literackim i
rozmachem, że wiem już na
pewno, iż będę do niej powracał często i będę polecał
moim Czytelnikom bliższe
poznanie tego majstersztyku. Dla zachęty wybrałem
drobny fragment z książki,
który - jak sądzę - ilustruje
dość wymownie jej walory
poznawcze. Rzecz dotyczy
pewnego zdarzenia z lat
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młodości jednego z bohaterów książki, Żyda, Jakuba
Lejbowicza Franka, który z
biegiem czasu stał się reformatorem religijnym wśród
społeczności
żydowskiej
na Podolu i przywódcą nowego odłamu. Już wtedy
dał się poznać z dziwnego
zachowania i niezwykłych
zdolności zjednywania sobie zwolenników:
„Opowiadają, że jako
piętnastoletni może chłopiec, jeszcze w Rumunii,
przyszedł jakby nigdy nic
do gospody, gdzie pobierano cła od towarów i zasiadłszy przy stole, polecił podać
sobie wina i jedzenia, wyciągnął jakieś papiery, po czym
rozkazał, żeby mu przyniesione towary do oclenia,
spisał je skrupulatnie, a pieniądze zabrał dla siebie”.
Zdarzenie to wywołało
różnicę zdań wśród starszyzny żydowskiej:
„Dla Nachmana jest jasne, że ten Jakub oszukał
ludzi i odebrał im pieniądze,
które mu się wcale nie należały.
- A za co oni mają płacić,
myślałeś? – pyta reb Mordke.
- No jak to? – Nachmana dziwi to, co mówi jego
mistrz. – Jak to „za co płacić”
– brakuje mu słów, tak bardzo to płacenie jest oczywiste.
- Płacisz za to, żeś Żyd,
żyjesz na łasce pańskiej,
królewskiej. Płacisz podatki,
ale gdy ci się niesprawiedliwość dzieje, ani pan, ani król
chętnie się za tobą nie wstawi. Czy gdzieś jest napisane,
że twoje życie kosztuje? Że
cenę ma twój rok i miesiąc,
i każdy dzień da się przeliczyć na złoto? – mówi reb
Mordke, spokojnie i starannie nabijając fajkę.
REKLAMA

Daje to Nachmanowi do
myślenia jeszcze więcej niż
teologiczne dysputy. Jak
to się stało, że jedni płacą,
a drudzy zbierają? Skąd
to się stało, że jedni mają
ogrom ziemi, której nawet
objechać nie zdołają, a inni
arendują od nich kawałek,
za który płacą tak wiele, że
im na chleb już nie starcza?
- Ale mnie się wydaje, że
ziemi nie powinno się ani
sprzedawać, ani kupować
na własność. Tak samo jak
wody i powietrza. I ogniem
też nie pohandlujesz. To są
rzeczy dane nam od Boga,
nie każdemu z osobna, ale
wspólne. Jak niebo i słońce.
Czy słońce jest czyjeś, czy
gwiazdy do kogoś należą?
Jest w tej książce niezliczona ilość podobnych rozważań i dyskusji religijnych,
a także na różne tematy
wzięte z życia tzw. ziem kresowych, które w II połowie
XVIII wieku stanowiły prawdziwy konglomerat różnych
narodowości, języków i religii.
W nocie bibliograficznej
do książki Olga Tokarczuk
wskazuje na obfitość różnorodnych materiałów źródłowych, które stanowią fundament tej, nie waham się
tego nazwać – historycznej
książki, a historia, jak pisze
na końcu autorka „jest nieustanną próbą rozumienia
tego, co się wydarzyło, i
tego co mogło się wydarzyć”.
P.S. Myślę, że zacytowana przeze mnie rozmowa
nie straciła na aktualności

mimo, że upłynęło już ponad ćwierć wieku. Nasi rządzący są w trakcie przygotowania ustawy, która ma
obciążyć chłopów kosztami
wody spadającej z nieba.
Jeszcze trochę i stanie się
to samo z energią słoneczną (ogrzewanie termoenergetyczne). Są jeszcze inne
możliwości obciążania ludu
podatkami, np. karty wstępu do lasów państwowych
na grzyby lub na trasy turystyczne. Dobrze byłoby wyemitować bilety wstępu do
wszystkich biur poselskich
PiS-u, gdzie można by obejrzeć w całej krasie polską
mutację „Folwarku zwierzęcego” Georga Orwella.
Podobnie jak w tamtym
folwarku żyjemy rzekomo
w wolnym kraju, gdzie obowiązuje konstytucja, a na jej
straży stoi konstytucyjnie
wybrany trybunał. Mamy
ogólnie dostępną telewizję państwową, za którą czy chcesz ją oglądać, czy
nie chcesz - musisz płacić.
Można też opodatkować
obowiązkowe nauczanie
w szkołach i obowiązkowe
korzystanie z kościołów.
Możliwości są nieograniczone. Żyjemy przecież w
kraju demokratycznym, w
którym politycy rządzącej
partii mogą czerpać pełnymi garściami pieniądze
z kieszeni podatników, by
zapewnić sobie życie ponad
stan i mieć za co kupić wyborców. Ale przynajmniej
jedno jest w tym obiecujące
– dziś to się nazywa „dobra
zmiana”.
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Półmaraton przez najdłuższy tunel
W niedzielę, 14 maja, po
raz czwarty odbędzie się
Półmaraton Górski Jedlina – Zdrój. Na starcie stanie
pół tysiąca biegaczy, wśród
których akces zgłosili najlepsi
w Polsce specjaliści od tego
rodzaju ekstremalnej rywalizacji. Jak zwykle, największa
atrakcją imprezy będzie odcinek trasy prowadzący przez
najdłuższy (1601 m) tunel kolejowy w kraju pod masywem
Małego Wołowca w paśmie
Gór Czarnych. Rekordzistą
23-kilometrowej trasy jest
Piotr Hercog, który na mecie pierwszego półmaratonu
osiagnął czas 1:31,41.
(A.Bas.)

