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Przedstawiony na sesji wynik realizacji dochodów gminy – 24 332 715 zł – pokazuje, że 
osiągnięto dochody na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Ale tylko pozornie. Taki rezultat 
uzyskanych dochodów zawdzięczamy Programowi 500+, bo rząd przekazał gminie na ten cel 
– 2 051 652 zł. Po odjęciu tej kwoty wykonanie dochodów budżetu w 2016 r. wnosi – 22 281 
063 zł, jest to 94% wykonania z 2015 r. i tylko 87% wykonania z 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu 2016 2015 2014
 24332715 zł 23737976 zł 24394238 zł
Wykonanie dochodów budżetu
bez programu 500+ 22281063 zł 23737976 zł 24394238 zł
Aby te różnice były bardziej czytelne dla czytających ten tekst, przeliczyłem wyniki realiza-

cji w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Spadek dochodów w 2016 r. - w porówna-
niu do 2014 r. - wyniósł 2 113 175 zł czyli 326,17 zł na mieszkańca. Ponieważ dochody gminy 
składają się z dochodów bieżących i dochodów majątkowych, czyli pozyskanych środków, 
poniżej prezentuję wyniki trzech poprzednich lat. Taka ich prezentacja wygląda bardziej wy-
mownie:

 2016  2015 2014
Dochody bieżące na 1 mieszkańca 3365,58 zł 3410,80 zł 3432,35 zł
Dochody majątkowe na 1 mieszkańca 72,85 zł 252,47 zł 331,91 zł
Spadek pozyskania środków pomocowych był 4,5-krotny. Tak znaczne obniżenie docho-

dów gminy powinno wpłynąć na znaczące ograniczenie wydatków bieżących, burmistrz po-
stąpił jednak inaczej, ograniczenia były, lecz nie tam gdzie powinny.

Pora na omówienie wydatków budżetu z 2016 r., które - podobnie jak dochody - składa-
ją się z wydatków bieżących i z wydatków majątkowych. Ich realizacja była na poziomie lat 
ubiegłych, jednak również kwotę wydatków trzeba pomniejszyć o środki przeznaczone na 
Program 500+ – 2 051 652 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu w 2016 
i latach poprzednich wyniosły odpowiednio:

 2016 2015 2014 
wydatki budżetu: 3390,60 zł 3572,94 zł 3733,30 zł
wydatki bieżące: 3308,98 zł 3284,60 zł 3364,70 zł
wydatki majątkowe: 82,00 zł 288,87 zł 368,59 zł
Widać wyraźnie, że w 2016 roku wydatki bieżące były na poziomie zbliżonym do dwóch 

poprzednich lat licząc razem z 500+ jednak poziom nakładów na majątek gminy – wydatki 
majątkowe – zmalał dramatycznie. Porównując się z pozostałymi gminami naszego powiatu, 
mamy prawo się martwić. Porównanie za 2016 rok wypada bardzo przygnębiająco:

Gmina wydatki majątkowe na 1 mieszkańca kwota 
Szczawno Zdrój 1099,85 zł 626 8026 zł
Czarny Bór 1033,60 zł 526 1867 zł
Walim 355,80 zł 2 314 985 zł
Jedlina Zdrój 343,25 zł 1 785 971 zł
Stare Bogaczowice 320,16 zł 1 383 273 zł
Głuszyca 202,29 zł 1 779 646 zł
Mieroszów 82,00 zł 531 395 zł
Tak niski wynik burmistrz Mieroszowa tłumaczył na sesji „pauzą” w wydatkowaniu środ-

ków pomocowych w skali całego kraju. Problem w tym, że w naszym powiecie „pauza” do-
tyczyła tylko naszej gminy. Takie tłumaczenie jest nieudolną próbą przerzucania odpowie-
dzialności na innych. Pan Marcin Raczyński musi zrozumieć, że tylko on - jako burmistrz - ma 
inicjatywę w sprawach ograniczenia wydatków budżetowych i planów inwestycyjnych, a od-
powiedzialności za swoje nieudolne działania nie powinien przerzucać na innych - po prostu 
nie wypada.

W 2016 roku wartość majątku gminy zmalała o 1 149 584 zł - odpis amortyzacyjny. Tylko 
82 zł licząc na jednego mieszkańca wydane na odtwarzanie majątku gminy, gdy wartość tego 
majątku w 2016 roku wyniku amortyzacji, zmalała o 177,40 zł oznacza , że burmistrz wrzucił 
wsteczny bieg i - jako gmina - zaczynamy się cofać. Nie takie działania obiecywał obejmując 
swój urząd…

W trakcie dyskusji burmistrz Raczyński zapewniał radę, że mając świadomość spadku do-
chodów ograniczał wydatki bieżące przede wszystkim na administrację. Przedstawione w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu liczby mówią co innego. Porównanie wydatków w tych 
działach, które mają największy wpływ na poziom wydatków nie pozostawia wątpliwości.

Porównanie wydatków w niektórych działach w przeliczaniu na 1 mieszkańca, w których 
nastąpił wzrost:

 2016 2015 2014
Dział 750 - Administracja Publiczna 548,38 zł 533,24 zł 525,76 zł
Dział 852 - Opieka Społeczna 976,17 zł 601,36 zł 611,24 zł
Bez programu 500+ 659,56 zł
Dział 801 - Oświata 1066,62 zł 1077,85 zł 1065,64 zł
Zestawienie pokazuje, że mówiąc o ograniczeniu wydatków pan burmistrz - określę to 

bardzo delikatnie - minął się z prawdą . Wydatki poniesione przez gminę na administrację 
i opiekę społeczną były znacząco wyższe niż w latach ubiegłych. Tylko utrzymanie oświaty 
było na zbliżonym poziomie, pomimo spadku dochodów gminy o 11,8 %. Poziom wydatków 
w innych działach pokazuje na czym faktycznie burmistrz oszczędzał.

Porównanie wydatków w niektórych działach w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w których 
nastąpił spadek:

 2016 2015 2014
Dział 600 - Transport i Łączność 99,59 zł 190,94 zł 139,48 zł
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 314,61 zł 275,79 zł  440,64 zł
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Śr. 346,76 zł 405,77 zł 335,87 zł
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego 178,46 zł 199,82 zł 205,56 zł
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport 13,11 zł 94,60 zł 144,44 zł
To zestawienie pokazuje, że ograniczenie wydatków dotyczyło głównie nakładów na 

utrzymanie dróg – Dział 600, zmalały nakłady na remonty budynków komunalnych – Dział 
700. Zmniejszono nakłady na zapatrzenie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków, ochronę 
środowiska – Dział 900, pomimo wzrostu wpływów z opłaty za odbiór śmieci. Zmalały rów-
nież nakłady na kulturę i sport – Działy 921 i 926 co jest zrozumiałe - wobec spadku docho-
dów na więcej nas nie stać. Jednak nie to pan Marcin Raczyński obiecywał mieszkańcom w 
kampanii wyborczej!

Przedstawione przeze mnie liczby dobrze obrazują faktyczne działania burmistrza w reali-
zacji budżetu 2016 roku i - moim zdaniem - uzasadniają negatywną ocenę pracy burmistrza 
Mieroszowa w 2016 roku. Nieudzielenie mu absolutorium to właściwe podsumowanie jego 
pracy.

Szanowni Państwo! Dyskusja na sesji pokazała nie tylko katastrofalną sytuację gminnych 
�nansów, pokazała również, że jest grupa radnych, którzy widzą te problemy i mają propo-
zycję jak sytuację gminy naprawić. Wesprzyjmy ich! Wierzę, że poprzez rozmowę możemy 
uzgodnić co w naszej gminie jest niezbędne, z czego możemy, a z czego musimy zrezygno-
wać, które wydatki są konieczne już, a które mogą poczekać. Taka dyskusja pozwoli przygo-
tować rozsądny plan działań na 2018 rok i lata następne.

Po wakacjach zapraszam do rozmowy.
Wiesław Mąka (TP)

Zapraszam do rozmowy o przyszłości Gminy Mieroszów
28 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej Mieroszowa dotycząca wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Półmetek kadencji to dobry moment do oceny pracy 

włodarzy naszej gminy, dwa pełne wykonania budżetu za 2015 i 2016 rok pozwalają ocenić umiejętności pana Marcina Raczyńskiego jako burmistrza oraz 
radnych jako zespołu kontrolującego i inspirującego jego działania. O ile budżet na 2015 rok został przygotowany przez poprzedniego burmistrza, praktycznie 

bez zmian został przedłożony radzie i przyjęty do realizacji, to budżet na 2016 rok jest już autorskim projektem burmistrza Raczyńskiego. Przyjmując ten projekt 
budżetu radni okazali mu ogromne zaufanie. Sądząc po wynikach i wysłuchaniu opinii wypowiadanych w czasie dyskusji było to zaufanie nadmierne. Radni 

okazali to w sposób najbardziej wymowny: nie przyjmując sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i odmawiając burmistrzowi udzielenia absolutorium. 
Wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez burmistrza Raczyńskiego - moim zdaniem - absolutnie uzasadniają taką decyzję.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Od września 2016 r. Re-
gina Marciniak, dyrektor 
Powiatowej Poradni Psycho-
logiczno Pedagogicznej z 
siedzibą w Walimiu, urucho-
miła to nowe zadanie porad-

ni: dla 42 dzieci realizowane 
były bezpłatne zajęcia re-
habilitacji, terapii psycho-
logicznej, pedagogicznej, 
logopedycznej, integracji 
sensorycznej oraz warsztaty 

dla rodziców w formie zajęć 
indywidualnych i grupo-
wych.

- Z miesiąca na miesiąc 
dzieci przybywało, a praca 
specjalistów poradni przy-

Zapraszamy po wakacjach!
29 czerwca 2017 r. w �lii Powiatowej Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej w Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie Zdroju 
odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla dzieci 

uczestniczących w zajęciach w czesnego wspomagania rozwoju.

nosiła wymierne efekty. 
Pod egidą naszej poradni 
pracują najlepsi na rynku 
lokalnym specjaliści. Na im-
prezę zakończeniową przy-
było wiele dzieci z rodzicami 
oraz pracownicy poradni, co 
sprzyjało dalszej integracji i 
zacieśnianiu więzi. Zorgani-
zowane przez animatora za-
bawy na świeżym powietrzu 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem zarówno dzieci, 
jak i ich rodziców. Puszcza-
liśmy ogromne bańki, śpie-

waliśmy, bawiliśmy się piłką 
i balonami. Pogoda dopisała, 
choć ciemne chmury troszkę 
straszyły deszczem. Spokoj-
nie można było delektować 
się słodkim poczęstunkiem 
w świeżo wyremontowanej 
sali, w której od września 
2017 r. odbywać się będą 
zajęcia integracji sensorycz-
nej oraz zajęcia grupowe. 
Dzieci otrzymały upominki 
oraz imienne dyplomy z ży-
czeniami udanych wakacji. 
Każdy przecież potrzebuje 

odpocząć, a nasi podopiecz-
ni mieli intensywną rehabili-
tację. Kolejny wysiłek, który 
przyniesie postępy w funk-
cjonowaniu naszych małych 
podopiecznych, czeka na 
nich we wrześniu. Wtedy 
ruszamy z kolejnym etapem 
terapii. Do zobaczenia po 
wakacjach! – mówi Regina 
Marciniak, dyrektor Powiato-
wej Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej z siedzibą w 
Walimiu.

(PK)

Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego ogłosił kolejną 
edycję konkursu „Najlepiej 
zorganizowane i funkcjonu-
jące gospodarstwo agrotu-
rystyczne Powiatu Wałbrzy-
skiego”. Zgłoszenia można 
składać do 15 lipca.

