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UWAGA!!! ZMIANA LOKALIZACJI
WAŁBRZYCH, AL. WYZWOLENIA 49/2
(NAPRZECIW BIEDRONKI)
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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
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Apel w sprawie patronów ulic
Po raz kolejny na łamy
Tygodnika DB 2010 powraca sprawa zmian nazw
ulic w Wałbrzychu. O sprawie szeroko pisał m.in. dr
Ryszard Bełdzikowski, który przybliżył naszym Czytelnikom kilka ważnych
postaci z życia miasta,
godnych upamiętnienia.
Dziś głos w tej sprawie zabrał dr Piotr Sosiński - radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z Wałbrzycha:
Szanowny Państwo Radni
Rady Miejskiej Wałbrzycha!
Podczas najbliższej XLIV
sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji w dniu 29
czerwca 2017 roku podejmiecie Państwo decyzję dotyczącą nazw kilkunastu ulic
naszego miasta. W związku z
tym zwracam się do Państwa
z prośbą, aby wśród nowych
patronów ulic znalazły się
osoby związane z Wałbrzychem, z których możemy być
dumni a o których pamięć
powinna być upowszechniania nie tylko wśród samych
mieszkańców.
Pierwsza osoba to Henryk
Szwejcer - urodzony w 1886
roku, odznaczony Wielką

Gwiazdą Śląska i Krzyżem
Zasługi powstaniec śląski,
powojenny dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu. To
on zajmował się rozwojem
wałbrzyskich kopalni. Stalinowski prokurator zarzucił
mu kradzież znaczków pocztowych
przeznaczonych
na korespondencję ZPW a
przez to działanie przeciwko
realizacji tzw. planu trzyletniego. Zarzuty te postawiono Szwejcerowi bez jakichkolwiek podstaw. Uwikłanie
go w sprawę i postawienie
absurdalnych zarzutów służyło fizycznej eliminacji wałbrzyskiego patrioty. Został
skazany na śmierć, 14 lipca
1949 roku rozstrzelany i pochowany w nieoznaczonej
na Cmentarzu Osobowickim
we Wrocławiu. Dramatyczne
dzieje ofiary komunistycznego terroru stały się kanwą
spektaklu „Golgota wrocławska”, której scenariusz
napisali prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz wałbrzyszanin
Piotr Kokociński.
Historia bohatera „procesu o kradzież znaczków” nadal pozostaje prawie nieznana, a wydaje się, że powinna

być ważnym elementem historii i świadomości wałbrzyszan. Jestem przekonany, że
dyrektor Henryk Szwejcer
zasłużył na swoją ulicę w
Wałbrzychu.
Druga ważna postać to
Konstanty Skirmunt. Ten
urodzony w 1866 roku
polski polityk i dyplomata
zanim osiadł na Ziemiach
Zachodnich był członkiem
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, ministrem
spraw zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej, posłem i ambasadorem RP w
Londynie i Rzymie. Od 1916
kooperował z założonym
przez Romana Dmowskiego
Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym. W latach
1917-1919 był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, z jego ramienia
uczestniczył w Konferencji
Wersalskiej. W tym czasie
poznał się z Ojcem Świętym
Benedyktem XV i miał do
niego osobisty dostęp.
Tuż po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości został
ambasadorem w Rzymie.
W 1921 objął resort spraw
zagranicznych, którym kierował do następnego roku.

Zdążył wypracować całościową koncepcję polskiej
polityki zagranicznej opartą
na zasadzie pokojowego rozwiązywania konfliktów i poszanowania zawartych kontraktów. Co ważne dla nas,
mieszkańców pogranicza,
był gorącym zwolennikiem
przyjaźni z Czechosłowacją. W latach dwudziestych
Skirmunt sprawował mandat posła i senatora, reprezentował też Polskę w Lidze
Narodów. Wycofał się z życia
politycznego w 1934. Cztery lata później dostał ataku
apopleksji, który spowodował częściowy paraliż, do
końca życia zachował jednak
sprawność umysłową.

Na ziemię wałbrzyską
przybył w 1946 roku już
jako
osiemdziesięcioletni
staruszek, zamieszkał pod
opieką sióstr Niepokalanek
na Sobięcinie. Tu zmarł trzy
lata później. Ponieważ nie
założył rodziny, na starość
opiekowała się nim rodzona
siostra Jadwiga..
O skali tej postaci świadczy fakt, że był odznaczony
Wielkimi Wstęgami Orderu
Polonia Restituta, francuskiej Legii Honorowej, Korony Włoskiej, belgijskiego
Orderu Leopolda, jugosłowiańskiego Orła Białego,
norweskiego św. Olafa, angielskiego Orderu Wiktorii i
flamandzkiej Białej Róży.

Szanowni Państwo Radni, w Waszych rękach jest
wyjątkowa możliwość upamiętnienia ważnych postaci
naszego miasta. Nie umniejszając znaczenia proponowanych w uchwale osób,
proszę by nie kierować się
tylko encyklopedyczną bibliografią czy rankingiem
na popularnego literata lub
reżysera, ale raczej okazją
na wzmocnienie tożsamości
wałbrzyszan i uszanowanie
pamięci o tych, którzy bardzo na to zasłużyli a historia
poprzednich dekad ich tego
prawa pozbawiła!
dr Piotr Sosiński
Radny Województwa
Dolnośląskiego
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dni Kultury Kresowej
Liczna reprezentacja zespołów polskich z Mińska i Grodna zagościła
w minioną niedzielę w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju
na koncercie pt. „Serce Kresów”. Koncert był kontynuacją tematu
historii i kultury polskich kresów, zapoczątkowanego w ubiegłym
roku projektem Dolnośląska Stolica Kultury.
Na deskach Teatru Zdrojowego zaprezentowali się
artyści na co dzień związani
z organizacjami polonijnymi
na Białorusi: Zespół Tańca
Ludowego Kontrasty, Ze-

spół Tęcza, Zespół Biedronki,
Chór Majowy Kwiat, Trio Witam. Koncert poruszył serca
mieszkających na ziemi wałbrzyskiej kresowiaków, którzy mogli powrócić „daleko,

daleko, za Bugiem, daleko, w
kraj rodzinny Matki mej…”.
Wzruszające piosenki poruszyły widzów, którzy wypełnili salę Teatru Zdrojowego
po brzegi. A finałowa piosen-

ka „ Hej sokoły” do śpiewania zachęciła nawet starostę
wałbrzyskiego Jacka Cichurę,
który po koncercie podziękował artystom i publiczności za
doskonałą wspólną zabawę.
- Wszystkim obecnym na
koncercie, serdecznie dziękujemy za to, że byliście z
nami w ten wyjątkowy wieczór.
Organizatorami koncertu
było Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód oraz
Powiat Wałbrzyski.
(GŁ)
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Biathlon dla każdego
W sobotę, przy pięknej pogodzie, na boisku
sportowym w Witkowie
Śląskim w gminie Czarny Bór odbyła się impreza sportowa pod hasłem
„Biathlon dla Każdego”.
Organizatorami imprezy
byli: Uczniowski Klub Narciarski Trójgarb Witków,
Powiat Wałbrzyski oraz
Polski Związek Biathlonu.
Frekwencja dopisała i w
zawodach wzięło udział ponad 120 zawodników: od
przedszkolaków po seniorów. Imprezę otworzył starosta wałbrzyski Jacek Cichura,
który wyraził swoją radość z
ogromnego zainteresowania zawodami oraz życzył
wszystkim dobrej zabawy
i sportowej rywalizacji. Na
zwycięzców poszczególnych
kategorii czekały medale,
puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Uroczystej dekoracji dokonali członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Stanisław Janor oraz zawodnik Kadry Narodowej PZB,
wicemistrz świata juniorów

w biathlonie letnim Mateusz
Janik.
- Bardzo się cieszę z tak
dużego zainteresowania tą
imprezą, bo nasza gmina
słynie przecież z tradycji biathlonowych i stąd wywodzi
się wielu utalentowanych
zawodników tej dyscypliny.
Organizację tej wspaniałej imprezy wziął na siebie
lokalny klub UKN Trójgarb
Witków, zrzeszający wokół
siebie prawdziwych pasjonatów tego sportu. Jak tylko
pani prezes Agnieszka Wtorek wraz z radnym Dariuszem Malinowskim zwrócili
się do mnie o wsparcie w organizacji tych zawodów, to
od razu podjąłem działania
zmierzające do włączenia
się Powiatu Wałbrzyskiego
w organizację tej imprezy w
ramach kalendarza powiatowych imprez kulturalno
– sportowych – powiedział
Stanisław Janor, członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. - Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom.
(GŁ)

Promowali rodzicielstwo zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dzięki dofinansowaniu przez
Fundację Ernst & Young, zorganizowało Dni Rodzicielstwa Zastępczego
w Powiecie Wałbrzyskim.
Cykl działań na rzecz rodzin zastępczych i promocji idei rodzicielstwa
zastępczego obejmował konferencję
wraz z panelem dyskusyjnym „De-instytucjonalizacja- rodzina zamiast
instytucji”, którą otworzył starosta

wałbrzyski Jacek Cichura. Prelekcje
poprowadzili goście specjalni wydarzenia: Krystyna Frączkiewicz - sędzia
Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Anna
Podyma - psycholog, socjoterapeuta
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu oraz
Maja Stępień – psycholog, specjalista
diagnozy i pomocy psychologicznej
w leczeniu zaburzeń dziecięcych. Cykl
wydarzeń zakończył piknik rodzinny

pod hasłem „Żyj zdrowo i sportowo”,
który odbył się w Karczmie Góralskiej
w Dziećmorowicach. Na uczestników
czekało wiele atrakcji sportowo –rekreacyjnych, między innymi zajęcia
ze strażą pożarną, dmuchany zamek,
malowanie twarzy oraz warsztaty kulinarne pod okiem Mai Jońskiej –uczestniczki V edycji kulinarnego programu
Hell’s Kitchen.
(MT)

Stanowisko Rady Powiatu Wałbrzyskiego do mieszkańców
Czarnego Boru w sprawie tzw. obwodnicy
Szanując Państwa prawa do rzetelnej informacji Rada Powiatu Wałbrzyskiego uprzejmie informuje, że Powiat
Wałbrzyski pomyślnie zakończył swoje
zobowiązania dotyczące realizacji tzw.
Obwodnicy Czarnego Boru.
Jak wynika z prowadzonych działań
oraz rzeczowej dokumentacji po stronie
Powiatu nie istnieją żadne przeszkody, aby
ruch ciężki wyprowadzić z ulicy XXX-Lecia
PRL w Czarnym Borze, poprzez zmodernizowane odcinki dróg powiatowych oraz
przebudowany obiekt mostowy.

Wszystkie zobowiązania ze strony
Powiatu w zakresie dofinansowania
Etapu I i II realizowanego przez Gminę
Czarny Bór zostały wypełnione zgodnie
z podpisanym porozumieniem.
Niepokojący mieszkańców obecny
stan przedmiotowej inwestycji wynikający z braku możliwości przejezdności
obwodnicą pojazdów ciężkich jest wynikiem niezakończenia odcinka drogi
gminnej stanowiącej również część obwodnicy za której realizację odpowiada
Gmina Czarny Bór.

Stąd wszelkie wątpliwości i skargi dotyczące opieszałości w dokończeniu zadania
jak również planowanych dalszych działań
zmierzających do pozytywnego zakończenia tej części inwestycji należy kierować do
Wójta Gminy Adama Góreckiego, a nie do
Powiatu Wałbrzyskiego, który zrealizował
i zakończył wszystkie swoje zadania z powodzeniem wywiązując się tym samym z
zawartych porozumień.
w imieniu Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek
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PRACA
NA WAKACJE!!!