7.00 – 09.30

PLAN DNIA
14 maja 2017 r. (niedziela)

odbiór pakietów startowych
– activ Jedlina, ul. Kłodzka
09.30
oficjalne otwarcie biegu
09.45
rozgrzewka
09.50
przejście na start
10.00
start biegu
11.30
przywitanie pierwszych zawodników
13.30 – 14.15 koncert zespołu rockowego Iluminator cz.1 (45 min)
14.15 – 15.00 ceremonia wręczenia nagród
15.00 – 15.30 koncert zespołu rockowego Iluminator cz.2

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA WSZYSTKIM BIEGACZOM
w 4. Wodociągi Półmaratonie Górskim Jedlina-Zdrój,
który odbędzie się 14.05.2017.r
Przewidywany czas przebiegnięcia zawodników:

1. Start: przy boisku Orlik
2. przy Placu Zwycięstwa (Rondo)
3. przy Urzędzie Miasta
4. przy Placu Zdrojowym
5. przy Hotelu Jedlinka
6. przy Kościele w Kamieńsku
ul. Zakopiańska
Meta: miasteczko biegowe

godz. 10.05
godz. 10.07
godz. 10.09
godz. 10.10
godz. 10.25
godz. 11.20
godz. 11.25
godz. 11.30
REKLAMA
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REKLAMA

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

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69

Pobiegli z flagą
na Trójgarb
Ponad 160 zawodników
i zawodniczek z blisko 50
miejscowości stanęło na
starcie Górskiego Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie.
Na głównym dystansie zwyciężyli Piotr Holly oraz Katarzyna Boryczka, natomiast
na krótszej trasie zwycięzcami zostali Bartosz Zając
oraz Paulina Szarzyńska.
Organizatorzy Górskiego
Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie: Gmina Czarny Bór
i Gmina Stare Bogaczowice, zaplanowali w tym roku
dwie trasy: 26 km i 8 kilometrów. Rozbudowanie półmaratonu o dodatkową, krótszą
trasę było ukłonem w stronę
tych, którzy zaczynają swoją
przygodę z bieganiem. Tym
razem uczestnicy biegu wystartował ze stadionu sportowego w Witkowie Śląskim.
Zawodnicy, którzy zdecydowali się na dłuższą trasę,
mieli do pokonania blisko
26 km odcinek, prowadzący
wokół i przez szczyt Trójgarbu. Biegacze pokonali trzy
kilkukilometrowe podbiegi,
a suma przewyższeń wynioWyniki:
26 km mężczyzn
1. Piotr Holly
2. Piotr Bętkowski
3. Tomasz Jurczak
4. Marek Swoboda
5. Daniel Krasulak
26 km kobiet
1. Katarzyna Boryczka
2. Agnieszka Michalska
3. Anna Pernej
4. Edyta Gardecka
5. Gabriela Buczek

Wałbrzych
Toruń
Lubawka
Wałbrzych
Wrocław

01:42:46
+02:06
+03:27
+04:03
+04:09

Oleśnica 02:15:49
Ostrów Wlk. +00:59
Wałbrzych +01:17
Wałbrzych +06:16
Świerki
+10:41

Liga MTB

sła blisko 700 metrów. Krótsza trasa liczyła 8 km i prowadziła przez „skrzyżowanie
siedmiu dróg”. Pełne wyniki
dostępne są na portalu datasport.pl.
- Dziękujemy z udział i gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu, którzy pomimo
nie najlepszej pogody wystartowali w obydwu biegach –
podkreślają organizatorzy.
II Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie odbył się pod
Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła
Hreniaka i Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury. Imprezę wsparli: Bank Spółdzielczy
Kamienna Góra, Wodociągi
Wałbrzych, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Fundacja Edukacji Europejskiej,
Kamos Kamienna Góra, Tesco
Szczawno Zdrój, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Agroturystyka Misiówka, Zenaida
Piotrowska, Dariusz Gwiazda
Rogelli, Tartak Zbigniew Filip,
Tartak Andrzej Śpiewak, Jan
Groń, Studio Punkt, Komputronik Wałbrzych.
(RED)
8 km mężczyzn
1. Bartosz Zając
2. Piotr Jochymek
3. Wojciech Filip
4. Paweł Lewicki
5. Konrad Dupla

Struga
00:29:21
Lubawka +00:54
Witków
+01:14
Miłoszyce +02:20
Wrocław +03:10

8 km kobiety
1. Paulina Szarzyńska
Świebodzice 00:35:25
2. Joanna Hoja
Walbrzych +00:53
3. Aleksandra Łapiak Wałbrzych +01:34
4. Agnieszka Jankowicz Wałbrzych +01:58
5. Dominika Łabuda
Kamienna Góra+02:51

Zapraszamy na wyścig Cross-Country XC Ligi MTB, którego organizatorem jest
Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach, LUKS Lider Stare Bogaczowice oraz Gmina
Stare Bogaczowice. - Wyścig
odbędzie się 13 maja 2017
roku (sobota) w Starych Bogaczowicach o godz. 10.00 nad
zalewem. Uczestnicy wyścigu
startować mogą w następujących kategoriach: krasnoludki,
krasnale, skrzaciątka, skrzaty,
dziewczęta i chłopcy (11-12 lat
i 13-14 lat). Celem wyścigu jest:
promocja regionu, popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwój sprawności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży szkolnej,
rozpowszechnienie kolarstwa
górskiego – mówi Adrian Furmaniak, dyrektor Zespołu Szkół
w Starych Bogaczowicach.
(RED)

