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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

• kierowca kat. C
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L AMA : R E K L AMA :

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych

tel 793-793-005, 531-483-291 

 KREDYTY 
POŻYCZKI 

wiele ofert w jednym miejscu
decyzja w 10 min.

gotówka do ręki lub na konto
na życzenie klienta sprawdzimy 

BEZPŁATNIE BIK  

Serwis Klimatyzacji

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 

U nas wypożyczysz samochód zastępczy!

Komputerowa diagnostyka silnika.  
Naprawy: układu kierowniczego,

zawieszenia, hamulców, wymiany rozrządu.
Remonty (i wymiany) silników, 

wymiany sprzęgła itp.
WULKANIZACJA: 

spsprzedaż, montaż, naprawa opon.
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1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Wałbrzychu 
przy ul. Lelewela 2b działka ewidencyjna nr 98/19 o powierzchni 0,0737 ha, obręb nr 4 Szcza-
wienko. W skład nieruchomości wchodzi grunt zabudowany budynkiem użytkowo - magazy-
nowo - biurowym o powierzchni użytkowej 419,39 m². Przedmiotowa nieruchomość stanowi 
własność Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07. 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Miejskiego Zarządu 
Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, przy ul. Andersa 48 w sali konferencyjnej, pok. 12.

3. Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z VAT na podsta-
wie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym ze zwolnienia podat-
nik może zrezygnować i wybrać opodatkowanie na podstawie art. 43 ust 10 ustawy o podatku 
od towarów i usług.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Miejskim Zarządzie 
Budynków Sp. z o.o., w Wałbrzychu, ul. Andersa 48, pok. 2 lub telefonicznie pod nr telefonu: 
74 887-05-63 lub na stronie internetowej: www.mzbwalbrzych.pl
 Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu. 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LELEWELA 2B

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 2b.

Cena wywoławcza wynosi: 343 200 zł netto         Wadium wynosi: 17 160 zł

Wałbrzych, 2017-07-05

Gdyby ogłoszono kon-
kurs na parlamentarzystę, 
którego medialne wypowie-
dzi najbardziej bulwersują 
widzów i słuchaczy, mogę 
się założyć o wysoką staw-
kę, że to współzawodnictwo 
wygrałby w cuglach poseł 
PiS Stanisław Pięta.

To, że często, po każ-
dym znaczniejszym wyda-
rzeniu, ale nie tylko, usta-
wia się do niego kolejka 
dziennikarzy, nie świadczy 
bynajmniej o tym, iż ocze-
kują od Pięty wypowiedzi 
godnych umieszczenia na 
czołówkach. Podtykają mu 
mikrofony tylko dlatego, 
że mają żelazną pewność, 
iż kolejny raz poseł powie 
coś, co swoim poziomem 
nawet osoby o skromnej 
inteligencji zetnie z nóg i 
zapowiada się powszechny 
rechot odbiorców. Repor-
terzy mają to jak w banku. 
Solówki Pięty, wygłaszane 
z pełną powagą, dadzą się 

Mózg staje
dopasować jedynie do per-
cepcji ucznia pierwszych 
klas podstawówki. Pisowski 
parlamentarzysta nie robi 
sobie z dziennikarzy jaj, on 
swoje kwestie wypowia-
da, co widać na ekranie, z 
zaangażowaniem całego 
swojego jestestwa. Jego 
wystąpienia każdorazowo 
skłaniają do zadania pytań 
o znaczeniu fundamental-
nym: jakim cudem człowiek 
o takim intelekcie znalazł 
się w poselskich ławach?; 
jaki poziom reprezentują 
ci, co go wybrali?; jeśli ta-
kich mamy reprezentantów 
narodu, jak można od nich 
oczekiwać stanowienia wy-
sokiej jakości prawa w kraju 
aspirującym do cywilizacyj-
nej czołówki?

Uszy, szczęki i ręce opa-
dają po występach wier-
nych Karbowego. Mózg sta-
je. Żenada. Kompromitacja. 
Porażająca głupota. Kpiny z 
inteligencji społeczeństwa. 
Dotyczy to także innych 
parlamentarzystów i człon-
ków rządu, których oddech 
we wspomnianym konkur-
sie Pięta czułby na plecach. 
Tak się jakoś dziwnie skła-
da, że kolejni pretendenci 

do eksponowanych lokat 
w rywalizacji absurdów, 
wywodzą się z partyjnego 
obozu Pięty. Depcze mu 
po - nomen omen - piętach 
Krystyna Pawłowicz, która 
jeśli się akurat nie objada 
(obżera) sałatką, to zwykle 
ordynarnie traktuje swoich 
sejmowych oponentów, jak 
również m.in. sędziów. Nie-
zmiennie zadziwia jaskrawy 
kontrast pomiędzy jej praw-
niczym wykształceniem i 
pracą akademicką a zacho-
waniem uwłaczającym ele-
mentarnej przyzwoitości. 
Idźmy dalej – Marek Suski. 
Nawet jego partyjni kole-
dzy ksztusili się ze śmie-
chu, gdy podczas obrad 
komisji śledczej ds. Amber 
Gold dopytywał o carycę 
Katarzynę, a zatrudnienie 
Małgorzaty Sadurskiej w 
zarządzie PZU z miesięczną 
pensją 90 tys. zł., uzasadnił 
jej znajomością... progra-
mu PiS. Gdy w Radomiu 
gówniarze z ONR bili KOD-
-owców, wystąpił w obro-
nie rodzimych nazistów, a 
w ślad za nim podążyła Be-
ata Mazurek (pojawienie się 
jej oblicza na ekranie spra-
wia, że wielu natychmiast 

wyłącza telewizory), która 
„rozumie młodzież”. Także 
faszystowską. No, mówię 
wam: groteska. Ale dlacze-
go podobne indywidua 
mają decydować o naszej 
przyszłości? Dlaczego uzur-
pują sobie takie prawo? 
Dlatego, że wielbi ich za 
to część ponurego i niena-
wistnego społeczeństwa, 
któremu bardzo się podo-
ba atmosfera nagonki, np. 
na sędziów i obcych?.

Pisowskie kadry są roz-
paczliwie słabe. Z reguły to 
tzw. kiwony, bezkrytyczni 
chwalcy wszystkiego, co 
powstanie w głowie Kar-
bowego („Te, no, kiwony 
(…). Takie znaczy się �gur-
ki, co to taki chińczyk czy 
inszy japoniec zrobiony, że 
jak tylko palcem dotknąć, 
to on głową kiwa i kiwa, 
bez końca”. Tadeusz Dołę-
ga - Mostowicz - „Kiwony”). 
Polskę zalał potop ludzi 
niekompetentnych, których 
najważniejszym atutem dla 
władz jest to, że są zaufany-
mi i ślepo oddanymi partii 
Karbowego – Misiewicze i 
Pisiewicze. Nepotyzm i ko-
lesiostwo w rozmiarach do-
tychczas niespotykanych. 

Andrzej
Basiński

Gdzie się podziało moralne 
wzmożenie PiS? Lekarzu, 
lecz się sam!

Zaraza ma przeniknąć 
wszędzie i głęboko. Partia i 
jej wszechobecność ma dla 
Karbowego większą war-
tość niż państwo polskie z 
całą jego różnorodnością, 
także myślących inaczej niż 
to głoszą szamani PiS, a więc 
oczywiście zdrajców. Nie da 
się ich przekonać do dobrej, 
pożal się Boże, zmiany, to 
się poszuka na nich haków. 
PiS nie zna granic, ale czego 

można oczekiwać od forma-
cji szydzącej z prawa i spra-
wiedliwości, opętanej butą, 
jakiej w Polsce nie widzia-
no? Teraz rozważa kolejny 
szatański zamiar – pognę-
bienie samorządów, których 
nie da się przejąć w drodze 
normalnych wyborów, a 
które zawiadują znaczny-
mi obszarami i majątkiem, 
czego PiS ścierpieć nie 
może. Ale zaraza, jak grypa 
hiszpanka, ma swój koniec. 
Dołóżmy się do tego, by go 
przybliżyć.

W ramach budżetu oby-
watelskiego Świebodzic 
na 2018 rok można zgła-
szać propozycje zadań do 
wykonania, za pośred-
nictwem specjalnego for-
mularza, dostępnego na 
stronie internetowej swie-
bodzice.pl.

Pierwszy etap, czyli zgła-
szanie wniosków potrwa 
do 31 sierpnia. Propozy-
cje można przesyłać drogą 
elektroniczną na adres we-
ronika.tomczyk@swiebodzi-
ce.pl lub wrzucając kartkę 
do oznaczonej urny, która 
znajduje się na parterze ra-

tusza. Po zakończeniu na-
boru wniosków, w drugiej 
fazie, zgłoszone propozy-
cje zostaną przekazane do 
rozpatrzenia odpowiednim 
wydziałom urzędu miejskie-
go, które ocenią stopień ich 
zaawansowania, a także na-
kłady �nansowe potrzebne 
do ich realizacji. Propozycje, 
które zostaną pozytywnie 
zwery�kowane pod wzglę-
dem formalnym, prawnym 
i �nansowym będą wpisane 
do budżetu na 2018 rok. Li-
stę zatwierdzonych zadań 
poznamy pod koniec roku.

(RED)

Budżet obywatelski 
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

Dobrze pamiętamy, jak rok temu fragment 
betonu odpadł od wiaduktu kolejowego i 
spadł z wysokości kilkunastu metrów na 
ulicę Wieniawskiego w Wałbrzychu. Pamię-
tamy też jakie podczas jego remontu były 
korki oraz utrudnienia dla jadących na 
Podzamcze i z Podzamcza w kierunku Pia-
skowej Góry i Szczawna-Zdroju. Gdyby nie 
nowoczesna technologia wykonywania 
przecisków drogowych, tego typu kłopo-
tliwe ograniczenia w ruchu drogowym cze-
kałyby na mieszkańców Wałbrzycha jesz-
cze w tym miesiącu. Niebawem rozpocznie 
się planowana przez PEC wymiana głównej 
magistrali ciepłowniczej przebiegającej 
pod ulicą Wieniawskiego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w Wałbrzychu wykorzysta tę nowoczesną 
technologię przy wymianie głównej ma-
gistrali ciepłowniczej - zasilającej w ciepło 
systemowe osiedle Podzamcze - przebiega-
jącej pod ulicą Wieniawskiego w Wałbrzy-
chu. Dzięki wykorzystaniu tej metody ruch 
drogowy będzie mógł obywać się w sposób 
ciągły i bez żadnych zakłóceń. Nie trzeba bę-
dzie stać w korkach lub rozważać przemiesz-
czanie się alternatywnymi trasami wiodący-
mi przez ulicę Ogrodową lub de Gaulle’a. Nie 

PEC skorzysta z nowoczesnej technologii 
- korków i objazdów nie będzie!

matycznego. Wokół starej sieci ciepłowniczej 
zostanie pneumatycznie wciśnięta specjalna 
rura przeciskowa o średnicy większej od ist-
niejącej w tym miejscu sieci. Następnie - z 
wnętrza rury przeciskowej - zostanie usunię-
ta stara sieć ciepłownicza i resztki ziemi, a na 
centrujących płozach zostaną wprowadzone 
nowe rury preizolowane. Prace nad wymianą 
głównej magistrali ciepłowniczej rozpoczną 
się w połowie lipca od przekopów kontrol-
nych, dzięki którym będzie można precyzyj-
nie przygotować miejsce przecisku pod ulicą 
Wieniawskiego.