Chcesz zarobić???
Przyjdź 3 lipca
do Fabryki Okien ROL
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(obok jest Stara Kopalnia)

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne

w godz. 9.00 – 10.00
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Echa naszych publikacji
Sporadycznie czytam Tygodnik DB2010 i dlatego nie
czytałem tekstów p. A.Basińskiego, do których ustosunkowuje się p. J.Langer w
swoim artykule zamieszczonym w DB 2010 z dnia 25
maja 2017, a dotyczących
pomnika Żołnierzy Wyklętych.
Pan Jerzy Langer jest tak
zauroczony „dobrą zmianą”,
że zapomina o tym, że w
przytoczonym okresie PRL,
gdy obchody 11 listopada
były nielegalne, za złożenie
kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie został skazany na więzienie późniejszy prezydent
RP Bronisław Komorowski,
nazywany przez obecnych
miłośników „dobrej zmiany”
„Komoruskim”.
Nie wiem tylko, czy pan
Jerzy Langer pamięta, że
odzyskanie niepodległości i
„powrót Polski na mapę Europy” w 1918 r. nijak ma się
do działalności oddziałów
partyzanckich po zakończeniu II wojny światowej, na-

zywanych dziś Żołnierzami
Wyklętymi.
Żołnierze Wyklęci nie
przyjmowali do wiadomości faktu podpisania przez
aliantów, w osobach premiera Wielkiej Brytanii Churchila, prezydenta Stanów
Zjednoczonych Roosevelta
i wodza naczelnego ZSRR
Stalina, protokołu Konferencji Jałtańskiej, który uznawał
prawo ZSRR do urządzenia
Europy Wschodniej wg. planów Stalina, a także - między
innymi - utworzenia Rządu
Tymczasowego w Polsce.
Przy całym szacunku dla
ich waleczności, patriotyzmu i niejednokrotnie daniny krwi w czasie trwania
wojny, kiedy walczyli w szeregach polskich oddziałów
partyzanckich, w świetle
tych wydarzeń działalność
zbrojnego podziemia po jej
zakończeniu nie miała żadnego znaczenia dla kształtu
ustroju Polski. Wiedząc o
tym, Gen. Leopold Okulicki
w styczniu 1945r. rozwiązał
Armię Krajową i zwolnił jej
członków z przysięgi wojsko-
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wej (między innymi do walki
zbrojnej) zalecając jednocześnie legalne działania niepodległościowe, polegające
na włączaniu się w działania
tworzących się struktur państwowych. Dzisiaj wiemy, że
okazało się to niemożliwe,
bo plebiscyt 3 x tak i wybory w 1946 r. zostały sfałszowane przez komunistyczne
władze.
Liczne wyroki śmierci i
represje, którym poddawani
byli żołnierze rozwiązanej
Armii Krajowej, powodowały naturalny odruch samoobronny i część członków
podziemia nie podporządkowała się rozkazowi dowódcy. Kontynuowała walkę
zbrojną z nowo powstałą
władzą i – niestety, w licznych przypadkach - dokonywała zwykłych samosądów
na ludności cywilnej.
Nie znam osobiście pana
Basińskiego, ani szczegółowo jego poglądów politycznych i nie wątpię, że potrafi
sam odpowiedzieć na postawione przez pana Langera
pytanie. Znam natomiast
REKLAMA

OFERTA PRACY
POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ogłasza nabór na wolne stanowiska:

ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi
udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub średnie i szkolenie z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi
lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57 email: sekretariat@mops.walbrzych.pl

osobiście i znałem w przeszłości poglądy polityczne
pana Langera, a ponieważ
pytanie zostało zadane publicznie, nie traktuję tego
jako listownej wymiany poglądów pomiędzy obu panami.
Od siebie mogę panu
Langerowi odpowiedzieć na
zadane pytanie: co odzyskaliśmy w 1989 roku?
Bez rozlewu krwi wszyscy, zjednoczeni w duchu
patriotycznym
solidarnie
wypowiedzieliśmy
wobec
całego świata postanowienia
jałtańskie jako pierwsi w Europie, uzyskując możliwość
samostanowienia i „pożegnaliśmy” kilkaset tysięcy
żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce. Czy to
mało? Czy dokonaliby tego
żołnierze wyklęci? Czy żołnierze wyklęci doprowadziliby
do porozumienia Okrągłego
Stołu? Pomimo tego, że wybory w 1989 r. były nie w pełni demokratyczne, wszystkie
pozostałe po tej dacie były w
pełni demokratyczne i suweren - ulubione słowo obecnej władzy - mógł od tego
czasu wybierać kogo chciał.
I wybierał, pomimo tego, że
według niektórych Okrągły
Stół był zdradą. Widocznie
suweren nie chciał wybrać
tych, którzy ubzdurali sobie,
że to oni powołani są do zbawienia Polski. W demokracji
jest jednak taka zasada, że
wszyscy wyborcy mają takie
same szanse wybrać swojego
reprezentanta i przekonanie
o własnym posłannictwie
oraz misji dziejowej, realnej
czy urojonej, nie wygrywają
z kartką wyborczą. Żadna z
utworzonych partii politycznych, włączając w to post pezetpeerowską SdRP, nie kwestionowała tego faktu.
Przecież razem, w „Solidarności”,
świętowaliśmy
zwycięstwo wyborcze 4
czerwca 1989 r. i wybór
pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza
Mazowieckiego, nie wyłączając nikogo, nawet tych z byłej PZPR. Przecież razem szliśmy przez ulice Wałbrzycha
skandując okrzyk „chodźcie
z nami.” I poszli z nami nawet
ci, do niedawna przeciwnicy
polityczni, z którymi niedawno wg. PiS dopuściliśmy się
„zdrady okrągłostołowej”.
Ci sami, do niedawna, prze-

ciwnicy polityczni, już wtedy pod sztandarami SLD,
decyzją suwerena wybrani
do rządzenia w kolejnych
demokratycznych
wyborach, wprowadzili Polskę do
NATO i Unii Europejskiej, co
było do niedawna tylko marzeniem milionów Polaków.
Między innymi tych, którzy
tylko o tym mówili. Trzeba
być zupełnie oderwanym od
rzeczywistości, żeby nie widzieć, że sukcesy w stosunkach NATO – Polska, będące
gwarancją bezpieczeństwa
i suwerenności Polski, którymi tak zachwyca się rządząca ekipa i pan Prezydent
Andrzej Duda, powstawały
na przestrzeni 27 lat, a udział
w korzystaniu z budżetu Unii
Europejskiej, porównywalny
z udziałem w Planie Marshala, jest istotnym efektem
obecnej dobrej sytuacji gospodarczej.
Przecież kariera zawodowa pana Langera i tysięcy
działaczy związkowych naszej wspólnej „Solidarności”,
a dzisiaj polityków, jest ściśle
związana ze zwycięstwem
wyborczym 1989 r., w wielu
wypadkach również ze zdjęciem z przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” Lechem
Wałęsą na plakacie wyborczym w 1989 r.
Nie wierzę w to, aby pan
Jerzy Langer, obecnie współredaktor
„Niezależnego
Słowa. Tygodnika regionalnego NSZZ „Solidarność”
w Wałbrzychu”, którego w
stanie wojennym byliśmy
obaj jednymi z wydawców
i kolporterów, nie pamiętał

roli Związku Walki Zbrojnej,
a następnie Armii Krajowej
w walkach partyzanckich
i tworzeniu Podziemnego Państwa Polskiego oraz
podtrzymywaniu ducha patriotyzmu i nadziei na wolną
Polskę.
Jeżeli już stawiać nowy pomnik, to w tym samym miejscu na Podzamczu wspólny
dla uczczenia współtwórców
niepodległego Państwa polskiego z bronią w ręku w
1918 r. oraz tych, którzy pokonali komunizm kartką wyborczą w 1989 r.
Jestem ponadto przekonany, że po przegranych
przez partię „dobrej zmiany”
następnych wyborach parlamentarnych społeczeństwo
wystawi również pomnik
pierwszemu
niekomunistycznemu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu.
Z niepokojem zauważam,
że coraz częściej zastępuje
się zasługi dla walki zbrojnej Armii Krajowej nieraz
wątpliwymi pod względem
wyzwoleńczym akcjami „żołnierzy wyklętych”.
Czyżby był to początek
”wygumkowywania” osoby
gen. Okulickiego, dowódcy
Armii Krajowej, za to, że ją
rozwiązał, pozbawiając jej
żołnierzy możliwości bohaterskiej śmierci z rąk komunistów i „kształtowania ducha
patriotyzmu dzięki wojnie,
jej pozytywnej cechy”, jak to
określili recenzenci Ministerstwa Kultury w odniesieniu
do idei Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.
Jan Kołodziejczyk
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Najlepszy gulasz z dzika
węgierskiej gminy Harkakötöny oraz Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu raczące
wszystkich przybyłych zupą
gulaszową. Komisja sędziowska w składzie: Halina Jaskóła – Miernik, Robert Radczak

oraz Zoltan Beke pierwsze
miejsce przyznała Krystianowi Jóźwiak – przygotowującemu “Sudecki gulasz z dzika”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali talony o wartości 200 zł
ufundowane przez Centrum

.PL
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Kultury i Turystyki w Walimiu,
natomiast zwycięzca, poza
tytułem Mistrza Gulaszu,
został obdarowany bonem
pieniężnym o wartości 700 zł
oraz pamiątkową chochlą. Po
tych niezwykle emocjonują-

cych chwilach, rozpoczęła się
zabawa taneczna, poprowadzona przez DJ LUKI-ego oraz
zespół LASER, którą zwieńczył
wieczorny pokaz sztucznych
ogni.
(RED)
REKLAMA

Krystian Jóźwiak z restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy wygrał
tegoroczny Festiwal Gulaszu w Walimiu.
Sudecki gulasz z dzika w
wykonaniu Krystiana Jóźwiaka, właściciela restauracji Gościniec Sudecki w
Głuszycy, zwyciężył w tegorocznym Festiwalu Gulaszu
w Walimiu.
Po raz kolejny zapach gotujących się w bograczach
gulaszy przyciągnął do Parku
Jordanowaskiego w Walimiu
wielu smakoszy i miłośników
tej wyśmienitej potrawy z
całego regionu. Wójt Gminy
Walim Adam Hausman, witając wszystkich przybyłych,
oficjalnie rozpoczął festiwal,
dając tym samym znak uczestnikom konkursu na najlepszy
gulasz do przygotowywania
wyjątkowych potraw. Podobnie jak w latach ubiegłych,
nie zabrakło ani chętnych, ani
pomysłów i przy dziewiętnastu stanowiskach konkursowych żwawo uwijano się przy
kociołkach, aby punktualnie
na godzinę 16:00 potrawy
były gotowe. I tak wszyscy
przybyli mogli dowiedzieć
się jak powstają poszczególne gulasze i kibicować ich
twórcom: Danucie Bednarek
przygotowującej “Cymesowy
gulasz”, Markowi Kapłonowi
z “Gulaszem średniowiecznym”, Krystianowi Jóźwiakowi gotującemu “Sudecki
gulasz z dzika”, Krzysztofowi
Pokornemu przyrządzającemu “Gulasz warzywny”, Janinie Nowak z “Gulaszem mięsno-warzywnym”, Agnieszce
Jarachowskiej zmagającej się
z “Vege - gulaszem”, Bartłomiejowi Tupiakowi przygotowującemu ”Świński kociołek”,
Joannie Zacharskiej Błaszczyk
z “Gulaszem babci Izy”, drużynie
rowerowo-biegowej
SOWIE Team przyrządzającej
“GulaSzOWIE”, Barbarze Barańskiej-Pietrzyk
pichcącej
“Co się nawinie”, Jackowi Mikołajczakowi gotującemu ”Po
prostu gulasz”, Agnieszce Alot
z gulaszem ” Czyścimy i pichcimy”, Krzysztofowi Słupskiemu
proponującemu ”Bogacza z
zacierką”, Katarzynie Słupskiej

wystawiającej do konkursu
” Gulasz z żołądków drobiowych”, Wiktorowi Rehlis broniącemu zeszłoroczny tytuł
Mistrza z “Gulaszem zimowym”, Elżbiecie Miętus przyrządzającej “Gulasz zajęcy”,
Marcinowi Madziarze gotującemu “Gulasz Gospodarza”,
Małgorzacie Jóźwik startującej
z “Mięsnym Grzybkiem” oraz
“tercetowi” w składzie: Iwona
Mąka, Helena Słojewska oraz
Anet Prokopowicz – przygotowującemu gulasz o nazwie
“Do syta”.
Czas oczekiwania na skosztowanie wyjątkowych specjałów wypełniły min.: program
artystyczny dla dzieci, przygotowany przez parę klaunów
Patryka i Klarę oraz dwie wesoło harcujące sówki, zawsze
chętnie pozujące do zdjęć
pamiątkowych. Nie zabrakło
także stoisk lokalnych twórców, przy których można było
kupić artystyczne wyroby rękodzielnicze oraz przepyszne
sery, wędliny i miody, a także
smakołyki dla najmłodszych.
Dużym powodzeniem cieszył
się także karykaturzysta, wykonujący zabawne portrety.
Nowością podczas tegorocznego festiwalu był spektakl w
reżyserii Eweliny Ciszewskiej,
przygotowany przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu pt.
“Pięciu wspaniałych”.
Po pieczołowitych zmaganiach uczestników konkursu,
nastąpiło to, na co wszyscy z
niecierpliwością wyczekiwali: kosztowanie wspaniałych
gulaszy – od typowo mięsno-warzywnych, przez całkowicie nowatorskie, po wegetariańskie. Wtedy też rozpoczęła
się niezwykle trudna praca
jury, które do skosztowania
miało 19 różnorodnych potraw. Tradycyjnie - poza konkursem - także Wójt Gminy
Walim Adam Hausman serwował swój gulasz przyprawiany
lubczykiem oraz tajemniczym
składnikiem o wdzięcznej nazwie “Eliksir miłości”, a także
delegacja z zaprzyjaźnionej
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REKLAMA

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze
In memoriam - Ku pamięci
,,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. Janusza Wanat

Śp. Jakuba Gruba

składa rodzina.

składa rodzina.