Konkurs rozgrywany jest 
w dwóch kategoriach: agro-
turystyka w funkcjonującym 
gospodarstwie rolnym oraz 

obiekt bazy noclegowej o cha-
rakterze wiejskim. Zgłoszenia 
mogą wpływać od osób in-
dywidualnych, wójtów i bur-
mistrzów, organizacji agrotu-
rystycznych i turystycznych, 
Dolnośląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, związ-
ków branżowych rolników, 
lokalnych grupo działania. 
Zgłoszenia można przesyłać 
20 czerwca do 15 lipca, drogą 

mailową, osobiście lub pocztą 
na adres: Starostwo Powiato-
we, al. Wyzwolenia 24, 58-300 
Wałbrzych.

Komisja Konkursu na 
„Najlepiej zorganizowane i 
funkcjonujące gospodarstwo 
agroturystyczne Powiatu 
wałbrzyskiego” zwycięzców 
wyłoni do 15 września. Dla 
laureatów przewidziane są na-
grody pieniężne.

Celem konkursu jest po-
pularyzacja wypoczynku na 
wsi, podniesienie jakości 
usług, popularyzacja walorów 
przyrodniczych i krajobrazo-
wych Powiatu Wałbrzyskiego. 
Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do udziału. Do-
datkowych informacji udziela 
pracownik Starostwa Powiato-
wego pod nr tel. 74 846 05 48.

(GŁ)

Tradycyjnie wierni zgro-
madzili się na uroczystej mszy 
świętej, odprawionej przez 
księdza dziekana mgr Bogu-
sława Kropielnickiego – pro-
boszcza para�i oraz księdza 
Antoniego Kłonickiego z pa-
ra�i w Ząbkowicach Śląskich. 
Wśród zgromadzonych wier-
nych był starosta wałbrzyski 
Jacek Cichura, który aktywnie 
wspiera działania proboszcza 

i rady para�alnej w pozyski-
waniu środków na remont 
kościoła. Ks. Proboszcz na 
wstępie podziękował staro-
ście za okazane wsparcie, a 
po uroczystej mszy świętej 
zaprosił wszystkich para�an 
na wspólną agapę w ogrodzie 
przy kościele.

- Zawsze wspieram działa-
nia, mające na celu pozyska-
nie środków na remonty i ra-

Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 
Powiatu Wałbrzyskieg o

Odpust para�alny w Para�i pw. św. Pawła Apostoła w Boguszowie-Gorcach
towanie kościołów w naszym 
powiecie. Są to bowiem waż-
ne dla lokalnej społeczności 
miejsca kultu religijnego, ale 
także są to zabytkowe budow-
le, które należy chronić przed 
zniszczeniem. Ksiądz Bogu-
sław  bardzo aktywnie i efek-
tywnie zabiega o środki na 
remonty i inwestycje w swojej 
para�i, a ja widząc to ogromne 
zaangażowanie proboszcza 
wspieram go w tych działa-
niach – powiedział starosta 
Jacek Cichura.

(GŁ)

W niedzielę w Para�i pw. Św. Pawła Apostoła 

w Boguszowie-Gorcach odbył się coroczny odpust para�alny.
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- Na naszych konferencjach 
– Ekowyzwania – i portalu mó-
wimy, piszemy o zmianach 
klimatu, które następują w 
wyniku gwałtownie rosnącej 

temperatury. Jednym z efek-
tów jest właśnie nieprzewidy-
walność warunków atmosfe-
rycznych, które zmieniają się 
jak w kalejdoskopie nawet w 

czasie jednej doby. I tak było 
w sobotę 1 lipca, kiedy trwał III 
Ekologiczny Piknik Rodzinny 
w Parku Sobieskiego. Słońce, 
które wyglądało zza chmur 

W Wałbrzychu brakuje 
przeszło trzech tysięcy miesz-
kań, a rozpoczęta 3 lipca in-
westycja pomoże ograniczyć 
ten de�cyt. Realizację pierw-
szej na Dolnym Śląsku budo-
wy s�nansuje BGK Nierucho-
mości S.A. w ramach pilotażu 
rządowego programu Miesz-
kanie Plus. 

Nowoczesne mieszkania na 
wynajem, z opcją dojścia do 
własności, zostaną wybudowa-
ne przy ulicy Husarskiej położo-
nej na wałbrzyskim Podzamczu.

 – Wałbrzych to pierwszy z 
samorządów na Dolnym Śląsku, 
gdzie będziemy realizować mi-
sję programu „Mieszkanie Plus”, 
czyli zwiększenie dostępności 
mieszkań na wynajem, także 
dla słabiej uposażonych rodzin. 
Nasi przyszli najemcy to osoby 
o umiarkowanych dochodach, 
które z jednej strony nie kwa-
li�kują się do uzyskania miesz-
kania komunalnego czy socjal-
nego, z drugiej zaś – nie mają 
szans na kredyt hipoteczny, czy 
zakup mieszkania na obecnym 
rynku – powiedział Grzegorz 
Muszyński, członek zarządu BGK 
Nieruchomości S.A. – W progra-
mie Mieszkanie Plus oferować 
będziemy bezpieczne warunki 
najmu, gwarantujące stabiliza-
cję w życiu rodzinnym i zawo-
dowym. Przykład Wałbrzycha 

dowodzi, że dobra współpraca 
pomiędzy naszą spółką a samo-
rządem umożliwia sprawną re-
alizację ważnych dla lokalnych 
społeczności inwestycji.

Na działce o powierzchni 
około 1,5 ha. powstanie pięć 
sześcio- i siedmiokondygnacyj-
nych budynków wyposażonych 
w windy. Do dyspozycji przy-
szłych najemców będą oddane 
157 zewnętrzne miejsca posto-
jowe.

– Program Mieszkanie Plus 
jest wielką, od lat oczekiwaną 
szansą na rozwiązanie ogrom-
nych problemów mieszkanio-
wych miast małej i średniej wiel-
kości w Polsce. Miasta te ominął 
wielki boom deweloperski 
związany z programem Miesz-
kanie Dla Młodych, a ich własne 
możliwości budżetowe nie po-
zwalają na poważne komunalne 
inwestycje mieszkaniowe – po-
wiedział Roman Szełemej, pre-
zydent Wałbrzycha. – Program 
mieszkaniowy realizowany 
przez BGK Nieruchomości to w 
przypadku Wałbrzycha przekro-
czenie pewnej bariery i cywiliza-
cyjna nowa jakość. Bez zaanga-
żowania poważnych środków 
budżetowych miasta powstaną 
mieszkania dla średnio zamoż-
nych mieszkańców, dostępne w 
umiarkowanej cenie wynajmu.

(RED)

Budowa ruszyła

W uroczystej inauguracji programu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu 
udział wzięli m.in. wiceminister obrony Michał Dwoarczyk i prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej.

Ekologiczny piknik
- W Parku Sobieskiego piknikowaliśmy na całego! Przeganialiśmy 

chmury i nawet, kiedy deszcze trochę nas zmoczyły, to wałbrzyszanie 
nie zniechęcali się. Impreza udała się wbrew pogodzie – podkreślają 
organizatorzy III Ekologicznego Pikniku Rodzinnego w Wałbrzychu.

Zmienna pogoda nie wystraszyła uczestników III Ekologicznego Pikniku Rodzinnego w Parku Sobieskiego 
w Wałbrzychu.

szybko suszyło to, co zmoczył 
deszcz, dlatego – mimo aury 
– piknik uważamy za udany i 
bawiliśmy się zgodnie z pla-
nem do samego końca – mówi 
Aldona Ziółkowska – Bielewicz 
z EKOpraktyczni.pl.

W tym roku Ekologiczny 
Piknik otrzymał certy�kat 0 
CO2, co oznacza, że jego przy-
gotowanie i realizacja zostały 
„odkupione” i nie pozostawia-
ją szkodliwego wpływu na śro-
dowisko (ślad węglowy równy 
jest 0). Czym udało się to od-
kupić? Nasadzeniami drzew 
tlenowych.

Sport na pikniku to między 
innymi rozgrzewka ze znanym 
kulturystą, trenerem personal-
nym – Mateuszem Brzucha-
czem, była wyciszająca joga 
oraz pobudzającej zumby, 
były też zawody sportowe i 
biegi organizowane przez Ci-
tyFit. Jak każdego roku i teraz 
ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się wszystkie konkur-
sy, które tematyką nawiązy-
wały do ekologii. - Naszym 
zdaniem świadomość eko-
logiczna wałbrzyszan – oce-
niając efekty tych konkursów 
– stale rośnie i to nas cieszy! – 
podkreśla Aldona Ziółkowska 
– Bielewicz.

Dla najmłodszych niewąt-
pliwą atrakcją były skoki na 
dmuchańcach i warsztaty ce-
ramiczne oraz upcyklingowe 
(tworzenie zabawek, przydat-
nych przedmiotów z rzeczy, 
które uważamy za odpady).  
Jak zwykle nie brakowało 
chętnych do sprawdzenia 
swoich umiejętności na ekosy-
mulatorze jazdy.

Ekopraktyczni organizują 
piknik, jednak jest on wynikiem 
współpracy z Urzędem Miej-
skim w Wałbrzychu i lokalnymi 
�rmami, zakładami przemysło-
wymi. Wszyscy współtworzą 
edukacyjną, ekologiczną formę 
tego wydarzenia, jednocze-
śnie prezentując rozwiązania 
jakie stosują na co dzień, które 
zmniejszają negatywny wpływ 
ich aktywności na środowisko. 
- Stoiska naszych partnerów 
również gromadziły wielu zain-
teresowanych. Partnerami byli: 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland, Toyota Tsusho, POLST, 
Cersanit, Termet, Toyota No-
wakowski, CityFit, Leroy Merlin 
oraz OxyTree. Ponadto – jak 
zawsze – Piknik Ekologiczny w 
Parku Sobieskiego jest organi-
zowany we współpracy z UM 
Wałbrzych i przedsięwzięciu 
patronuje Prezydent Roman 
Szełemej. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych naszych wyda-
rzeniach, piknikach i festynach, 
a do Sobieskiego zapraszamy 
za rok! – dodają organizatorzy.

(MB)
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Niewiele jest w naszym re-
jonie (a może chodzi o zupełny 
wyjątek) takich klas matural-
nych, jak XIa, kończąca edukację 
na poziomie średnim w IV LO w 
Wałbrzychu (wtedy jeszcze przy 
ul. 22 Lipca) w maju 1965 r. Po-
tem absolwenci „czwartego” ro-
zjechali się w różne strony kraju 
i świata, ale po uroczystych ob-
chodach 50-lecia szkoły w 1995 
r., już w nowej siedzibie na Pias-
kowej Górze, przyrzekli sobie 
spotykać się corocznie i mają już 
za sobą... 22 tego rodzaju rendez 
vous.

Długo absolwenci zjeżdżali 
corocznie do siedziby Barbary 
Przewłockiej, prowadzącej wraz 
z mężem gospodarstwo agrotu-
rystyczne w Glinnie, u stóp Wielkiej 
Sowy. W ostatnich latach przenieśli 
się do Oberży PRL w Jedlinie-Zdro-
ju. Tam odbyło się też tegoroc-
zne spotkanie, a okazja była szc-
zególna – uczestnicy obchodzili 
lub obchodzić będą w tym roku 
70-lecie swoich urodzin. Zwykle 
całokształtem przygotowań do 
klasowych zjazdów zajmował się 
mieszkający we Wrocławiu Wale-
rian Nowakowski, teraz organizacji 
jubileuszowych obchodów podjęła 
się Janina Sady i wywiązała się z 
zadania wzorowo.