Przeprowadzenie takiej inwestycji bę-
dzie związane z czasowym odcięciem całe-
go osiedla Podzamcze od dostaw ciepła sys-
temowego, co skutkować będzie brakiem 
ciepłej wody w okresie od 24 lipca (ponie-
działek) do 5 sierpnia (sobota) 2017 roku.

Całość prac została zaplanowana przez 
PEC tak żeby brak ciepłej wody użytkowej 
był jak najkrótszy i najmniej uciążliwy dla jej 
odbiorców. Wymiana tego newralgicznego i 
eksploatowanego nieprzerwalnie przez 21 lat 
odcinka sieci ciepłowniczej zwiększy bezpie-
czeństwo oraz niezawodność dostaw ciepła 
systemowego dla liczącego około 30 tysięcy 
mieszkańców osiedla Podzamcze. 

zostanie też naruszona nawierzchnia drogi i 
chodników.

Ostatnia wymiana sieci ciepłowniczej na 
tym odcinku realizowana była w 1996 roku 
w sposób tradycyjny, czyli wymagający wy-
kopów i czasowego zamknięcia drogi. Nowa 
magistrala zostanie wybudowana w techno-
logii rur preizolowanych i zastąpi starą sieć. 

Wymianie podlegać będzie sieć od potoku 
Szczawnika i dalej biegnąca prostopadle pod 
ulicą Wieniawskiego aż do skarpy przy stacji 
benzynowej u zbiegu ulicy Wieniawskiego z 
Aleją Podwale. Łącznie zostaną wymienione 
53 metry sieci ciepłowniczej, z czego 24 metry 
idące pod ulicą Wieniawskiego będą wykona-
ne bezrozkopową metodą przecisku pneu-

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wałbrzychu poszukuje 
osób, które podjęłyby się opieki nad 
potrzebującymi dziećmi. Obecnie w 
powiecie wałbrzyskim funkcjonują 
124 rodziny zastępcze. Jest to ciągle 
zbyt niska liczba w stosunku do ilości 
dzieci oczekujących na opiekę.

Rolą rodziny zastępczej jest stwo-
rzenie dzieciom warunków właści-
wych do prawidłowego rozwoju za-

równo �zycznego, psychicznego, jak 
i społecznego m.in. poprzez zapew-
nienie dzieciom właściwej edukacji, 
rozwoju zainteresowań, zapewnienie 
odpowiednich warunków bytowych, 
czasu wolnego i warunków do wypo-
czynku.

Rodzina zastępcza jest formą cza-
sowej opieki do momentu, aż rodzice 
biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzy-
sowej w jakiej się znaleźli i jaka stwo-

rzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w 
rodzinie zastępczej przyznawana jest 
comiesięczna pomoc pieniężna na jego 
częściowe utrzymanie. Ponadto każ-
da rodzina może skorzystać w naszym 
Centrum z pomocy: psychologa, radcy 
prawnego i pracownika socjalnego.

Kandydaci na rodziny zastępcze 
uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu. 

Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego informuje o 
przyznaniu do�nansowa-
nia z budżetu państwa dla 
kolejnej inwestycji drogo-
wej w Powiecie Wałbrzy-
skim.

Mariusz Błaszczak, Mini-
ster Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w rządzie 
Prawa i Sprawiedliwości po-
informował Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, że gruntow-
na przebudowa drogi powia-
towej z Walimia do Glinna, 
na odcinku 2350 m, zostanie 

do�nansowana kwotą 1 200 
000 zł w ramach podziału 
środków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. 
Droga do Glinna została 
zniszczona w 2014 roku na 
skutek bardzo intensywnych 
opadów deszczu. Kolejne 
lata bez remontu nawierzch-
ni doprowadziły do sytuacji, 
w której korzystanie z tej tra-
sy stwarzało zagrożenie dla 
bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi. Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego zmuszony 
był podjąć trudną decyzję o 

czasowym wyłączeniu drogi 
z użytkowania.

- Dzięki zaangażowaniu 
Pana Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, 
Pana Wojewody Dolno-
śląskiego Pawła Hreniaka 
i Pana Wicewojewody Ka-
mila Zielińskiego jesteśmy 
w stanie podjąć działania 
zmierzające do ostateczne-
go zakończenia problemów 
komunikacyjnych na dro-
dze Powiatowej nr 3375D – 
mówi wicestarosta wałbrzy-
ski Krzysztof Kwiatkowski. 

– Chciałbym z tego miejsce 
serdecznie podziękować, 
w imieniu Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego, wszystkim 
trzem Panom, którzy oka-
zali zrozumienie dla trudnej 
sytuacji naszego powiatu 
i wykazali empatię wobec 
mieszkańców wsi Glinno, dla 
których brak wyremontowa-
nej drogi jest sporym utrud-
nieniem. O pozyskanie środ-
ków od początku aktywnie 
zabiegał Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura. O�cjalne wrę-
czenie promesy dla Powiatu 

Poszukiwani są kandydaci na rodziny zastępcze 

Tempo inwestycji w Powiecie Wałbrzyskim nie słabnie
wałbrzyskiego przez Woje-
wodę nastąpi 14 lipca 2017 
r. w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocła-
wiu. 

(GŁ)

KONTAKT: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24
Tel. (74) 6666 300 lub (74) 6666305, e – mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl
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In memoriam - Ku pamięci

     ,,Cierpliwy do czasu dozna przykrości, 
ale później radość dla niego zakwitnie.”
Serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej 
Śp. Edwarda Małaja 

składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej ziemskiej drodze 
śp. Samanty Podgórnej 

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 
w tym trudnym czasie składają rodzice.

,, Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’

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

Śp. Jana Safaryna 
składa rodzina rodzina.

 ,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

 Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, 
aby uczestniczyć w pożegnaniu 

Śp. Krystyny Najdrowskiej 
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

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

Nie chcę, ale muszę. To 
krótkie zdanie zrobiło nie-
gdyś wielką karierę i obiegło 
cały świat, a i teraz niekiedy 
jest, za klasykiem, powtarza-
ne. Tak i ja uczynię to samo i 
za wspomnianym klasykiem 
powtarzam, że naprawdę z 
wielką niechęcią, ale znów 
jestem zmuszony niefajne 
rzeczy napisać na temat na-
szej dzielnej wałbrzyskiej 
policji. I to absolutnie nie 
dlatego, abym czuł do niej 
jakąkolwiek niechęć (co po-
niektórzy mi zarzucają), tylko 
dlatego, że jako niepopraw-
ny optymista, ciągle mam 
nadzieję, że tymi moimi kry-
tycznymi uwagami, chociaż 
w nieznacznym stopniu, 
przyczynię się do poprawy 
jej funkcjonowania, przez co 
tym samym, do zapewnienia 
bezpieczeństwa prawnego 
również jej funkcjonariu-
szom. A więc ad rem.

Powrócę do moich felieto-
nów z nr 13/2017 i nr 22/17 Ty-
godnika DB 2010, w których 
opisywałem moją przygodę z 
panami przestępcami, którzy 
chcieli "zrobić" mnie na tzw. 
policjanta i panami policjan-
tami, którzy panów przestęp-
ców mieli złapać. W drugim 
z felietonów (pt. „Zrobieni w 
bambuko”), zwróciłem uwa-
gę, że moje zawiadomienie 
o przestępstwie zostało w 

Megalomania czy głupota?
Janusz
Bartkiewicz

Komendzie Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu włączone do 
wszczętego w innej sprawie 
dochodzenia (RSD 68/17), 
przez co popełnione na mnie 
przestępstwo statystycznie 
nie istnieje. Dzięki temu w 
o�cjalnej statystyce zamiast 
dwóch, �guruje jedno, które 
już zostało wykryte, a więc 
osiągnięto 100% wykrywal-
ność, co jest oczywistą nie-
prawdą. Nieprawda ta jest 
o wiele większa, ponieważ z 
policyjnych źródeł wiem, że 
do tego jednego wszczęte-
go postępowania dołożono 
jeszcze cztery podobne przy-
padki, a więc jednym wszczę-
tym postępowaniem objęto 
sześć czynów przestępczych, 
z czego tylko jedno zostało 
wykryte. Taka kreatywna sta-
tystyka powoduje, że o�cjal-
nie wykrywalność w dalszym 
ciągu stanowi 100%, kiedy 
w rzeczywistości jest ona na 
poziomie 16,6%. Jest różni-
ca? Mnie się wydaje, że jest i 
to istotna.

Zadałem pytanie, jak się 
ma to do art. 56 ustawy o sta-
tystyce publicznej, na co pani 
rzecznik prasowa nawet nie 
raczyła zareagować, mimo, 
że moja sugestia co do ka-
ralności takiego postępowa-
nia była nadzwyczaj czytel-
na, a na dodatek publiczna. 
Sprawą zainteresowała się 
ogólnopolska gazeta "Fakt", 
która o to samo panią rzecz-
nik prasową KMP zapytała i 
w wyniku czego redakcja tej 
gazety od pani rzecznik pra-
sowej otrzymała kuriozalną 
odpowiedź, a ja tekstem tej 

odpowiedzi dysponuję. Nie 
wdając się zatem w szcze-
góły, bo na kilka jeszcze in-
nych "policyjnych" spraw 
chciałbym zwrócić uwagę, 
podpowiadam pani rzecznik 
prasowej KMP w Wałbrzychu, 
aby postarała się dowiedzieć, 
czym różni się rejestracja 
kryminalna KSIP, od spra-
wozdawczości statystycznej 
(formularze Stp), którą policja 
zobowiązana jest prowadzić 
na mocy zarządzenia nr 350 
Komendanta Głównego Po-
licji z dnia 1 lipca 2003 r. (z 
póz. zmian.) w sprawie zbie-
rania, gromadzenia, prze-
twarzania i opracowywania 
danych statystycznych o 
przestępczości oraz zama-
chach samobójczych i wy-
padkach utonięcia. Gdyby 
pani rzecznik prasowa znała 
te przepisy, to wiedziałaby, 
że oczywiście można połą-
czyć w jedno postępowania, 
z uwagi na zbieżność tzw. 
modus operandi, kilka innych 
spraw kryminalnych. Można, 
ale pod warunkiem, że wcze-
śniej w stosunku do każdego 
z nich zostaną wszczęte po-
stępowania (dochodzenia), 
do czego niezbędne jest 
wydanie postanowienia o 
wszczęciu dochodzenia. Na-
stępnie, należy je zarejestro-
wać pod innym dla każdego 
numerem RSD oraz wypełnić 
stosowne formularze staty-
styczne Stp1. Włączenie do 
jednego dochodzenia kilku 
zawiadomień o odrębnych 
przestępstwach popełnio-
nych na różnych osobach, 
jest niezgodne z prawem, bo 

nie tylko narusza art. 305 § 
1 k.p.k. ale podpada też pod 
art. 56 ustawy o statystyce. I 
szkoda tylko, że nikt na tego 
typu statystyczną (a zaka-
zaną) żonglerkę, nie tylko w 
KMP, zwrócić uwagi nie chce.