Medale
karateków
W Kamiennej Górze rozegrano I Kamiennogórski Turniej
Karate, będący pierwszym z
cyklu zawodów IV Dolnośląskiej Ligi Karate Shinkyokushin. Do walki stanęło ponad
230 zawodników z 15 klubów z
Polski i Czech. Gminę Czarny Bór
reprezentowało 10 zawodników
z Klubu Karate Shin Czarny Bór.
Najlepsze wyniki w konkurencji kumite osiągnęli: 1 miejsce
w kategorii dziewcząt (6-7 lat)
Aleksandra Bodziony, 2 miejsce
w kategorii chłopców (6-7 lat)
Mikołaj Urbaniak, 3 miejsce w
kategorii chłopców (10-11 lat)
Kajetan Urbaniak –brąz.
(RED)

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

Grand Prix Głuszycy MTB
14 maja 2017 roku odbędzie się kolejna, czwarta edycja wyścigu kolarskiego pod nazwą Grand
Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki w ramach Pucharu Strefy MTB Sudety.
Organizatorami imprezy
są Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Powiat Wałbrzyski oraz Gmina Głuszyca, którzy zaplanowali
start oraz metę wyścigu na
ulicy Parkowej w Głuszycy.
Wyścig będzie przebiegał na dwóch dystansach:
MINI 26 km i 800 metrów
przewyższenia oraz MEGA
47 km i 1800 metrów przewyższenia.
Trasa dystansu MINI o
długości 26 km przebiega
całkowicie przez masyw
Włodarza, prowadząc drogami i ścieżkami leśnymi
przez malownicze stawy
przy ul. Leśnej, Przełęcz
Marcową, wspinając się na
szczyt Włodarza. Z Włodarza
kolarze zjeżdżać będą poprzez górę Soboń w kierunku Zimnej Wody nasypami
kolejki oraz drogami używanymi do budowy kompleksu RIESE. Z poziomu Zimnej
Wody rozpocznie się wspinaczka leśnymi duktami na
Osówkę, Jaworek i ponownie Włodarz, z którego zjazd
przez Przełęcz Marcową
poprowadzi wyścig na łąkę
nad głuszyckimi stawami.
Stamtąd kolarze podjadą na
pomarańczową trasę MTB,
z której szlakiem zielono-pomarańczowym zjadą do
mety na ulicy Parkowej.
Trasa dystansu MEGA (47
km długości) na początkowych 11 km przebiega po
trasie MINI, oddziela się tuż

przed Osówką i skręca w
kierunku Sierpnicy. Kolarze
pokonujący dystans MEGA
przejadą obok budowli i
pozostałości po barakach
obozowych
znajdujących
się u podnóża Osówki, po
czym skręcą w kierunku
Kobylicy. Po przekroczeniu
rzeki Bystrzycy oraz linii kolejowej, łąkami dotrą do Gór
Suchych, podjeżdżając pod
górę Źródlaną oraz Czarnocha. Następnie pasem granicznym dotrą do szczytów
Słodna i Kościelec, spod
którego zjadą na Ustronie,
a stamtąd pojadą na kultowy niebieski singiel pod
Granicznikiem. Po zjeździe z
niebieskiego singla kolarzy
czeka podjazd pod Turzynę,
a następnie Rogowiec, z którego poprzez Jeleniec Mały
zjadą w Dolinę Rybną. Po
przekroczeniu Doliny Rybnej czeka ich wjazd na Przełęcz pod Wawrzyniakiem,
z której zjadą przez ulicę
Zdrojową na ulicę Sienkiewicza. Stamtąd ulicą Mazurską
dojadą nad Staw Wawelski, a
następnie leśnymi drogami
do mety na ulicy Parkowej.
- Trasa wyścigu jest ułożona w taki sposób, aby przebiegała przez najbardziej
malownicze i turystycznie
atrakcyjne punkty naszej
gminy. Zapraszamy kolarzy
górskich do uczestnictwa w
wyścigu. Zapisy na stronie:
http://zapisy.ultimasport.
pl/260. Regulamin Grand
Prix Głuszycy MTB Podziemia
Osówki w ramach IV Pucharu
Strefy MTB Sudety na stronie
www.gluszyca.pl/strefa-mtb-gluszyca/1307 - mówią organizatorzy imprezy.
(SJ)

Głuszyccy
lekkoatleci
Ruszyła Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych w
Głuszycy. Pierwsza tegoroczna rywalizacja w biegach zgromadziła na starcie
ponad 90 uczniów z głuszyckich szkół podstawowych.
- Zachęcamy do uczestnictwa
w kolejnych zawodach - 27
maja o godz. 10.00 oraz 10
czerwca o godz. 10 na boisku
sportowym przy ul. Dolnej w
Głuszycy. Najmłodsi - urodzeni w roku 2010 oraz 2008-2009
- biegają na dystansach 30 m i
100 m, starsza grupa - urodzonych w latach 2006-2007 - pokonuje dystans 40 m i 200 m,
natomiast najstarsi - urodzeni
w latach 2004-2005 - ścigają
się na dystansach 60 m i 400
m. -W każdej z trzech edycji ligi
za zdobycie I miejsca zawodnik otrzymuje 100 punktów,
za miejsce II – 95 punktów, za
miejsce III – 90 punktów. Każde kolejne miejsce jest odpowiednio mniej punktowane
– informuje Krzysztof Drzygała, pomysłodawca i jeden z
organizatorów ligi. Za trzy najlepsze wyniki na dystansach
krótkich i długich uczniowie
po zakończonych biegach każdej edycji otrzymują medale i
dyplomy. Poza tym na wszystkich uczestników ligi czeka
woda i słodki poczęstunek. Dla
pierwszych sześciu zawodników z każdej kategorii wiekowej po zsumowaniu punktów
z trzech edycji przygotowano
atrakcyjne nagrody rzeczowe,
a na zwycięzców danych kategorii wiekowych czekają pamiątkowe puchary ligi. Pełna
klasyfikacja uczestników LLSP
na stronie gluszyca.pl.
(SJ)
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Wyleczone z marzeń