W lokalu zameldowało się 21 
byłych maturzystów „czwart-

R E K L AMA

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!! 
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
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

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

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

KOLONIA JASTRZĘBIA GÓRA!!! 

BOGATY PROGRAM!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!
08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN 1 399 PLN!!!

08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN - 1 450 PLN!!! KOLONIA PIŁKARSKA!!!

Pracują w soboty
W związku z koniecznością wymia-
ny dowodów osobistych z powodu 
upływu terminu ważności dokumen-
tu i trudności w załatwieniu sprawy 
w godzinach urzędowania, Biuro 
Ewidencji Ludności i Dowodów Oso-
bistych Urzędu Miejskiego w Wał-
brzychu w okresie wakacyjnym bę-
dzie czynne także w niektóre soboty: 
8.07. w godz. 9.00-14.00; 22.07. w godz. 
9.00-14.00; 5.08. w godz. 9.00-14.00; 
19.08. w godz. 9.00-14.00. Ponadto w 
wyznaczonych dniach w godz. 8.00-
9.00 pracownik biura będzie wydawał 
na portierni przy ul. Kopernika 2 do 120 
numerków dziennie.

(AR)

Prezydent zaprasza
- W związku z opracowywaniem 
projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obszaru w rejonie ulic Azaliowej, 
Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wał-
brzychu, zapraszam na spotkanie, 
które odbędzie się 6 lipca w siedzi-
bie Przedszkola Bajkoladia przy uli-
cy Wrocławskiej 169 w Wałbrzychu, 
w godzinach od godz. 16.00 do godz. 
19.00. Omówione zostaną wnioski zło-
żone w ramach konsultacji społecznych 
oraz przedstawiona będzie wstępna 
koncepcja zagospodarowania tere-
nów.  Osoby zainteresowane będą 
mogły porozmawiać z wykonawcą 
planu miejscowego – mówi prezydent 
Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

(AR)

Jubilaci w oberży

ego”, co stanowi frekwencję 
wyjątkową, zważywszy, iż kilku 
z XIa przeniosło się już do lep-
szego świata. Wszystko udało się 
wspaniale. Na suto zastawionym 
stole królował tort z wymowną 
sentencją: „Nie jesteśmy 70-lat-
kami, mamy 18 lat i 52-letnie 
doświadczenie”. Smakowite 
menu, wraz z grillem na świeżym 
powietrzu, wprawiło towarzystwo 
w doskonały nastrój, czemu dawa-
no wyraz zbiorowym śpiewaniem 
przy akompaniamencie gitary, 

tanecznymi pląsami oraz wspomi-
naniem dawnych, oczywiście lep-
szych czasów i opowiadaniem an-
egdot. Spotkanie będzie zapewne 
długo wspominane.

Czas upływa nieubłaganie, ale 
uczestnicy zjazdu w Oberży PRL 
mają nadzieję, że zobaczą się jeszc-
ze nie raz. Nic, tylko brać przykład 
z takich spotkań, przysparzających 
w obecnych, trudnych czasach, 
optymizmu i wiary w moc nie tylko 
rodzinnych więzi.

Andrzej Basiński

Jubileuszowy tort absolwentów IV LO ’65.

Basen do liftingu
Nie można korzystać z Wodnego 
Centrum Rekreacji w Świebodzi-
cach - obiekt został zamknięty, 
a 10 lipca rozpoczyna się grun-
towny remont i przebudowa ba-
senu. W świebodzickim Wodnym 
Centrum Rekreacji wykonawca 
będzie miał do przebudowy strefę 
szatni i natrysków na pomieszcze-
nia saunarium i tężni solnej, wraz 
z montażem tężni solankowej, 3 
nowych saun i wanny schładzają-
cej z wytwornicą lodu. Będzie także 
przebudowa pomieszczenia holu 
wejściowego, modernizacja strefy 
natrysków i toalet z przystosowa-
niem kabiny i osprzętu dla osób 
niepełnosprawnych, wymiana ist-
niejącej wanny jacuzzi i dostawie-
nie nowej, 12-osobowej wanny 
jacuzzi. Zakres prac obejmuje także 
m. in. remont zjeżdżalni, wymianę 
zjeżdżalni w brodziku, czy montaż 
monitoringu na sali basenu, sauna-
rium i tężni solankowej. Zmoder-
nizowane zostaną także wszystkie 
urządzenia �ltrowania wody. - Na 
razie, o ile pogoda dopisze, zapra-
szamy do korzystania z kąpieliska 
letniego przy ul. Rekreacyjnej 1 – 
mówi burmistrz Świebodzic Bog-
dan Kożuchowicz.

(RED)
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

- Usta odczuwają niezmierną 
słodycz przy całowaniu kamie-
nia, tak iż chciałoby się całować 
go bez końca - pisał w swojej 
książce Abu Abd Ajjah Moham-
med ibn Abd Allah ibn Moham-
med ibn Ibrahim al.-Lawati at-
-Tandżi, znany jako Ibn Batuta. 
Dla ludzi Uzboju kamień był 
istotą boską. Jest to typowe dla 
mieszkańców pustyni, którzy 
oddają cześć wszystkiemu, co 
ich otacza: drzewom, studniom, 
kamieniom. Całowanie kamie-
nia dawało ludziom nieomal 
zmysłową rozkosz.

Uzboj to rzeka wymarła. Nie 
ma już po niej śladu w pustyn-
nej Turkmenii. Dawniej brała 
wody z Amu-Darii, przecinała 
pustynię Kara-Kum i wpadała 
do Morza Kaspijskiego. Była 
to piękna rzeka, długa jak Se-
kwana. Brzegi Uzboju stanowi-
ły kwitnącą i ludną oazę. Były 
tu liczne faktorie, pojawiły się 
plantacje i ogrody. Oto co może 
sprawić woda. Jest początkiem 
wszystkiego, pierwszym pokar-
mem, krwią ziemi. W wodzie 
żyją ryby, wyśmienity pokarm 
wioślarzy i przemieszczających 
się wzdłuż rzeki karawan. Ryba 
była symbolem szczęścia. Każdy 
starał się żyć jak najbliżej Uzbo-
ju. Agonia rzeki miała miejsce 
czterysta lat temu. Uzboj zaczął 
wysychać, jego energia słabła, 
a prąd utracił siłę. Stało się to 
samo, co w potokach górskich 
w czasie suszy. W parę miesię-
cy życie na przestrzeni kilkuset 

Potrzeba autorytetów
Stanisław 
Michalik

kilometrów wzdłuż rzeki całko-
wicie umarło. Exodus tysięcy 
turkmeńskich plemion, które w 
panice porzuciły swój dobytek 
i szukały ratunku, rzucając się w 
podróż przez pustynię, to ma-
kabryczna wyprawa śmierci.

Pisze o tym wszystkim z 
przejęciem i wzruszeniem Ry-
szard Kapuściński w znakomitej 
książce „Imperium”. Jak łatwo 
się domyśleć, treść książki doty-
czy Wielkiej Rosji, olbrzymiego 
pod względem obszaru impe-
rium w czasach komunistycz-
nych, kiedy nazywała się Związ-
kiem Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Jakie to było im-
perium, jak niezwykle przypad-
kowe, jak absurdalne pod każ-
dym względem: ustrojowym, 
cywilizacyjnym, narodowościo-
wym, kulturalnym, religijnym, 
rasowym pokazuje nasz wy-
bitny reporter i pisarz Ryszard 
Kapuściński, relacjonując swoje 
wielomiesięczne podróże po tej 
rozległej przestrzeni.

O paradoksach Turkmenii 
wspominałem już wcześniej 
w jednym z postów, pokazu-
jąc przy okazji marionetkową 
postać dyktatora Sapatmurata 
Nijazowa, wiernej kopii Józefa 
Stalina. Dziś chcę skupić uwa-
gę Czytelników na niezwykle 
interesującej postaci wymienio-
nego powyżej Ibn Battuta, au-
tora najsłynniejszych w świecie 
arabskim dzienników, wielkie-
go podróżnika i geografa, dru-
giego po Marco Polo odkryw-
cy nieznanych ziem i ludów w 
Afryce i Azji.

Abu Abdullah Muham-
mad Ibn Battuta ( w takiej 
formie znajdujemy jego na-
zwisko w internetowych wy-
szukiwarkach), urodzony w 
1304, a zmarły w 1377 roku, 

pochodził z Tangeru - dużego 
portowego miasta w Maroku. 
Tu odebrał wykształcenie z 
dziedziny prawa muzułmań-
skiego, stąd wyruszył zwiedzać 
świat, odbył kilka dalekich po-
dróży, dzięki czemu zyskał so-
bie przydomek Rahhalat al.-asr 
(podróżnik epoki). W 1325 roku 
odbył pielgrzymkę do Mekki, w 
czasie której zwiedził Egipt, Sy-
rię i Arabię. Następnie udał się 
do Zanzibaru i innych miejsc w 
Afryce, skąd drogą morską do-
tarł do Persji, a dalej przez Azję 
Mniejszą (Turcję) nad Morze 
Czarne. Ale to nie koniec jego 
podróży po świecie. Dalsze 
miejsca, to rosyjskie stepy nad 
dolną Wołgą, Bułgaria, a dalej 
przez Bucharę, Samarkandę, 
Kabul do obecnej stolicy Indii, 
Delhi, gdzie przez pewien czas 
był sędzią (kadim). Następnie 
rok przebywał na Malediwach, 
gdzie chciał zostać sułtanem. 
Stąd udał się na Sumatrę, a 
dalej do Wietnamu, Chin, Cej-
lonu, Persji, i ponownie Egip-
tu. Tu zakończył na jakiś czas 
podróżowanie w roku 1349. 
Kolejny etap jego podróży pro-
wadził do arabskiej Hiszpanii, 
na Sardynię, a dalej znów do 
Afryki, przez Saharę dotarł aż 
do Timbuktu, skąd powrócił do 
Fezu w Egipcie.

Jego wędrówki trwały w su-
mie ćwierć wieku (1325-1353), 
według współczesnych obli-
czeń przemierzył 750 000 mil, 
czyli 120 000 kilometrów jadąc 
i idąc. Owocem tych podróży 
była książka „Podarunek dla pa-
trzących na osobliwości miast i 
dziwy podróży” zredagowana 
w 1355 roku. Dzieło daje pełen 
obraz społeczności muzułmań-
skiej XIV wieku. Zostało też 
przetłumaczone na język polski 

w 1962 roku pod tytułem „Oso-
bliwości miast i dziwy podróży 
1325-1354”.

Ale to nie wszystko, co wy-
wołuje zdumienie. Drugą stro-
nę medalu wypełnia jego sława 
w całym świecie arabskim, nie 
mająca sobie równej, nie licząc 
oczywiście Mahometa. Jest 
ona potwierdzeniem ogrom-
nej potrzeby autorytetów we 
wszystkich społecznościach, 
niezależnie od języka, kultu-
ry, religii. Ibn Battuta stał się 
arabskim idolem po wsze cza-
sy. Jego imieniem nazywane 
są ulice i place. We wszystkich 
krajach arabskich, w większych 
miastach, można znaleźć jego 
pomniki. W bibliotekach zna-
komite wydania dzienników 
z podróży, dzieło jego życia. 
W Egipcie jest jednym z naj-
wyższych autorytetów, czemu 
trudno się dziwić. W Dubaju 
wybudowano olbrzymi Hotel 
Ibn Battuta Gate by Mőrenpick, 
10 minut od plaży, z siedmioma 
restauracjami w stylu marokań-
skim, z 20-metrowym basenem 
na dachu, zaś obok hotelu Cen-
trum Handlowe Ibn Battuta. 
Jego imieniem nazwano krater 
na Księżycu. To właśnie z jego 
książki pochodzi cytowane na 
wstępie zdanie na temat kultu 
kamienia u turkmeńskich osad-
ników znad Uzboju.