Jak już się czepiam, to 
nie omieszkam napomknąć 
panom policjantom, że tak-
że ich obowiązują przepisy 
ustawy prawo o ruchu dro-
gowym. Słowa te kieruję 
szczególnie do tych funkcjo-
nariuszy z KMP, którzy 5 lip-
ca około godz.19.00 (może 
trochę później) na ulicy 
Wieniawskiego w Wałbrzy-
chu, na odcinku od ronda 
do wysokości skrętu w Aleję 
Podwale, stworzyli potężny 
korek na obu pasach ruchu 
prawej jezdni. Zakorkowali 
te obydwa pasy przez to, że 
wykonując jakąś interwencję, 
postawili radiowóz (cywilny 
z podświetlanymi znakami 
policyjnymi) na środku pra-
wego pasa, gdy tymczasem 
swe czynności w stosunku 
do kierowców dwóch samo-
chodów, wykonywali na do-
stępnym dla tego radiowozu 
poboczu (zjazd na asfalto-
wy pasaż biegnący wzdłuż 
chodnika dla pieszych). War-
to podkreślić, że samochody 
objęte interwencją, również 
znajdowały się na tym as-
faltowym pasażu, gdzie z 
powodzeniem policyjny ra-
diowóz mógł wjechać bez 
żadnych problemów. Ale 
po co? Przecież nikt panom 
policjantom nie podskoczy, 
więc ruch na drodze bloko-
wać mogą "skolko ugodno" i 

swe maszyny postawić mogą 
tam gdzie im się tak spodoba. 
Megalomania to, czy zwykła 
głupota? Odpowiedź na to 
pytanie pozostawiam Panu 
Komendantowi Miejskiemu 
Policji.

I ostatnia już sprawa. Otóż 
26 lipca 2014 roku (o czym 
w Tygodniku DB 2010 pisa-
łem kilka razy) miała miejsce 
interwencja funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Szczaw-
nie Zdr. oraz funkcjonariuszy 
KMP w Wałbrzychu, w wyniku 
której dosyć poważnie został 
pobity Jacek D. zamieszkały 
w Licheniu, który na terenie 
Szczawna Zdroju przebywał 
wraz z ekipą remontowo-
-budowlaną, wykonującą na 
terenie uzdrowiska zlecone 
im roboty. Do pobicia doszło 
w radiowozie straży miejskiej, 
do którego w wyniku inter-
wencji (chodziło o popełnio-
ne wykroczenie) doprowa-
dzono Jacka D. i jego kolegę 
Przemysława R. Po zgłosze-
niu faktu pobicia sprawa zo-
stała przekazana do Proku-
ratury Rejonowej w Kłodzku, 
która prowadzone śledztwo 
umorzyła. Od tego posta-
nowienia Jacek D. odwołał 
się do Sądu Rejonowego w 
Wałbrzychu, który postano-
wienie prokuratora uchylił, 
w wyniku czego prokuratura 
śledztwo wznowiła, ale po-
nownie umorzyła, przez co 
stało się już prawomocne. 
W międzyczasie jeden z po-
licjantów oskarżył Jacka D. o 
naruszenie integralności jego 
ciała (skąd my to znamy?), ale 
w wyniku przeprowadzone-

go procesu karnego, Jacek 
D. został od zarzutu tego 
prawomocnie uniewinniony. 
Na podstawie tego orzecze-
nia wniósł on o wznowie-
nie umorzonego śledztwa i 
przedstawił dowody, których 
wcześniej prokuratura nie 
chciała uznać. W rezultacie 
śledztwo zostało wznowione 
i zakończone przesłaniem 
28 czerwca, do Sądu Rejo-
nowego w Wałbrzychu, aktu 
oskarżenia (PR 3Ds 67.2017.S) 
przeciwko dwóm funkcjona-
riuszom (Łukaszowi M. i To-
maszowi S.), którym zarzuco-
no przekroczenie uprawnień, 
w mające miejsce w związku 
z pobiciem Jacka D. Są to 
kolejni już funkcjonariusze 
KMP w Wałbrzychu (w sumie 
8 już policjantów), których 
prokuratorzy stawiają przed 
wymiarem sprawiedliwości, 
a pamiętać trzeba, że dwóch 
z nich zostało już skazanych 
prawomocnym wyrokiem 
karnym. Pamiętać trzeba też 
o tych licznych przypadkach, 
w których pobici przez poli-
cjantów nie mieli tyle szczę-
ścia, co policjanci, którzy ich 
pobili, a uniknęli aktu oskar-
żenia, dzięki szczególnej po-
błażliwości niektórych proku-
ratorów. Co Pan na to, Panie 
Komendancie Miejski? Czy 
nie czas zacząć robić porząd-
ki? A może jakieś obowiązko-
we dla policjantów zajęcia z 
udziałem psychologów? Bo 
tak dalej nie tylko być nie po-
winno, ale przede wszystkim 
być nie może.

www.janusz-bartkiewicz.eu



Czwartek, 13 lipca 2017 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Głuszyca coraz częściej 
wykorzystuje swoje poło-
żenia do organizowania 
imprez sportowo – rekre-
acyjnych o różnej skali trud-
ności.

Kolejny, tym razem Letni 
Marsz Nordic-Walking organi-
zowany przez Centrum Kultu-
ry-MBP w Głuszycy wyruszy 22 
lipca o godz. 9.00 z Przełęczy 
Sokolej. Trasa marszu prowa-
dzić będzie na Wielką Sowę, 
gdzie zaplanowane jest wspól-
ne ognisko. Marsz poprowadzi 
instruktor nordic-walking, głu-
szyczanin Krzysztof Krzymiński. 
Zapisy trwają do 21 lipca do 
godz. 12 pod numerem tel. 74 
84 56 334, wew. 15. Dojazd na 
miejsce startu marszu własnym 
transportem.

-W dniach 25-26 sierpnia 
zapraszamy do uczestnic-
twa w długodystansowym 
pieszym maratonie górskim 
„Sudecka Żyleta”. Do poko-
nania przygotowano dystans 
ok. 60 km z sumą podejść ok. 
2500 m. Maraton pozbawiony 
jest rywalizacji, nie określony 
został limit czasu na jego po-

konanie i nie będzie prowa-
dzona klasy�kacja końcowa. 
Miejsce startu i mety znajdo-
wać się będzie przy schronisku 
turystycznym „Sowa”. Zapisy 
rozpoczynają się 22 lipca o 
godz. 0.00 i kończą się 5 sierp-
nia o godz. 0.00. Zastrzegamy 
sobie prawo do wcześniejsze-
go zakończenia zapisów po 
osiągnięciu limitu 300 uczest-
ników. Wpisowe wynosi 30 zł 
– wyjaśniają organizatorzy.

A 2 września zapraszamy 
pasjonatów biegania po gó-
rach do Głuszycy na II ultra-
maraton i półmaraton górski 
Waligóra Run Cross. Zawod-
nicy ultramaratonu będą mieli 
do pokonania trasę o długości 
53 km z 2500 m podbiegów o 
nachyleniu ponad 45%. Tru-
dy trasy rekompensują jed-
nak piękne widoki. Bieg jest 
zaliczany do klasy�kacji Ligi 
Biegów Górskich i został wy-
różniony prestiżową nagrodą 
Srebrna Kozica w kategorii Or-
ganizacyjny Debiut Roku. Wię-
cej o WRC na stronie: www.
waligoraruncross.pl.

(SJ)

Dla aktywnych

Gmina Głuszyca otrzyma-
ła promesę Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji dla CK-MBP w Głuszycy 
na do�nansowanie remontu 
tej placówki.

- W ramach podziału środ-
ków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Mariusz Błaszczak 
przyznał do�nansowanie na 
realizację zadania pn. „Odbu-
dowa pomieszczeń Centrum 
Kultury-Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej – sala widowiskowa 

ze sceną (gradobicie, nawal-
ne opady i powódź czerwiec 
2013)” – informuje burmistrz 
Głuszycy Roman Głód. Wyso-
kość dotacji wynosić będzie 
128 000 zł, co stanowi 80% 
wartości zadania. Pozostałe 
20% wartości inwestycji zo-
stanie s�nansowane z budże-
tu Gminy Głuszyca. Realizacja 
zadania obejmować będzie 
m.in. wymianę instalacji elek-
trycznej, podłogi i stolarki 
okiennej w sali widowiskowej 
oraz remont zaplecza sali.

(SJ)

Dotacja na remont

Dwie ulice w Głuszycy 
będą miały nowe nazwy. 
Zmiany zostały wymuszo-
ne przez ustawę z 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie pro-
pagowania komunizmu 
lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń 
zbyteczności publicznej.

Burmistrz Głuszycy, zarzą-
dzeniem z dnia 4 maja 2017 
r. powołał komisję do przy-
gotowania zmian nazw ulic 
w Gminie Głuszyca. W skład 
komisji wchodzą: Wiesława 
Moździerz - przewodnicząca 
komisji, Joanna Drzygała – 
wiceprzewodnicząca komi-
sji, Sabina Jelewska- sekre-

tarz komisji oraz Ewa Dorosz, 
Janina Czaicka, Stanisław Mi-
chalik i Grzegorz Czepil. Na 
posiedzeniu w dniu 22 maja 
komisja dokonała przeglądu 
nazewnictwa ulic w Gminie 
Głuszyca. Po zapoznaniu się 
z opiniami Instytutu Pamię-
ci Narodowej, dotyczącymi 
nazw ulic Pionierów i Dą-
browskiego, komisja uznała, 
że opinie te nie wskazują na 
konieczność zmian wspo-
mnianych powyżej nazw 
ulic. Do zmiany nazw ulic ko-
misja wyznaczyła ulice Janka 
Krasickiego i Adolfa Warskie-
go. Biorąc pod uwagę dużą 
ilość kwiatów upiększają-
cych domy mieszkańców 

Kwiatowe ulice wspomnianych ulic, komisja 
zaproponowała dla ulicy 
Janka Krasickiego następują-
ce nazwy: Tulipanowa, Stor-
czykowa, Stokrotkowa lub 
Fiołkowa, a dla ulicy Adolfa 
Warskiego nazwy: Lawendo-
wa, Konwaliowa, Malwowa 
lub Jaśminowa.