Mają patent na lidera

Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w 24. kolejce ekstraligi przegrały w Koninie
z Medykiem aż 0:5. Mimo
to nadal zajmują 3. miejsce w ligowej tabeli, ale
mają bardzo minimalną
przewagę nad bezpośrednimi rywalkami w walce o
podium.
Po dwóch porażkach w
tym sezonie z mistrzyniami
Polski (1:3 oraz 1:5) nikt nie
dawał szans podopiecznym Kamila Jasińskiego na
sukces, tym bardziej, że nie
przegrały one w lidze od 2
lat! W dodatku AZS PWSZ
przyjechał na mecz tylko z
13-osobową kadrą, ponieważ za kartki pauzowała Sabina Ratajczak, a kontuzjowane nadal są Anna Rędzia,
Sofia Gonzalez, Emilia Bezdziecka oraz Patrycja Salwa.
Początek meczu był dość
wyrównany, lecz częściej
atakowały gospodynie, które oddały kilka strzałów na
bramkę, lecz pewnie obroniła je Daria Antończyk.
Potem przewaga mistrzyń
Polski z minuty na minutę
rosła, aż w końcu w 20 min.,
po dośrodkowaniu z prawej strony Dagmary Grad,
w polu karnym znalazła się

Paulina Dudek, która wykorzystała błąd w defensywie
wałbrzyszanek i otworzyła
wynik spotkania. Na drugie trafienie koninianek nie
trzeba było długo czekać,
ponieważ
siedemnaście
minut później - po dośrodkowaniu z prawej strony
Aleksandry Sikory - znów
świetnie zachowała się Paulina Dudek, która szczupakiem podwyższyła rezultat
na 2:0. Jeszcze przed przerwą w polu karnym AZS
PWSZ - po starciu z Eleną
Klepatską - przewróciła się
jedna z zawodniczek Medyka, jednak sędzia nie odgwizdała rzutu karnego. Potem po centrze z prawego
skrzydła Aleksandry Sikory
błąd popełniła Daria Antończyk, do piłki doszła Lilia
Kostowa, która oddał strzał,
ale minimalnie niecelny.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad w składach. Ale już w
56 min., po złym wybiciu
piłki poza pole karne przez
defensorki z Wałbrzycha,
przed polem karnym znalazła się Agata Guściora, która
przepięknym uderzeniem
podwyższyła wynik na 3:0
dla ekipy Medyka. Chwilę

później po indywidualnej
akcji na lewej stronie strzał
oddała Anna Gawrońska,
lecz dobrze tym razem interweniowała Daria Antończyk. W 68 min., po kapitalnym zagraniu Guściory, w
sytuacji sam na sam z bramkarką znalazła się Dudek,
która płaskim uderzeniem
skompletowała hat-tricka.
Ostatecznie Paulina Dudek
zdobyła 4 bramki w tym
spotkaniu, pokonując w 87
min. kapitana wałbrzyszanek strzałem głową po centrze z kornera Aleksandry
Sikory, ustalając wynik spotkania na 5:0 dla Medyka.
W następnej kolejce AZS
PWSZ zagra w Łęcznej z Górnikiem. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 13 maja o godz.
13:00.

Zatrudnię

Kupię grunt

Sprzątanie i profesjonalna opieka

doświadczonego

w gminach

mechanika

Jedlina-Zdrój

samochodowego.

lub Dzierżoniów

Wałbrzych, Świebodzice
i wszystkie gminy
powiatu wałbrzyskiego
tel. 730 979 836

Tel. 696 47 36 95

Tel. 616-703-095

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Global auto

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

Radosław Radczak

Medyk Konin
– AZS PWSZ Wałbrzych 5:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Dudek (20), 2:0 Dudek
(37), 3:0 Guściora (56), 4:0 Dudek (68),
5:0 Dudek (87).
AZS PWSZ: Antończyk – Aszkiełowicz
(78 Urbańska), Pluta, Mesjasz,
Iwańczuk – Dereń (60 Smagur), Klepatska, Kowalczyk, Jelencić – Miłek,
Maciukiewicz.

NAD GROBAMI

opiekanadgrobami.walbrzych
@gmail.com
www.znicz-pamieci.pl

Poszukujemy
pracowników
do Bułgarii

- praca legalna na 3 miesiące
w sezonie letnim - 5 kelnerek, 4
panie do sprzątania,
2 recepcjonistki.
Więcej informacji
pod nr telefonu 600461318

Euro-kontakt (nr lic.12458)
za granicę: pracowników:
produkcji; budowlanych; fizycznych; wykończeniowych; rolnych, dekarzy,
cieśli, spawaczy, stolarzy, monterów instalacji grzewczych; rusztowań;
silosów; ociepleń; okien; fasad, elektryków, płytkarzy, hydraulików, malarzy,
murarzy, tynkarzy, betoniarzy, lakierników, szpachlarzy, operatorów koparki;
maszyny drukarskiej, piekarzy, magazynierów, ogrodników, do zbioru