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

Śp. Marzeny Kamińskiej
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

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Rzecz nie tylko o konstytucji
Janusz
Bartkiewicz

Nie mogę się powstrzymać od dodatkowego skomentowania procesu generała Leszka Lamparskiego, o
którym pisałem 22 czerwca
br w nr 23 Tygodnika DB
2010, dlatego też pozwalam
sobie na przedstawienie kilku przemyśleń dotyczących
tego - w moim odczuciu - haniebnego wydarzenia.
Jak wiadomo, prokurator
z Instytutu Pamięci Narodowej - stawiając 92 zarzuty opierał się w głównej mierze
na stanowisku, że - uchwalając dekret o stanie wojennym - Rada Państwa dopuściła się złamania Konstytucji
PRL, przez co wszelkie działanie oparte na tymże dekrecie
stanowiły złamanie prawa w
tymże PRL obowiązującego.
Przyznam się szczerze, że nie
wiem czy mam w tym momencie śmiać się, czy też płakać. Doszedłem do wniosku,
że wybieram to pierwsze, bo
naprawdę śmiesznym wydaje mi się fakt, iż w obronie
konstytucji okupowanego
przez Moskwę państwa, a
więc aktu wydanego - w
myśl obowiązującej linii wykładniczej aktualnej polityki
historycznej POPiS - z inicjatywy i polecenia władz okupacyjnych, stają Naprawdę
Prawdziwi Polacy i Patrioci,

szczerzy do bólu antykomuniści i wrogowie Rosji, którą
uznają za prawną i polityczną sukcesorkę ZSRR. Zalewam się łzami ze śmiechu,
że tym samym (obrona wartości zawartych w Konstytucji PRL) owi szczerzy Polacy
i Prawdziwi Patrioci de facto
legalizują władze Polski Ludowej i wszystkie akty prawne oraz decyzje polityczne,
jakie w czasach PRL zostały
wydane. Nie zauważają przy
tym wcale, że tym samym
popadają w polityczne rozdwojenie jaźni, czyli normalną schizofrenię. Przyznam
się, że wcale się nie dziwię,
iż temu się nie dziwię. Na dodatek - co wydaje mi się jeszcze bardziej śmieszne i kuriozalne zarazem - ci szczerzy
Prawdziwi Polacy i Patrioci,
czyli ludzie „lepszego sortu”, bronią wartości i praw
zapisanych w Konstytucji
PRL i tych, którzy je złamali,
stawiają dziś przed sądami
karnymi, a jednocześnie nie
mają jakichkolwiek zahamowań przed łamaniem zasad
i praw zapisanych w Konstytucji III RP. Przypomnę, że w
odróżnieniu od tamtej, ta
została uchwalona i przyjęta w referendum w wolnej i
demokratycznej już Polsce, a
więc winna być szczególnie
szanowana i przestrzegana przez wszystkich. Także
rządzące partie polityczne i
rzesze ich wiernych, ale - jak
się okazuje - często bezmyślnych zwolenników, których
aktualne władze namiętnie

okraszają mianem suwerena.
I w tym miejscu przejdę
do jednego tylko przykładu, obrazującego bardzo
wymownie stosunek polskiej prawicy, czyli dwóch
głównych partii politycznych, które przez ostanie 12
lat, będąc naprzemiennie u
władzy, dewastują wszystko
to, co młoda polska demokracja po 1989 roku zdołała
zaprowadzić, i zdawałoby
się, utrwalić. Chodzi mi o
tak zwaną ustawę dezubekizacyjną, a faktycznie ustawę
represyjną, której znakiem
rozpoznawczym jest totalne lekceważenie i złamanie
podstawowych zasad demokratycznego państwa,
przyjętych w obowiązującej (ponoć wszystkich)
Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej. Ustawa ta pozwala
państwu polskiemu brutalnie represjonować emerytowanych funkcjonariuszy
polskiej policji, z którymi w
1990 roku zawarło kontrakt
polegający na tym, że za
ciężką i niebezpieczną służbę przysługiwać im będą
określone emerytury, których wysokość i zasady przyznawania zostały ustalone
w uchwalanych przez wolny
i demokratyczny Sejm ustawach. Oficjalnego wyłomu
w polskiej demokracji dokonała Platforma Obywatelska, która w 2009 roku
zrobiła pierwszy krok w kierunku uznania obowiązującej konstytucji za nieważną

uznając, że może bezkarnie
wrzucić w kąt podstawowe
zasady konstytucyjne, czyli ochrony praw nabytych,
niedziałania prawa wstecz,
zaufania obywateli do państwa, niestosowania zasady
odpowiedzialności zbiorowej i prawa do procesu sądowego. Stało się tak kiedy
prawicowa,
nieformalna
- ale faktyczna - koalicja PO-PSL-PiS uchwaliła ustawę
obniżającą podstawę wymiaru emerytury (z 2,6 na
0,7) przysługującej funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, którzy służbę
swą zakończyli przed 1990
rokiem. Przypomnę, że wysokość i zasady przyznawania tych emerytur również
określił wolny i demokratyczny Sejm III RP, który właśnie w 2009 roku zakpił sam
z siebie. To z gruntu niekonstytucyjne prawo z radością
„przyklepał” Trybunał Konstytucyjny, który - jak wiemy
dziś z ust ówczesnego jego
przewodniczącego Andrzeja Rzeplińskiego - uznał, że
na konstytucję można napluć, bo ważniejsza jest
jakaś mityczna sprawiedliwość dziejowa. Przypomnę,
że chodzi o tego samego
Andrzeja
Rzeplińskiego,
który dziś - ubrawszy się w
piórka pierwszego obrońcy
polskiej demokracji i konstytucji - zapomina, że sam
szeroko wrota dla wrogów
konstytucji otworzył, a dziś
bez wstydu gardłuje o braku poszanowania dla jej

zapisów. A tak na marginesie, to jakoś bardzo mocno
ówczesne przekonanie Trybunału i Andrzeja Rzeplińskiego współbrzmi ze znanym twierdzeniem byłego
„bojownika” o demokrację,
Kornela
Morawieckiego,
który nieustająco głosi o
wyższości „prawa narodu”
nad prawem stanowionym.
I znów odnoszę wrażenie
jakiegoś schizofrenicznego
stanu, tym razem istniejącego po stronie Platformy
Obywatelskiej, jej działaczy
i zwolenników, którzy za te
słowa do dziś biednego Kornela mocno obtłukują.
Uchwaloną w grudniową
noc 2016 r. ustawą represyjną, przeciw której stają
nawet schizofrenicy z PO,
odbiera się słusznie nabyte
prawa emerytalne i rentowe
funkcjonariuszom
policji,
którym zdarzyło się chociażby przez kilka dni znajdować
się w szeregach Służby Bezpieczeństwa, nie zważając
na to, że po wstąpieniu do
policji w 1990 roku, służąc
w niej, służyli nowemu demokratycznemu państwu i
jego obywatelom. I z państwem tym zawarli kontrakt,
który teraz został brutalnie
zerwany, a oni sami zostali
poddani, z powodów politycznej zemsty, represjom
ekonomicznym i społecznej
obstrukcji. Znam polską historię i wiem, że po odrodzeniu się w 1918 roku wolnej
Polski, w jej armii i policji, jak
i we wszystkich urzędach i

instytucjach, służyli i pracowali funkcjonariusze i urzędnicy państw zaborczych,
którym odradzające się
państwo zagwarantowało
ciągłość uprawnień emerytalnych i rentowych. Kim byliby po 1918 roku tacy oficerowie z zaborczych wojsk jak
Józef Haller, Józef Dowbor-Muśnicki, czy chociażby
Władysław Sikorski? Wszyscy oni służyli w zaborczych
armiach, ale po odzyskaniu
niepodległości stali się żołnierzami odrodzonej armii.
Nikt im tamtej służby nie wypominał i z tego powodu nie
represjonował. Natomiast III
RP represjonuje funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy do
1990 roku służyli w mundurowych formacjach legalnego państwa uznawanego
przez wszystkie kraje świata,
w którego współczesny obraz PRL wniosła swój wielki
wkład. Nie wszyscy widzą,
albo nie chcą dostrzec, że tu
nie chodzi o żadną sprawiedliwość dziejową, a chodzi
prymitywną zemstę i skok
na kasę. Jest to możliwe,
bo „ciemny naród” kupi to
wedle modlitwy, aby krowa
zdechła sąsiadowi dlatego,
że ma o tę jedną więcej. Paradoksem jest natomiast
fakt, że przeciw tym represjom od zawsze, i jako jedyny, był SLD, natomiast represjonowani funkcjonariusze
głosowali na POPiS. Syndrom sztokholmski, czy co?
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Zamkną drogi
W związku z przebudową i
modernizacją odcinków dróg
powiatowych, 29 czerwca na
drodze powiatowej 3377 O
Sierpnica-Kolce na odcinku
ok 1600 m oraz 30 czerwca
na drodze powiatowej 3381
O Głuszyca-Grzmiąca na odcinku ok 600 m w godz. 8.0020.00 będą realizowane roboty nawierzchniowe przez
Przedsiębiorstwo
Drogowe
TRAKT w Kluczborku. Inwestorem zadania jest Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu. Wymienione odcinki dróg będą
okresowo nieprzejezdne. - Prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie przepraszamy za powstałe
utrudnienia – mówi burmistrz
Głuszycy Roman Głód.
(SJ)

Na basen do Głuszycy
Od 1 lipca obiekt kąpielowy
przy ul. Dolnej w Głuszycy
będzie czynny codziennie w
godz. 10.00 – 18.00. Kompleks
składa się z trzech niecek: duży
basen, średni basen oraz brodzik. Na terenie obiektu znajduje się także boisko sportowe do
gry w siatkówkę. Całodzienny
bilet wstępu dla osoby dorosłej
to 8 zł, cena biletu ulgowego
wynosi 4 zł. Więcej informacji: Centrum Kultury – MBP, ul.
Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca, tel. 74 84 56 334.
(SJ)

Myśliwskie święto

Absolutorium
dla burmistrza

Po raz trzeci w Głuszycy zorganizowane zostało
wydarzenie
promujące
kulturę myśliwską. Odbywający się w niedzielę 25
czerwca Sowiogórski Muflon rozpoczął się uroczystym przemarszem licznie
przybyłych pocztów sztandarowych dolnośląskich
kół łowieckich spod Pomnika Solidarności przy ul.
Grunwaldzkiej na boisko
sportowe przy ul. Dolnej w
Głuszycy.
Po uroczystej mszy św. na
scenie pojawiły się zespoły
wykonujące muzykę myśliwską: Zespół Reprezentacyjny
Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem
Mieczysława
Leśniczaka,
Reprezentacyjny Zespół Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego z
Wrocławia „Tryton”, a także
Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Zarządzie Okręgowym PZŁ Wałbrzych „Odgłosy Kniei”. Miłą niespodziankę
publiczności sprawił występ
czeskiego zespołu „Hubertovi trubači”.
Dla przybyłych przygotowano szereg atrakcji. Oprócz
bezpłatnej degustacji potraw
kuchni myśliwskiej moż-

Rada Miejska w Głuszycy jednogłośnie podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Głuszycy
Romanowi Głodowi z tytułu
wykonania budżetu za 2016
rok. - Rada Miejska w Głuszycy
podejmuje uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium dla
burmistrza w terminie do dnia
30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za
2016 rok, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, informacją o
stanie mienia oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej – napisali
radni w uzasadnieniu uchwały.