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Głuszycy z 26 
stycznia 2006 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadza-

nia konsultacji z mieszkań-
cami Gminy Głuszyca, bur-
mistrz Roman Głód w dniach 
1 - 14 czerwca br. zarządził 
przeprowadzenie konsul-
tacji społecznych z miesz-
kańcami ulic, których nazwy 
będą zmienione. 12 czerwca 
br. w Szkole Podstawowej nr 
3 w Głuszycy odbyło się spo-
tkanie członków powołanej 
przez burmistrza komisji z 
mieszkańcami tych ulic. W 

wyniku przeprowadzonych 
konsultacji i po przeliczeniu 
oddanych kart głosowania 
ustalono, że większość gło-
sujących mieszkańców ulicy 
Janka Krasickiego opowie-
działa się za zmianą nazwy 
swojej ulicy na Tulipanową. 
Mieszkańcy ulicy Adolfa 
Warskiego jako nową nazwę 
wybrali ulicę Lawendową.

-Wynik przeprowadzo-
nych konsultacji społecz-

nych jest wiążący, o wyborze 
nazwy ulic decyduje zwy-
kła większość głosów osób 
uprawnionych do głosowa-
nia. Biorąc pod uwagę wy-
nik konsultacji społecznych, 
Rada Miejska w Głuszycy na 
sesji w sierpniu podejmie 
uchwałę o zmianie nazw 
ww. ulic – informuje prze-
wodnicząca komisji Wiesła-
wa Moździerz.

(SJ)

Gmina Głuszyca



Czwartek, 13 lipca 2017 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Rozpoczęły się zapisy do nowego przedszkola na ul. Kra-
kowskiej 16a w Boguszowie Gorcach. –Przedszkole Fanta-
zja powstaje w nowym budynku przy ul. Krakowskiej 16a 
w Boguszowie Gorcach. Bezpłatny pobyt do 5 godzin, go-
dziny pracy od 5.30 do 17.00, nowoczesne wyposażenie, 
doskonała lokalizacja i znakomita kadra to tylko niektóre 
z naszych atutów – podkreślają właściciele Przedszkola 
Fantazja w Boguszowie Gorcach.

Otwarcie Przedszkola Fantazja na ul. Krakowskiej 16 a w Bo-
guszowie Gorcach już we wrześniu tego roku!

- Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z róż-
nych miejscowości. Lokalizacja naszej placówki przy drodze 
Wałbrzych – Kamienna Góra sprawia, że jest to doskonałe 
miejsce nie tylko dla dzieci z tak zwanego Krakowskiego Osie-
dla, czy Kuźnic, ale także pozostałych dzielnic Boguszowa 
Gorc oraz Czarnego Boru, Jabłowa, wałbrzyskiego Sobięcina i 

Fantazja - przedszkole na miarę potrzeb twojego dziecka

REKRUTACJA TRWA! TEL. 606 829 981, e-mail: przedszkolefantazja.boguszow@onet.pl, www.przedszkolefantazja.com.pl

innych miejscowości. Nasze przedszkole będzie czynne przez 
cały rok, a godziny otwarcia dostosowaliśmy do potrzeb ro-
dziców pracujących. Zależy nam, by bez problemów mogli do 
nas dowieźć swoje pociechy przed rozpoczęciem pracy, dla-
tego będziemy rozpoczynali pracę już o godz. 5.30, a po jej 
zakończeniu będą mogli spokojnie je odebrać do godz. 17.00 
– wyjaśniają właściciele nowego przedszkola.

Co wyróżnia Przedszkole Fantazja na tle innych placówek?
- Przede wszystkim u nas pobyt dziecka do 5 godzin jest 

bez opłat! Poza tym gwarantujemy niskie czesne oraz boga-
tą ofertę zajęć dodatkowych. W programie jest nauka języka 
angielskiego, są zajęcia muzyczno-rytmiczne, taneczne, pla-

styczne, sportowe, bajkoterapia, teatrzyki, zajęcia kulinarne. 
A to wszystko w cenie czesnego! Dla rodziców i dzieci niezwy-
kle ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka 
oraz miła i rodzinna atmosfera, którą stworzą troskliwe i przy-
jazne opiekunki – wyliczają właściciele Przedszkola Fantazja.

Inne atuty tego małego, wręcz kameralnego przedszkola 
to wysoki standard wykończenia sal w nowo wybudowanym 
budynku oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci i komfor-
towe warunki. Do tego trzeba dołożyć dobry dojazd, parking 
oraz bezpieczny plac zabaw, a także smaczne i zdrowe posiłki.

- Zapewnijcie swoim dzieciom najlepszy start! Fantazja 
- najlepsze przedszkole w mieście - to przygoda zabawa i ra-
dość! Zapisy pod numerem telefonu 606 829 981 oraz e-mail: 
przedszkolefantazja.boguszow@onet.pl. Więcej informacji na 
www.przedszkolefantazja.com.pl – zachęcają właściciele 
Przedszkola Fantazja na ul. Krakowskiej 16 a w Boguszowie 
Gorcach.

(TP)

R E K L AMA

R E K L AMA

Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i 
zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty.
Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na 
narządach rodnych co potwierdziły badania.
USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło po-
zbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na 
pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w 
leczeniu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej kon-
centracji, poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez orga-
nizm pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa 
pacjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludz-
kich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – zawsze może osiągnąć pożądany efekt.
Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne pacjenta, udrażnia kanały 
energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, 
a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój 
najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych cho-
robach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel immunologicznie oddziaływują na 
schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi w cierpieniu może się do 
niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy pacjent przyjmowany jest 
indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w zależności od tego 
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy: 21 lipca - GŁOGÓW, 22 lipca - ŚWIEBODZICE i WAŁBRZYCH
23 lipca - WROCŁAW, 24 lipca -  JELENIA GÓRA, 25 lipca - JAWOR

Zapisy i informacje: 
784 609 208, 
693 788 894 
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Na przestrzeni ostatnich 
lat, dzięki środkom pozy-
skanym przez Gminę Bo-
guszów-Gorce z funduszy 
Unii Europejskiej udało się 
zrealizować wiele cieka-
wych i ważnych projektów. 
Nowa Perspektywa pro-
gramowa UE 2014 – 2020 
otworzyła przed samorzą-
dami nowe możliwości. W 
ubiegłym roku nasz wnio-
sek pt. „ Rozwój e-usług w 
Gminie Boguszów-Gorce” 
otrzymał do�nansowanie. 
Obecnie Gmina podpisała 
już umowę z instytucją po-
średnicząca i przystępuje 
do realizacji projektu.

Wartość projektu to 
1 179 840,60 zł z czego do-
�nansowanie ze środków  

Unii Europejskiej wynosi 
790 177,00 zł kosztów. Ce-
lem projektu jest ułatwie-
nie mieszkańcom realizacji 
spraw urzędowych. Dzięki 
otrzymanemu do�nansowa-
niu wiele z nich będziemy 
mogli załatwić w prostszy, 
kompleksowy sposób ko-
rzystając z elektronicznego 
biura obsługi interesanta 
– szybko, wygodnie, bez ko-
lejek i konieczności wizyty w 
urzędzie. Udostępnione zo-
staną e-płatności, znacznie 
upraszczające dokonywa-
nie opłat lokalnych. Klienci 
Urzędu zyskają bezpośredni 
dostęp do aktualnych infor-
macji związanych z życiem 
miasta. Powstanie między 
innymi system elektroniczne-

go zgłaszania usterek, system 
elektronicznego cmentarza 
umożliwiający m.in. dostęp 
do informacji o lokalizacji 
miejsc pochówków oraz sys-
tem elektronicznego zwie-
dzania, który pozwoli na 
zapoznanie się z walorami 
gminy. Ważnym elementem 
projektu jest utworzenie w 
urzędzie punktu potwierdza-
nia bezpłatnego pro�lu za-
ufanego, który w kontaktach 
z administracją zastępuje 
podpis elektroniczny. 

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, 
poprzez rozwój e-usług i wdra-
żanie nowoczesnych tech-
nologii, Gmina dostosowuje 
działalność Urzędu do najwyż-
szych standardów usług.

Sprawniej załatwimy 
sprawy urzędowe!

Trwają wakacje, czas 
odpoczynku, relaksu i 
podróży. Dla wielu z nas 
idealnym miejscem na wa-
kacje i nie tylko są właśnie 
góry, dlatego też ratow-
nicy Grupy Wałbrzysko 
- Kłodzkiej GOPR przypo-
minają o kilku podstawo-
wych zasadach. Pomogą 
one wszystkim cieszyć 
się tym czasem, taka aby 
unikać nieprzyjemnych 
zdarzeń i z wypoczynku w 
górach zachować jedynie 
miłe wspomnienia.

- Przed wyjściem zapla-
nuj dokładnie trasę, biorąc 
pod uwagę ukształtowanie 
terenu i swoje możliwości, 
a także aktualne warunki 
atmosferyczne. Zadbaj o 
odpowiednie wyposażenie: 
zawsze zabieraj mapę, kom-
pas, latarkę (najlepiej tzw. 
czołówkę) oraz apteczkę i 
folię NRC, a także picie i coś 

do jedzenia. Naładuj baterię 
telefonu i zabierz power-
bank. Wpisz do telefonu 
numery alarmowe do GOPR: 
985 oraz 601 100 300, a tak-
że zainstaluj darmową apli-
kację RATUNEK. Sprawdź i 
monitoruj prognozę pogo-
dy. W miejscu gdzie prze-
bywasz zostaw informację o 
tym dokąd się udajesz i kiedy 
należy spodziewać się Two-
jego powrotu. Nie zapomnij 
poinformować o swoim 
powrocie. Zacznij wędrów-
kę wcześnie rano. Zostaw 
sobie na popołudnie spory 
margines czasu na wypadek 
nieprzewidzianego zdarze-
nia. Nie wychodź w góry sa-
motnie i korzystaj wyłącznie 
z oznakowanych szlaków 
turystycznych. Cały czas 
orientuj się w terenie i śledź 
trasę. Bądź świadomy gdzie 
aktualnie się znajdujesz i 
bądź przygotowany na mo-

dy�kację lub skrócenie trasy 
na wypadek nadmiernego 
zmęczenia lub załamania 
pogody. O zmianie trasy 
informuj bliskich, którzy 
wiedzą o Twojej wędrówce. 
Obserwuj pogodę i jej zmia-
ny. Identy�kuj miejsca gdzie 
ewentualnie schronisz się 
w czasie załamania pogo-
dy. W czasie burzy unikaj 
odsłoniętych przestrzeni. 
Przestrzeganie powyższych 
zasad nie uchroni nas przed 
wszelkimi konsekwencjami 
zagrożeń na terenach gór-
skich, jednak pozwoli na 
zminimalizowanie ryzyka i 
uniknięcie najpopularniej-
szych przyczyn wypadków – 
radzą ratownicy Grupy Wał-
brzysko - Kłodzkiej GOPR, 
którzy zapraszają w Sudety 
i życzą udanych wędrówek 
i szczęśliwych powrotów z 
gór.