O wszystkich tych i wielu, 
wielu innych osobliwościach 
wielkiego świata możemy 
przeczytać w dziełach naszego 
polskiego Ibn Battuty - Ryszar-
da Kapuścińskiego. Zachęcam 
gorąco do skorzystania z jego 
książek w najbliższej bibliotece.

PS.
Obserwując obrady kolejne-

go Plenum KC PiS, tym razem 

we właściwej (jeśli chodzi o 
nazwę) miejscowości – Przysu-
sze, dochodzę do poniższego 
wniosku:

Powinniśmy się wstydzić, 
że nie potra�my skorzystać 
z prezentu, który spadł nam 
prosto z nieba. Przecież mamy 
podobny autorytet i warun-
ki jakich dotąd nie było, żeby 
wynieść go na ołtarze. Jego 
„złotych myśli” uzbierałoby się 
na monumentalne dzieło typu 
„Kapitał” Marksa, a powtarzane 
od dziesięciu lat jak wedyjska 
mantra kazanie o zamachu 
smoleńskim i rozsianych po ca-
łym kraju agentach, zdrajcach i 
sprzedawczykach zastąpiłoby 
odmawiane w codziennej mo-
dlitwie „Ojcze nasz”. 

Mamy zresztą także Ojca 
Duchownego z Torunia. On 
też powtarza w każdej audycji 
Radia Maryja – „i odpuść nam 
nasze winy jako i my odpusz-
czamy”. Obaj zacni „mężowie 
stanu” wygłaszają co roku 
swoje homilie nie tylko w ta-
kich miejscach jak Przysusze, 
ale i na Jasnej Górze. Co stoi na 
przeszkodzie, by ich konterfek-
ty umieścić obok Najjaśniejszej 
Pani Częstochowskiej i to już, 
zanim pójdą do nieba, by lud 
boży mógł się nacieszyć i ciele-
snym wizerunkiem i ucałować 
ich ręce, odczuwając zmy-
słową rozkosz? Czerpmy jak 
najszybciej wzory z bogatych 
doświadczeń ludów pustynnej 
Turkmenii, bo przecież mamy 
swoich idoli nie ustępujących 
w niczym Ibn Battucie, a w na-
szym przypadku wystarczy jeśli 
opiszą „osobliwości miast i dzi-
wy” ze swoich podróży po kra-
ju, w którym tak odczuwalną 
i bezcenną stała się potrzeba 
autorytetów.

Miliony 
dla Walimia
6 milionów zł ze Zintegro-
wanych Inwestycji Tery-
torialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej wesprze 
zwiększenie dostępności 
zasobów przyrodniczych 
oraz rozwój nowych form 
edukacji ekologicznej 
dzięki rozbudowie Tury-
stycznego Centrum Eduka-
cji Ekologicznej “Choina” 
i poprawie organizacji ru-
chu turystycznego w Gmi-
nie Walim. W ramach przed-
sięwzięcia zaplanowano: 
rozbiórkę tzw. mostu wiszą-
cego nad jeziorem Bystrzyc-
kim (stan techniczny tego 
wymaga) i budowę nowej 
kładki dla pieszych wraz z 
elementami ścieżki edukacji 
ekologicznej; przebudowę 
oraz wyposażenie pomiesz-
czeń zamku Grodno i utwo-
rzenie Centrum Bioedukacji 
Multimedialnej; rozbudowę 
ośrodka edukacji ekologicz-
nej o Centrum Bioedukacji 
i Obsługi Ruchu Turystycz-
nego wraz z utworzeniem 
akwarium z fauną i �orą je-
ziora Bystrzyckiego. Inwesty-
cja pozytywnie wpłynie na 
poprawę organizacji ruchu 
turystycznego na terenie 
Gminy Walim i zmniejszenie 
presji jego oddziaływania 
na obszary cenne przyrodni-
czo. Natomiast rozbudowa i 
poszerzenie oferty funkcjo-
nującego na terenie gminy 
ośrodka edukacji ekologicz-
nej przyczyni się do wzrostu 
świadomości ekologicznej. 
Projekt ten zwiększy atrak-
cyjność Gminy Walim oraz 
pozytywnie wpłynie na roz-
wój gospodarczy regionu.

(EF)
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Gmina Głuszyca

Stowarzyszenie Wa-
ligóra Run, organizator 
ultramaratonu Waligóra 
Run Cross zaprasza 7 lipca 
na nocną sesję fotogra-
�czną z noclegiem na Re-
prechtickim Szpiczaku.

W roli instruktora znany 
wałbrzyski fotograf Marcin 
Jagiellicz. W programie: 
godz. 16:30 wymarsz ze 
schroniska PTTK Andrze-
jówka; 17:00 sesja plenero-

wa na Waligórze „Pejzaż”; 
19:00 przybycie na Szpiczak, 
robicie namiotów, przygo-
towanie sprzętu; 20:00 sesja 
plenerowa „Zachód słoń-
ca”; 22:00 ognisko; 24:00 
sesja plenerowa „Zdjęcia 
nocą”; 4:00 sesja plenerowa 
„Wschód słońca”; 8:00 zej-
ście do schroniska. Uczest-
nictwo w warsztatach bez-
płatne.

(SJ)

Plener fotogra�czny

Na terenie Gminy Głu-
szyca trwają remonty dróg 
powiatowych.

Wykonana już została 
nawierzchnia asfaltowa na 
odcinkach drogi powiatowej 
nr 3377 w Sierpnicy i w Kol-
cach. Obecnie prace remon-
towe przebiegają na drodze 
powiatowej nr 3381, łączą-
cej Głuszycę z Grzmiącą - na 
odcinku o długości 600 mb, 
który zlokalizowany jest przy 

ul. Kolejowej. Remontowane 
będą także ulice Łomnicka w 
Głuszycy i Wiejska w Grzmią-
cej. Zadanie pn. „Przebudo-
wa i modernizacja odcinków 
dróg powiatowych na tere-
nie Powiatu Wałbrzyskiego”  
realizowane jest przez Przed-
siębiorstwo Drogowe TRAKT 
w Kluczborku. Inwestorem 
zadania jest Starostwo Po-
wiatowe w Wałbrzychu.

(SJ)

- Gmina Głuszyca po-
zyskała ponad 230 tys. 
zł na realizację projektu 
„Sowiogórska przestrzeń 
aktywności w Głuszycy – 
modernizacja parku miej-
skiego poprzez budowę 
skateparku” – mówi bur-
mistrz Roman Głód.

 – Bardzo się cieszę, że 
wkrótce rozpocznie się reali-
zacja inwestycji długo ocze-
kiwanej przez wielu młodych 
tłuszczan, zlokalizowanej w 
samym centrum miasta - w 
Parku Jordanowskim, który 
stanie się miejscem aktyw-
nego wypoczynku – podkre-
śla burmistrz Głuszycy.

Decyzją Rady Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo So-
wiogórskie” zadanie zostało 
uznane za zgodne z Lokalną 
Strategią Rozwoju LGD i wy-
brano je do do�nansowania, 
mieszcząc się w limicie 100% 
środków dostępnych w ra-
mach naboru. Projekt złożo-
ny przez Gminę Głuszyca zo-
stał bardzo wysoko oceniony 
i zajął pierwsze miejsce na li-
ście rankingowej. Przyznana 
kwota w wysokości 237 706 
zł pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie” i stanowi 
63,63 % całkowitej wartości 

inwestycji. Pozostałe środki 
na realizację zadania w wy-
sokości ok. 135 870 zł pocho-
dzić będą z budżetu gminy.

Poza tym Lokalna Grupa 
Działania Partnerstwo So-
wiogórskie przyznała środki 
�nansowe na promocję tras 
#ACTIVE. Trasy dedykowane 
dla biegaczy, rowerzystów i 
osób maszerujących z kijka-
mi łączą sąsiadujące ze sobą 
Gminy Głuszycę, Jedlinę-
-Zdrój i Walim. Są w spójny 
sposób oznakowane  i wiodą 
w okolice najbardziej atrak-
cyjnych turystycznie miejsc 
na obszarze trzech gmin.

- Na terenie Gminy Głu-
szyca trasy #ACTIVE prowa-
dzą m. in. leśną drogą do 
Podziemnego Miasta Osów-
ka. W najbliższym czasie pla-
nujemy oznakowanie trasy z 
Łomnicy na Gomólnik Mały, 
skąd zobaczyć można pięk-
ną panoramę naszej Gminy 
i okolic - dodaje burmistrz 
Głuszycy Roman Głód. 

Na realizację zadania 
„Aktywny Trójkąt –promo-
cja tras ACTIVE w Górach 
Sowich” Gminy Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój i Walim otrzy-
mały wsparcie �nansowe w 
wysokości wnioskowanej 
kwoty równej 14 552, 79 zł. 
Pozyskane środki �nansowe 
pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 

Drogi w remoncie

Dotacje dla Głuszycy
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: „Europa inwestująca w 
obszary wiejskie”.

Gmina Głuszyca” otrzy-
mała także dotację celową 
w wysokości 30 tys. zł z bu-
dżetu Województwa Dolno-

śląskiego na realizację pro-
jektu „Budowa oświetlenia 
ulicznego ul. Sudeckiej w 
miejscowości Łomnica- w 
celu utworzenia trasy spa-
cerowej”. Głuszycki projekt 
zdobył do�nansowanie w 

ramach konkursu „Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi” w 
2017 roku i znalazł się na 
liście rankingowej pośród 
106 projektów dotowanych 
przez Województwo Dolno-
śląskie. Nowe oświetlenie 

uliczne, które instalowane 
będzie w Łomnicy, do�-
nansowane zostanie także 
kwotą 35 tys. zł pochodzącą 
budżetu Powiatu Wałbrzy-
skiego.

(SJ)
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Szczawno-Zdrój
Słuchają czytelników
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Szczawnie Zdroju 
- zgodnie z sugestiami czy-
telników – zadecydowała, że 
w lipcu i sierpniu biblioteka 
będzie czynna w następują-
cych godzinach: poniedzia-
łek 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 
- 16:00, środa 8:00 - 16:00, 
czwartek 12:00 - 20:00, piątek 
8:00 - 16:00. Uwaga! Kursy ję-
zykowe odbywać się będą w 
ustalonych wcześniej termi-
nach.

(RED)

Recital fortepianowy
Teatr Zdrojowy w Szczawnie 
Zdroju zaprasza na recital 
fortepianowy. Podczas kon-
certu Sylvia Tien zagra utwory 
Jana Sebastiana Bacha, Fry-
deryka Chopina i Claudea De-
bussy. Recital rozpocznie się 
15 lipca o godz. 19:00. Wstęp 
wolny.

(RED)

Wakacje w uzdrowisku
Uzdrowiskowa Gmina Miej-
ska Szczawno-Zdrój zapra-
sza dzieci w wieku od 7 do 
13 lat do udziału w półko-
lonii, która odbędzie się w 
dniach 17-28 lipca 2017 r. w 
Hali Sportowej przy ul. Sło-
necznej 1A w Szczawnie-Zdro-
ju. Wszelkie informacje pod nr 
telefonu 533 474 105 (Janusz 
Kozłowicz) lub 74 849 39 28 
(Agata Guzik).