Piłkarze Górnika Wałbrzych w 26. Kolejce III
grupy III ligi zremisowali
w Jastrzębiu Zdroju z GKS-em 0:0. Ale za sprawą zwycięstwa Unii Turza Śląska,
biało-niebiescy wrócili do
strefy spadkowej.
Po raz kolejny wałbrzyszanie musieli wystąpić w osłabionym składzie w rywalizacji
z tegorocznym ćwierćfinalistą
Pucharu Polski. Jesienią, kiedy
zremisowali Z GKS-em Jastrzębie na własnym boisku 0:0, w
obronie wystąpili praktycznie
sami nominalni… pomocnicy
i choć Górnik raził nieskutecznością w ataku, udało się osiągnąć w dość korzystny wynik.
Tym razem trener Robert Bubnowicz nie mógł skorzystać z
pauzujących za kartki Mateusza
Krzymińskiego i Mateusza Sobiesierskiego oraz z kontuzjowanego Damiana Migalskiego.
Już w 4 min. GKS mógł
otworzyć wynik spotkania,
kiedy z dystansu uderzył Marcin Ruda, jednak piłka poszybowała niedaleko od bramki.
Potem, z minuty na minutę, coraz większą inicjatywę zaczęli
mieć goście, ale strzały Kamila
Sadowskiego i Denisa Deca
obronił Jakub Świerczek, a po
uderzeniu Dominika Broni-

sławskiego futbolówka minęła
słupek. W 23 min. odpowiedział Dominik Kulawiak, który
groźnie huknął, jednak bardzo
dobrze interweniował Damian
Jaroszewski. W ostatnim kwadransie gra toczyła się głównie
na połowie wałbrzyszan, ale
ci bardzo dobrze się bronili,
przez co lider III grupy III ligi
miał problem z wykończeniem
akcji. Dopiero tuż przed przerwą okazję na otwarcie wyniku
bezpośrednio z rzutu wolnego
miał Damian Tront, lecz futbolówka znów minimalnie minęła bramkę.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad w
składach. Po dość słabym początku drugiej części spotkania, dopiero w 58 min. z prawej strony przed pole zszedł
Dominik Szczęch i oddał groźny strzał, ale znów świetnie
obronił Damian Jaroszewski.
Przyjezdni
odpowiedzieli
cztery minuty później, kiedy po potężnym strzale z 30
metrów Sebastiana Surmaja
piłka odbiła się od poprzeczki. Potem nadal gospodarze
próbowali atakować, lecz
niewiele z tego wychodziło,
ponieważ piłkarze z Wałbrzycha byli bardzo dobrze zorganizowani w defensywie. W 73

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

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

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

Chwilówki do 15 tys. zł
na oświadczenie do 5 tys. zł
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Radosław Radczak
GKS Jastrzębie Zdrój
– Górnik Wałbrzych 0:0
Żółte kartki: Kawula, Weis oraz Rytko,
Młodziński, Michalak. Czerwona kartka: Pacholski (86, za faul taktyczny).
Sędziował Mateusz Gałuszka (Jelenia
Góra). Widzów: 1300.

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

KREDYTY
do 200 tys. zł
Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

min. doszło do niecodziennej
sytuacji, ponieważ kontuzji
doznał… arbiter główny spotkania, przez co musiał go zastąpić sędzia liniowy, a główny stał się asystentem. W 86
min. czerwoną kartkę za faul
taktyczny otrzymał Piotr Pacholski, dzięki czemu goście
grali końcówkę w przewadze i
mieli rzut wolny. Najpierw po
bezpośrednim uderzeniu w
słupek trafił Marcin Morawski,
a następnie dobijał mając pustą bramkę Denis Dec, jednak
posłał piłkę nad poprzeczką…
W samej końcówce jeszcze
2 razy zakotłowało się przed
bramką Górnika, na szczęście
piłka nie wpadła do siatki i
mecz zakończył się remisem.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają na własnym stadionie z Miedzią II Legnica. Spotkanie rozpocznie
się w sobotę, 13 maja o godz.
17:00.

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)

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

ZATRUDNIĘ

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

MECHANIKA

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,

SAMOCHODOWEGO

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,

Z MIN. 3 LATA STAŻU,

MIAŁ WĘGLOWY

SPECJALNOŚĆ AUTA

pieczarek. Mile widziany j.obcy i własny samochód.

OSOBOWE.

gazeta8@euro-kontakt.eu 786 298 618

TEL: 606-891-024

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
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REKLAMA

USŁUGI
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1

(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.

M: rafal@panorama.net.pl

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

http://www.panorama.net.pl

(3) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(3) 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
(3) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam mieszkanie na
Podgórzu – 56 m2 + ogród.
Ogrzewanie gazowe. 82 tys. zł.
Tel. 695 87 19 94.

T: +48 535 416 014

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I
Z KOMORNIKIEM.
Kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA 2pokoje
40m,3piętro w 4piętrowym
budynku.
PODZAMCZE, 47m2 2pokoje, rozkład, czynsz 315 zł, cena 110.000
kontakt 535-416-014
NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2,
dogodna lokalizacja, ogród,
garaż, ogrzewanie gazowe Cena
89.000 do negocjacji kontakt:
792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, cena 113 000, kontakt
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 3pok 90m2, 2piętro, pełen rozkład, cena 140tys,
kontakt 535-416-014
SZCZAWNO ZDRÓJ, zamknięte
osiedle Solicowo, 2 pokoje, nowocześnie urządzone, 1 piętro, cena
229.000zł, kontakt 792-547-662

(5) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa
do wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania, ogród, cena 49.900,
kontakt 792-547-662

(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51m2, balkon, czteropiętrowy budynek, niski czynsz, cena 115.000,
kontakt 535-416-014

KUPIĘ
(20) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy
i inne przedmioty. Tel. 604-574501.