(RED)

GOPR radzi

24 miejsca pracy stwo-
rzyły w ostatnim czasie Ko-
palnie Surowców Skalnych 
w Bartnicy. Zatrudnienie 
znaleźli m.in. operatorzy 
ciężkich maszyn, sztyga-
rzy, kierowcy.

KSS Bartnica przeprowa-
dziła nabór pracowników 
w czterech należących do 
siebie zakładach wydobyw-
czych: w Kopalni Mela�ru 
w Rybnicy Leśnej (5 osób), 
w kopalniach wydobywają-
cych gabro w Braszowicach 
i Słupcu (w sumie 11 osób) 
oraz w Kopalni Bazaltu w 
Męcince (6 osób). Zatrudnio-
no także po jednym mecha-
niku na bocznicy kolejowej 
w Wałbrzychu i w Wytwórni 
Mas Bitumicznych w Niemo-
dlinie na Opolszczyźnie. 

Pracę w KSS Bartnica 
otrzymali głównie mężczyź-
ni, którzy obsługują ciężki 
sprzęt: koparki i ładowarki, 
ale wśród przyjętych są także 
kierowcy, manewrowi, szty-
garzy czy spawacz - ślusarz. 
Nowe miejsca pracy znala-
zły się także dla pań, które 
zostały zatrudnione m.in. w 
biurach. 

Co ciekawe, w pierwszej 
kolejności KSS Bartnica dała 
na nowo zatrudnienie m.in. 
tym osobom, które w latach 
2012-2013, z różnych przy-
czyn, przestały pracować w 
należących do spółki kopal-
niach. 

- Pewnie, że się cieszymy, 
iż możemy zwiększać za-
trudnienie. To przecież dla 

Dają pracę

wszystkich korzystne: pra-
cownicy i ich rodziny mają 
zapewniony byt, region zy-
skuje gospodarczo, a nasza 
�rma się rozwija - mówi Ja-
kub Madej, prezes KSS Bart-
nica. - Prowadzone przez nas 
nabory pracowników wyni-
kają głównie z tego, że zapo-
wiedzi rządu, związane z bu-
dową i remontami ważnych 
dróg oraz torów kolejowych 
w Polsce są obecnie realizo-
wane i stąd duże zapotrze-
bowanie na wydobywane 
przez nas kruszywa - wyja-
śnia prezes Madej.

Przypomnijmy, że w 
kwietniu tego roku KSS Bart-
nica otrzymała nową konce-
sję na wydobywanie mela�-
ru w Rybnicy Leśnej. Spółka 
starała się o to aż 6 lat. Dzięki 
koncesji kopalnia w Rybnicy 
Leśnej może działać i także 
dawać nowe miejsca pracy.

- Pozostaje tylko się cie-
szyć, że tak ważny w regionie 
przedsiębiorca i pracodaw-

ca, jakim jest KSS Bartnica, 
tak dobrze się rozwija. Zy-
skuje na tym gospodarczo 
nie tylko nasz region. A 
przede wszystkim zyskują 
ludzie. Przypomnę bowiem, 
że jedno miejsce pracy w 
przemyśle ciężkim przelicza 
się średnio na ok. 7 osób, bo 
ta praca dotyczy nie tylko 
pracownika, ale także jego 
rodziny, którą ma na utrzy-
maniu. Nowe miejsca pracy 
stworzone przez kopalnię 
dają więc byt bardzo wielu 
ludziom. I dowodzą, że przy-
znanie koncesji dla kopalni 
w Rybnicy Leśnej, które było 
bardzo długim i trudnym 
procesem, było w pełni uza-
sadnione - mówi Radosław 
Mechliński, wiceprzewod-
niczący dolnośląskiej „Soli-
darności”, członek ogólno-
polskiego Zespołu Polityki 
Gospodarczej i Rynku Pracy 
w Radzie Dialogu Społecz-
nego.

(EG)
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Jeśli tylko aura pozwoli, w sobotę 
- 15.07.2017 roku u - podnóża góry 
Dzikowiec, zorganizowane zostanie 
plenerowe spotkanie z muzyką tran-
ce.

- Muzyczne spotkanie rozpocz-
niemy o godzinie16.00 i powoli bę-
dziemy zwiększać moc aż nadejdzie 
godzina 21.00, kiedy zaczyniemy 

prawdziwe granie! Na naszych gości 
- za jedyne 10 złotych – czekają: bary 
piwne, grille oraz kuchnia polowa 
z pyszną grochówką. Zapewniamy 
świetną muzykę, smaczną kuchnię 
i wyjątkową atmosferę Dzikowca. 
Nad bezpieczeństwem czuwać bę-
dzie ochrona. Nasza impreza prze-
znaczona jest dla osób pełnoletnich, 

pozytywnie nastawionych do życia. 
Jeśli nasz muzyczny pomysł wypali, 
będziemy go kontynuować cyklicz-
nie do końca wakacji. Zapraszamy! 
Więcej informacji na naszym profilu 
na Facebooku - Góra Dzikowiec – za-
chęcają organizatorzy Party Trance 
pod Dzikowcem.

(RED)

1 lipca weszła w życie 
uchwała dotycząca zmian 
nazw 7 ulic w Boguszowie – 
Gorcach, która została pod-
jęta w kwietniu przez Radę 
Miejską w Boguszowie-Gor-
cach w związku z tzw. usta-
wą dekomunizacyjną.

Na budynkach pojawiły 
się już nowe tabliczki. Poniżej 
przypominamy, które ulice 
zmieniły swoje nazwy: ul. Ma-
riana Buczka na ul. Strażacka; 
ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. 
Główna; ul. Marcelego Nowotki 

na ul. Janusza Kusocińskiego; 
ul. Gen. K. Świerczewskiego na 
ul. Henryka Sienkiewicza; ul. 22 
Lipca na ul. Wrzosowa; ul. Hanki 
Sawickiej na ul. Św. Barbary oraz 
ul. Wesołowskiego-Masalskiego 
na ul. Zachodnia. Zmiana nazw 
ulic nie ma wpływu na ważność 
dokumentów zawierających 
dotychczasowy adres. Doku-
menty, takie jak dowód osobi-
sty czy prawo jazdy zachowują 
swoją ważność do czasu, na jaki 
zostały wydane.

(RED)

Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego podjął de-
cyzję o przyznaniu Gminie 
Boguszów-Gorce do�nanso-
wania na realizację projektu 
„Wykorzystanie i udostęp-
nienie lokalnych zasobów 
przyrodniczych masywu 
Dzikowca i Lesistej Wielkiej 
na cele edukacyjne i tury-
styczne służące zmniejsze-
niu presji na obszary cenne 
przyrodniczo”, realizowane-
go w partnerstwie z Nadle-
śnictwem Wałbrzych i Nad-
leśnictwem Kamienna Góra.

Dotacja została przyzna-
na ze środków powierzonych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w 
ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych RPO 
WD 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu to ponad 2 
mln złotych, z czego kwota 
do�nansowania pokryje pra-
wie 1,7 mln złotych kosztów.

- W ramach projektu plano-
wane jest stworzenie 5 ścieżek 
przyrodniczo-edukacyjnych 
z tablicami informacyjnymi, 
budowa trzech wiat drewnia-
nych i 2 platform widokowych, 
remont istniejącego budynku 
bacówki, a także przebudowa 
parkingu i budowa nowego 
parkingu, których celem jest 
zorganizowanie miejsc par-
kingowych dla użytkowników 
ścieżek, aby nie pozostawia-
no pojazdów w miejscach 
przypadkowych, co mogłoby 
zagrażać obszarom cennym 
przyrodniczo oraz zlokalizowa-
nym siedliskom Natura 2000. 

Zaplanowane do utworzenia 
ścieżki to: „Ścieżka Gwarka” 
- przebiegająca po hałdzie i 
terenie byłej kopali Barbara z 
punktem widokowym, której 
tematyką będzie historia wy-
dobycia węgla i rekultywacja 
terenów pokopalnianych; 
„Ścieżka Szuwarka” - po te-
renach zabagnionych wokół 
Nadleśnictwa Wałbrzych na 
temat ekosystemów wodnych 
i podmokłych w Sudetach, 
gospodarki leśnej na terenie 
Natura 2000 i siedlisk cennych 
przyrodniczo; „Wycieczka po 
piętrach lasu”, która rozpoczy-
na się przy bacówce i wiedzie 
do poszczególnych punktów. 
Kolejną ścieżką o charakterze 
poznawczo-edukacyjnym bę-
dzie „Rowerowy Dzikowiec z 
rodziną” - trasa, która będzie 
miała początek przy baców-
ce i będzie przebiegała od 
punktu do punktu północnym 
zboczem Dzikowca. Ostatnia 
propozycja to ścieżka „Leśne 
królestwo Dzikusia” rozpoczy-
nająca się w istniejącej pod 
stokiem wiacie. Odnowio-
na bacówka będzie pełniła 
rolę domu przyrodniczego i 
bazy wypadowej z zapleczem 
multimedialnym, książkami, 
kolorowankami, szu�adami 
przyrodniczymi, lupami i lor-
netkami zabieranymi w teren. 
Będą obywały się tam zajęcia 
dydaktyczne i edukacyjne trak-
tujące o przyrodzie i ekologii 
– wyjaśnia Waldemar Kujawa, 
burmistrz Boguszowa Gorc.

(RED)

Nowe nazwy ulic

Edukacyjne góryParty Trance pod Dzikowcem
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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!!!