Sowiogórski Muflon rozpoczął się uroczystym przemarszem licznie przybyłych pocztów sztandarowych
dolnośląskich kół łowieckich.

na było zobaczyć wystawę
psów myśliwskich, a także
zapoznać się z bogatą ofertą
kulturalno-edukacyjną
przygotowaną przez Nadleśnictwo Świdnica i Koło
Łowieckie Orzeł ze Świdnicy.
Swoje stoiska promocyjne
zaprezentowali także: Zarząd
Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu, Poczta Polska, a także
Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy, Stowarzyszenie
Nasza Sierpnica i świetlica wiejska w Sierpnicy oraz
Magdalena Szyszka z firmy
„Color Haft”. Można było zobaczyć pokazy ratownictwa
medycznego w wykonaniu

dom - dom bez przemocy”.
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod nazwą
„Muflon na tle sowiogórskiej
przyrody”. Nagrody autorom
wyróżnionych i nagrodzonych prac wręczyli starosta
wałbrzyski Jacek Cichura oraz
wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek. W godzinach
przedpołudniowych pojawił
się autobus z mobilnym punktem poboru krwi, a w czasie
Sowiogórskiego Muflona wręczono nagrody niespodzianki
wylosowanym osobom tego
dnia oddającym krew.
(SJ)

(SJ)

Dla ochłody
Wałbrzyskie Wodociągi zainstalowały kurtynę wodną
przy ulicy Grunwaldzkiej w
Głuszycy (w okolicach banku).
Z kurtyny leci zraszająca mgiełka, dająca orzeźwienie w upalne letnie dni przy niewielkim
zużyciu wody. Zraszacz działać
będzie cały czas aż do zachodu
słońca. Koszty związane z instalacją i użytkowaniem wodnej
kurtyny pokrywają Wałbrzyskie
Wodociągi.
(SJ)

REKLAMA

Pit Car

Promocyjne ceny na serwis klimatyzacji

serwis i wypożyczalnia
samochodów
Wysokie temperatury sprawiają, że klimatyzatory samochodowe
pracują teraz niemal bez przerwy. – Ważne dla naszego zdrowia
jest regularne czyszczenie i serwisowanie układu klimatyzacji,
na które zapraszam do Auto Serwisu Pit Car przy ul. II Armii
w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin – mówi Piotr Estko, właściciel
firmy, która w razie poważniejszych awarii oferuje auta zastępcze.
- Masz problem z samochodem? Nasza
wykwalifikowana kadra mechaników na
pewno pomoże! Oferujemy wszelkie usługi
w zakresie napraw, wymiany oraz diagnostyki silnika samochodu. Zajmujemy się profesjonalną diagnostyką silnika oraz mechaniką
samochodową w całym zakresie wszystkich
marek. Polecamy naprawy zawieszenia,
układu kierowniczego, układu hamulcowego jak również wymiany rozrządu, sprzęgła
oraz remonty i wymiany silników. Na terenie
serwisu posiadamy sklep z wysokiej jakości
częściami zamiennymi oraz akcesoriami.
Kierowcy mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz serwis na miejscu. Dotyczy to między innymi wymiany oleju wraz z filtrami,
wymianę i naprawę opon czy pełen serwis

Wałbrzysko-Kłodzkej Grupy
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuszycy Górnej, a także
eksponaty z Muzeum Broni
i Militariów w Witoszowie
Dolnym. Na dzieci czekało
wiele różnorodnych atrakcji: zabawy z animatorami,
gry i konkursy z nagrodami
oraz dmuchany zamek dla
najmłodszych. Ponadto w
trakcie imprezy pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuszycy przeprowadzali
kampanię profilaktyczną w
ramach projektu socjalnego „Mój dom - bezpieczny

klimatyzacji. Pomagamy również klientom
w zakupie auta. Wystarczy przyjechać do
nas samochodem, który ktoś zamierza nabyć i zrobić przegląd techniczny. Tak mało to
kosztuje, a wiele można zaoszczędzić nie kupując przysłowiowego kota w worku – podkreśla właściciel serwisu Piotr Estko.
Auto Serwis Pit Car ma także wypożyczalnię samochodów.
- Miałeś kolizję, wypadek lub zepsuł Ci
się samochód i nie masz czym pojechać na
wakacje? Zapraszam do naszej wypożyczalni! Do dyspozycji naszych klientów mamy
niespełna roczne samochody osobowe. Do
współpracy zapraszam także firmy oraz floty - zachęca Piotr Estko.
(TP)

Komputerowa
Diagnostyka Silnika
naprawy: układu kierowniczego,
zawieszenia, hamulców, wymiany rozrządu,
remonty (i wymiany) silników,
wymiany sprzęgła itp.
WULKANIZACJA: sprzedaż, montaż, naprawa opon

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin
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Komu bije dzwon?
Stanisław
Michalik

Warto, naprawdę warto zajrzeć do książki Filipa
Springera „Miasto Archipelag - Polska mniejszych
miast”, czyli - jak sam autor
zaznaczył – do jego reporterskiej podróży po dawnych
stolicach województw. Trzydzieści jeden ośrodków, zdaniem autora, tworzy archipelag możliwości, rozczarowań
i straconych szans. Są w tej
książce refleksje z Wałbrzycha, bo przecież nie mogło
być inaczej. To takie samo
jak każde inne z tego grona
mniejszych miast w Polsce,
które zdołały na jakiś czas
rozwinąć skrzydła ku wielkości i zamożności, ale dość
szybko ten lot został brutalnie przerwany. Wielcy reformatorzy znaleźli powody by
ukrócić trend rozwojowy tak
wielu rozsianych po kraju
miast, bo przecież wystarczy
jak zadbamy o metropolie.
Na osłodę miał miejsce powrót do powiatów, ale to już
nie jest to samo.
O reformie w „Słowniku języka polskiego” czytamy: reforma – to zmiana
lub szereg zmian w jakiejś
dziedzinie życia, w strukturze organizacji lub sposobie
funkcjonowania
jakiegoś
systemu, mająca na celu
ulepszenie istniejącego stanu rzeczy.
Co dobrego przyniosła
ówczesna reforma administracyjna?
Spróbujmy
poszukać odpowiedzi na
to pytanie w książce Filipa
Springera. Jej autor nas do

tego inspiruje. Negatywne
konsekwencje tej reformy
wychwytuje nieomal w każdym z tych miast, bo każde
z nich straciło skutkiem tego
dobrze zapowiadające się
perspektywy rozwoju.
Ale nie o reformie administracyjnej z 1999 roku
chcę dzisiaj pisać. Obok niej
rząd AWS-u przeprowadził
jeszcze reformę emerytalną, służby zdrowia i reformę
oświaty. Ta ostatnia budziła już wtedy mój niepokój,
bo burzyła od podstaw całą
przez lata funkcjonującą,
dobrze zorganizowaną sieć
szkolną zamiast naprawić
to, co wymagało naprawy.
Reformatorzy przekonywali
jednak, że tylko w ten sposób można unowocześnić
system szkolny i skierować
go na nowe tory.
Z reporterskich peregrynacji Filipa Springera po kraju zwróciłem uwagę na pewien interesujący wątek. Jak
czytam w tej książce - w Lesznie zjawił się w 1628 roku
niejaki Comenius na czele
grupy kilkuset rodzin braci
czeskich. To byli uchodźcy
wypędzeni z Czech przez cesarza Ferdynanda II Habsburga z powodów religijnych. W
Lesznie znaleźli swój „drugi
dom”, a znakomity czeski
pedagog - znany później
pod nazwiskiem Jan Amos
Komensky - znalazł pracę w
miejscowym gimnazjum. To
właśnie w Lesznie napisał
swe epokowe dzieło „Wielką
dydaktykę”, które stało się
w przyszłości fundamentem
nauk pedagogicznych. Jako
jeden z pierwszych głosił on
publicznie, że w dziedzinie
oświaty wszyscy ludzie są
równi, bez względu na stan.
W edukacji widział Komensky drogę do naprawy świa-

ta, który składa się z materii,
ducha i światła. Mądrość zaś
dzieli się na trzy stopnie.
Pierwszy z nich, to „umiejętność przewidywania konsekwencji spraw”, drugi jest
„zdolnością zapobiegania
ich skutkom złym i pielęgnowania dobrych”, trzeci oznacza możliwość „prognozowania przeciwności, których
należy się strzec”.
Pisał: „Sama ta dzika nienawiść, z jaką zwalczają się
wzajemnie wszystkie sekty w religii, nauce polityce,
zwiększa nadzieję całego
świata, że wreszcie kiedyś
wróci wszystko do harmonii.
A skądże wypływa ta nadzieja, jeśli nie z umiłowania jedności?”
Zastanawiam się nad
tym, czy obecna „wielka
reformatorka oświaty” ze
Świebodzic, powołana tylko i wyłącznie ze względów
politycznych na stanowisko ministra, miała w ręku
„Wielką dydaktykę” Komenskiego, czy kiedykolwiek
zrodziła się u niej refleksja,
że jedynym rozsądnym kierunkiem reformy oświatowej
jest dokonywanie ewolucyjnych zmian na lepsze, a nie
ponowne burzenie całego
sytemu szkolnego po to tylko, by wrócić do stanu wcześniejszego, który już kiedyś
uznany został za niedostosowany do wymogów współczesnych? Czy nie lepiej byłoby pozostawić tę sprawę
samorządom w terenie, by
tam na miejscu, w zależności od własnych potrzeb i
możliwości decydowali, czy
likwidować gimnazja, czy też
pozostawić je, a równocześnie odtworzyć szkolnictwo
zawodowe, mając na uwadze potrzeby współczesnego rynku pracy? Czy zadano

sobie w MEN zasadnicze
pytanie o konsekwencjach
tego rodzaju reformy nie tylko jeśli chodzi o efektywność
kształcenia dzieci i młodzieży, ale też skutki finansowe
burzenia tego, co udało się
osiągnąć?
Zburzenie przez rząd
AWS-u systemu szkolnego
funkcjonującego przez całe
lata PRL-u po to, by utworzyć gimnazja, a przy okazji
zlikwidować mające za sobą
dobre tradycje licea ogólnokształcące i technika, a
do tego szkolnictwo zawodowe, wstrząsnęło całym
systemem edukacji. Trzeba
było kilku lat mozolnej pracy
i dużych pieniędzy by wybrnąć z tego chaosu i powołać do życia nową sieć szkół,
zmodyfikować
programy
nauczania, zadbać o odpowiedni poziom kadry nauczycielskiej. A przecież wystarczyło wprowadzić nowe
programy szkolne i podręczREKLAMA

niki, eliminować szkoły źle
pracujące lub niepotrzebne
i doskonalić system szkolny,
dostosowując go do potrzeb
i możliwości lokalnych. Ten
wstrząs kosztował nas wiele
i należało z tego wszystkiego
wyciągnąć wnioski na przyszłość. Niestety, tamto doświadczenie niczego dobrego nas nie nauczyło. Robimy
dziś to samo i to samo pytanie powinniśmy sobie zadać,
mając na uwadze obecnie
wdrażaną w pośpiechu i bez
szerszych konsultacji ze środowiskami naukowymi i samorządami reformę oświaty.
Niezależnie od wszystkich
innych fatalnych skutków,
jeśli chodzi o niedostosowanie systemu szkolnego
do zmian zachodzących we
współczesnym świecie, jest
to katastrofa dla społeczności szkolnych, a szczególnie
dla młodych nauczycielek i
nauczycieli. Reforma edukacji dotknie bowiem około 30
tys. nauczycieli w całej Polsce. Na bruku wyląduje prawie 9 tys. (dokładnie 8 933),
a ponad 21 tys. nie będzie
miało pełnego etatu. 4 871
nauczycieli zostanie zwolnionych, a z 4 061 dyrektorzy
szkół nie przedłużą umowy,
co de facto oznacza to samo.
Zwolnienia dotkną nie tylko
nauczycieli likwidowanych
gimnazjów, ale również
szkół podstawowych. Po raz
kolejny słyszę w uszach bijące alarmowe dzwony. Myślę,
że biją one na trwogę. Ale ci
co powinni je usłyszeć i zadrżeć z przerażenia, niestety
- są głusi! Zachłyśnięcie się
władzą wyeliminowało funkcję myślenia.
Warto więc zadać pytanie
znane ze słynnej powieści
Ernesta Hemingwaya: komu
biją te dzwony?