(RED)

Absolutorium 
dla burmistrza

Podczas sesji Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdro-
ju, która odbyła się 29 
czerwca 2017 roku, radni 
jednogłośnie udzielili bur-
mistrzowi Markowi Fedo-
rukowi absolutorium za 
2016 rok.
Po zapoznaniu się z pozy-
tywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu dotyczącą spra-
wozdania burmistrza z wy-
konania budżetu Gminy 
Szczawno-Zdrój za 2016, 
jak również pozytywną opi-
nią Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju o 
wykonaniu budżetu Gminy 
Szczawno-Zdrój za 2016 rok, 
radni stosunkiem głosów 13 
za - czyli jednogłośnie (2 rad-
nych nieobecnych) - udzielili 
burmistrzowi poparcia.
- To przede wszystkim wynik 
dobrej współpracy z radny-
mi, pracownikami urzędu 
miejskiego oraz podległych 
jednostek. To wspólny suk-
ces, który napawa optymi-
zmem na kolejny rok - pod-
kreślił burmistrz dziękując za 
udzielenie absolutorium.

(RED)

Zespół Szkół im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju, nazywa-
ny popularnie „Cermikiem”, 
jest szkołą, dla której orga-
nem prowadzącym jest Po-
wiat Wałbrzyski, jednakże 
ze względu na swoje usytu-
owanie w centrum miasta, 
bardzo aktywnie od dziesię-
cioleci uczestniczy w życiu 
Szczawna-Zdroju. Młodzież 
i nauczyciele zespołu szkół 
angażowali się i angażują na-
dal w działalność kulturalną 
środowiska, uczestniczą w 
imprezach organizowanych 
przez miasto i uzdrowisko w 
ciągu całego roku m.in.: Dni 
Szczawna-Zdroju, Narodowe 
Czytanie, Międzynarodowy 
Dzień Muzyki, Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy (w 

zespole szkół powstał pierw-
szy w mieście sztab WOŚP i 
jest tam do dziś), Spotkanie 
Noworoczne Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdro-
ju, Koncerty Noworoczne Ze-
społu Szkół dla mieszkańców 
miasta, Spotkanie Wielkanoc-
ne TMSZ, Konkurs Palm Wiel-
kanocnych, kiermasz wielka-
nocny w Hali Spacerowej i 
Domu Zdrojowym, Konkurs 
Bab Wielkanocnych, apel 
przed pomnikiem Ułanów 
Legii Polsko-Włoskiej (od 
roku 2010 uczniowie zespołu 
szkół mają certy�kat opieki 
na tym miejscem pamięci na-
rodowej, przyznanym przez 
Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu; szkoła od lat współor-
ganizuje uroczystości przed 
pomnikiem). Do imprez, któ-

Zjazd absolwentów Ceramika
Na 28 października 2017 roku zaplanowany został Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Placówka będzie obchodziła 70-lecie swojego istnienia.

re mają miejsce w Szczawnie-
-Zdroju dochodzą także im-
prezy o zasięgu powiatowym 
mające charakter artystyczny 
i wolontariacki (Wałbrzych, 
Stare Bogaczowice, Czarny 
Bór, Jedlina – Zdrój, Soko-
łowsko). - Życzymy zaprzy-
jaźnionej z naszym miastem 

placówce wspaniałej atmos-
fery podczas obchodów 
70-lecia i jeszcze wielu, rów-
nie wspaniałych i dostojnych 
jubileuszy – podkreśla Iwona 
Czech, prezes Stowarzysze-
nia Miłośników Szczawna 
Zdroju.

(RED)

Harmonogram obchodów jubileuszu Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie-Zdroju, zaplanowanych na 28 października 2017 roku:

9.30 msza św. w kościele pod wezwaniem WNMP 
  w Szczawnie-Zdroju
11.30 o�cjalne uroczystości jubileuszowe 
  w Teatrze Zdrojowym
14.00 obiad
15.00 – 17.00 okolicznościowe spotkania uczestników Jubileuszu 
  w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
17.00 – 18.00 składanie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli
19.00 bal absolwentów
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Od 3 lipca 2017 r. w 
Gminnym Centrum Bi-
blioteczno -Kulturalnym 
w Starych Bogaczowicach 
trwają półkolonie letnie. 
Organizacja 2 - tygodnio-
wych zajęć dla dzieci nie 
byłaby możliwa gdyby 
nie dochód pozyskany 
przez Fundację Eduka-
cyjno – Społeczną „Polny 
Kwiat” z loterii fantowej 
oraz zbiórki publicznej w 
Tesco.

W ramach półkolonii 18 
– sto osobowa grupa dzie-
ci pod okiem pedagogów 
uczestniczy w zajęciach ar-
tystycznych, grach i zaba-
wach sportowych, turnie-
jach wiedzy, warsztatach 
kulinarnych i wycieczkach 
pieszych. W planach jest 
także wyjazd do kina na 
film Minionki oraz wyciecz-
ka do Szklarskiej Poręby. 
- W naszej gminie na nudę 
nie ma miejsca – mówią 

dzieci uczestniczące w pół-
kolonii. Gminne Centrum 
Bibl ioteczno-Kulturalne 
przygotowało także licz-
ne wycieczki dla dzieci ze 
wszystkich Sołectw Gminy 
Stare Bogaczowice. Każdy 
z zaproponowanych wy-
jazdów jest gwarancją bez-
piecznego wypoczynku, 
dobrej zabawy, poznania 
ciekawych miejsc i zdoby-
cia nowych umiejętności.

(IL)

Aktywne wakacje!

Gminnym Centrum Biblioteczno -Kulturalnym w Starych Bogaczowicach dzieci aktywnie spędzają wakacje.

Szkolne mury na dwa 
miesiące opuścili uczniowie 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1, Gimnazjum 
nr 1, PSP nr 6 oraz Zespołu 
Szkół Samorządowych w Bo-
guszowie-Gorcach, jednak 
przez ten czas w tych miej-
scach zajdzie wiele zmian 
związanych z realizowanymi 
inwestycjami. Dodatkowo 
od nowego roku szkolnego 
dzieci w wieku przedszkol-
nym będą mogły skorzystać 
z nowego obiektu w gminie, 
jakim będzie przedszkole w 
Gorcach.

Nowy rok szkolny przynie-
sie nie tylko zmiany w struk-
turze szkół w Boguszowie-
-Gorcach, ale także zmiany w 
samych szkołach, gdzie nie-
które inwestycje już się roz-
poczęły. Bardzo duże postępy 
są widoczne w Gorcach, gdzie 
trwa przebudowa budynku 
byłej biblioteki na przedszko-
le. Wartość tej inwestycji to 1,3 
mln złotych.

Na październik zaplano-
wano zakończenie robót we-
wnętrznych, a na grudzień 
– robót zewnętrznych zwią-
zanych z rewitalizacją budyn-
ku hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Boguszowie-Gorcach, któ-
rej wartość to prawie 2 mln 
złotych. Inwestycja obejmuje 
budowę kanalizacji sanitarnej 
oraz budowę i przebudowę 
kanalizacji deszczowej i insta-
lacji gazowej. Zewnętrzną po-
chylnię oraz schody wejścio-
we zastąpią dojścia wykonane 
z kostki brukowej. Powstanie 
nowe ogrodzenie z siatki, bu-
dynek zostanie odnowiony 
na zewnątrz i wewnątrz. Co 
ważne pomieszczenia szatni i 
higieniczno-sanitarne zosta-
ną dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Jak 
na tego typu halę przystało, w 
środku staną także nowe urzą-
dzenia sportowe.

Prace idą pełną parą w 
Boguszowie, gdzie trwa 
kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku Pu-

Oświatowe remonty

blicznego Gimnazjum nr 1. Na 
ten cel gmina pozyskała do�-
nansowanie z Funduszy Euro-
pejskich w wysokości ponad 
1,3 mln zł (całkowita wartość 
inwestycji to ponad 1,6 mln 
zł). W budynku gimnazjum są 
docieplane ściany zewnętrz-
ne i stropy. Zmodernizowany 
zostanie system grzewczy, 
ciepłej wody użytkowej, wen-
tylacji, a w sali gimnastycznej 
oraz kotłowni nastąpi wymia-
na opraw oświetleniowych na 
nowe energooszczędne typu 
LED.  Planowany termin zakoń-
czenia prac to listopad 2017 r.
W lipcu rozpoczęły się tak-
że prace w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 i Zespole 
Szkół Samorządowych. W PSP 
nr 6 będzie to modernizacja 
dachu, która obejmie m.in. 
wykonanie nowego pokrycia 
dachu, nowych kominów w 
części ponad dachem, prze-
wodów wentylacyjnych i  no-
wej instalacji odgromowej. Re-
alizacja inwestycji ma potrwać 
do września 2017r. W Zespole 
Szkół przy ul. Staszica prace 
potrwają dwa miesiące dłużej 
i obejmą roboty budowlane w 
zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej. Oznacza to między 
innymi roboty rozbiórkowe, 
położenie wykładzin podło-
gowych o klasie ogniowej (co 
najmniej) trudnopalnej, nowe 
wyjścia do niektórych sal za-
baw, wykonanie impregnacji 
drewnianej konstrukcji da-
chu, czy instalacji elektrycz-
nej awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego. Szacunkowo 
cała inwestycja pochłonie 288 
tysięcy zł.

(JCF)
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OPIEKUN 
MEDYCZNY

HIGIENISTKA 
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

www.asp.pwsz.com.pl

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
Ukwiecone miasto
Przypominamy, że w kon-
kursie na najładniej ukwie-
cone okno lub balkon mogą 
wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy Jedliny-Zdroju, a 
warunkiem uczestnictwa w 
konkursie jest wypełnienie 
karty zgłoszenia i złożenie jej 
w urzędzie miasta lub wysła-
nie drogą elektroniczną na 
adres urzad@jedlinazdroj.eu. 
Wzór karty zgłoszenia oraz 
regulamin konkursu dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.jedlinazdroj.eu  oraz w 
urzędzie miasta. Do udziału 
w konkursie można zgłaszać 
okna i balkony usytuowane 
lub widoczne z drogi. Termin 
przyjmowania zgłoszeń mija 
15 sierpnia. Dla zwycięzców 
konkursu przewidziane zosta-
ły nagrody.

(RED)

Nowy PSZOK
Od 1 lipca 2017 r. zmianie 
uległa lokalizacja Punktu 
Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Je-
dlinie-Zdroju. Nowy PSZOK 
znajduje się przy ul. Kłodzkiej 
29D. Dotychczasowe zasady 
przyjmowania odpadów do 
PSZOK pozostają bez zmian.

(RED)

Skwitowali 
burmistrza
W trakcie XXIX Sesji Rady 
Miasta Jedlina-Zdrój radni 
jednogłośnie udzielili bur-
mistrzowi Leszkowi Orplowi 
absolutorium za rok 2016.
Zgodnie z procedurą podjęcia 
uchwały, radni najpierw zapo-
znali się z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu na te-
mat sprawozdania burmistrza 
miasta z wykonania budżetu 
Gminy Jedlina-Zdrój za 2016 
rok, pozytywną opinią Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Jedli-
na Zdrój, a następnie podjęli 
uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2016 rok. Po zapo-
znaniu się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej na temat 
wniosku o udzielenie abso-
lutorium, radni przystąpili do 
głosowania uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium.
- Realizacja zadań gospodar-
czych spowodowała, że wy-
konanie budżetu po stronie 
dochodów wyniosło 18 759 
546,18 zł (88,60%), natomiast 
kwota wykonanych wydat-
ków wyniosła 17 679 860,37 
zł (84,76%). Tym samym dzia-
łalność Gminy Jedlina-Zdrój 
zakończyła się nadwyżką w 
wysokości: 1 079.685,81 zł. 
Dochody majątkowe – 1 266 
363,22zł, wydatki majątkowe 
- 1 785 971,36 zł – wylicza bur-
mistrz Leszek Orpel.