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

NOWE MIASTO blisko szpitala,
2pokoje 37m2, 2pietro, mieszkanie do remontu Kontakt
792-549-757
BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
wyremontowana kamienica, cena
49.900zł, kontakt: 792-547-662

Wynajmę
lub sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

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
DS-3084 Dom – bliźniak, dwurodzinny Piaskowa Góra, garaż,
duży ogród, cena 369 tys. Tel. 606
976 630
DS- 3095 Dom – skrajny szereg,
ul. Fabiana, wykończony pod
klucz, z ogródkiem, cena 440 tys.
Tel. 606 976 630
DS-3080 Dom wolnostojący,
Piaskowa Góra, ul.Wyszyńskiego,
cena 449 tys. Tel. 883 334 486
DS-3047 Dom wolostojący, Konradów, pow. 260m2, po remoncie,
cena 499 tys. Tel. 883 334 486
MS-Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do remontu cena 99 tys,
Tel. 883 334 486
MS- Paskowa Góra, 51m2, 1 piętro
w 4, po kapitalnym remoncie,
cena 179 tys. Tel. 606 976 630
MS-3090 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, 1 piętro w 4, do
wprowadzenia, cna 139 tys. Tel.
883 334 481
MS-2958 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel.
793 112 130
MS-3025 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, po kapitalnym
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
MS- Piaskowa Góra, 2 pokoje,
32m2, 2 piętro w 4, po remoncie,
cena 114 tys. tel. 883 334 486
MS- 3094 Piaskowa Góra/Podzamcze 4 pokoje, pow. 87m2,
bezczynszowe, z ogródkiem, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
MS-2958 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel.
793 112 130
MS-3025 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, po kapitalnym
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
MS- 3094 Piaskowa Góra/Podzamcze 4 pokoje, pow. 87m2,
bezczynszowe, z ogródkiem, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
MS-3057 Nowe Miasto, kawalerka,
32m2, wysoki parter, 1 piętrowa
kamienica, cena 76 tys . Tel. 883
334 481
MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje,
1 piętro, super lokalizacja, do
remontu, cena 74 tys. Tel. 883
334 481

MS-2960 Centrum, 3 pokoje,
79m2, dwupoziomowe z ogrodem, cena 110 tys. Tel. tys. Tel.
793 111 130
MS-2954 Szczawno Zdrój, 4
pokoje, 98m2, dwa ogródki, do
odświeżenia, cena 259 tys. Tel.
883 334 481
DS-3089 Gaj, dom w zabudowie
bliźniaczej, z garażem i ogródkiem, cena 370 tys. Tel. 793 111
130

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w bardzo dobrym
stanie, w czteropiętrowym
budynku na Podzamczu. 40m2,
cena 120 ty. do negocjacji. Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka +
korytarz, 86m2, zadbana klatka
schodowa w śródmieściu, 160
000tyś do negocjacji! Tel: 502665-504
13.SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, 2 pokoje, łazienka, jasna
kuchnia, po remoncie! Cena: 79
900zł do negocjacji!Tel: 502-665504

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 62,50 m2 na I
piętrze 2 pokoje po kapitalnym
remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 115,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
nowe, dwupoziomowe mieszkanie 101m2 w stanie do wykończenia!TRAKCYJNA CENA!169,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce nowe budownictwo 2-pokojowe mieszkanie z aneksem
kuchennym z odrębnym WC i
łazienką po kapitalnym remoncie. I piętro z balkonem. Cena
115,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel :
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! Szczawienko , 2 pokoje
po remoncie z ogródkiem ! Cena
116 000. Polecamy ! Tel: 530-913259
5. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 3 pokoje w budynku z windą, po remoncie !!!Cena 129 000 .
Polecamy! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Śródmieście okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki
standard, mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000 do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI Na sprzedaż mieszkanie na
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 55 m2,
3 pokoje, do odświeżenia, CENA
155.000 tys zł, Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
lokal z możliwością adaptacji na
mieszkanie w JEDLINIE ZDRÓJ,
Pow. 157,94 m2, do remontu,
CENA 62.000 tys. zł, DO NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89
000 do negocjacji !519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w pobliżu Parku Sobieskiego,
w czterorodzinnym domu, z
możliwością adaptacji strychu i
postawienia garażu w podwórku.
Dwa pokoje, co gazowe, reszta do
remontu. Tel: 502-657-353

14. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, rejon Aqua Zdrój, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z wc, po
kapitalnym remoncie, 50m2 cena: 129 900zł do negocjacji! Tel:
502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
kawalerka 27 mkw do remontu,
65 000 , Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje (40 mkw) – cena 105
000! Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 64 mkw ( 3 pokoje )
do remontu- cena 175 000! Tel:
506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieroszów, mieszkanie w centrum do
niewielkiego remontu, 2 pokoje,
otwarta kuchnia, łazienka z wc.
49m2 cena 75000 zł. Tel. 519121-104
19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych
- Szczawienko mieszkanie po
kapitalnym remoncie 2 pokoje
w jednym aneks kuchenny w
zabudowie, łazienka z wc, przedpokój, 33m2 cena 85000zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Gorce,
mieszkanie do remontu 3
pokoje w tym jeden z aneksem
kuchennym, łazienka z wc, wysoki
parter. 54m2, cena 60000zł Tel:
519-121-104