Gramy w parku
W sobotę, 1 lipca br. Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu rozpoczyna “Wakacyjne granie w parku”,
czyli wieczorki taneczne w
Parku Jordanowskim w Walimiu. - Zapraszamy w najbliższą sobotę w godz. 20:00
– 24:00 na zabawę taneczna,
którą uświetni zespół Kwarc.
W trakcie tegorocznych wakacji w Parku Jordanowskim
“zagrają” jeszcze 08, 15 i 29
lipca oraz 05, 12 i 19 sierpnia
br. Wstęp wolny! – zachęcają
pracownicy Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu.
(RED)

Festiwal Kuchni
Polowych
1 lipca 2017 r. w Zajeździe
Hubert w Walimiu odbędzie się Festiwal Kuchni
Polowych, czyli wydarzenie
ukazujące wojskową kuchnie na froncie, sporządzaną
pod gołym niebem. Festiwal
Kuchni Polowych popularyzuje gotowanie pod gołym.
Wydarzenie to
pozwala
miłośnikom dobrej zabawy
oraz wojskowej strawy przyprawianej “nutką historii”,
cofnąć się w czasie, posmakować potraw wojskowych
przygotowywanych w niepowtarzalnej wieloepokowej atmosferze. Do wyboru
będą m.in.: zupa gulaszowa,
grochówka, kapuśniak, solianka oraz la bouill.
(RED)
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Nasza Borowa i gulaszowa
Zupa gulaszowa przygotowana przez Restaurację
Polskie Smaki w Wałbrzychu i
zupa grzybowa "Nasza Borowa" ugotowana przez Beatę
Laskowską zwyciężyły w XV
Dolnośląskim Festiwalu Zupy
w Jedlinie-Zdroju.
Podczas XV edycji prezentacji
kulinarnych w Jedlinie - Zroju do
rywalizacji o miano najsmaczniejszej zupy stanęło wielu wystawców indywidualnych oraz
reprezentujących pensjonaty
i restauracje. Na zwycięzców
czekały atrakcyjne nagrody w
postaci wczasów dla dwóch
osób w Chorwacji, ufundowane
przez Organizację Usług Turystycznych Zbigniew Górnicki
(kategoria osoba fizyczna), natomiast w kategorii wystawców
instytucjonalnych
nagrodą
główną były wczasy dla jednej
osoby we francuskim Port Grimaud, ufundowane przez Biuro
Turystyczno-Usługowe Juventur
Wałbrzych. Dodatkowo w tej kategorii za zajęcie I, II i III miejsca
przyznawane były vouchery o
wartości odpowiednio 5 tys., 3

tys. i 2 tys. złotych z przeznaczeniem na reklamę. Wszyscy laureaci otrzymali również sprzęt
AGD oraz - tradycyjnie - złote,
srebrne i brązowe wazy.
Zupy oceniało jury w składzie: Kazimierz Chrapek - przewodniczący, Maja Drapich i Barbara Szeligowska. W kategorii
wystawców instytucjonalnych
III miejsce zajął Ośrodek Geovita Jugowice za zupę krem, 2
miejsce PPHU "Pod Papugami"
za "Zupę z Łaźni", a 1 miejsce Restauracja Polskie Smaki za zupę
gulaszową. Natomiast w kategorii osób fizycznych 3 miejsce
zajęła Katarzyna Biziewska-Stanik za pekińską zupę ostro-kwaśną "Podróż do Chin", 2 miejsce
Arkadiusz Stanik za kolorową
zupę-gyros "Wspomnienie greckich wakacji", a 1 miejsce Beata
Laskowska za zupę grzybową
„Nasza Borowa”.
Poza głównym elementem
XV Dolnośląskiego Festiwalu
Zupy w Jedlinie-Zdroju - zupą
i jej degustacją - nie zabrakło
występów artystycznych, gier,
zabaw i animacji dla dzieci, pro-

Pomagają Sebastianowi
W trakcie XV Dolnośląskiego Festiwalu Zupy w Jedlinie-Zdroju prowadzona
była zbiórka pieniędzy na
leczenie i rehabilitację Sebastiana Tkacza.
Sebastian Tkacz z Jedliny-Zdroju w 2015 roku zachorował na rzadką chorobę - stwardnienie zanikowe boczne (SLA,
ALS). - To postępująca choroba
neurologiczna. Jej istotą jest
stopniowe porażenie obwodowych włókien nerwowych,
odpowiadających za funkcje ruchowe mięśni, oraz neuronów
znajdujących się w mózgu, odpowiedzialnych za poruszanie
się. Porażenie to nieuchronnie
prowadzi do śmierci. Sebastian
został podopiecznym Fundacji
AVALON, dzięki której możemy
rozpocząć zbiórkę pieniędzy

na jego rehabilitację oraz przeszczep komórek macierzystych
(koszt wynosi około 150 tysięcy
złotych). Pieniądze można przekazać na dwa sposoby: wysyłając SMS na numer 75 165 o treści POMOC, 7538 - koszt SMS-a
to 6,15 zł. brutto (kwota zawiera VAT), z czego 5 zł stanowi
darowizna dla Sebastiana lub
wykonując przelew bankowy:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04620 Warszawa, numer rachunku: 62 1600 12860003 0031
8642 6001 BGŻ BNP Paribas
Bank Polska SA. W tytule wpłaty
proszę podać Tkacz, 7538 (ten
dopisek jest bardzo ważny!) –
apelują przyjaciele Sebastiana
Tkacza.
(RED)

Segregacja się opłaca
Od 1 lipca mieszkańcy
Jedliny-Zdroju, którzy segregują domowe odpady,
będą płacili mniej za odbiór
śmieci.
- 31 maja br. Rada Miejska Jedliny-Zdroju przyjęła
Uchwałę nr XXVIII/166/17,
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty
i określenia wzoru deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie
z zapisami uchwały, od 1 lipca
br. zostanie obniżona opłata
za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny i wynosić będzie 14 zł od
osoby. Pozostałe stawki opłat
nie uległy zmianie – informuje
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(RED)

wadzonych przez klaunów Klarę
i Patryka. Na scenie wystąpił zespół Retro ze Strzegomia oraz Na
Ludową Nutę z Krakowa, które
zaprezentowały najpiękniejsze
fragmenty polskiego folkloru z
różnych stron kraju. Były także
stoiska z miodami, serami, przyprawami, zabawkami, ozdobami
i rękodziełem artystycznym.
(RED)

Laureaci i organizatorzy XV Dolnośląskiego Festiwalu Zupy w Jedlinie-Zdroju.
REKLAMA
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie
od 22.06.2017 r. do dnia 13.07.2017 r.
w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony
wykaz nr 1/2017 oraz wykaz nr 2/2017
dot. lokali mieszkalnych przeznaczonych
do najmu.

Wakacje w uzdrowisku
Uzdrowiskowa
Gmina
Miejska Szczawno-Zdrój zaprasza dzieci w wieku od 7
do 13 lat do udziału w półkolonii, która odbędzie się
w dniach 17-28 lipca 2017
r. w Hali Sportowej przy ul.
Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.
W programie półkolonii
są m.in. zajęcia artystyczno-plastyczne, współzawodnictwo sportowe, gry i zabawy
zręcznościowe, wyjścia do
kina, zajęcia na krytej pływalni w Aqua Zdroju, czy zabawy w centrum zabaw dla
dzieci w wałbrzyskiej galerii
handlowej. Organizatorzy zapewniają: wykwalifikowaną i

doświadczoną kadrę opiekunów, pyszne posiłki (śniadania
i obiady), liczne atrakcje oraz
miłą atmosferę. Zajęcia będą
się odbywały w cyklu: poniedziałek – piątek od godz. 7.45
do 16.15. Liczba uczestników
jest ograniczona - maksymalnie 25 osób, a koszt – 370 złotych od osoby.
Kryteria obowiązujące przy
zakwalifikowaniu uczestnika
na półkolonię (należy spełnić
przynajmniej jedno): miejsce
zamieszkania w Szczawnie-Zdroju, uczęszczanie do szkoły w Szczawnie-Zdroju, jedno
z rodziców jest zatrudnione
na terenie Szczawna-Zdroju,
dziecko jest czynnym człon-

Noc na Trójgarbie
kiem stowarzyszenia zarejestrowanego na Szczawnie-Zdroju. W przypadku większej
liczby kandydatów niż 25 osób
o zakwalifikowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń (wypełnienie karty uczestnika) oraz data
wpłaty. Wszelkie informacje
pod nr telefonu 533 474 105
(Janusz Kozłowicz) lub 74 849
39 28 (Agata Guzik). Wypełnione karty kwalifikacyjne
można składać w pok. 28 lub
w obiekcie przy ul. Topolowej
5 (od dnia 3 lipca br.). Wpłat
należy dokonać na konto Gminy (55 1020 5095 0000 5402
0011 2458) najpóźniej w terminie do 12 lipca br.
(RED)

Leśmianowska noc
23 czerwca odbyła się w
Szczawnie Zdroju Leśmianowska Noc Świętojańska,
która rozpoczęła się otwarciem wystawy obrazów Marzeny Zdun pt. „Anioł”.
- Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i doskonale oddawała leśmianowski nastrój. W drugiej części
wieczoru mogliśmy usłyszeć
wiersze Bolesława Leśmiana
w wykonaniu uczniów z ZSE
w Wałbrzychu i ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, a także zaśpiewanych
przez Zbigniewa Stefańskiego
- członka zespołu „Bez Jacka”.
Oprócz wierszy publiczność
miała okazję poznać fakty i
ciekawostki z życia poety oraz
neologizmy charakterystyczne dla Leśmiana. Motyw malinowego chruśniaka, który

Po raz czwarty Stowarzyszenie
Partnerstwo Wokół Trójgarbu
zaprosiło mieszkańców gminy
na Trójgarb wieczorową. - Wejście odbyło się w noc świętojańską (23.06.2017 r.). Wycieczka rozpoczęła się przy zalewie w Starych
Bogaczowicach o godz 20:15. Na
szczycie spotkaliśmy się z osobami wchodzącymi innymi szlakami
z Gostkowa i Lubomina. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w imprezie za miłą
atmosferę i super zabawę. Zapraszamy na kolejne wejście za rok
podkreślają organizatorzy.
(IL)

Przywitali wakacje
24 czerwca nad zalewem w
Starych Bogaczowicach rozpoczął się sezon wakacyjny. Z
tej okazji były liczne atrakcje dla
dzieci i młodzieży oraz konkursy dla dorosłych. Na wszystkich
uczestników czekała darmowa
grochówka i wspólne pieczenie
kiełbasek przy ognisku. Odbyły się także warsztaty plecenia
wianków, które zgodnie z tradycją nocy kupały, były puszczane
na wodzie. Imprezę zakończyła
dyskoteka pod chmurką.
(IL)

Pocztówki i folder

Wiersze Bolesława Leśmiana zaprezentowali uczniowie z ZSE
w Wałbrzychu i ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.
jest symbolem szczęścia zakochanych, przewijał się przez
całe spotkanie. Wykonawcy
stworzyli romantyczny klimat,
który udzielił się także publiczności. Cały wieczór upłynął w

subtelnej atmosferze leśmianowskich szeptów - relacjonują organizatorzy Leśmianowskiej Nocy Świętojańskiej
w Szczawnie Zdroju.
(RED)