(RED)

W ramach otwartego 
konkursu „Dolnośląski Fun-
dusz  Pomocy Rozwojowej 
2017”, ogłoszonego przez 
Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego, Gmina Je-
dlina-Zdrój otrzymała po-
moc �nansową na realizację 
zadań własnych przyznaną 
przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego. Spośród 79 
gmin, których projekty zo-
stały poddane ocenie me-
rytorycznej, Jedlina-Zdrój 
znalazła się wśród 22, które 
otrzymały dotację. Do�nan-
sowanie w wysokości 150 
000 zł zostało przeznaczo-
ne na budowę obiektów i 
miejsc służących rozwojowi 
społeczności lokalnej, małej 
architektury i obszarów ak-
tywności w Jedlinie-Zdroju.

- W ramach projektu za-
planowaliśmy zagospoda-
rowanie terenu Mniszego 
Lasu wraz z Polaną Odde-
chową oraz terenu przy 
ul. Moniuszki w Jedlinie-

Zagospodarują Mniszy Las
Gmina Jedlina-Zdrój dostała kolejną dotację na inwestycje. Tym 
razem jest to 150 tys. zł, które zostaną przeznaczone na rozwój 

infrastruktury rekreacyjnej w uzdrowiskowej gminie.

-Zdroju. Zagospodarowa-
nie terenu Mniszego Lasu 
wraz z Polaną Oddechową 
obejmuje: poprawę ścieżek 
spacerowych i biegowych, 
a także tras podejściowych 
dla kuracjuszy  z proble-

mami kardiologicznymi; na 
trasach przewiduje się tzw. 
„gniazda” do siedzenia i re-
laksu. Mogą być wykorzy-
stywane dodatkowo do za-
jęć z jogi jak i stretchingu. W 
planie są nasadzenia, które 

nie wymagają nadmiernej 
pielęgnacji oraz utworzenie 
wielofunkcyjnej powierzch-
ni trawnikowej na terenie 
Polany Oddechowej. Po-
wstanie wielofunkcyjny 
trawnik z miejscami prze-
znaczonymi do aktywnego 
i biernego odpoczynku, 
relaksu i medytacji. Polana 
oddechowa będzie posiada-
ła drążki służące pracy nad 
oddechem i ćwiczeniom 
rozciągającym. Nasz projekt 
zakłada również wyposaże-
nie terenu w elementy ma-
łej architektury, usytuowa-
nie leżaków terenowych na 
terenie Polany Oddechowej 
i Mniszego Lasu, które mogą 
być wykorzystywane m.in. 
do ćwiczeń relaksacyjnych. 
Z kolei zagospodarowanie 
terenu przy ul. Moniuszki 
przewiduje: budowę siłowni 
terenowej z urządzeniami 
do ćwiczeń, budowę ele-
mentów małej architektury 
do aktywności ruchowej dla 
dzieci, ogrodzenie terenu, 
wykonanie ciągów komu-
nikacyjnych (ścieżek), nasa-
dzenie zieleni – wylicza bur-
mistrz Leszek Orpel.

(RED)

Gmina Jedlina-Zdrój cały czas rozbudowuje infrastrukturę 
rekreacyjną.
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IV Festiwal im. Włodka 
Szomańskiego „Nie tylko Go-
spel” rozpocznie się 7 lipca 
(piątek) o godz. 18 00 w mie-
roszowskim Rynku musztrą 
paradną i koncertem Orkie-
stry Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu 
pod dowództwem dyr. mo-
misarza Adam Witiwa, a o 
godz. 19.00 w Sali Spotkań 
im. Włodka Szomańskiego 
w Mieroszowskim Centrum 
Kultury wykonana zostanie 
„Litania do Polskich Świę-
tych – Santo Subito”, do 
której muzykę skompono-
wał właśnie – Włodzimierz 
Szomański (na którego cześć 
zrodził się pomysł zorgani-
zowania festiwalu), słowa 
napisał - Dariusz Czajkowski, 
a litanię wykonają: Zespół 
Spirituals Singers Band oraz 
gościnnie – Chór Irysy.

8 lipca (sobota) o godz. 
11.00 w sali spotkań MCK 
odbędą się warsztaty wo-
kalne dla uczestników kon-
kursu wokalnego, o godz. 
18.00 odbędzie się drugi 
etap przesłuchań Konkursu 
Wokalnego o „Szklanego 
Szomola” Mieroszów 2017, 
recital laureatki konkursu z 
2016 r. – Malwiny Jańty oraz 
ogłoszenie wyników tego-
rocznego konkursu. Spe-
cjalnym gościem festiwalu i 
jednocześnie członkiem jury 
będzie Tomasz Oświeciński - 
znany polski aktor.

Festiwal zakończy się 
9 lipca (niedziela) o godz. 
18.00 w sali spotkań MCK 
koncertem „Musicale, mu-
sicale…”, w programie, któ-
rego znajdą się fragmenty 
największych światowych 
musicali - koncert solistów 
Teatru Muzycznego im. D. 
Baduszkowej z Gdyni pod 
opieką artystyczną – Ren Go-
sławskiej przeniesie wszyst-
kich widzów w niezapo-
mnianą muzyczną podróż.

Podczas festiwalu nie 
zabraknie również Olgi Szo-
mańskiej - córki zmarłego 
artysty, wokalistki, aktorki, 
laureatki SuperJedynki Fe-
stiwalu w Opolu, Grand Prix 
Festiwalu Jedynki Sopot 
oraz Festiwalu Top Trendy 
za piosenkę „Niech mówią, 
że to nie jest miłość” (z ora-
torium „Tu esPetrus” Piotra 
Rubika). Artystka od 2014 
roku związana jest z seria-
lem „M jak miłość”, w którym 
gra rolę przesympatycznej 
Marzenki Laskowskiej wraz 
z Tomaszem Oświecińskim. 
Serialowa para zasiądzie w 
jury konkursu o „Szklanego 
Szomola”. Nad całością czu-
wać będzie Elżbieta Szomań-
ska  - dyrektor artystyczny 
festiwalu, dobry duch i przy-
jaciel wszystkich artystów 
oraz młodych wykonawców, 
którzy przyjadą zmierzyć się 
w konkursie.

(RED)

Gmina Mieroszów pozy-
skała do�nansowanie na 
wykonanie trzech placów 
zabaw: w Mieroszowie przy 
ul. Armii Krajowej, w So-
kołowsku przy ul. Głównej 
oraz w Golińsku przy świetli-
cy wiejskiej.

Burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński podpisał 
już umowę z Zarządem Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
do�nansowanie inwestycja 
„Budowa i przebudowa ogól-
nodostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie Gminy 
Mieroszów” w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Planowa-
nym celem operacji jest zago-
spodarowanie przestrzeni pu-
blicznej trzech placów zabaw 
z urządzeniami siłowni ze-

wnętrznej w miejscowościach 
Mieroszów, Sokołowsko, Go-
lińsk w celu udostępnienia 
mieszkańcom ogólnodostęp-
nej niekomercyjnej infrastruk-
tury rekreacyjnej.

- Utworzenie miejsc dla naj-
młodszych mieszkańców to ko-
lejna ważna inicjatywa, dobrze 
wyposażone, bezpieczne place 
zabaw to wielki ukłon nie tylko 
w kierunku dzieci, ale również 
ich rodziców, którzy będą mogli 
spędzić czas ze swoimi pocie-
chami. Spełniające standardy 
urządzenia do zabawy, ławki, 
kosze na śmieci, odpowiednio 
zagospodarowana przestrzeń 
znacznie poprawi wizerunek 
gminy. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 243 137,32 zł, 
wartość do�nansowania ze 
środków Unii Europejskiej to 
154 708 zł tj. 63,63 %. Termin 
realizacji inwestycji przewidzia-
ny jest na rok 2018 – wyjaśnia 
burmistrz Marcin Raczyński.

(MS)

Nowe place zabaw

Gwiazdy w Mieroszowie
W dniach 7-9 lipca w Mieroszowie odbędzie się IV Festiwal im. Włodka Szomańskiego 

„Nie tylko Gospel”. W trakcie 3 dniowego festiwalu Mieroszów 
staje się miastem muzyki i gości wybitnych artystów. To niezwykła uczta dla każdego 

konesera, ale także każdego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego i nie tylko.

Gmina Mieroszów
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In memoriam - Ku pamięci

,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Jakuba Gruba 
 składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
Śp. Marzeny Kamińskiej 

składa rodzina.

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

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Janusza Wanat 
 składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

śp. Janiny Sobieraj  
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a 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

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

Czekają na licencję
- Złożyliśmy wniosek o licen-
cję na grę w I lidze siatkówki 
mężczyzn i w tym tygodniu 
powinna zapaść decyzja – 
powiedział Tygodnikowi DB 
2010 Henryk Walentas, prezes 
Victorii PWSZ Wałbrzych. - W 
mojej opinii nasz wniosek jest 
kompletny i powinien przejść 
pozytywną wery�kację. Jed-
nak cały czas pracujemy nad 
budżetem na nowy sezon. Od 
jego wysokości będą uzależ-
nione decyzje personalne. Sy-
tuacja jest trudna, ale są osoby 
życzliwe, które starają się nam 
pomóc, wszak gra idzie przede 
wszystkim o naszą uzdolnioną 
młodzież. W już w nadchodzą-
cym sezonie w kadrze pierw-
szego zespołu powinno być 5 
naszych wychowanków – pod-
kreśla prezes Henryk Walentas.

(RED)

Górnik nie zagra 
z Górnikiem
Decyzją Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej, pił-
karze Górnika Wałbrzych w 
nowym sezonie zagrają w 
grupie wschodniej IV ligi, a 
zespół beniaminka – Górnik 
Boguszów – Gorce będzie 
występował w grupie za-
chodniej IV ligi. Na inaugu-
rację zmagań wałbrzyszanie 
zagrają 15 sierpnia w Ząbko-
wicach Śląskich z Orłem, a w 
pierwszym meczu na własnym 
boisku podopieczni trenera 
Macieja Jaworskiego zmierzą 
się 19 lub 20 sierpnia z Soko-
łem Wielka Lipa. A w debiucie 
na czwartoligowych boiskach 
Górnik Boguszów-Gorce bę-
dzie podejmował 15 sierpnia 
Spartę Grębocice.

(RED)

Walne Zgromadzenie 
Członków Stowarzyszenia 
MKS Chełmiec Wałbrzych wy-
brało nowy zarząd klubu. W 
zespole seniorek pojawią się 
także nowe siatkarki, którym 
celem będzie walka o awans 
do II ligi.

Zarząd MKS Chełmiec li-
czy 5 osób. Prezesem została 
wybrana Krystyna Nawrocka, 
sekretarzem Mariusz Gawlik a 
członkami zarządu: Alina Pło-
charczyk-Kurzawińska, Joanna 
Soja oraz Wioletta Urbanowska.

- Dużo wyzwań, dużo pracy, 
ale również mnóstwo pomy-
słów oraz chęci – oby całość 
przyniosła efekt, na jaki zasłu-
guje Wałbrzych na siatkarskiej 
mapie Polski! – podkreślają 
działacze.

Oprócz powołania nowego 
zarządu klubu, podjęte zostały 
również uchwały m.in. przy-
znania tytułu Honorowego 
Członka Klubu Mieczysławowi 
Kurzawińskiemu (w przeszłości 
wieloletni zawodnik oraz trener 
wałbrzyskiego Chełmca) oraz 
organizacyjne w sprawie wyso-
kości składek członkowskich na 
nowy sezon 2017/18. 