58-309 Wałbrzych,
Główna 11, 74 842 90 60,
walbrzych@wgn.pl
WGN Dla zdecydowanych klientów pilnie szukamy 2-4 pokoje
na Piaskowej Górze, może być do
kapitalnego remontu, kontakt tel.
74 842 90 60.
WGN, Szczawienko, na sprzedaż
mieszkanie komfortowe 87m, 4
pokoje, bardzo dobra lokalizacja,,
cena 328 tys. zł..tel. 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 39m, rozkła-

dowe, balkon, cena ofertowa 122
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.
WGN Stare Bogaczowice, działka
1277m, zabudowana domem do
kapitalnego remontu, cena 87
tys. zł, do negocjacji, kontakt: 74
842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
bardzo ładne mieszkanie, 3 pokoje, 60m, 2 piętro, do wprowadzenia, po remoncie, atrakcyjna
oferta, tel. 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 38m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon,winda,
wolne od zaraz, do wprowadzenia
, cena 115 tys. zł do negocjacji, tel.
74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra ,na sprzedaż
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m2,
na 6 piętrze, budynek z windą,
cena 150 tys. zł do negocjacji. tel.
74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 31m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, wolne
od zaraz, dobra lokalizacja, cena
90 tys. zł. do negocjacji, tel. 74
842 90 60.
WGN Biały Kamień, na sprzedaż
ładne małe mieszkanie 33m2,
pokój, kuchnia, łazienka, zielona
spokojna okolica, 59 tys.zł .
Możliwa zamiana na 2 pokoje na
Piaskowej z dopłatą, może być
komunalne. tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
dom w zabudowie szeregowej,
70m, 3 pokoje, działka 180m2,
bardzo dobra lokalizacja i okazyjna cena 279 tys. zł , wolne od
zaraz ,tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż mieszkanie 66m, 3 pokoje, 3
piętro, cena 169,9 tys. zł. ładne, po
remoncie, ogrzewanie gazowe,
tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto , na sprzedaż mieszkanie 2 pokojowe
o powierzchni 42m2, zielona
spokojna poszukiwana okolica,
atrakcyjna cena 73 tys. zł. tel. 74
842 90 60.
WGN Stary Zdrój, na sprzedaż bardzo ładny dom wolno stojący , 4
pokoje, zagospodarowana działka
700m, spokojna okolica, cena 565
tys. zł. kontakt tel. 74 842 90 60.
WGN dom w zabudowie bliźniaczej na Piaskowej Górze, działka
410m, bardzo dobra lokalizacja,
cena ofertowa 410 tys. zł, kontak
74 842 90 60.
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zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel.
535-311-265
Piaskowa Góra, 2 pokoje z balkonem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro.
Cena 115.000zł. DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
72.000zł. Tel: 535-311-265
OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, balkon, 2 piętro z 4, 37m2
105 000 zł tel. 577-263-955
3 pokoje po remoncie, 57m2, 1
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena
109.900zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA!!, kawalerka w Boguszowie Gorcach, 31,50 m2, wysoki
parter, pokój, kuchnia z oknem,
łazienka, wc i przedpokój. Ogrzewanie centralne węglowe. CENA
35 000zł, TEL 535 285 514
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie
gazowe. Stary Zdrój. Cena
65.000zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje,
Rozkład, 54 m2, balkon, 4 piętro
w wieżowcu, po remoncie,
145.000 ZŁ, tel. 535-285-514
OKAZJA! Mieszkanie z osobnym
wejściem. 3 pokoje po remoncie,
60m2. Jedlina Zdrój. Cena 110 tys.
zł, Kontakt 535-285-514
Jedlina Zdrój 2 pokoje, 38 m2, po
remoncie, do wprowadzenia, 1
piętro 79 000zł tel. 577-263-955
PODZAMCZE 3 pokoje z dużym
balkonem, rozkład, 62 m2, 155
000zł do negocjacji. Kontakt 535311-265
KAWALERKA W CICHEJ OKOLICY,
38 m2, 2 piętro, OGRZEWANIE GAZOWE, 58.000 tys. zł, możliwość
wydzielenia drugiego pokoju.
535-285-514

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- 32,5 m2pokój z
kuchnią i łazienką, po remoncie i
wymianie instalacji CENA: 25 000
zł (nr: 2338)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wynajem , 250m2, działka 5000m2,
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr:
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski czynsz
Cena:79 000zł (nr:2323) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON – CENTRUM WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy dom 180 m2- 4
niezależne mieszkania 2-pokojowe z łazienkami na każdym z
pięter, ew. 200-metrowe pomieszczenia warsztatowe z dopłatą
sprzedaż lub wynajem. Cena: 220
000 zł (nr:2322 ) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-SPRZEDAŻ, 46m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter. Cena wynajmu: 890 zł,
sprzedaż: 99 000 zł (nr: 2061) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy lokal użytkowy, 200 m2,
5 pomieszczeń z zapleczem,
piękna okolica, Cena: 170000 zł,
wynajem:1500 zł (nr:2312 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – NOWA RUDA, mieszkanie
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje,
łazienka, salon z wyjściem do
ogrodu, garaż Cena:129 000 zł
(nr: 2295) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

Podzamcze 2 pokoje, 1 piętro, balkon, 40,5m2 115 000zł,
dwustronne, rozkładowe tel.
577-263-955

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2
pokoje, parter, z niezależnym wejściem, do wprowadzenia . Cena:
159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

PODZAMCZE Palisadowa 4 pokoje 85m2 200 000zł do negocjacji;
parter z balkonem tel. 577-263955

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (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. Cena: 298 000
zł (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena:
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23 000 zł (nr: 23) (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 km od granic Wałbrzycha,
mieszkanie, parter, 60m2, 3
pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
przedpokój, taras. Cena: 99 800 zł
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09