Przez trzy miesiące Gminne
Centrum
Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach realizowało projekt
„Zapisane, sfotografowane,
zapamiętane” dofinansowany
z Fundacji Banku Zachodniego
WBK. W ramach zadania, wybrana grupa uczniów z Zespołu
Szkół w Starych Bogaczowicach,
uczestniczyła w zajęciach praktycznych z dziennikarstwa, fotografii i grafiki. Zwieńczeniem
projektu jest seria pocztówek i
folderu promującego Gminę Stare Bogaczowice, których teksty i
zdjęcia są autorstwa młodzieży.
(IL)

Nie tylko drogi
W wielu miejscach Gminy Stare Bogaczowice
trwają intensywne prace
związane nie tylko z remontami dróg. Trwają także prace związane z kanalizacją i wodociągami.
Wody opadowe spływające z okolicznych stoków
uszkodziły drogę biegnącą
obok posesji nr 69 w Jabłowie. Dotacja otrzymana od
wojewody dolnośląskiego
na usuwanie klęsk żywiołowych pozwoliła na remont
tej drogi. Prace obejmują odbudowę nawierzchni jezdni
drogi gminnej na długości
86 m i szerokości 3,0 m. Jezdnia o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej będzie
ograniczona
obustronnie
krawężnikiem betonowym.
Opracowanie
projektowe
obejmuje również budowę
kanalizacji deszczowej o długości 93 m, odwadniającej
powierzchnię drogi, zakończonej wylotem do potoku
Jabłonica.
Na prośbę mieszkańców
Cieszowa ,wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław
Lech zwrócił się z wnioskiem
do WPWiK o doprowadzenie sieci wodociągowej do
górnej części Cieszowa. Od
kilku dni prowadzone są już
wykopy pod rury wodociągu. Miejscami wykonawcy
natykają się na skały, ale
prace postępują w szybkim
tempie. Położono już rury
przy posesjach w „Cieszowie
Górnym”, a do połączenia z
główną doprowadzaną nitką pozostało jeszcze ok. 100

m. Synoptycy zapowiadają
falę upałów, ale dzięki wodociągowi nie trzeba będzie
już dowozić wody w beczkowozach, jak to było w latach
ubiegłych.
Z kolei w Strudze trwają
prace na drodze powiatowej
związane z budową sieci kanalizacyjnej. Wyznaczane są
miejsca przebiegu rur, zdejmowana jest nawierzchnia
bitumiczna i wykonywane są
wykopy pod studzienki.
- Na odcinku od dawnej
poczty do pałacu prowadzone są prace, które rozpoczęły
się od wykonania sieci kanalizacyjnej, a zakończą się położeniem nowej nawierzchni. Do połowy lipca powinna
być wykonana jedna strona
jezdni. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 października, ale wykonawca
deklaruje wcześniejsze zakończenie prac i obiecuje, że
prace będą tak prowadzone,
by stworzyć jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdów. Poza tym trwają prace
związane z ułożeniem chodnika w Strudze. Na odcinku
od przystanku do boiska w
miejscu rowu, który zostanie wyłożony rurami i zasypany, powstanie chodnik o
nawierzchni bitumicznej o
długości 150 m. Znacząco
poprawi to bezpieczeństwo
pieszych korzystających z
siłowni i podczas imprez
organizowanych na boisku
– podkreśla Mirosław Lech,
wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(RED)
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Wizyta weteranów
W Gminie Mieroszów goszczą żołnierze – weterani, ranni i
poszkodowani w misjach poza
granicami Polski. - Zachęcamy
do udziału w wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy
Mieroszów, by móc poznać, porozmawiać, zintegrować się z bohaterami, którzy walczyli w obronie
innych, narażając się i poświęcając
swoje zdrowie. W środę rozegrany
został integracyjny meczu siatkówki, a w piątek zapraszamy do
wspólnego obejrzenia filmu pt:
„Karbala”, którego projekcja będzie
miała miejsce w Kinoteatrze „Zdrowie” w Sokołowsku. Po projekcji
będzie można porozmawiać z żołnierzami biorącymi udział w przedstawionej w filmie bitwie. Film w
reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza
opowiada o bitwie, o której mało
kto słyszał... W roku 2004 zostaje
zaatakowana przez Al- Kaidę i sadrystów siedziba władz lokalnych
w irackiej Karbali - City Hall. Grupa
polskich i bułgarskich żołnierzy z
poświęceniem i narażeniem życia
i zdrowia, dzielnie odpiera kolejne
ataki... Projekcja filmu odbędzie się
30.06.2017 r. o godz.17.00 w Kinoteatrze „Zdrowie” w Sokołowsku.
Zapraszamy do obejrzenia filmu, a
następnie rozmów z żołnierzami,
a to jedyna okazja, by móc poznać
tych niezwykłych bohaterów – zachęcają organizatorzy.
(RED)

Spotkanie Miast Frydlandzkich
Tegoroczne XXII Spotkanie
Miast Frydlandzkich odbyło się
w dniach 23-25.06.2017 r. w
Gminie Mieroszów. Wzięło w nim
udział 9 delegacji z miejscowości, które kiedyś w swojej nazwie
miały lub mają obecnie nazwę
Friedland: Friedland Niedersachsen, Friedland Niederlausitz,
Friedland Mecklenburg Vorpommern, Prawdinsk, Frydlant nad
Ostravici, Debrzno, Mirosławiec,
Korfantów oraz gospodarze spotkania Friedland Mieroszów.
Spotkania frydlandzkie, to doskonałe miejsce wymiany poglądów, rozmowy, integracji, wspólnego rozwiązywania problemów, a
także zacieśniania więzi i nawiązywania przyjaźni. Według pomysłu
założycieli stowarzyszenia: burmistrzów Wilfrida Blocka (Friedland in
Mecklenburg Vorpommern) i Zdzisława Martyny (Korfantów), spotkania mają swój harmonogram i
odbywają się co roku w innym Frydlandzie, aby móc poznać dokładniej każdy region.
- W tym roku Gmina Mieroszów
zaproponowała poznanie najbliżej
okolicy, pokazała bogactwo gór, zachwycając wszystkich uczestników
pięknymi widokami, gościnnością
i otwartością. W programie znalazła się między innymi wycieczka
do ZOO Farmy w Łącznej, czy do
Andrzejówki, w której niektórzy z

uczestników zostawili swoje serce… Spotkanie rozpoczęło się
uroczystą galą w Sali im. Włodka
Szomańskiego w Mieroszowskim
Centrum Kultury, której punktem
kulminacyjnym było zaprezentowanie projektu wspólnego portalu wszystkich miast frydlandzkich.
Dzięki portalowi będzie można
dowiadywać się o atrakcjach danego miejsca, stanie się on również
punktem wymiany informacji turystycznych i zachęty do odwiedzenia miast złączonych historyczną
nazwą Friedland. Każdy z uczestników otrzymał także pamiątkową

kartę frydlandzką, która będzie
upoważniała do zniżek na terenie
danego Friedlandu. Stworzenie
projektu wspólnego portalu, to
dokonały pomysł na rozwinięcie
dalszej współpracy między miastami partnerskimi. Podczas spotkania
nie zabrakło również elementów,
które stały się już tradycją, czyli
zawodów w rzucie kamieniem frydlandzkim, a oprócz tego pokonywania toru przeszkód. Nagrodą
były puchary burmistrza Mieroszowa. Zawodnicy wykazali się nie
lada zwinnością, wolą walki, ale też
dystansem i poczuciem humoru.

Podsumowaniem spotkania było
przekazanie symbolicznego klucza
burmistrzowi Frydlandu, który będzie gościł wszystkich w przyszłym
roku. Andreas Friedrichs, burmistrz
Frydlandu Niedersachsen, serdecznie podziękował za tak miłe i pełne
wrażeń spotkanie, które - jak stwierdził - podniosło poprzeczkę bardzo
wysoko i ma nadzieję, że stanie na
wysokości zadania tak, aby przyszłoroczne spotkanie było również
pełne pozytywnych emocji i bardzo
konstruktywne – relacjonuje Marcin
Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
(MS)
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Europa w cieniu
AZS PWSZ Wałbrzych
Olbrzymi sukces odnieśli tenisiści stołowi AZS
PWSZ Wałbrzych, którzy
zdominowali finał Akademickich Mistrzostw Europy
w tenisie stołowym. W rozegranych w czeskim Ołomuńcu zawodach, drużyna
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
prowadzona przez Tomasza Durajczyka, przywiozła
z tej prestiżowej imprezy
aż pięć medali.
Najpierw w finale turnieju
drużynowego podopieczni
Tomasza Durajczyka pokonali 3:2 Technical Universitety
of Ostrava i zostali mistrzami
Europy. - Nasza drużyna bez
większych problemów wygrała grupowe zmagania. Najpierw wygraliśmy ze Szwecją,
a później z Turcją i zajęliśmy 1
miejsce w grupie. Dzięki temu
awansowaliśmy do ćwierćfi-

Tenisiści stołowi AZS PWSZ Wałbrzych zdominowali Akademickie Mistrzostwa Europy w Ołomuńcu.

nału, w którym pokonaliśmy
3:0 inną drużynę z Polski Politechnikę Rzeszowską. W
półfinale, po zaciętym meczu
wygraliśmy z Rosją 3:0, a w
wielkim finale - po pasjonującym boju – uporaliśmy się z
Czechami z Technical Universitety of Ostrava – relacjonuje

Tomasz Durajczyk , trener mistrzowskiej ekipy AZS PWSZ
Wałbrzych.
Potem złoty medal w singlu wywalczył Robert Floras,
który w finale pokonał innego
zawodnika AZS PWSZ Wałbrzych - Piotr Chodorskiego, a
złoty medal w deblu mężczyzn

zdobyli także Robert Floras i
Paweł Fertikowski oraz Bogusław Koszyk/Piotr Chodorski.
- Europa tenisowa znalazła się
w cieniu Wałbrzycha, bowiem
nasi wywalczyli wszystkie możliwe złote medale, co się do tej
pory w ośmiu turniejach AME
nie zdarzyło. Polska w całych

Siatkarze bez Victorii?

mistrzostwach w czeskim Ołomuńcu wywalczyła 10 z 24.
możliwych medali, z czego
połowę zdobył AZS PWSZ Wałbrzych. Nasi tenisiści we wrześniu będą reprezentować Polskę na Uniwersjadzie w Tajpei
– podkreśla Edward Szewczak,
rzecznik prasowy PWSZ AS
Przypomnijmy, że w tym
roku tenisiści stołowi AZS
PWSZ Wałbrzych po raz
trzeci z rzędu zostali akademickimi mistrzami Polski.
To bezprecedensowy sukces wałbrzyskiej drużyny,
bowiem w historii Akademickich Mistrzostw Polski
żadnej uczelni nie udało
się zdobyć trzy razy złotego
medal pod rząd. A w ubiegłym roku wałbrzyszanie
wywalczyli jeden srebrny i
dwa brązowe medale III Europejskich Igrzysk Studentów w Chorwacji.
(RED)

Toyota Basket Liga – Szkolna Liga Koszykówki
Za nami gala finałowa
jubileuszowej, X edycji Toyota Basket Ligi - Szkolnej
Ligi Koszykówki, w której
uczestniczyło 14 drużyn z
Powiatu Wałbrzyskiego i
Wałbrzycha.
W sezonie 2016/2017 w
rozgrywkach Toyota Basket
Ligi – Szkolnej Ligi Koszykówki rywalizowało 8 drużyn w kategorii gimnazjów
oraz 6 w kategorii szkół podstawowych.
Honorowy patronat nad
galą objął starosta wałbrzyski Jacek Cichura. Tradycyjnie galę otworzył Fundator
Fundacji „Zielone Wzgórze”
i pomysłodawca rozgrywek
Toyota Basket Ligi – Szkolnej Ligi Koszykówki Roman

Ludwiczuk, który powitał
zawodników,
nauczycieli
oraz zaproszonych gości. W
czasie gali zostały wręczone
puchary i medale najlepszym drużynom w obu kategoriach. Poza tym wszyscy
uczestnicy rozgrywek oraz
opiekunowie i sędziowie
otrzymali bony upominkowe.
Podziękowania, które w
imieniu fundacji wręczali
Roman Ludwiczuk i prezes
Fundacji „Zielone Wzgórze”
Monika Wybraniec otrzymali
główni sponsorzy rozgrywek: Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Gmina
Wałbrzych, Powiat Wałbrzyski, Spółka Celowa AQUA-ZDRÓJ, Sporting S.J. Podzię-