BUŁGARIA - OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE W SUPER CENACH!!!
IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

AUTOKAR:
30.07.2017 - 10.08.2017 - 1 299 PLN - OSTATNIE 15 MIEJSC          08.08.2017 - 19.08.2017 - 1 299 PLN - OSTATNIE 17 MIEJSC

17.08.2017 - 29.08.2017 - 1 299 PLN - OSTATNIE 12 MIEJSC          26.08.2017 - 06.09.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 14 MIEJSC

04.09.2017 - 15.09.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 11 MIEJSC          13.09.2017 - 22.09.2017 - 999 PLN - OSTATNIE 7 MIEJSC

SAMOLOT:
13.07.2017 - 24.07.2017 - 1 899 PLN - WYLOT WROCŁAW OSTATNIE 10 MIEJSC          20.07.2017 - 31.07.2017 - 2 099 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 19 MIEJSC

24.07.2017 - 03.08.2017 - 1 899 PLN - WYLOT WROCŁAW OSTATNIE 17 MIEJSC          31.07.2017 - 10.08.2017 - 1 999 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 19 MIEJSC

03.08.2017 - 14.08.2017 - 1 899 PLN - WYLOT WROCŁAW OSTATNIE 18 MIEJSC           10.08.2017 - 21.08.2017 - 1 999 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 18 MIEJSC

14.08.2017 - 24.08.2017 - 1 899 PLN - WYLOT WROCŁAW OSTATNIE 19 MIEJSC          31.08.2017 - 11.09.2017 - 1 799 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 28 MIEJSC

04.07.2017 - 11.07.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 25 MIEJSC          11.07.2017 - 24.07.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 22 MIEJSCA

W cenie: transport (autokar lub samolot), noclegi (7,9,10 lub 11) - wszystkie pokoje z łazienkami, klimatyzacją, lodówką, 
balkonem (200 m od morza), hotel z basenem, śniadania i obiadokolacje w formie stołu szwedzkiego z napojami, ubezpieczenie, 

animacje taneczne (zumba), rezydent polskojęzyczny, podatek VAT

- Park Aktywności Czaro-
dziejska Góra w Jedlinie-Zdroju 
przygotował na sezon letni moc 
atrakcji dla odwiedzających: tor 
saneczkowy, zjazd na pontonie, 
karuzela rotondo, hulajnoga i de-
skorolka górska. W parku linowym 
są do wyboru trasy zróżnicowane 
pod względem poziomu trudno-
ści: „Maluch”, „Junior”, „Standard”, 
„Extremum”, „Tyrolka” oraz wieża 
wspinaczkowa. Do togo bardzo 
konkurencyjne ceny: za zjazd na 
torze saneczkowym lub pontono-
wym zapłacimy już od 3 zł, dzieci 
do lat 3 bezpłatnie. Za godzinną 
wspinaczkę na wieży zapłacimy 
tylko  15 zł. Jednakże prawdzi-
wym hitem z pewnością jest no-
wość – bilet na wszystkie atrakcje, 
uprawniający do jednorazowego 
skorzystania z każdej z licznych 
propozycji. Wykupienie tej opcji 
już od 50 zł/os., a oszczędzamy 
wówczas ok. 70-90 zł! Jak widać, 
naprawdę warto przybyć do na-
szego centrum aktywności i zaba-
wy dla całej rodziny. Serdecznie 
zachęcamy do zaplanowania wi-
zyty w Jedlinie-Zdroju – mówi Ma-
rzena Mroczkowska, dyrektor Cen-
trum Kultury w Jedlinie Zdroju.

(RED)

Trwają XI Letnie Warsztaty 
Gitarowe w Jedlinie-Zdroju. Na 
wielbicieli muzyki gitarowej cze-
kają koncerty w Wałbrzychu i Je-
dlinie Zdroju.

XI Letnie Warsztaty Gitarowe, 
na które zjechali młodzi gitarzyści 
m.in. z Warszawy, Łodzi, Poznania, 
Koszalina, Lublina, Kielc, Gorzowa 
Wlkp., Wrocławia i Zielonej Góry 
potrwają do 17 lipca. Zafascynowa-
ni grą na gitarze klasycznej młodzi 
ludzie pracują pod okiem wybit-
nych muzyków i pedagogów gitary, 
m.in. honorowego profesora oświa-
ty Marka Zielińskiego z Wrocławia, 
dr Bartłomieja Marusika z Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, dr Jaku-
ba Niedoborka z Uniwersytetu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Lubli-
nie czy polskiego wirtuoza gitary 
Krzysztofa Meisingera (Szczecin).

Jedlińskie warsztaty to nie tyl-
ko szansa na pogłębienie swoich 
umiejętności gry na gitarze, ale 
także okazja do wysłuchania kon-
certów wykładowców i nauczycieli. 
13 lipca o godz. 18.00 w auli Audi-
torium Novum PWSZ w Wałbrzychu 
zaprezentują się uczestnicy warsz-
tatów koncertując solo, w zespo-
łach kameralnych oraz warsztato-
wej orkiestrze gitarowej. Wstęp na 
koncert jest bezpłatny.

A pierwszego dnia Festiwalu Gi-
tarowego w Jedlinie Zdroju, 14 lipca 
o godz. 19.00, wystąpi Marek An-

drzejewski - autor, kompozytor, wy-
konawca piosenek. Współzałożyciel 
Lubelskiej Federacji Bardów. Począt-
kowo związany z teatrem „Gardzie-
nice”, z teatrem „Grupa Chwilowa” 
i folkowym zespołem „Orkiestra św. 
Mikołaja”. Ciekawym wydarzeniem 
drugiego dnia (15 lipca, godz. 19.00) 
będzie koncert inspirowany muzy-
ką dawną. „Amor Con Chordes” to 
poznański zespół z zamiłowaniem 
i pasją wykonujący szeroko pojętą 
muzykę dawną. Grupę charakteryzu-
je bardzo ciekawe instrumentarium 
- oprócz instrumentów popular-
nych takich jak gitara, kontrabas czy 
skrzypce muzycy wykorzystują rów-
nież lutnię, �del, theorbę, cajon i wie-
le innych. Natomiast trzeciego dnia w 
niedzielę 16 lipca br. również o godz. 
19:00 będzie można usłyszeć Blues z 
Doliny Mississippi. Pomysł projektu 
opartego na archetypicznych blu-
esowych pieśniach zrodził się w gło-
wie Romana Puchowskiego podczas 
pobytu w ojczyźnie bluesa - w Delcie 
Mississippi. Włóczęga szlakami takich 
artystów jak Son House, Robert John-
son czy Charley Patton dała nowe, 
świeże spojrzenia na tę muzykę. Do 
współpracy zaprosił swojego przyja-
ciela, mistrza harmonijki i wokalistę 
z Bostonu - Keitha Dunna. Program 
koncertu oparty jest na wybitnych 
utworach, mniej znanych, ale stano-
wiących podwaliny bluesa.

(RED)

Park Aktywności 
zaprasza

Festiwal gitarowy
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OPIEKUN 
MEDYCZNY

HIGIENISTKA 
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

www.asp.pwsz.com.pl

Muzyczna scena
Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie Zdroju zaprasza na re-
cital fortepianowy. Podczas 
koncertu Sylvia Tien zagra 
utwory Jana Sebastiana Ba-
cha, Fryderyka Chopina i 
Claudea Debussy. Recital 
rozpocznie się 15 lipca o 
godz. 19:00. Wstęp wolny. 
Dzień później w Muszli Kon-
certowej w Parku Zdrojo-
wym rozpocznie się o godz. 
16.00 koncert promenado-
wy. Kolejne koncerty prome-
nadowe w parku odbędą się 
23.07 (godz. 16:00) i 30.07 
(godz. 16:00). Wstęp wolny.

(RED)

Kino letnie
6 lipca w Bibliotece Miej-
skiej w Szczawnie Zdroju 
odbyło się pierwsze spo-
tkanie w ramach kina let-
niego. - Uczestnicy z wielkim 
zaciekawieniem oglądali peł-
ną humoru, a zarazem wzru-
szającą komedię romantycz-
ną. Zapraszamy dorosłych i 
młodzież w okresie wakacyj-
nym na wspólne oglądanie 
seansów w każdy czwartek 
o godz. 18:15 – zachęcają 
pracownicy szczawieńskiej 
książnicy.

(RED)

Wakacje 
w mieście
Burmistrz Szczawna – 
Zdroju oraz Muzeum Mo-
delarstwa i Lotnictwa w 
Miniaturze w Szczawnie 
– Zdroju zapraszają  mło-
dzież szkolną do uczest-
nictwa w akcji „Wakacje w 
mieście  2017”. I turnus od 
trwa do 20 lipca, a II turnus 
zaplanowany został od 8 do 
17 sierpnia. Zajęcia i spo-
tkania odbywać się będą w 
siedzibie pracowni dydak-
tycznej muzeum przy ul. Ko-
ściuszki 19 (I piętro - wejście 
do pracowni pomiędzy Białą 
Salą a Teatrem Zdrojowym) 
w dniach wtorek – czwartek 
w godz. 11.30 – 14.30. W 
programie: zapoznanie się 
z modelarstwem lotniczym 
-  budowa modeli szkolnych; 
poznanie konstrukcji lataw-
ców płaskich i skrzynkowych; 
prezentacja �lmów o tema-
tyce lotniczej; zapoznanie 
się z technikami w zakresie 
zdalnego sterowania modeli 
latających; nauka wirtualne-
go latania z wykorzystaniem 
symulatora lotów. Zajęcia 
prowadzi instruktor Jerzy 
Siatkowski.

(RED)

W ramach Dni Seniora 
w Szczawnie-Zdroju, se-
niorzy spotkali się w Cafe 
Galerii Ogród Sztuki. Te-
matem wiodącym była 
„Droga św. Jakuba”, którą 
osobiście przeszedł pro-
wadzący spotkanie znany 
wałbrzyski muzyk Alek-
sander Czajkowski.

- Uczestnicy wykładu mo-
gli się dowiedzieć o trudach 
i satysfakcji po przejściu szla-
kiem pielgrzymkowym do 
katedry w Santiago de Com-
postela w Galicji w północ-
no-zachodniej Hiszpanii. W 
katedrze tej - według prze-
konań pielgrzymów - znaj-
duje się ciało św. Jakuba. Nie 
ma jednej trasy pielgrzymki, 
a uczestnicy mogą dotrzeć 
do celu jednym z wielu szla-
ków. Od ponad tysiąca lat 
droga św. Jakuba jest jed-
nym z najważniejszych 
chrześcijańskich szlaków 
pielgrzymkowych. Dawniej 
pielgrzymowanie (od IX w.) 
miało przede wszystkim cha-
rakter religijny. W wiekach 
średnich pielgrzymowanie 
miało umocnić wiarę i odbyć 
pokutę, spełnić ślubowanie 
lub w celach dziękczynnych. 

Aktywni seniorzy

Przez wieki drogą tą podąża-
li przedstawicieli wszelkich 
stanów, w tym wiele zna-
nych postaci np. Karol Wiel-
ki, św. Franciszek z Asyżu, 
św. Elżbieta Portugalska, św. 
Brygida Szwedzka, Izabela 
Kastylijska, św. Ignacy Loy-
ola, Jan Dantyszek, czy pa-
pież Jan XXIII. Jan Paweł II był 
dwukrotnie. W szczytowym 
okresie popularności w XIV 
w. każdego roku przemie-
rzało ten szlak ponad milion 

osób. Po rewolucji francu-
skiej znaczenie pielgrzymek 
znacznie spadło, dopiero 
od końca lat 80. XX w. szlak 
znowu zaczął przyciągać 
coraz większą liczbę piel-
grzymów z całego świata. W 
1987 r. szlak ogłoszony zo-
stał pierwszym Europejskim 
Szlakiem Kulturowym i wpi-
sany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Łącz-
nie długość dróg św. Jakuba 
sięgnęła ponad 2200 km.