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 mieszkanie, 2
pokoje, 60m2, B.Gorce, po remoncie, 2 piętro, ogród, cena 52 000
zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Biały Kamień, cena 64 tys.
zł. - co miejskie, balkon, 4 p(10)
74 666 42 42, 881 424 100 .
WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Podzamcze,
2 pokoje po remoncie, 35,50m2,
3p(10)cena 128tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p.
(10) cena 124900 zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 25m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka
w Szczawnie-Zdroju, 109m2, 4
pok. działka: 511m2 cena 395 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Szczawienko, 34m2
, 49tys.zł. 2 piętro, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, Podzamcze , stan dobry, 1
piętro, winda, cena 108 tys.zł. balkon, 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka, 25m2, po
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł.
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke w
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro,
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1
piętro, cena 42 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście
z ogrodem, garażem, 2 pokoje,
46m2, cena 149 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 56m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 75

tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666
42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 4 pokoje po
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin,
ogród , osobne wejście, cena
199000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
kapitalnym remoncie, Podzamcze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro,
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, rozkładowe, Piaskowa
Góra, 6 piętro, duży balkon, cena
124 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka,
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie,
Nowe Miasto, 2 pokoje. 50m2,
parter, cicha okolica, ogród, cena
89 tys.zł. co gaz, 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1
piętro (4), po remoncie, 155 000
zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 80tys.zł. do zamieszkania, co
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 6
piętro w 10, cena 137.000zł, po
remoncie, tel. 74 840 40 40, 724
464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 35.5m2, 7
piętro w 10, balkon, rozkładowe,
cena 99.900zł, tel. 74 840 40 40,
724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
ul. Szkolna, nowe bud., 2 pokoje
z jasną kuchnią, 46m2, 4 piętro w
, cena 54.900zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ok.
ul. Bema, 71m2, C.O. gazowe, 2
piętro w 3, 155.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO,
nowe bud. 46m2, C.O. miejskie,
3 piętro w 4, ogród, po remoncie
119.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – UNISŁAW ŚLĄSKI,
80m2, parter z osobnym wejściem, 3 pokoje, „zielona” okolica,
do remontu, 59.900zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2,
nowe bud., 6 piętro w 10, po
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLICE SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o.
gazowe, parter w 2, 145.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489

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.
Palisadowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3
piętro w 10, cena 99.700zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 62m2, 8 piętro
w 10, cena 159.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 129.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 214.000zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM KONRADÓW,
160m2, działka 733m2, C.O.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
360.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

RENOMA – DOM NOWE SIODŁO
(MIEROSZÓW), 120m2, działka
2800m2, C.O. węglowe + kominek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – DOM SADY GÓRNE,
160m2, działka 2000m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 465.000zł
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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REKLAMA

ATRAKCYJNE KOLONIE LETNIE NAD BA£TYKIEM W JASTRZÊBIEJ GÓRZE W LUKSUSOWYM OŒRODKU WYPOCZYNKOWYM "VIS"
OFERTA PROMOCYJNA NA 10-LECIE DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZENIA - WA¯NA DO 31 MAJA 2017
www.taniekolonie.eu,

e-mail: rezerwacja@taniekolonie.eu,

TERMINY TURNUSÓW:
04.07.2017 do 14.07.2017 - KOLONIA WYPOCZYNKOWA - 1399 ZŁ
08.08.2017 do 18.08.2017 - KOLONIA WYPOCZYNKOWA - 1399 ZŁ
08.08.2017 do 18.08.2017 - KOLONIA PIŁKARSKA - 1450 ZŁ (piłka nożna)
W CENIE OFERUJEMY:
• zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych z łazienkami,
• pełne wyżywienie (śniadania i kolacje - stół szwedzki),
• profesjonalną opiekę pedagogiczną i ratownika WOPR,
• bogaty i atrakcyjny program wypoczynku,
• przejazd na kolonię i powrót do domu pod opieką kadry,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW (TU UNIQA).
Dodatkowo na kolonii piłkarskiej:
• szkolenie piłkarskie pod okiem doświadczonego trenera,
• doskonalenie techniki gry w piłkę nożną,
• kształtowanie sprawności ogólnej i specjalistycznej.
Po wakacjach mo¿liwośæ kontynuacji zajêæ w Akademii Pi³karskiej „Victoria” w Wa³brzychu.
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE O KOLONIACH DOSTÊNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

tel. 533-44-55-55

Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Wakacje” w Wałbrzychu działa od 2007 roku.
Działamy non-proﬁt. Przy organizacji wszystkich form wypoczynku dokładamy
wszelkich starań aby naszym uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo oraz atrakcyjne
zajęcia programowe. Szczególną uwagę przykładamy do właściwego doboru ośrodków
wypoczynkowych, które muszą spełniać wiele wymagań. Muszą posiadać odpowiedni
standard, bezpieczny teren oraz zapewniać smaczne i urozmaicone wyżywienie.
W czasie wakacji letnich 2017 organizujemy kolonie letnie w sprawdzonym i niezwykle
komfortowym ośrodku wczasowym „VIS” w Jastrzębiej Górze. Ośrodek jest położony
w pobliżu głównej promenady. Do morza i bezpiecznego kąpieliska jest 550 metrów.
Ośrodek dysponuje wspaniałymi 3 osobowymi pokojami z łazienkami, kilkoma salami,
umożliwiającymi realizację ciekawych zajęć nawet w czasie najgorszej pogody.
Na terenie ośrodka znajduje się także nowy, bezpieczny plac zabaw oraz trawiaste
boisko do piłki nożnej. W czasie kolonii nasi uczestnicy pojadą na dwie atrakcyjne
wycieczki, w czasie których zwiedzą ZOO w Oliwie, Starówkę Gdańską oraz Okręt
Muzeum ORP Błyskawica. Wezmą także udział w kilkunastominutowym koncercie
organowym wykonanym na wspaniałych i słynnych w całej Europie organach
Katedry Oliwskiej.
REKLAMA