Z kolei na otwartym tre-
ningu w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów pojawiło się 13 za-
wodniczek, w tym 5 nowych, 
zamierzających zasilić w nad-
chodzącym sezonie drużynę 
Chełmca. Zagrał także asystent 
trenera Fabian Kurzawiński, 
dzięki temu obie szóstki były 
kompletne (dodatkowo libero). 
Trener Jacek Kurzawiński zarzą-
dził grę „szóstkami”: rozegrano 
trzy sety, w każdej partii grano  
do 15 zdobytych punktów. Było 
wesoło, wręcz wakacyjnie, rów-
nież z formą.

- W takich konfrontacjach 
nie jest istotna gra, tylko ze-

Mike Taylor, trener repre-
zentacji Polski koszykarzy, 
wybrał 24 zawodników do 
szerokiego składu reprezen-
tacji Polski na mistrzostwa 
Europy, które na przełomie 
sierpnia i września zostaną 
rozegrane w Finlandii. Z tej 
grupy tylko 16 koszykarzy 
rozpocznie 15 lipca przygo-
towania podczas pierwsze-
go zgrupowania w Wałbrzy-
chu.

Szeroki skład reprezen-
tacji Polski koszykarzy (w 
nawiasie obecny lub ostatni 
klub): rozgrywający - Łukasz 
Koszarek (Stelmet BC Zielona 
Góra), Andy Mazurczak (Enosi 
Kalathosfairisis Kavalas, Gre-
cja), Robert Skibniewski (King 
Szczecin), A.J. Slaughter (SIG 
Strasbourg, Francja), Daniel 
Szymkiewicz (Rosa Radom); 
rzucający: Filip Matczak (Stel-
met BC Zielona Góra), Michał 
Michalak (PGE Turów Zgorze-
lec/Germani Basket Brescia, 
Włochy), Mateusz Ponitka 
(Pinar Karsiyaka Izmir, Turcja), 
Przemysław Zamojski (Stel-
met BC Zielona Góra); niscy 
skrzydłowi: Bartosz Diduszko 
(Polski Cukier Toruń), Karol 
Gruszecki (Stelmet BC Zielo-
na Góra), Michał Sokołowski 
(Rosa Radom), Adam Waczyń-
ski (Unicaja Malaga, Hiszpa-
nia); silni skrzydłowi: Aaron 
Cel (Gravelines Dunkierka, 
Francja), Aleksander Czyż (Ju-
veCaserta, Włochy), Tomasz 
Gielo (Joventut Badalona, 
Hiszpania), Jarosław Mokros 
(Stelmet BC Zielona Góra), Ma-
thieu Wojciechowski (Limoges 
CSP, Francja); środkowi: Adam 

Hrycaniuk (Stelmet BC Zielona 
Góra), Przemysław Karnowski 
(Gonzaga University, USA), 
Damian Kulig (Banvit, Turcja), 
Maciej Lampe (Shenzhen Le-
opards, Chiny), Dominik Olej-
niczak (University of Missis-
sippi, USA), Szymon Szewczyk 
(BM Slam Stal Ostrów Wielko-
polski).

Podopieczni trenera Tay-
lora w dniach 15-27 lipca 
2017 r. będą trenowali pod-
czas obozu przygotowaw-
czego w Wałbrzychu. 28 i 
29 lipca 2017 r. rozegrają w 
hali Aqua Zdrój dwumecz z 
reprezentacją Czech w Wał-
brzychu, który zapoczątkuje 
serię gier kontrolnych przed 
tegorocznymi finałami mi-
strzostw Europy w Finlandii: 
4-6 sierpnia 2017 r. - turniej 
międzynarodowy w Kłajpe-
dzie, Litwa (mecze z Litwą i 
Łotwą lub Gruzją); 11 sierp-
nia 2017 r. - mecz z reprezen-
tacją Łotwy w Rydze; 18-20 
sierpnia 2017 r. - turniej mię-
dzynarodowy w Hamburgu, 
Niemcy (mecze z gospoda-
rzami, Rosją i Serbią); 24 - 
26 sierpnia 2017 r. - turniej 
międzynarodowy w Polsce 
(mecze z Węgrami, Wielką 
Brytanią i Izraelem).

Pierwszy mecz EuroBa-
sketu 2017 biało – czerwoni 
rozegrają 31 sierpnia ze Sło-
wenią (godz. 12.45), a w kolej-
nych spotkaniach zmierzą się: 
2 września z Islandią (godz. 
12.45), 3 września z Finlandią 
(godz. 19.00), 5 września z 
Francją (godz. 15.30) i 6 wrze-
śnia z Grecją (godz. 16.30).

(RED)

Biało – czerwoni znów 
w Wałbrzychu

Chełmiec się zmienia

tknięcie się wszystkich zawod-
niczek, także z trenerami. Od 
początku trzeba budować re-
lacje, także te poza boiskiem. 
Najważniejsze z tego wszyst-
kiego było to, że obyło się bez 
kontuzji – stwierdził trener wał-
brzyszanek.

Dużą niespodzianką była 
obecność pozostającej jeszcze 
bez klubu Aleksandry Gancarz, 
ostatnio grającej w Toruniu, 
czyli reprezentantki Orlen Ligi. 
Środkowa jest wychowanką 
Chełmca Wałbrzych (trenowała 
pod okiem trenera Mieczysła-
wa Strameckiego), ale jej gra 
w nadchodzącym sezonie w 
macierzystym klubie jest mało 
prawdopodobna.

- Zaprosiłem Olę na zajęcia 
i chętnie przystała na tę pro-
pozycję, jednak nie ukrywajmy: 
nie będzie kontynuowała karie-
ry w Wałbrzychu. Wypoczywa w 
rodzinnej Jedlinie i oczekuje na 
podpisanie kontraktu, ale nie 
u nas. Zauważyłem jak młode 
dziewczyny podglądały jej grę, 
zachowanie na boisku, dlate-
go cieszy mnie to że, mogły 
skorzystać z jej obecności, bo 
przecież nigdy w swojej karie-
rze nie miały sposobności aby 
cieszyć się po udanych akcjach 
z taką zawodniczką. Umówiłem 
się z Olą na kolejne spotkanie. 

Chcę wykorzystać fakt, że jest 
wychowanką Chełmca do pro-
mowania żeńskiej siatkówki w 
Wałbrzychu – dodał Jacek Ku-
rzawiński.

Natomiast pozostałe bar-
dziej prawdopodobne trans-
fery na sezon 2017/2018 to: 
rozgrywająca Natalia Kostiuk 
oraz libero Nadia Siedlecka 
(obie z AZS AWF Piko Wrocław 
- niedawnego rywala ligowego) 
oraz przyjmująca  Bianca Fudali 
(Częstochowianka Częstocho-
wa), która już w poprzednim se-
zonie była przymierzana do gry 
w klubie oraz najwyższa w tym 
gronie - 190 cm wzrostu - za-
wodniczka Olimpii Jawor Agata 
Mackiewicz. Spośród zawodni-
czek Chełmca, które zaliczyły 
udany sezon w III lidze, zabra-
kło Elżbiety Talarskiej i Pauliny 
Gryguć - tych zawodniczek zda-
niem trenera nie zobaczymy w 
następnym sezonie. Nieobecne: 
Magdalena Zdebska i Paulina 
Pawelska odpoczywają po tru-
dach egzaminów maturalnych. 
Trenowały już seniorka Eweli-
na Pawelska, juniorki Ewelina 
Krajewska i siostry Iza i Paulina 
Groń (zagrała na pozycji przyj-
mującej), Martyna Urbanowska 
oraz kadetki Natalia Sławińska, 
Olivia Gryz i Zuzanna Kotarba.

(RED)

Mieczysław Kurzawiński z nowym zarządem MKS Chełmiec.
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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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Zatrudnię 
kierowcę

może być rencista 

lub emeryt

kategoria B (do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

Sprzedam 
mieszkanie 
na parterze - 51 m2, 

ul. Mieszka I 
na Piaskowej Górze. 

Tel. 660 757 232 
lub 600 764 040.

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Piotr Sawicki i Anna Za-
czyńska zwyciężyli w 29. 
Ultramaratonie Nocnym Su-
decka Setka w Boguszowie-
-Gorcach. W Nocnym Mara-
tonie Górskim triumfowali 
Miłosz Szcześniewski i Ewa 
Nowak.

Około 550 zawodników wy-
startowało jak zawsze w piątek 
o godz. 22.00 z najwyżej w Pol-
sce (591 m n.p.m.) położonego 
Rynku w Boguszowie Gorcach. 
Trasa prowadziła przez Góry 
Wałbrzyskie i Kamienne. Na-
leżało pokonać m.in. szczyty 
Mniszka (711 m n.p.m.), Trój-
garbu (778), Chełmca (851), 

Srebro dla triathlonistów

Sztafeta triathlonistów GVT-
-BMC – LKKS Górnik Wał-
brzych, zdobyła srebrny me-
dal drużynowych mistrzostw 
Polski Susz Triathlonu. W 
indywidualnym wyścigu sprin-
terskim Paulina Kot�ca była 
szósta, Hanna Kaźmierczak 
siódma, a Robert Wilkowiecki 
13. w wyścigu elity i 7. w grupie 
młodzieżowej.

(BAS)

Całe podium dla Górnika

W IV edycji kolarskiej Cza-
sówki Chełmińskiej, która 
odbyła się w Chroślicach-Po-
mocnem, zawodnicy LKKS 
Górnik Wałbrzych-DZT Servi-
ce Świebodzice zajęli w młod-
szych kategoriach wszystkie 
miejsca na podium. Wśród 
juniorek młodszych zwyciężyła 
Julia Kowalska przed Adrianną 
Rasińską i Wiktorią Węgrzy-
nowską, a w grupie juniorów 
młodszych wygrał Karol Woź-
niak, wyprzedzając Dominika 
Kopiwodę i Patryka Tomulika. 
Trzeci juniorem został Paweł 
Marchlewski, a to samo miejsce 
na podium wśród mastersów 
zajął Jan Paduch.
Kolarze rywalizowali także w 
Chrzypsku Wielkim w Memo-
riale Tomka Jakubowskiego, 
tragicznie zmarłego w maju 
2008 r. 15-letniego zawodnika 
Stomilu Poznań, który podczas 
treningu zderzył się z ciężarów-
ką. W jeździe indywidualnej na 
czas juniorka młodsza Adrian-
na Rasińska zajęła 11. miejsce, 
a w tej samej kategorii Karol 
Woźniak był 16. Z kolei w wy-
ścigu ze startu wspólnego Julia 
Kowalska uplasowała się na 7. 
pozycji, a taką samą zajął wśród 
chłopców Dominik Kopiwoda.

(BAS)

Amelia Jęczmieniak i 
Wojciech Janik zostali Mi-
strzami Polski w Biathlo-
nie Letnim, a UKN Mela�r 
Czarny Bór zdobył w su-
mie dziewięć medali i za-
jął wysokie, piąte miejsce 
w klasy�kacji medalowej 
klubów.

Mistrzostwa tym razem 
rozegrano w Kościelisku. 
Pierwszego dnia zawodnicy 
startowali w biegu indywi-
dualnym. Medale dla UKN 
Mela�r w kategorii junior 
młodszy zdobyli: Wojciech 
Janik (srebro) i Krystian Ka-
łużny (brąz). W czwartek ro-
zegrano biegi sprinterskie. 
Dzięki dobrej postawie na 
strzelnicy, dwa pierwsze 
miejsca w kategorii junior 
młodszy zajęli zawodnicy 
czarnoborskiego klubu: Woj-
ciech Janik został mistrzem 
Polski, a na drugim miejscu 
uplasował się Mateusz Gier-

czyk. Drugi złoty medal dla 
UKN Mela�r zdobyła Amelia 
Jęczmieniak, startująca w 
kategorii młodziczki. Ostatni 
dzień rozpoczął się biegami 
masowymi. Wśród senio-
rów na najniższym stopniu 
podium stanął Krzysztof 
Pływaczyk. Zwieńczeniem 
mistrzostw były biegi szta-
fetowe. Brązowe medale 
wywalczyły sztafety junio-
rów młodszych, młodziczek i 
młodzików młodszych.