- Nie jest prawdą, że wycofaliśmy zespół z I ligi siatkarzy – zapewnia Henryk
Walentas, prezes Victorii
PWSZ Wałbrzych. W ubiegły
czwartek w środkach masowego przekazu pojawiła się
informacja, że wałbrzyszan na
zapleczu ekstraklasy zastąpi
Norwid Częstochowa. - Nie
wysłaliśmy zgłoszenia do ligi
w terminie, bo pracujemy nad
budżetem. Według przepisów
możemy się jeszcze zgłosić,
płacąc karę regulaminową.
Artykuł trochę na wyrost w tej
sytuacji, aczkolwiek lekko nie
będzie – powiedział portalowi db2010.pl Grzegorz Guzal,
dyrektor klubu. Sytuacja jest
napięta, bo tytularny sponsor – Wałbrzyskie Zakłady
Koksownicze Victoria SA – nie
przedłużył współpracy z klubem. - Wciąż prowadzimy rozmowy i zabiegi, by zgromadzić
budżet umożliwiający nam
wystawienie zespołu w I lidze.
Zależy nam przede wszystkim
na kontynuacji pracy z naszą
uzdolnioną młodzieżą, która
od czasu awansu pierwszego
zespołu na zaplecze Plus Ligi
licznie uczestniczy w treningach i grach zespołów młodzieżowych. Nie możemy dopuścić do zmarnowania tego
wielkiego potencjału – podkreśla w rozmowie z portalem db2010.pl prezes Henryk
Walentas. Ostateczny termin
zgłoszeń do rozgrywek mija
30 czerwca.
(RED)

Szlakiem Riese

Pamiątkowe zdjęcie uczestników gali finałowej Toyota Basket Liga – Szkolna Liga Koszykówki 2017.

kowania otrzymały również
towarzyszące każdej edycji
wałbrzyskie media: Telewi-

zja Dami, Tygodnik DB 2010,
portal internetowy walbrzyszek com. Informacje i zdję-

cia z gali finałowej są na stronie slk.wałbrzych.pl.

(MW)

Miłośników biegania i historii zachęcamy do udziału
w II Półmaratonie Szlakiem
Riese, który odbędzie się 6
sierpnia w Głuszycy. Trasa biegu o długości 21,5 km wiedzie
po umiarkowanie górzystym
terenie z sumą podbiegów
wynoszącą 755 m. W czasie
półmaratonu biegacze zobaczą naziemne budowle nazistowskie o kryptonimie Riese kompleksy: Podziemne Miasto
Osówka oraz Włodarz.
(SJ)
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Cel? Igrzyska w Tokio!
Kolarstwo w Górniku
Wałbrzych ma długą tradycję, a wizytówkami klubu
są Dariusz Baranowski i
Radosław Romanik. - Przed
kilkoma miesiącami szosowcy połączyli się z triathlonistami – powiedział
Tygodnikowi DB 2010
Zbigniew Gucwa, dyrektor
sportowy i trener.
Wałbrzyscy triathloniści
mają już liczące się sukcesy
w kraju i za granicą. - Liczę,
że stać nas będzie na wychowanie olimpijczyka, który wystąpi w Tokio – dodał
Gucwa. Przypomnijmy, że
triathlon składa się z 3 konkurencji: pływania, wyścigu
rowerowego i biegu. Najpopularniejsza jest odmiana
olimpijska (dyscyplina ta
zadebiutowała w Sydney w
2000 roku), składająca się
odpowiednio z dystansów:
1,5 km, 40 km i 10 km. Jedna
z odmian ekstremalnych, Ultraman Triathlon, to kolejno
dystanse: 10 km, 421 km i 84
km. Wałbrzyscy triathloniści
startują w barwach GVT BMC
– LKKS Górnik.
Największe sukcesy odnosiła dotychczas Paulina
Kotfica, dwukrotna mistrzyni Polski elity na dystansie

Sprzedam
mieszkanie

Wałbrzyscy triathloniści.

sprinterskim i olimpijskim,
a po przyjeździe do Wałbrzycha dwukrotna wicemistrzyni kraju na dystansie
średnim i olimpijskim. Przed
dwoma laty w Baku, na I
Igrzyskach
Europejskich,
zajęła 17. miejsce, była też
w przeszłości w „złotym”
zespole na Wojskowych
Mistrzostwach Świata. Z
kolei Łukasz Kalaszczyński,
to wicemistrz Polski elity
na dystansie średnim, a w
minionym sezonie zwyciężył w klasyfikacji generalnej
prestiżowego, najstarszego
w Polsce cyklu zawodów w

na parterze - 51 m2,

Zatrudnię
kierowcę

ul. Mieszka I

może być rencista

na Piaskowej Górze.

lub emeryt

Tel. 660 757 232

kategoria B (do 3,5 T)

lub 600 764 040.

Tel. 887 488 001

Poszukujemy
pracowników
do Bułgarii

Global auto

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

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

Tel. 606 478 000

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

tej dyscyplinie - Garmin Iron
Triathlon. Niedawno Kotfica
i Kalaszczyński startowali w
zawodach Ironman 70.3, odbywających się w Liuzhou w
Chinach. Jak już informowaliśmy, pierwsza zajęła 6.
miejsce, a drugi 10. Oboje
poprawili swoje rekordy życiowe. Przed kilkoma dniami Ktfica zajęła 11. likatę na
MŚ na średnim dystansie
(1900 m – pływanie, 90 km
– jazda na rowerze, 21,095
km – bieg) na Słowacji. Kotfica otrzymuje stypendium
przyznane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Tel. 722-181-622
Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl)
i na stronie Urzędu Gminy Walim –
(www.walim.pl: menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 29.06.2017 r. do 20.07.2017 r.
wykaz nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży.

Drużyna
triathlonowa
GVT BMC- Górnik Wałbrzych
liczy 10 zawodników – trzy
panie i siedmiu mężczyzn.
Szkoleniowcem kolarstwa
i biegów jest Zbigniew Gucwa, a pływanie trenuje Michał Stasiaczek. - Trasy kolarskie na podwałbrzyskich
wzniesieniach, a także w
okolicach Szklarskiej Poręby mamy znakomite, a poza
tym wykorzystujemy basen
w Świebodzicach i sportowym IV LO w Wałbrzychu –
zaznaczył Gucwa.
Zamierzeniem
kierownictwa i szkoleniowców jest
stały rozwój grupy także
pod względem liczebnym,
chociaż wszechstronnemu,
ciężkiemu treningowi mogą
sprostać tylko jednostki silne
pod względem fizycznym i
psychicznym. Sprzęt zapewnia firma szwajcarska, poza
tym drużyna ma zapewnione
wysokiej klasy odżywki. Do
tego dochodzą koszty startów i zgrupowań. - Triathlon to duże przedsięwzięcie
logistyczne i organizacyjne.
Liczymy więc na wsparcie
naszych sponsorów – dodał
dyrektor i trener.
Dotychczas odbyły się
dwa zgrupowania w Szklar-

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

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

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

NAD GROBAMI
Wałbrzych, Świebodzice
i wszystkie gminy
powiatu wałbrzyskiego
tel. 730 979 836
opiekanadgrobami.walbrzych
@gmail.com
www.znicz-pamieci.pl

stąpić na MŚ na dystansie
średnim, a za rok czwórka
zawodników rozpocznie cykl
kwalifikacji przed igrzyskami
w Tokio, gdyż w triathlonie
ten proces trwa trzy lata –
zakończył Gucwa.
Andrzej Basiński

Wielki piłkarz w małej gminie

Na zaproszenie Marcina Gryki - trenera Akademii Piłkarskiej
Futgol, do Czarnego Boru przyjechał Piotr Zieliński z piłkarskiej
reprezentacji Polski. Salę czarnoborskiego centrum kultury zapełnili
do ostatniego miejsca głównie najmłodsi mieszkańcy gminy, którzy
Piotra Zielińskiego zasypali gradem różnych pytań. Podczas wizyty w
Czarnym Borze piłkarz włoskiego Napoli rozdawał nie tylko zdjęcia i
autografy – miejscowa akademia piłkarska otrzymała od niego sprzęt
do treningów.

(RED)

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

KREDYTY
do 200 tys. zł

Sprzątanie i profesjonalna opieka

i inne...

skiej Porębie oraz trzytygodniowy obóz w Hiszpanii.
Planowane są też obozy w
okolicach Wałbrzycha. Zespół przygotowywać się
będzie na nich do MP na
różnych dystansach. - W tym
sezonie zamierzamy też wy-

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)

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- 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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
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5. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra
, 3 pokoje do wprowadzenia - cena
125 000 ! Tel: 530-913-259

USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) 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.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(9) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA
(1) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam mieszkanie - Wałbrzych - Stary Zdrój, 1 pok.+kuchnia+łazienka+taras - 65 tys. do
negocjacji. Tel. 504-782-455.
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

MOTORYZACJA
(1) Sprzedam Renaut Megane
Combi 2001/1900 D, oszczędny:
5,5 l/100 km, przebieg 180 tys.
km, elektryczne szyby, klimatyzacja, zadbany. Przegląd 04/2018,
OC aktualne. Promocyjna cena
3400 zł. Tel. 531-485-476.
(1) Sprzedam Renaut Scenic
Combi podwyższany. 2000/1900/
diesel, oszczędny: 5,5 l/100 km.
Elektryczne szyby, klimatyzacja,
drugi komplet opon, stan idealny,
zadbany. Przegląd 06/2018, OC
15/13/17.. Cena 6400 zł. Tel. 531485-476.

6. SOWA&VICTORIA Świebodzice
( centrum ) , 64 mkw , 1 piętro, do
remontu- cena 90 000 ! Tel. 530913-259

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I
Z KOMORNIKIEM, KONAKT: 535416-014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje
29m2,z balkonem,2piętro, czynsz
180 zł, cena 85.000 tel: 535-416014
ŚRÓDMIEŚCIE/PODGÓRZE 3pok
68m,2balkony, budynek po
remoncie, teren ogrodzony. Tel.
535-416-014
PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki
standard, duży balkon, niski
czynsz, kuchnia w zabudowie,
cena 189.000, kontakt: 535-416014
ŚRÓDMIEŚCIE, 3 pokoje, rozkład,
czynsz 380 zł, ogrzewanie miejskie, po remoncie, ładny budynek
cena 155.000 kontakt 792-548210

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77
MS-3168 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, po kapitalnym
remoncie, cena 143 tys. Tel. 606
976 630

MS-3112 Piaskowa Góra, jeden
pokój z jasną kuchnią po kapitalnym remoncie pow. 28m2 cena
95 tys.zł.

MS-3156 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2, do wprowadzenia, cena
165 tys. Tel. 606 976 630

MS-3104 Zamojskiego 2pokoje
do wprowadzenia na pierwszym
piętrze pow. 45m2 cena 119 tys.
zł.