Prowadzący ze wzrusze-
niem opowiadał przybyłym 
seniorom o przeżyciach  i 
trudach jakie spotkały go 
w czasie pielgrzymki oraz o 
wspaniałych zabytkach jakie 
mógł podziwiać  w Hiszpanii. 
Spotkanie okraszone było 
pokazem multimedialnym, a 
hiszpański klimat dopełniła 
gra na gitarze prelegenta w 
rytmach �amenco – relacjo-
nuje Grażyna Lelito-Dąbrowa.

(RED)
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Dostali działkę
- Po wielu miesiącach roz-
mów i wypełnieniu długiej 
ścieżki proceduralnej, Gmi-
na Mieroszów zyskała nowe 
tereny rekreacyjne. Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego przekazał nam 
w formie darowizny działkę w 
Sokołowsku, która leży w bez-
pośrednim sąsiedztwie zabyt-
kowego parku. Działka przy 
ul. Parkowej obejmuje poło-
wę dużego stawu oraz cały 
mniejszy staw będący dopeł-
nieniem parku przy cerkiew-
ce. Rozpoczęliśmy już prace 
porządkowe tak, aby wyeks-
ponować wyjątkowe miejsca, 
które od lat zarastały i dzicza-
ły. Następny krok to zagospo-
darowanie terenu poprzez 
zamontowanie małej architek-
tury. Podobne prace już jakiś 
czas temu zostały wykonane 
na Górze Parkowej w Miero-
szowie. Niebawem przystę-
pujemy do odtworzenia tam 
ścieżek spacerowych. Trud-
niejszym zadaniem będzie 
przywrócenie choćby w części 
widoku panoramy Mieroszo-
wa. Niestety obecne przepisy 
o ochronie środowiska bardzo 
to utrudniają. Jednak uważam, 
że jest to do zrobienia – mówi 
Marcin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Grand Prix 
Mieroszowa MTB
15 lipca kolejny wyścig Pu-
charu Strefy MTB Sudety 
odbędzie się w Mieroszowie. 
Start o godz. 11.00 z placu 
Andrzeja). Zapisy prowadzo-
ne są na stronie http://zapisy.
ultimasport.pl/275. Organiza-
torami wyścigu są Mieroszow-
skie Centrum Kultury i Gmina 
Mieroszów. Więcej na www.
mck.pl i www.facebook.com/
mckmieroszow.

(RED)

Otwarta droga 
Władze Gminy Mieroszów, 
wraz z sołtys Iwoną Ban-
durską-Szewczyk, przedsta-
wicielką unisławskich se-
niorów Barbarą Jankowską 
oraz ks. Januszem Wierzbic-
kim dokonały o�cjalnego 
otwarcia 850 metrów wy-
remontowanej drogi gmin-
nej. Głównym celem projektu 
była poprawa warunków życia 
mieszkańców Unisławia Ślą-
skiego oraz dostępności do 
obiektu użyteczności publicz-
nej - kościoła �lialnego p.w. 
Wniebowzięcia NMP.

(RED)

Gmina Mieroszów gościła 
nie tylko wspaniałych mu-
zyków, ale też wyjątkowych 
gości Olgę Szomańską oraz 
Tomasza Oświecińskiego. 
Festiwal rozpoczął się 7 lip-
ca w mieroszowskim Rynku 
musztrą paradną w wykona-
niu Orkiestry Policyjnej Ko-
mendy Wojewódzkiej z Wro-
cławia pod dowództwem 

Komendanta Adama Witiwa, 
a „Litania do Polskich Świę-
tych” w wykonaniu Spirituals 
Singers Band z Akademickim 
Chórem Politechniki Wro-
cławskiej i gościnnym wystę-
pem mieroszowskiego chóru 
„Irysy” wprawił wszystkich 
w cudowny nastrój. Drugi 
dzień to zmagania konkur-
sowe młodych wokalistów 

i warsztaty muzyczne. W 
tym roku w konkursie udział 
wzięło 6 uczestników, którzy 
zaprezentowali bardzo wy-
soki poziom. Jury w składzie: 
Tomasz Oświeciński, Olga 
Szomańśka, Ren Gosławska, 
Agnieszka Maciejewska oraz 
Maria Chmielnicka zadecy-
dowało, że zwyciężczynią te-
gorocznego konkursu została 

Muzyczna uczta
Za nami 3 dni muzycznej uczty, jaką był IV Festiwal im. Włodka 

Szomańskiego „Nie tylko Gospel”  w Mieroszowie.

Anna Poszelużna, II miejsce 
zajęła Marta Linowska, a na 
III miejscu uplasowała się Ni-
kola Busz. Trzeci dzień festi-
walu przyciągnął najwięcej 
widzów, zwłaszcza koncert 
„Musicale, musicale…” w wy-
konaniu artystów z Teatru im. 
Danuty Baduszkowej z Gdyni.

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które 
wsparły festiwal, a przede 
wszystkim Elżbiecie Szo-
mańskiej - pomysłodawczyni 
i dyrektor artystycznej, bez 
której zapału, zaparcia, chęci 
i siły nie mógł by on się od-
być. „Aby rozpalić w innych 
ogień – trzeba samemu pło-
nąć…” , to właśnie Pani Elż-
bieta rozpala ogień wśród 
mieszkańców Mieroszowa i 
wydobywa z nich najgłębsze 
pokłady energii. Festiwal to 
okazja do integracji i wspól-
nego przeżywania pięknych 
chwil. Już od dziś zaczyna-
my przygotowywać się do V 
edycji Festiwalu, przed nami 
cały rok pracy, ale z pewno-
ścią będzie ona wyjątkowa 
– podkreślił w imieniu orga-
nizatorów Marcin Raczyński, 
burmistrz Mieroszowa.

(MS)
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Ruszyła budowa kolej-
nych boisk wielofunkcyj-
nych na terenie Gminy Stare 
Bogaczowice.

Nowe obiekty powstają 
w Cieszowie, Chwaliszowie i 
Starych Bogaczowicach. - Do-
celowo każde sołectwo będzie 
posiadało na swoim terenie 
taki obiekt sportowy. Cieszą 
się one dużym zaintereso-
waniem- utwierdza nas to w 
przekonaniu, że takie inwesty-

cje są potrzebne - mówi Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

Boiska powstają w ramach 
zadania „Budowa trzech ogól-
nodostępnych obiektów re-
kreacyjnych w Gminie Stare 
Bogaczowice w miejscowo-
ściach Cieszów, Chwaliszów i 
Stare Bogaczowice” do�nan-
sowanego przez Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

(IL)

Cykl wycieczek wakacyj-
nych, organizowanych przez 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach, rozpoczęła wi-
zyta w świdnickiej pracowni 
słodkości „Ciukuruku”.

Dzieci poznały technikę 
tworzenia cukierków i liza-
ków, a także same spróbowa-
ły swoich sił i stworzyły liczne 
słodkości. Wszystkie słodycze 
wyglądały bajecznie, a smako-
wały jeszcze lepiej! Najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Stare Bo-
gaczowice zwiedzili również 
Kościół Pokoju, podziwiali 
panoramę miasta z wieży wi-
dokowej w rynku oraz spędzili 
aktywnie czas na placu zabaw 
pokonując tor przeszkód.

Wyjazd do Świdnicy był 
pierwszą z wakacyjnych wy-
cieczek organizowanych dla 
poszczególnych sołectw. 
Pomimo tego, że wycieczka 
dedykowana była sołectwom 
Chwaliszów, Jabłów i Struga to 

Będą mieli nowe boiska

Słodkie rozpoczęcie 
wakacji

duży autokar pomieścił rów-
nież dzieci z innych sołectw. 
Kolejny wyjazd organizowany 
jest 18 lipca 2017 roku. Dzieci z 
Gostkowa, Lubomina i Cieszo-
wa pojadą do Parku Linowego 
w Jedlinie Zdroju. Oczywiście 
wolne miejsca będą mogły zo-
stać wykorzystane przez dzieci 
z innych sołectw.

(IL)

Zrób zdjęcie 
i wygraj 1000 zł!
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech zapra-
sza do udziału w konkursie 
fotogra�cznym. Tegoroczny 
temat konkursu to „Człowiek 
i jego pasje - życie codzienne 
mieszkańców Gminy Stare Bo-
gaczowice”. Celem konkursu 
jest popularyzacja gminy Stare 
Bogaczowice, poprzez ukazanie 
mieszkańców gminy podczas 
pracy, wypoczynku, realizacji 
pasji. Na zwycięzców czekają 
cenne nagrody: I miejsce - 1000 
zł, II miejsce - 600 zł, III miejsce 
-300 zł. Prace należy przesłać do 
30 września 2017 roku na adres 
organizatora: Urząd Gminy Sta-
re Bogaczowice, ul. Główna 132, 
50-312 Stare Bogaczowice.

(IL)

Dyskoteki pod chmurką
Nad zalewem w Starych Bo-
gaczowicach trwa sezon wa-
kacyjny. Na gości czeka pyszny 
pstrąg, piaszczysta plaża, kąpie-
lisko oraz świetna zabawa przy 
dobrej muzyce. W każdą sobotę, 
w godzinach 20:00 – 01:00, na 
terenie zalewu organizowane są 
dyskoteki pod chmurką.

(IL)

Aktywnie i bezpiecznie
W Starych Bogaczowicach 
rozpoczął się drugi tydzień 
półkolonii letnich. W ramach 
półkolonii dzieci, pod okiem 
pedagogów, uczestniczą w za-
jęciach artystycznych, grach i 
zabawach sportowych, warszta-
tach kulinarnych i wycieczkach 
pieszych – ostatnio wędrowały 
w okolicach zalewu i piekły kieł-
baski na ognisku. Organizato-
rami półkolonii jest Fundacja 
Edukacyjno-Społeczna „Polny 
Kwiat”.