W Kościelisku startowali 
również zawodnicy z Gminy 
Czarny Bór, którzy obecnie 
reprezentują klub AZS AWF 
Wrocław. Mateusz Janik w 
kategorii seniorów został mi-
strzem Polski w biegu maso-
wym oraz srebrnym medali-
stą w biegu indywidualnym, 
a Bartłomiej Filip był najlep-
szy w biegu indywidualnym 
juniorów.

(RED)

9 medali UKN Mela�r

UKN Melafir Czarny Bór zdobył w dziewięć medali w mistrzostwach 
Polski w Kościelisku.

Sawicki i Zaczyńska najlepsi 
w Sudeckiej Setce

Dzikowca (836) i Lesistej Wiel-
kiej (851).

43-letni Piotr Sawicki w 
2012 roku na mistrzostwach 
Europy w biegu 24-godzin-
nym w Chorzowie, zajął trze-
cie miejsce z wynikiem 254 km 
93 m, który był przez pewien 
czas rekordem Polski. W 2015 
roku okazał się najlepszy w 6. 
Kazbegi Marathonie w górach 
Kaukazu. Znaczniejszym osią-
gnięciem Anny Zaczyńskiej, 
jest zdobycie w 2015 roku ty-
tułu mistrzyni świata w nordic 
walking. 28-letni Miłosz Szcze-
śniewski, to jeden z najlep-
szych w kraju specjalistów od 
długodystansowych biegów 
górskich. W 2016 roku, wraz 
z Piotrem Hercogiem wygrali 
Bieg Rzeźnika, prowadzący 
przez Bieszczady na dystansie 
82 km. 

Drugie miejsce w marato-
nie zajął boguszowianin Alan 
Dobrowolski, zwycięzca na 

tym dystansie w latach 2015-
2016.

- Nie udało mi się wygrać 
po raz trzeci, ale jestem za-
dowolony. Do 20 kilometra 
biegliśmy ze Szcześniewskim 
obok siebie. Potem rywal trzy-
krotnie mi uciekał, ale go do-
ganiałem. Za czwartym razem 
jego ucieczka okazała się sku-
teczna – zaznaczył.

Pięciokrotny triumfator Su-
deckiej Setki, wałbrzyszanin 
Marek Swoboda, tym razem 
wystartował w maratonie, w 
którym zajął 10. miejsce. Swój 
udział zadedykował żonie, An-
nie, która krótko po wygranej 
męża w 2012 roku doznała 
udaru mózgu i jest sparaliżo-
wana.

- Pobiegłem z infekcją i 
gdyby nie ona, stać mnie było 
na zmieszczenie się w szóst-
ce. Na pocieszenie wygrałem 
swoją kategorię wiekową – 
powiedział 53-letni zawodnik.

Andrzej Basiński

Marek Swoboda swój start zadedykował chorej żonie.

Wyniki
29. Ultramaraton Nocny Sudecka 
Setka:
1. Piotr Sawicki (Warszawa) 9:10,03, 2. 
Łukasz Sagan (Krzczonów) 9:15,41, 3. 
Paweł Czerniak (Sosnówka) 9:22,57, 4. 
Adam Jagieła (Siemianowice Śląskie) 
9:27,17, 5. Grzegorz Grablewski 
(Wrocław) 9:53,35, 6. Norbert Pomirski 
(Wrocław) 9:58,32.
Kobiety – Anna Zaczyńska (Lubin) 
11:45,30, 2. Anna Sławska (Czechowi-
ce-Dziedzice) 11:51,19, 3. Aleksandra 
Gruszka (Boguszów-Gorce) 12:08,23, 
4. Joanna Lorenc (Wąsocz) 12:08,39, 
5. Agnieszka Bydoń (Węgrzce Wielkie) 
12:30,07, 6. Jolanta Witczak (Tarnowo 
Podgórne) 13:01,14.

Nocny Maraton Górski:
1. Miłosz Szcześniewski (Wschowa) 
3:21,00, 2. Alan Dobrowolski (Bogu-
szów-Gorce) 3:26,18, 3. Łukasz Wróbel 
(Wiry) 3:34,09.
Kobiety – 1. Ewa Nowak 4:27,53, 2. 
Małgorzata Marcinek (obie Kraków) 
4:28,31, 3. Anna Grześkowiak (Wał-
brzych) 4:31,07.
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

USŁUGI

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

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

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(8) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(4) Opieka Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

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

(4) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

KUPIĘ

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

atrakcyjna okolica, niewielki budy-
nek 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 

14.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w ścisłym centrum Wałbrzycha, 
doskonała okolica. 100m2. Cena 
160 000zł / do negocjacji Tel: 502-
665-504

15. 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

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Szczawno Zdrój z balkonem I piętro 
43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazo-
we cena 100.000 Tel: 506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
80 m2 Nowe Miasto 3 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, z balkonem, 
co gaz 159.000 zł. Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
Boguszów Gorce 2 pokoje, do 
odświeżenia 36m2 55.000 Tel: 
506-717-014

19. SOWA & VICTORIA Piaskowa 
Góra - mieszkanie po remoncie 
na ul. Nałkowskiej, 2 pokoje, duży 
balkon,42m2, 4 piętro cena 135000 
zł. Tel. 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA  Jedlinka 
- mieszkanie po kapitalnym remon-
cie 3 pokoje kuchnia, łazienka z wc, 
60m2. Do mieszkania przynależy 
ogródek i garaż cena 110000 zł Tel: 
519-121-104

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,ła-
zienka, 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 atrak-

cyjna 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, par-
ter, cena 130 tys. zł do negocjacji, 
tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 38m2, 2 pokoje, kuch-
nia, 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 Mora-
wiec 74 842 90 60.

WGN Dziećmorowice, bardzo ład-
ny 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 Mora-
wiec 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 sprze-
daż mieszkanie  2 pokojowe 
o powierzchni 42m2,  zielona 
spokojna poszukiwana okolica, 
atrakcyjna cena 69 tys. zł. tel. 74 
842 90 60.

180 zł, cena 85.000 tel: 535-416-
014

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: 535-416-
014

ŚRÓDMIEŚCIE, 3 pokoje, rozkład, 
czynsz 380 zł, ogrzewanie miej-
skie, po remoncie, ładny budynek 
cena 155.000 kontakt 792-548-
210

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

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
na Zdroju, cena 113 000, kontakt 
792-548-210

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

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

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

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

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

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może 
być zadłużone, lub z zajęciem komorni-

czym !!! tel. 606 97 66 30

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

MS-3168 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 143 tys. Tel. 606 976 630

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

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

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

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

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

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

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

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

MS-3109 Piaskowa Góra, 3 po-
koje, 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, kawaler-
ka21m2 cena 59900 zł.

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

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

MS-3093 Podzamcze 2 pokoje na 
7 piętrze pow 41m2 do odświeże-
nia 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 Piaskowa Góra, 
3 pokoje, 45 m2, w wieżowcu po 
termomodernizacji, do wprowa-
dzenia, w cenie 135,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
dom w zabudowie bliźniaczej w po 
remoncie w cenie 305,000 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 Działka inwe-
stycyjna - Szczawienko, 8500 mkw - 
148 000 ! - okazja ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto - 
4 pokoje po kapitalnym remoncie , 
84 mkw - 187 000 ! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień - 
4 pokoje , 92 mkw po remoncie - 60 
000!Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na BIAŁYM KAMIENIU, 
Pow. 41 m2, do remontu, CENA 
55.000 tys zł, Tel: 519-121-102

8. OWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie WAŁBRZYCH/ ŚRÓD-
MIEŚCIE, Pow. 63,60 m2, 2 pokoje, 
do remontu, CENA 59.000 tys. zł,  
Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie NOWE MIASTO, Pow. 56 
m2, do odświeżenia, CENA 85.000 
tys. zł, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353 

11. SOWA&VICTORIA Piękne, sty-
lowe mieszkanie w pobliżu parku 
Sobieskiego 108m2 cztery pokoje,z 
możliwością zakupu garażu. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w willowej części 
Szczawna Zdroju. po kapitalnym 
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 
502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Niezwykle 
atrakcyjne, dwupoziomowe 
mieszkanie w Boguszowie, cicha i 

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: 535-
416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje 
29m2,z balkonem,2piętro, czynsz 
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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 biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wy-
najem , 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 po-
koje, 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, dwupozio-
mowy 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 muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią 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 wej-
ściem, 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, ła-
zienka 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. 

Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

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

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, 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 prysz-
nicem, 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, kuch-
nia, łazienka, pierwsze piętro,Ce-
na: 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 WYNA-
JEM 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, ogrzewa-
nie 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, łazien-
ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

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 Sobie-
cinie, 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.

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

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2 
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p. 
(10) cena 114000 zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 25m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 49tys.zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 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 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, 

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , 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

Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogród-
kiem,  43m2 , niski czynsz, 45 000 
zł , kontakt: 530-998-374

Biały Kamień, 2 pokoje, 40m2, spo-
kojna okolica, ogrzewanie gazowe, 
niski czynsz, cena: 80 000 zł

Nowe Miasto, 2 pokoje po remon-
cie, 46m2, wysoki parter, ogrzewa-
nie gazowe. Cena 123.000zł. 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. 577-263-
955

Kawalerka po kapitalnym re-
moncie, 34m2, 2 piętro. Ogrze-
wanie gazowe. Stary Zdrój. Cena 
62.000zł. 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, ła-
zienka, 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. 577-
263-955

3 pokoje z dużym ogródkiem, Pod-
górze, 62 m2, ogrzewanie gazowe, 
110 000zł. Kontakt 535-311-265

Biały Kamień, DWA POKOJE, 2 PIĘ-
TRO, ogrzewanie gazowe, 40 m2, 
65 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 od-
nowiona 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 , 
83.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514

Piaskowa Góra, 3 pokoje z balko-
nem, 45m2 , po remoncie, 135 000 
zł , kontakt: 530-998-374

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. For-
teczna, 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, spo-
kojna 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 kuch-
nia, 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 BUDOWLA-
NA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumy-
kowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel. 
693 223 424

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 56m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, 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, Podzam-
cze, 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-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, cena 39 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka, 
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA –  Sprzedamy Stary Zdrój, 
2 pokoje. 46m2, parter, cicha 
okolica, cena 74 tys.zł. co gaz, 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 Śródmieście, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 pię-
tro, 80tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.



Czwartek, 6 lipca 2017 r.
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R E K L AMA

Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie?
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 790 709 590 lub pisząc na adres reklama@db2010.pl

Letnia promocja trwa do 31 sierpnia 2017 r.

LETNIA PROMOCJALETNIA PROMOCJA
Kup reklamę w Tygodniku DB 2010 i zdobądź nagrodę!

Zamów reklamę w lipcowych i/lub sierpniowych wydaniach Tygodnika DB 2010

skorzystaj z naszych promocyjnych pakietów
(m.in. reklama w internecie i na Facebooku w cenie!)

i weź udział w losowaniu nagród:
 weekend dla dwojga w Kudowie Zdroju
 weekend z atrakcjami w Aqua Zdroju

 obiad dla dwojga w Restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy