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2,
dogodna lokalizacja, ogród,
garaż, ogrzewanie gazowe Cena
89.000 do negocjacji kontakt:
792-548-210

MS-3153 Podzamcze, 3 pokoje,
60m2, po remoncie, z wyposażeniem, cena 189 tys. Tel. 606
976 630

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, cena 113 000, kontakt
792-548-210

MS-3171 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 33m2, po kapitalnym
remoncie, cena 115 tys. Tel. 883
334 481

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 78m2, 2piętro, łazienka po remoncie, cena
64tys, kontakt 535-416-014

MS-3135 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, do odświeżenia, cena
125 tys. Tel. 883 334 481

ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792-549-757

MS-3166 Stary Zdrój, kawalerka
33m2, po kapitalnym remoncie,
cena 69 tys. Tel. 883 334 481

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

MS-3162 Szczawienko, piętro
domu – 4 pokoje, ogródek i garaż,
po remoncie, cena 315 tys. Tel.
883 334 481

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51m2, balkon, czteropiętrowy
budynek, niski czynsz, po kapitalnym remoncie cena 175.000zł
kontakt 792-548-210

MS-3065 Szczawno Zdrój,
apartamentowiec – 130m2, do
wprowadzenia, cena 329 tys. Tel.
883 334 481

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
wyremontowana kamienica, cena
49.900zł, kontakt: 792-547-662

MS-3165 Podzamcze, 3 pokoje
64m2, do wprowadzenia, cena
159 tys. Tel. 883 334 486

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
MS-3160 Dom wolnostojący
na Konradowie, po kapitalnym
remoncie, cena 540 tys. Tel. 606
976 630

MS-3109 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45 m2, cena 105.900 zł, Tel.
883 334 486
MS-3163 Śródmieście, 3 pokoje
z garderobą, 90m2, luksusowe,
cena 199.900 zł. Tel. 883 334 486
MS-3152 Podzamcze, 2 pokoje,
36 m2, po kapitalnym remoncie,
cena 128 tys. Tel. 883 334 486.
MS-3067 Podzamcze, 2 pokoje,
52 m2, po kapitalnym remoncie,
cena 159.500 zł. Tel. 883 334 486.
MS-3142 Piaskowa Góra, kawalerka21m2 cena 59900 zł.

MS-3093 Podzamcze 2 pokoje na
7 piętrze pow 41m2 do odświeżenia cena 115 tys. zł.
MS- 2990 Piaskowa Góra 2
mieszkania - 3 pokoje, pow. 45m2
i kawalerka, pow. 26m2 na tym
samym piętrze cena 177 tys. zł.
MS-3153 Podzamcze 3 pokoje
umeblowane do wprowadzenia
pow. 60m2. Cena 187 tys. zł.
MS-3154 Piaskowa Góra 4 pokoje
pow. 57m2 cena 165 tys. zł.

1. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
3 pokoje z dużym balkonem w nowym budownictwie, do wprowadzenia. 63,50 m2, w cenie:167,000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657640
2. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
dogodna lokalizacja, 2 pokoje, z
dużą widną kuchnią, łazienką z
toaletą i oknem i przedpokojem.
PO REMONCIE! 119,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, przestronne mieszkanie
o powierzchni 84 m2, w cenie
152,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel :
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z jasną kuchnią,
po remoncie - cena 135 000 ! Tel:
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI Na sprzedaż mieszkanie na
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 57 m2,
3 pokoje, do odświeżenia, CENA
165.000 tys zł, Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Świebodzice, mieszkanie, 4 pokoje, 89 m2
w atrakcyjnej lokalizacji. Nowe
budownictwo. 187,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie w bocznej ulicy Nowego Miasta.
Tel: 502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Piękne, stylowe mieszkanie w pobliżu parku
Sobieskiego 108m2 cztery pokoje,z
możliwością zakupu garażu. Tel:
502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w willowej części
Szczawna Zdroju. po kapitalnym
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Niezwykle
atrakcyjne, dwupoziomowe
mieszkanie w Boguszowie, cicha i
atrakcyjna okolica, niewielki budynek po remoncie, trzy jasne pokoje,
kuchnia z jadalnią, łazienka, miejsce
parkingowe, c.o. gaz + kominek, po
remoncie, 68m2 Cena: 140 000zł/
do negocjacji Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie w ścisłym centrum Wałbrzycha,
doskonała okolica. 100m2. Cena
160 000zł / do negocjacji Tel: 502665-504
14. SOWA&VICTORIA Niebanalny
apartament w Szczawnie Zdroju,
poniemiecka willa, apartament
116m2 + ogrod, po kapitalnym
remoncie z odtworzeniem detali
architektonicznych, możliwość
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł
Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Szczawno Zdrój z balkonem I piętro
43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe cena 100.000 Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
35m Nowe Miasto do remontu I
piętro 44.000 Tel: 506-717-014

58-309 Wałbrzych,
Główna 11, 74 842 90 60,
walbrzych@wgn.pl
WGN Stary Zdrój, na sprzedaż
bardzo ładny dom wolno stojący
, 4 pokoje, śliczna działka 700m,
spokojna okolica, cena 565 tys. zł.
kontakt Zbigniew Morawiec tel.
74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie
na Piaskowej Górze, 30m ,2
piętro/4p. pokój, kuchnia,łazienka, balkon, po remoncie, do
wprowadzenia, cena 89 tys. zł tel.
74 842 90 60.
WGN okazja , mieszkanie 57m, 4
pokoje, balkon, budynek z windą,
Piaskowa Góra, wyjątkowo atrakcyjna cena tylko 140 tys. zł tel.
Zbigniew Morawiec 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż mieszkanie na
Podzamczu 58m, 3 pokojowe,
niskie koszty, budynek z windą,
cena 165 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, 84m parter,
dobra lokalizacja, cena 154 tys. zł
do negocjacji, kontakt: Zbigniew
Morawiec 74 842 90 690.
WGN Piaskowa Góra, mieszkanie
45m, 3 pokoje, cena 125 tys. zł ,
kontakt Zbigniew Morawiec, tel.
74 842 90 60.
WGN sprzedam mieszkanie na
Podzamczu, 2 pokoje, 54m, parter, cena 130 tys. zł do negocjacji,
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
mieszkanie 31m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, wolne
od zaraz, dobra lokalizacja, cena
90 tys. zł. do negocjacji, tel. 74
842 90 60.
WGN Świebodzice, bardzo ładny,
funkcjonalny dom wolnostojący,
6 pokoi, może być dwurodzinny,
zagospodarowana działka, cena
450 tys. kontakt: Zbigniew Morawiec 74 842 90 60.
WGN Dziećmorowice, bardzo ładny duży dom, dla dwóch rodzin,
220m2, ładna działka, , cena 499
tys. spokojna lokalizacja, kontakt;
Zbigniew Morawiec 74 842 90 60.
WGN Stare Bogaczowice, działka
1277m, zabudowana domem
do kapitalnego remontu, cena
87 tys. zł, do negocjacji, kontakt:
Zbigniew Morawiec, 74 842 90 60.
WGN Biały Kamień, na sprzedaż
bliźniak 115m, ładna działka ca
840m, dobra lokalizacja, cena 350
tys.zł kontakt – Zbigniew Morawiec tel. 74 842 90 60..
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
domy w zabudowie szeregowej,
4 pokoje, poszukiwana lokalizacja
, ceny do negocjacji, tel. 74 842
90 60.
WGN Nowe Miasto , na sprzedaż mieszkanie 2 pokojowe
o powierzchni 42m2, zielona
spokojna poszukiwana okolica,
atrakcyjna cena 69 tys. zł. tel. 74
842 90 60.
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Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74)

cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.

666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,

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
Podzamcze, 2 pokoje w okazyjnej
cenie!, niski czynsz, duży balkon,
35 m2, 99 000zł
kontakt: 530 998 374
OKAZJA! 3 pokoje 54m2 ,PODZAMCZE, do remontu, BALKON,
parter, 113 000 zł , kontakt: 530998-374
Biały Kamień 2 pokoje 40m2,
spokojna okolica, ogrzewanie gazowe,niski czynsz, cena: 80 000 zł
Nowe Miasto, 2 pokoje po remoncie, 46m2, wysoki parter, ogrzewanie gazowe. Cena 125.000zł. DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
70.000zł. Tel: 535-311-265
OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA DOM
po remoncie, 250m2, działka
250m2, KOMINEK OGRZEWANIE
MIEJSKIE 459 000zł tel. 577-263955
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie gazowe. Stary Zdrój. Cena
65.000zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje,
64,0 m2, 2 piętro W BLOKU
CZTEROPIĘTROWYM, SPŁACONA
TERMOMODERNIZACJA, 145.000
ZŁ, tel. 535-285-514
BOGUSZÓW GORCE, PRZY RYNKU,
kawalerka, 31,5 m2, parter,
ogrzewanie centralne węglowe, łazienka, osobno wc, kuchnia, pokój
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514
Stary Zdrój BEZCZYNSZOWE z
PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM 3
pokoje, 1 piętro 60m2, ŚWIETNA
LOKALIZACJA, kilkurodzinna
kamienica, 160 000zł, tel. 577263-955
PODZAMCZE 3 pokoje z dużym
balkonem, rozkład, 62 m2, najlepsza lokalizacja, 155 000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE. DWA POKOJE Z
BALKONEM, 2 PIĘTRO W BLOKU,
35,5 m2, po remoncie – STAN DO
WPROWADZENIA, CENA 122 tys.
Zł, Kontakt 535-285-514
Podzamcze 2 pokoje, 35,5m2, 5
piętro MIEJSKIE OGRZEWANIE,
cena: 94 900zł, do wprowadzenia
tel. 577-263-955
Nowe Miasto 2 pokoje, 70m2 odnowiona kamienica, ogrzewanie
gazowe, 99 900zł
tel. 577-263-955
PRZESTRONNA KAWALERKA
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM,
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna
kuchnia, balkon, po remoncie,
WYPOSAŻENIE W CENIE, 3 piętro
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM ,
84.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Biały Kamień 2 pokoje 41m2
,ogrzewanie gazowe, spokojna
okolica, niski czynsz, 80 000 zł ,
kontakt: 530-998-374

kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- mieszkanie 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 – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie
okolice Szczawna, po remoncie,
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł
(numer: 2194) -(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 – 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
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
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.

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
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
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 piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 199 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
49m2, na Nowym Mieście, po
remoncie, cena 89 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 4 pokoje na
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

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 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p.
po remoncie, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 64m2, 5p(10)cena 180tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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 – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 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 mieszkanie 2
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p.
(10) cena 114000 zł. 74 666 42 42,
881 424 100.

WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

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 Stary Zdrój,
2 pokoje. 46m2, parter, cicha
okolica, cena 74 tys.zł. co gaz, 666
42 42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35,5m2 na Podzamczu, 6 piętro,
stan dobry, 85 000 zł. 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 Śródmieście,
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 80tys.zł. do zamieszkania, co
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy dom na
Podgórzu na osiedlu, 100m2, 4
pokoje, do remontu, do remontu,
cena 250 tys.zł. działka 1375m2,
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie,
cena 65 tys.zł. 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
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro,

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 53.8m2, 8 piętro
w 10, cena 119.900zł, tel. 693 223
424 - MOŻLIWA ZAMIANA NA
36M2 PODZAMCZE Z DOPŁATĄ!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki
parter w 4, cena 125.000zł, tel.
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 693 223
424
RENOMA – SZCZAWIENKO, spokojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1
piętro, po remoncie, C.O. gazowe
+ kominek, cena 115.000zł, tel.
693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE,
okolice Batorego, 4 pokoje, 90m2,
1 piętro, wysoki standard, cena
275.000zł, tel. 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! RUSINOWA,
ul. Głuszycka, kawalerka, 38,5m2,
2 piętro, do remontu, widna kuchnia, łazienka z wc, cena 31.900zł,
tel. 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 214.000zł tel.
693 223 424
RENOMA – DOM KONRADÓW,
160m2, działka 733m2, C.O.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
360.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 693
223 424
RENOMA – DZIAŁKA BUDOWLANA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel.
693 223 424
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REKLAMA

WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!!
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
WCZASY:
REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN
GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN
CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN
CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN
WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - CENA OD 885 PLN

KOLONIA JASTRZĘBIA GÓRA!!!
BOGATY PROGRAM!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!
O4.07 - 14.07.2017 - 1899 PLN 1 399 PLN!!!
08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN 1 399 PLN!!!
08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN - 1 450 PLN!!! KOLONIA PIŁKARSKA!!!

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
03.07 - 14.07.2017 - 1875 PLN 1175 PLN!!! - OSTATNIE 16 MIEJSC
12.07 - 23.07.2017 - 1875 PLN 1250 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC
21.07 - 01.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC
30.07 - 10.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 21 MIEJSC
08.08 - 19.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
17.08 - 28.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
26.08 - 06.09.2017 - 1875 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC
04.09 - 15.09.2017 - 1499 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC
13.09 - 22.09.2017 - 1499 PLN 999 PLN!!! - OSTATNIE 7 MIEJSC

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA
1875 PLN 1400 PLN!!! OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE!!!

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY
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

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY!
REKLAMA

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN
MEDYCZNY
www.asp.pwsz.com.pl

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