(IL)

Remontują 
drogi
Dwie inwestycje drogowe 
na terenie Gminy Czarny 
Bór są w trakcie realizacji, 
a kolejna rozpocznie się 
w najbliższych dniach. W 
Borównie trwa odbudowa 
drogi gminnej – dz. nr 79 i 80 
– łącznie 350 mb. Na ten cel 
gmina pozyskała z budżetu 
państwa 227 558 zł, a całko-
wity koszt inwestycji wynosi 
230 044,78 zł. Drugą inwe-
stycją jest przebudowa drogi 
gminnej w Grzędach – dz. nr 
310. Zadanie to �nansowane 
jest ze środków własnych 
budżetu gminy, a jego koszt 
wynosi 63 572,55 zł. Wyko-
nawcą obu inwestycji jest 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów z sie-
dzibą w Świdnicy. Z kolei w 
miniony poniedziałek w sie-
dzibie Urzędu Gminy Czarny 
Bór miało miejsce podpisa-
nie umowy na realizację in-
westycji „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rol-
nych w Czarnym Borze – dz. 
nr 641, 62/1 i 111 – 0,9 km”. 
Zgodnie z umową, roboty 
będą prowadzone na ulicy 
Polnej (na odcinku od ulicy 
Wałbrzyskiej do ulicy Świer-
kowej) oraz na ulicy Jarzę-
binowej. Wykonawcą robót 
jest �rma Strabag Infrastruk-
tura Południe Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu. Cał-
kowity koszt zadania wynosi 
488 197,79 zł, z czego 226 
800 zł pozyskano z budżetu 
Województwa Dolnośląskie-
go w formie dotacji celowej.

(RED)

W poniedziałek w Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu 
odbyło się o�cjalne ogło-
szenie wyników konkur-
su na utworzenie nowych 
żłobków i miejsc w istnie-
jących już placówkach na 
terenie Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Do�nansowa-
niem została objęta m.in. 
placówka w Strudze.

Do ogłoszonego przez 
Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy konkursu zgło-
szono 6 projektów. Cztery z 
nich otrzymały do�nanso-
wanie, w ramach którego 
za kwotę 4,3 mln złotych 
(przy 3,64 mln zł) wsparcia 
ze środków unijnych zostaną 
s�nansowane 122 miejsca w 
żłobkach w gminie Stare Bo-
gaczowice i w Świdnicy.

Głównym celem projek-
tu obejmującego rozwój 

lub wyposażenie żłobków 
i klubów malucha, jest 
umożliwienie powrotu do 
aktywności zawodowej ro-
dzicom i opiekunom, którzy 
są bez pracy i chcą wrócić 
na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim, rodziciel-
skim lub wychowawczym, 
a mają problem z zapew-
nieniem opieki dla swoich 
dzieci. W placówkach, które 
otrzymały dofinansowanie 
opieka nad dziećmi bę-
dzie bezpłatna, lub będzie 
się wiązała z symboliczną 
opłatą.

Wśród bene�cjentów 
znaleźli się Ramona Bukow-
ska – Mucha i jej Przedszko-
le „U Mikołaja” z partnerem 
Gminą Stare Bogaczowice, 
którzy dostaną dotację na 
utworzenie 16 miejsc w 
żłobku w Strudze.

(IL)

W Strudze będzie 
żłobek

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Roman Szełemej, Ramona Buukowska - 
Mucha i Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

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 

Zatrudnię 
kierowcę

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 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

R E K L AMA

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu 
ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy Walim – 

(www.walim.pl: menu Dla inwestora – Przetargi 
i ogłoszenia) zostały wywieszone na okres od 

13.07.2017 r. do 03.08.2017 r. wykazy: 
Nr 10/2017 z dnia 13.07.2017 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży 
oraz nr 11/2017 z dnia 13.07.2017 r. 

nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do dzierżawy.

Młodzi kolarze LKKS Gór-
nik Wałbrzych-DZT Service 
Świebodzice, uczestniczą 
właśnie w jednym z najważ-
niejszych sprawdzianów 
sezonu, którym jest Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży 
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

Pod wodzą trenera Jaro-
sława Nowickiego rywalizuje 
ośmiu juniorów młodszych: 
Patryk Tomulik, Adrianna Ra-
sińska, Dominik Kopiwoda, 
Kinga Kopiwoda, Karol Woź-
niak, Wiktoria Węgrzynowska, 
Adam Sazanowicz i Julia Ko-
walska.

- O wartości naszego zespo-
łu wymownie świadczy fakt, 
że stanowimy około 45 pro-
cent reprezentacji Dolnego 
Śląska. Nie stawiamy zawod-
nikom wysoko poprzeczki, 
ale w 10-kilometrowej jeździe 
indywidualnej na czas wśród 
dziewcząt liczymy na jedną w 
pierwszej „10”, dwie w „20” i 3 
w „30”, a jeśli chodzi o chłop-
ców – Woźniaka stać na miej-
sce w „15”, a Kopiwodę w „30”. 
Wyścig ze startu wspólnego 
będzie, jak zwykle loterią, ale 
jesteśmy dobrej myśli – ocenił 
dla Tygodnika DB2010 zasłu-
żony szkoleniowiec.

Zagrają z Czechami
28 lipca o godz. 20.00 w Hali 
W i d o w i s k o w o - S p o r t o w e j 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu re-
prezentacja Polski koszykarzy 
zagra w spotkaniu towarzy-
skim z Czechami. Ceny biletów: 
30 zł – normalny, 25 zł – ulgowy. 
Bilety dostępne w sprzedaży na 
stronie abilet.pl oraz w Hotelu 
Aqua Zdrój. Uwaga: godzina 
spotkania może ulec zmianie.

(RED)

Liga MTB XC
Przed nami kolejna odsłona 
Ligi MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Czwarta edycja od-
będzie się w sobotę 15.07.2017 
na trasach rowerowych w Jugo-
wie. Wyścigi będą rozgrywane 
dla zawodników i zawodniczek 
w wieku od 2 do 14 lat star-
tujących w kilku kategoriach 
wiekowych min. młodzik i mło-
dziczka, żak i żakinie, szkraby 
i krasnale. W dniu zawodów 
biuro przyjmujące zgłoszenia 
będzie czynne od godz. 9:00 
pod adresem: Gimnazjum nr 1. 
przy ul. Głównej 105. Organiza-
torem Ligi MTB XC Aglomeracji 
Wałbrzyskiej jest Centrum Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu, natomiast 
IV edycję wyścigu przeprowadzi 
Gmina Nowa Ruda.

(RED)

Bardzo pracowicie za-
kończyli sezon piłkarze Vic-
torii Wałbrzych. 4 zespoły 
tego klubu wzięły udział w 
turnieju Tatry-Cup 2017, w 
którym - w 7 kategoriach - 
wzięło udział 128 zespołów.

- Najlepiej wypadła dru-
żyna w kategorii żak, która 
dotarła do �nału, pokonując 
po drodze zespoły m.in. z 
Krakowa, Gdańska, Radomia, 
Radomska, Płocka, czy szkoc-
ką drużynę Eagles Glasgow. 
W �nale młodzi wałbrzysza-
nie zmierzyli się z Akademią 
Piłkarską Romana Koseckiego 
Kosą Konstancin i - mimo prze-
wagi naszego zespołu przez 
większą część meczu padł 
remis 0:0. W rzutach karnych 
lepsi okazali się zawodnicy z 
Konstancina, którzy wygra-

li 1:0. Najlepszym strzelcem 
turnieju był Krystian Worski z 
Victorii, a nagrodę dla wyróż-
niającego się zawodnika z rąk 
70-krotnego reprezentanta 
Polski Piotra Świerczewskiego 
otrzymał Wojciech Derkacz. 
Pozostałe zespoły Victorii za-
jęły następujące miejsca: ju-
niorzy młodsi i trampkarze 6, a 
drużyna orlików zajęła 7 miej-
sce. W każdej kategorii starto-
wało od 16 do 24 zespołów, 
tak więc start zespołów Victo-
rii należy uznać za bardzo uda-
ny. Tym bardziej, że w turnieju 
startowało wiele znanych klu-
bów ligowych i bardzo dobre 
zespoły ze Szkocji i Ukrainy 
– relacjonuje trener Mirosław 
Furmaniak, który również 
otrzymał wyróżnienie.

(RED)

Victoria w �nale

Drużyna żaków z trenerem Mirosławem Furmaniakiem.

Egzamin na OOM

Dotychczasowe, obiecują-
ce wyniki, zostały osiągnięte 
mimo bardzo skromnego bu-
dżetu. Kolarzom przyznano 
z urzędu miejskiego na ten 
rok 28 tys. zł., co stanowi ok. 
czwartej części potrzeb klubu. 
O dodatkowe środki i pomoc 
klubowi w innej postaci dba-
ją rodzice zawodników oraz 
sponsorzy, z których przede 
wszystkim należy wymienić 
Jolantę Suławę z DZT. Nie za-
głębiając się w szczegóły, po-
dobne „górnikom” rezultaty 

przyjęliby z pocałowaniem 
ręki krajowi �nansowi poten-
taci w tej dyscyplinie wśród 
młodzieży... Należy zatem 
oczekiwać, iż kolejne dobre 
starty (m. in. w sierpniu kolarzy 
czekają Górskie MP) zamierza-
jących pójść w ślady Dariusza 
Baranowskiego, Radosława 
Romanika i Joanny Ignasiak, 
wpłyną na późniejsze decyzje 
o dotacjach z miejskiego bu-
dżetu. Nie wszyscy mogą być 
futbolistami...

Andrzej Basiński

Wałbrzyska ekipa kolarska na OOM. Od lewej: Tomulik, Rasińska, 
D. Kopiwoda, K. Kopiwoda, Woźniak, Wegrzynowska, Sazanowicz, 
Kowalska.
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

USŁUGI

(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) 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. 

(3) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(7) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie na 

Podgórzu – 56 m2 + ogród. 

Ogrzewanie gazowe. 82 tys. zł. 

Tel. 695 87 19 94.

(3) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

KUPIĘ

(12) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

militaria, �gurki i patery z okresu 

PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 

inne przedmioty. Tel. 604-574-

501.

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 
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

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 
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 
miejskie, 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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(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

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

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, 84m2, 2p(4)cena 259tys.
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 domków, 
100m2, 4 pokoje, 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

PIASKOWA GÓRA, 40 m2, 
widna kuchnia, PEŁEN ROZKŁAD 
POMIESZCZEŃ! Duży balkon, do 
wprowadzenia, W BLOKU CZTE-
ROPIĘTROWYM , 125.000 tys. Zł do 
negocjacji, Kontakt 535-285-514

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

3 pokoje po remoncie, 48m2, 3 
piętro GARAŻ, ogrzewanie MIEJ-
SKIE 99 000zł Boguszów Gorce  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

Podzamcze 2 pokoje 48m2, do 
wprowadzenia, 1 piętro, 146 000zł  
tel. 577-263-955

2 pokoje z dużym balkonem, 
Podzamcze, 51 m2, DO WPRO-
WADZENIA, 159 500zł. 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

Kawalerka na Podzamczu do 
wprowadzenia 11 piętro-60tys 4 
piętro- 64 900zł

 tel. 577-263-955

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 bardzo 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. 40m2, 1p, cicha okolica, 
cena 69 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, 75tys.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.
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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


