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R E K L AMA

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 :

informacje: osobiście
Centrum Kredytowe BEATU$
Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 2/1
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00

ZAPRASZAMY

SZYBKA 
GOTÓWKA
DO 25 tys. zł

na „OŚWIADCZENIE”

Trudny    Klient  

ŁATWY    KREDYT

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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- Jest niezwykle trwały i elegancki. Dom czy 
mieszkanie wykończone granitem to gwaran-
cja trwałości i estetyki na całe życie – mówią 
właściciele � rmy Sob-Bud ze Strzegomia, któ-
ra specjalizuje się w produkcji wyrobów gra-
nitowych.

Granit ze złóż w okolicach Strzegomia jest zna-
ny na całym świecie. W wyrobiskach jest dostęp-
ny w dużych blokach, co ułatwia jego obróbkę. 
Odpowiednie cięcie i polerowanie podkreśla jego 
walory estetyczne oraz wytrzymałość i kwasood-
porność. Ze względu na to, że granit występuje w 
różnych barwach (najczęściej jest szary, czasami 
prawie biały, biało-różowy, a także zielony, czer-
wony) jest doskonałym materiałem od wieków 
wykorzystywanym w budownictwie. Jest po-
wszechnie stosowany jako kamień budowlany, z 
którego powstają bloki, krawężniki, kostka, czy 
grys) oraz dekoracyjny.

- Nasz zakład specjalizuje się w produkcji i 
montażu dekoracyjnych wyrobów granitowych. 
Naszym klientom oferujemy, między innymi, bla-
ty kamienne do kuchni i łazienek, parapety, po-
sadzki i tarasy, schody, ogrodzenia, a także elewa-
cje oraz kominki. Nasi doświadczeni pracownicy 
na miejscu: w remontowanym mieszkaniu, biurze 
czy budowanym domu, dokonają szczegółowych 
oględzin miejsca inwestycji, dokonają niezbęd-
nych pomiarów i doradzą najlepsze rozwiązanie. 
Wieloletnie doświadczenie w branży oraz mnó-
stwo zrealizowanych przez naszych fachowców 
inwestycji sprawiają, w połączeniu z atrakcyjny-
mi cenami, że nasza szeroka oferta jest najlepsza 
na rynku. Zainteresowanych współpracą z naszą 
� rmą zapraszamy do kontaktu pod numerem te-
lefonu: 733 018 218 - zachęcają właściciele � rmy 
Sob-Bud ze Strzegomia.

(TP)

Granit – inwestycja na lata

R E K L AMA
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 
alimentacyjnych i wychowawczych tj: „500+”. 

wraz z wymaganymi dokumentami 
na nowy okres zasiłkowy tj: 2017/2018, można składać już od 01 sierpnia 2017 roku.

Gdzie składa się wnioski?
Wnioski o w/w świadczenia
• można złożyć samodzielnie i bez kolejki za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, 

portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, e-puap.gov.pl, PUE ZUS, 
a także w:
• Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 9, 

pok. nr 4 (parter) oraz pok. nr 27 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, we wtorki do 17.00,
• Biurze Obsługi Klienta MOPS w Wałbrzychu przy ul. Ludwika van Beethovena 1, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
• Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
• Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy od 01 sierpnia 2017r. ulegną zmianie wzory wniosków 
o świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenie wychowawcze „500+”.

Druki w/w wniosków na okresy zasiłkowe: 2016/2017; 2017/2018, będą dostępne niezwłocznie po zakończeniu procesu 
legislacyjnego i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP (po 20 lipca 2017r.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu informuje:

W sobotnie popołudnie w 
malowniczych Grzędach w 
gminie Czarny Bór odbył się 
VII Festyn nad Grzędzkim 
Potokiem.

Pogoda dopisała i na bo-
isku za świetlicą zjawiło się 
mnóstwo rodzin z dziećmi. 
Organizatorzy przygotowali 
całą masę atrakcji. Były stoiska 
gastronomiczne, na których 
można było skosztować m.in. 
domowych wypieków grzędz-

14 lipca 2017 r.  w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim we Wrocławiu odbyło 
się uroczyste spotkanie, na 
którym Wojewoda Dolno-
śląski Paweł Hreniak prze-
kazał promesy na realizację 
zadań mających na celu 
zapobieganie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 
wydane przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

W spotkaniu uczestniczyła 
również minister Elżbieta Wi-
tek, która podkreśliła, że wnio-
sków złożonych przez samo-
rządy jest tak dużo, że z uwagi 

na ograniczone możliwości 
�nansowe do�nansowanie 
może otrzymać jedynie część 
samorządów. Promesy MSWiA 
otrzymały 22 gminy i 3 powia-
ty. Największe do�nansowa-
nie wśród powiatów i jedno 
z największych ze wszystkich 
samorządów otrzymał Powiat 
Wałbrzyski. 

- Kolejny już raz Powiat 
Wałbrzyski otrzymał jedno 
z najwyższych dofinanso-
wań z czego jestem bardzo 
dumny. Jak już wspomniała 
Pani Minister Elżbieta Witek, 
wniosków o dofinansowa-
nie składanych są ogromne 

ilości. Dlatego trzeba być 
naprawdę skutecznym w 
działaniach, aby te środki 
otrzymać, co czynię ja wraz z 
moimi współpracownikami z 
zarządu powiatu i przy wspar-
ciu pracowników naszego 
urzędu, za co im wszystkim z 
tego miejsca serdecznie dzię-
kuję - powiedział odbierając 
promesę Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura.

Podczas uroczystości Woje-
woda wręczył promesy przed-
stawicielom 25 samorządów z 
Dolnego Śląska o łącznej war-
tości 12,371 mln złotych.

(GŁ)

Promesa dla powiatu

 Festyn nad Grzędzkim Potokiem
kich gospodyń, malowanie 
twarzy oraz wiele zabaw i kon-
kursów dla dzieci i młodzieży 
(szukanie piłeczek w stogu sia-
na, test znajomości wiedzy o 
gminie Czarny Bór, zabawa w 
karetę, przeciąganie liny, wy-
ścigi w parach itd.). Dzieci mo-
gły też poszerzyć swoją wie-
dzę o powiecie wałbrzyskim 
pozyskując te informacje od 
obecnych na festynie radych 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 

Do wspólnego biesiadowania 
zapraszały zespoły „Radość” 
oraz „Grzędowianki”, a wie-
czorem rozpoczęła się zabawa 
taneczna prowadzona przez 
DJ-a. Wspaniała zabawa trwa-

ła do późnych godzin wieczor-
nych. Nagrody w konkursach 
ufundowali współorganiza-
torzy: Powiat Wałbrzyski oraz 
Gmina Czarny Bór.

(GŁ)
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PRACOWNIK 
PRODUKCJI 

Miejsce pracy: Biskupice Podgórne 
pod Wrocławiem z bezpłatnym dojazdem

Oferujemy:
• Pracę w systemie jednozmianowym
• Wynagrodzenie 2300zł  
• Umowę o pracę

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy 
o przesłanie CV na adres: praca@max-power.com.pl 

lub kontakt pod numerami: 512-076-325 , 71/75-785-702.

PRACA

PRACA

R E K L AMA

Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej S.A. w 
Wałbrzychu informuje, że 
w dniach od 24 lipca (po-
niedziałek) do 5 sierpnia 
(sobota) 2017 roku będzie 
realizowana wymian głów-
nej magistrali ciepłowni-
czej przechodzącej pod 
ulicą Wieniawskiego w 
Wałbrzychu.

- W związku z powyższym 
mieszkańcy osiedla Podzam-
cza będą pozbawieni dostaw 
ciepłej wody. Za wynikłe nie-
dogodności serdecznie prze-
praszamy – mówi Franciszek 
Waśniowski, prezes PEC S.A.

Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej S.A. w Wałbrzy-

chu wykorzysta nowoczesną 
technologię przy wymianie 
głównej magistrali ciepłowni-
czej przebiegającej pod ulicą 
Wieniawskiego i zasilając wy-
konywania przecisków drogo-
wych ą w Ciepło Systemowe 
osiedle Podzamcze. Dzięki wy-
korzystaniu tej metody ruch 
drogowy będzie mógł oby-
wać się w sposób ciągły i bez 
żadnych zakłóceń. Nie trzeba 
będzie stać w korkach lub 
rozważać przemieszczanie się 
alternatywnymi trasami wio-
dącymi przez ulicę Ogrodową 
lub de Gaulle’a. Nie zostanie 
też naruszona nawierzchnia 
drogi i chodników.

(RED)

Wymiana magistrali

24 lipca rozpocznie się wymian głównej magistrali ciepłowniczej 
pod ulicą Wieniawskiego w Wałbrzychu.

Niewielu ludzi na świecie o 
tym wie i pamięta. To właśnie 
Francja podarowała Stanom 
Zjednoczonym Statuę Wolności. 
Jest to posąg znany na całym 
świecie. Jego uroczyste otwar-
cie miało miejsce w 1886 roku, 
a dokonał go prezydent Stanów 
Zjednoczonych Grover Cleve-
land przy wtórze salw z 21 dział, 
ryku syren mgłowych na okrę-
tach i olśniewających błyskach 
fajerwerków. Od tamtego dnia 
pasażerowie statków wpływają-
cych do portu w Nowym Jorku 
widzą wspinającą się w niebo 
monstrualną postać kobiety z 
pochodnią wolności w ręku. 
Znajduje się ona na położonej 
blisko portu maleńkiej wyspie 
Bedloe (obecnie Liberty Island, 
czyli Wyspa Wolności).

Statuę zbudowano w Pary-
żu w 1884 roku i przekazano ją 
ambasadorowi USA jako dar od 
narodu francuskiego dla naro-
du amerykańskiego. Piedestał 
zaprojektował amerykański ar-
chitekt Richard Morris Hunt. Ma 

Stanisław 
Michalik

Gdzieś daleko – od Statuy Wolności
„Dajcie mi waszych zmęczonych, waszych biedaków. Wasze zgromadzone tłumy tęskniące, 
by odetchnąć wolnością…”

(Emma Lazarus, „Nowy Kolos”)

on 46 m wysokości. Sama statua 
ma 46 m wysokości, a więc ko-
niec płomienia pochodni znaj-
duje się na wysokości ok. 92 m 
nad ziemią. Posąg waży 229 ton, 
a u stóp bogini ma pęknięte 
kajdany. Korona z siedmiu pro-
mieni oznacza wolność rozprze-
strzeniającą się przez siedem 
mórz na siedem kontynentów. 
Spiralowe schody wewnątrz sta-
tuy umożliwiają zwiedzającym 
wejście aż na koronę, to jest tak 
jak na dwunaste piętro wieżow-
ca.

Statua narodziła się z fran-
cuskiej polityki. W 1865 roku na 
tronie francuskim zasiadł Napo-
leon III. Wraz z tym rozwiały się 
nadzieje na ustanowienie nowej 
Republiki Francuskiej. Środowi-
sko inteligencji paryskiej wpa-
dło na pomysł stworzenia takie-
go pomnika, który stanowiłby 
uznanie dla wielkiej republiki za 
Atlantykiem. Twórcą Statuy był 
młody rzeźbiarz z Alzacji Frideri-
co August Bartholdi, a wspoma-
gał go inżynier Aleksandro Gu-
stav Ei�el, który zaprojektował 
rusztowanie ze stali. Nazwisko 
Ei�el nie wymaga szczególnych 
wyjaśnień. O jego niepowta-

rzalnym paryskim postumencie 
postaram się jeszcze napisać w 
osobnym felietonie.

Co się stało, że piszę dziś o 
jednym z najgłośniejszych cu-
dów świata – amerykańskiej 
Statule Wolności? Myślę, że 
łatwo się tego domyśleć. Moje 
zdumienie wywołał fakt przy-
jazdu do Polski nowego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych, 
Donalda Trumpa. Wszystkie 
dotychczasowe wizyty zagra-
niczne prezydentów USA były 
czymś w rodzaju misji pań-
stwowej, mającej na celu uzna-
nie dla odwiedzanego kraju za 
jego osiągnięcia w umacnianiu 
wolności i demokracji. Nie jest 
zagadką dla nikogo na świecie, 
że to, co wyczynia rząd PiS-
-owski w Polsce, budzi niepokój, 
a w tej chwili wręcz przerażenie 
zdecydowanej większości spo-
łeczeństwa wolnościowego w 
naszym kraju i na świecie. Obec-
ność prezydenta USA w Polsce 
to swego rodzaju legitymizacja 
tego, co się u nas dzieje, a więc 
woda na młyn uzurpatorów, 
którym wydaje się, że skutkiem 
uzyskanej w wyborach większo-
ści parlamentarnej, mogą czynić 

wszystko, co im się podoba, ła-
miąc konstytucję i ograniczając 
do zera suwerenność organów 
sądowych. Ostanie wydarzenia 
z kolejną nocną przepychanką 
polityczną w Sejmie, a następ-
nie obstawionym przez policję 
Senacie, dowodzą nieodparcie, 
że takie hasła jak wolność i de-
mokracja nie mają od dłuższego 
czasu w tym kraju miejsca.

USA ma dar narodu francu-
skiego – Statuę Wolności, Paryż 
ma Wieżę Ei�a, którą może się 
szczycić na całym świecie. My 
- Polacy - mamy w stolicy dar 
narodu radzieckiego –Pałac Kul-
tury i Nauki. I wcale nie uważam, 
że nie jest to powód do dumy. 
Pałac był przez lata ze względów 
politycznych symbolem Warsza-
wy, a dziś pozostaje nadal waż-
nym miejscem jako zabytek ar-
chitektury i przypomnienie tych 
czasów, o których chcielibyśmy 
jak najszybciej zapomnieć. Nie-
stety, będziemy - jak się okazu-
je - jeszcze długo o tym pamię-
tać. Wracamy bowiem znów do 
tego samego, co było w PRL-
-u. Jesteśmy wyprowadzani z 
zachodniego kręgu wartości. 
Wybór jest prosty - jeżeli nowa 
ustawa sądowa będzie przyjęta, 
oznacza to podporządkowanie 
sądów woli politycznej, a jest to 
wschodni model, oparty na sile 
i pieniądzu, znany nam z Rosji 
Putinowskiej lub Białorusi.

Wicemarszałek Bogdan Bo-
rusewicz (PO) używał  w senacie 
mocnych słów: „To amputowa-
nie systemu sądowego w Polsce, 
niezależności, która jest pod-
stawą funkcjonowania sądów, 
mówił też o niekonstytucyjności 
ustawy o ustroju sądów”. Pod-
kreślał, że naruszona zostanie 
zasada niezawisłości i niezależ-
ności, bo prokurator generalny, 
który jest politykiem, będzie po-
woływał prezesów i wicepreze-
sów wszystkich sądów.

Obecna władza zniszczyła 
już Trybunał Konstytucyjny, te-
raz dokonuje unicestwienia su-
werenności Sądu Najwyższego i 
wszystkich organów sądowych. 
Fundament systemu demokra-
cji, oparty na trójwładzy, prze-
staje istnieć. Zewsząd słychać na 
ten temat głosy krytyczne naj-
większych autorytetów świata 
nauki i kultury.

Z tego co się dzieje w Polsce 
może się cieszyć nasz imperial-
ny sąsiad – Rosja Putinowska. 
Powoli, choć wyraźnie wracamy 
do obozu krajów demokracji lu-
dowej. Można się spodziewać, 
że wkrótce na naszym Placu 
Zwycięstwa stanie nowy monu-
ment. Będzie to znacznie wyższa 
od Pałacu Kultury statua z posą-
giem Jarosława K, z wzniesio-
nym do góry ramieniem, w nim 
sierp i młot – obelisk nie mający 
sobie równego, dar Putina - za 
zasługi dla narodów Wschodu. 
Warszawa - tak jak Paryż - jest 
godna tego by mieć swoją Sta-
tuę Wolności! I będzie ją miała – 
za cenę utraty wolności. Wiado-
mo, jak w życiu – coś za coś! Koń 
Trojański z tego by się uśmiał!
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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 - 1 000 PLN - OSTATNIE 15 MIEJSC                    08.08.2017 - 19.08.2017 - 1 150 PLN - OSTATNIE 17 MIEJSC

17.08.2017 - 28.08.2017 - 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:
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

04.09.2017 - 11.09.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 25 MIEJSC          11.09.2017 - 21.09.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 22 MIEJSCA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
30.07-10.08.2017, 08-19.08.2017, 17-28.08.2017 - 1400 PLN

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

Gmina Mieroszów
Praca wre
Remont i termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Mieroszo-
wie nabiera tempa. Trwa wymiana 
okien oraz kotłów wraz z instalacją 
centralnego ogrzewania. Jednocze-
śnie prowadzone są prace związane 
z wymianą instalacji elektrycznej. 
Wszystko to dzieje się podczas wa-
kacji, aby dzieci mogły wrócić do już 
częściowo wyremontowanej szkoły. 
Od września będą mogły uczyć się 
w lepszych warunkach. Uczniowie 
oraz ich rodzice czekali na tę inwe-
stycję ponad 30 lat.

(RED)

Wypełnij ankietę
Burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński zaprasza do wypełnie-
nia ankiety dotyczącej wymia-
ny źródeł ciepła w budynkach i 
lokalach mieszkalnych. - Gmina 
Mieroszów zamierza przystąpić do 
programu związanego z moder-
nizacją kotłowni oraz systemów 
grzewczych w budynkach miesz-
kalnych. W związku z powyższym 
niezbędne jest rozpoznanie Pań-
stwa potrzeb we wskazanym za-
kresie. Poniżej link do wypełnienia 
ankiety: http://kotlownie.badanie.
net/. Ankiety będą zbierane w ter-
minie do 31 lipca 2017 roku. Zapra-
szam do wypełnienia ankiety – ape-
luje burmistrz Marcin Raczyński.

(RED)

Tegoroczna edycja Kontekstów 
rusza 21 lipca. Zaczynamy hucznie, 
bo od pokazu �lmu Jana Lenicy 
„Labirynt” – pełnej symboliki ani-
macji stanowiącej metaforyczną 
opowieść o antyutopijnym prze-
słaniu. Po o�cjalnym otwarciu, na 
które zapraszamy do Kinoteatru 
Zdrowie, ruszymy eksplorować 
Sokołowsko szlakiem wyznaczo-
nym przez kontekstowych arty-
stów i artystki. Na spacer po zaka-
markach miasteczka publiczność 
Kontekstów pójdzie razem z per-
formerami: Alastairem MacLenna-
nem, Przemysławem Kwiekiem, 
Jasmin Schaitl i Ralfem Petersem 
z grupy KörperSchla�Klang. W 
�lmową podróż festiwalowiczów 
zabiorą: pionierka sztuki femini-
stycznej z Austrii, VALIE EXPORT 
i Benjamin Cook z brytyjskiego 
LUXa. Nie tylko publiczność tra� w 
ręce artystów. Twórczej obróbce 
poddana zostanie również prze-
strzeń miejska, w którą ze swoimi 
instalacjami wkroczą: Ewa Partum, 

Yola Kudela, Joanna Rajkowska i 
Andreas Saava.

Sobota na Kontekstach to dzień 
wernisażu wystawy „Sztuka według 
Andrzeja Mroczka” dokumentu-
jącej działalność kultowej galerii 
Labirynt. Otwarciu ekspozycji to-
warzyszyć będzie debata „Andrzej 
Mroczek In Memoriam”. Sobota to 
również czas eksploracji wieży Sa-
natorium Brehmera. Na kolejnych 
kondygnacjach budynku uczestnicy 
festiwalu zobaczą fotogra�e Miko-
łaja Smoczyńskiego, instalację Katy 
Connor i zdjęcia Zygmunta Rytki. 
Na miłośników sztuki performan-
ce czekają wystąpienia Franziscy 
Siegrit, Zdzisława Kwiatkowskiego, 
Ralfa Petersa i Przemysława Kwieka. 
Dojdzie też do interwencji w prze-
strzeń publiczną za sprawą działań 
Roberta Mainki, a swoją instalacje 
zaprezentuje Agnieszka Zalotyńska. 
Dzień drugi to kolejne spotkanie z 
�lmem – w planie pokaz �lmowej 
dokumentacji twórczości VALIE 
EXPORT, któremu towarzyszyć bę-

dzie spotkanie z artystką oraz druga 
część prezentacji �lmów LUXa ze 
wstępem Benjamina Cooka.

Trzeci dzień festiwalu upłynie 
pod znakiem sztuki performance, a 
wszystko za sprawą performujących 
tego dnia: Marlene Haring, Ewy Za-
rzyckiej, Igora Stahniva, Oleksandra 
Maksymowa, Jagody Kozon, Prze-
mysława Kwieka i Ralfa Petersa. 
Festiwalowicze zostaną zabrani na 
performatywny spacer, którego 
przewodnikami będą Robert Bean i 
Barbara Lounder. Zajrzymy również 
do Kinoteatru Zdrowie, gdzie Józef 
Robakowski pokaże �lm „5 akcji ar-
tystycznych łódzkiej Galerii Mania-
kalnej z 1989 roku”, a swoją prezen-
tację będzie miała Galeria Entropia 
oraz Ines Amado z performatyw-
nym Bread Matters. Kontynuacją 
spotkań wokół postaci Andrzeja 
Mroczka będzie panel dyskusyjny 
poświęcony działalności galerzysty, 
w którym udział wezmą artyści, w 
tym m. in. Janusz Zagrodzki, Woj-
ciech Stefanik i Robert Bean.

Festiwal w Sokołowsku
Performerzy i performerki zdo-

minują również przedostatni dzień 
festiwalu. Sanatorium Brehmera 
wraz z Multimediami i przestrzenią 
okalającą budynek przejmą: Zo�a 
Kuligowska, Vitalii Shupliak, Marta 
Kotwica, Ralf Peters, Przemysław 
Kwiek i Krzysztof Żwirblis. Krzyszto-
fa Żwirblisa będzie można spotkać 
również w Kinoteatrze Zdrowie. 
Tam na festiwalowiczów czekać 
będą także: Gerard Lebik, Wojciech 
Stefanik, Olha Czychryk, Robert 
Bean i Barbara Lounder. Wyjdziemy 
również w przestrzeń miejską. Inter-
wencji na Placu Kieślowskiego do-
kona katharinajej, natomiast ulica 
Główna tra� w ręce Janusza Bałdygi. 
Miłośników sztuki �lmowej w po-
dróż po ruchomych obrazach zabie-
rze Piotr Krajewski z Międzynarodo-
wego Biennale Sztuki Mediów WRO.

Ostatniego dnia Konteksty zo-
staną oddane w całości młodym 
twórcom. Tego dnia w Sokołowski 
park wypełnią działania stanowią-
ce interpretację hasła przewodnie-
go festiwalu, czyli „Tak to jest”. A 
wszystko za sprawą artystów i ar-
tystek młodego pokolenia, którzy 
zgłosili się do Platformy Otwartej 
festiwalu Konteksty.

Więcej informacji na stronie so-
kolowsko.org.

(RED)

Znamy już program tegorocznej edycji festiwalu Konteksty w Sokołowsku. Impreza rozpocznie się 
21 lipca o�cjalnym otwarciem i projekcją �lmu „Labirynt” Jana Lenicy. - Potem ruszymy w przestrzeń 

Sokołowska, które na 5 dni zamieni się w międzynarodowe laboratorium sztuki efemerycznej. 
A wszystko za sprawą artystów i artystek biorących udział w 7. edycji Międzynarodowego Festiwalu 

Sztuki Efemerycznej Konteksty – mówią organizatorzy imprezy.
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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

Kiedy 18 sierpnia 2017 r. 
słuchałem wygłoszonego w 
Sejmie, kolejnego już zresz-
tą, płomiennego wystąpienia 
premier Szydło, to - daję sło-
wo - ciarki przeszły mi po ple-
cach. Beata Szydło, starająca 
się ze wszystkich sił odzyskać 
poparcie prezesa Jarosła-
wa, wygłosiła przemówienie 
godne komunistycznego 
trybuna, który obiecuje ludo-
wi pracującemu miast i wsi, 
że nie spocznie, póki go nie 
uszczęśliwi i sprawi, że bę-
dzie się dostatkach wszelkich 
pławił do woli. Beata Szydło 
wprost histerycznie krzycza-
ła, że skończył się czas, kiedy 
sędziowie krzywdzili lud pro-
sty, bo teraz sędziami będzie 
kierował najsprawiedliwszy 
z jedynie prawych i spra-
wiedliwych, czyli minister i 
prokurator w jednym, sam 
Zbigniew Ziobro. Przecież 
on, magister prawa, o prawie 
wie wszystko i jest bieglej-
szy niż wszyscy razem wzięci 
do kupy polscy i zagraniczni 
profesorowie prawa, sędzio-
wie Sądu Najwyższego, byli 
prezesi i sędziowie Trybuna-
łu Konstytucyjnego, wszelcy 
przedstawiciele prawniczych 
zawodów. Magister Ziobro 
jest od nich mądrzejszy, bo 
jego mądrość jest mądrością 
prezesa Jarosława. Oczywi-
ście Beata Szydło nie mówiła 
tego wprost, ale ja to jej wie-
cowe przemówienie z sejmo-

Janusz
Bartkiewicz

Niech nastanie spokój
wej mównicy tak odebrałem 
i tak zrozumiałem.

Później było jeszcze bar-
dziej groźnie. Oto na mównicę 
sejmową wdziera się - nie-
zgodnie z regulaminem - sam 
prezes, który do posłów, wy-
branych tak jak on w wolnych 
i demokratycznych wyborach, 
krzyczy: 

"Wiem, że boicie się praw-
dy, ale nie wycierajcie swoich 
mord zdradzieckich nazwi-
skiem mojego śp. brata, nisz-
czyliście go, zamordowaliście 
go, jesteście kanaliami."

Przyznam szczerze: cze-
goś takiego w polskim Sejmie 
(również w czasach PRL) nie 
widziałem i nie słyszałem. Wi-
dać wyraźnie, że prezes nie 
ma już żadnych zahamowań, 
a to staje się dla nas, oby-
wateli drugiego, trzeciego i 
czwartego sortu bardzo nie-
bezpieczne. Oczekuję teraz, że 
do Sejmu wpadną o�cerowie 
(namaszczeni przez Antonie-
go Macierewicza) i płazami 
szabel (specjalnie na tę oka-
zję im wydanymi) okładać 
będą niepokornych posłów z 
opozycji. Bo tak już w polskim 
Sejmie było. Za czasów wiel-
kiego Marszałka. Jednak nigdy 
dotąd, w parlamencie III RP, 
jeden poseł nie wrzeszczał do 
drugiego posła (w tym przy-
padku do posłanki Nowocze-
snej schodzącej z mównicy) 
won! Nigdy dotąd nikt w III 
RP nie obrażał w taki sposób 
polskich posłów, nikt posłów 
o zamordowanie kogokolwiek 
publicznie nie oskarżał. Nikt 
nie naruszał ich nietykalno-
ści cielesnej, co się podczas 
nocnych obrad zdarzyło, kie-
dy poseł PiS wyrywał telefon 
posłanki PO, nagrywającej to, 

co się na sejmowej ławce pre-
zesa zaczęło się dziać. Ledwie 
się powstrzymałem, aby "nie 
zasadzić kopa" mojemu te-
lewizorowi gdy zobaczyłem, 
że zwykły poseł może sobie 
wejść na trybunę, oświadcza-
jąc zarazem z butą, że czyni to 
pozaregulaminowo i z mów-
nicy bezczelnie i brutalnie 
rzucać kalumnie i oskarżenia. 
Robi to przy całkowitej apro-
bacie marszałka Sejmu Kuch-
cińskiego, znanego z tego, że 
z wielką ochotą wyznacza kary 
�nansowe posłom z opozycji 
za złamanie regulaminu Sej-
mu, a nawet niekiedy posu-
wa się do gróźb użycia Straży 
Marszałkowskiej, kiedy jakiś 
poseł z opozycji bez jego zgo-
dy i nieregulaminowo wcho-
dzi na mównicę. W przypadku 
prezesa marszałek Kuchciński 
dostał nagle paraliżu. Zapew-
ne ze strachu, że jak zareaguje, 
to ciepłą posadkę marszałka 
straci natychmiast, za przyczy-
ną jednego skinięcia paluszka 
prezesa. Zachowanie rządzą-
cej junty poselskiej wskazuje 
bez wątpliwości, że posłowie 
PiS, wzorem swego wodza, nie 
boją się już niczego, nie boją 
się odpowiedzialności karnej 
za cokolwiek. Bo przecież nie 
po to rozwalili Trybunał Kon-
stytucyjny, Krajową Radę Są-
downiczą, a teraz niszczą Sąd 
Najwyższy, aby teraz bać się 
odpowiedzialności prawnej i 
politycznej. Kruk krukowi oka 
nie wykole.

To wszystko sprawia, że 
coraz bardziej rośnie we mnie 
przekonanie, iż zamiarem pre-
zesa jest odbudowanie no-
wej Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, w której prezes się 
wychowywał, kształcił i tamty-

mi czasy tak mocno nasiąkł, że 
wolna i demokratyczna Polska 
strasznie zaczyna go uwierać. 
Stąd przemożne dążenie do 
likwidacji Trybunału Konsty-
tucyjnego, bo w PRL (za wy-
jątkiem krótkiego, bo schył-
kowego okresu) przecież go 
nie było, a rządzący uchwalali 
takie prawa, jakie im akurat 
pasowały. Stąd przemożna 
chęć do powrotu czasów, 
kiedy to nie Sejm i nie mini-
strowie oraz premier decy-
dowali o kursie politycznym, 
społecznym i gospodarczym, 
tylko I sekretarz Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej, 
którego pozycję i rolę prezes 
sam sobie wyznaczył, a jego 
posłuszni akolici i janczaro-
wie w tym go umacniają. Stąd 
przemożna chęć powrotu do 
czasu, kiedy wyroki zapada-
ły w gabinetach pierwszych 
sekretarzy, a sądy zajmowały 
się tylko ich ogłaszaniem. Mó-
wiąc krótko: realizuje się nie-
gdysiejsze wołanie suwerena 
"komuno wróć". To, co się 
obecnie dzieje w Polsce, to 
jakaś polityczna (i chyba nie 
tylko) schizofrenia parano-
idalna, bo inaczej nie mogę 
sobie tego wytłumaczyć, kie-
dy z jednej strony dekomuni-
zuje się ulice imieniem Janka 
Krasickiego, a z drugiej strony 
ludzie prezesa ślinią się do 
komunistycznych władz Chin 
Ludowych i biorą od nich 
pieniądze na budowę niko-
mu niepotrzebnego lotniska, 
które będzie nosiło imię Le-
cha Kaczyńskiego. Z jednej 
strony młodzieniec, żołnierz 
konspiracyjnej Gwardii Ludo-
wej i przewodniczący Związ-
ku Walki Młodych, który za 

to, iż walczył z bronią w ręku 
z niemieckim okupantem, 
został zakatowany bestialsko 
w gestapowskiej kaźni na 
Alei Szucha. Z drugiej strony 
komunistyczne władze Chin 
Ludowych, których czołgi na 
Placu Niebiańskiego Spoko-
ju w Pekinie rozjeżdżały de-
monstrujących Chińczyków, 
marzących o demokratycz-
nym ustroju. Z jednej strony 
kombatanci I i II Armii Wojska 
Polskiego wyzwalający kraj 
spod niemieckiej okupacji, z 
drugiej strony "bohaterowie" 
mordujący bestialsko kobie-
ty, dzieci, starców i wszystkich 
mężczyzn (paląc ich np. w 
stodole), tylko dlatego, że byli 
innej wiary lub narodowości. 
To, co w nocy z wtorku na 
środę (18/19.07.2017 r.) dzia-
ło się w polskim parlamencie, 
jest obrazem niesamowitej 
pychy i buty sejmowej junty, 
ale zaczynam żyć nadzieją, że 
w niezbyt odległym czasie zi-
ści się powiedzenie, że pycha 
i buta kroczy przed upadkiem. 
Żyję nadzieją, że tego upadku 
się doczekam i nie spełni się 
obawa jednego z protestują-
cych w obronie trójpodziału 
władzy, urodzonego w cza-
sach PRL, że w PRL przyjdzie 
mu umrzeć. Żyję nadzieją, 
że po niechybnym upadku 
sejmowej junty, zwycięska 
demokracja przez jakiś czas 
wykorzysta stworzone przez 
tę juntę prawa, aby szybko i 
skutecznie i z całą bezwzględ-
nością ICH prawa, rozliczyć 
ICH za to, że podnieśli rękę na 
to, co wspólnymi siłami zosta-
ło w Polsce po 1989 roku zbu-
dowane. I oby się to stało jak 
najrychlej i nastał spokój.

www.janusz-bartkiewicz.eu

R E K L AMA

Letnie Kino 
Plenerowe
Kolejne seanse pod chmurką i 
na leżakach co dwa tygodnie, 
w piątki: 21 lipca, godz. 21.30: 
„Percy Jackson: Morze potwo-
rów”, 4 sierpnia, godz. 21.30: 
„Życie Pi”, 18 sierpnia, godz. 
21.30: „Avatar” (rozszerzona 
edycja kolekcjonerska). Na Wie-
czory Kina Plenerowego zapra-
sza Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 
Miejsce: plac eventowy za WOK 
na terenie Starej Kopalni w Wał-
brzychu.

(RED)

Bańkowa niedziela
Zapraszamy dzieci na Dzień 
Baniek Mydlanych. Festyn od-
będzie się w najbliższą niedzie-
lę, 23 lipca, w Parku Miejskim w 
Świebodzicach. - Zapraszamy 
od godz. 12:00. W programie 
jest mnóstwo atrakcji: będziemy 
puszczać ogromne bańki, będą 
zabawy i konkursy, bańkowa 
sztafeta czy zamykanie w wiel-
kiej bańce. Do tego słodkości, 
wata cukrowa i ogromna porcja 
dobrego humoru – zachęca bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

(RED)

Remontowy lipiec
W wielu punktach Świebodzic 
można napotkać na utrudnie-
nia komunikacyjne. Największe 
występują obecnie na al. Lipo-
wych: jezdnia jest częściowo wy-
łączona z ruchu, ale po południu 
przejazd jest otwierany. Remon-
towane są także ulice: Długa, 
Sportowa, O�ar Oświęcimskich, 
Parkowa, Dąbrówki, Modrzejew-
skiej; skrzyżowanie ul. Łącznej z 
ul. Mieszka I, Ciernie. Do tej pory 
miasto wydało na naprawy ok. 
120.000 zł. Prace wykonuje ZGK 
Świebodzice sp. z o.o.

(RED)
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Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYNAGRODZENIE 
3 TYS. ZŁ I WIĘCEJ

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92, www.goliat.walbrzych.pl

R E K L AMA

W ramach organizowanych przez Gminne Centrum Biblioteczno-
Kulturalne w Starych Bogaczowicach wyjazdów wakacyjnych, dzieci i 
młodzież z Gminy Stare Bogaczowice spędziła aktywny dzień w Parku 
Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie Zdroju. Na wszystkich 
czekało moc atrakcji: trasy linowe, pontony, tor saneczkowy oraz 
ścianka wspinaczkowa. Kolejna wycieczka będzie trzydniowa (25-27 
lipca) – dzieci pojadą na obóz do Wilcza. Wszystkie informacje na temat 
planowanych wyjazdów dostępne są na stronie internetowej Gminy 
Stare Bogaczowice oraz pod numerem telefonu: (74) 844 35 03.

(IL)

Wakacje w chmurach

W Jedlinie Zdroju za-
kończyły się XI Letnie 
Warsztaty Gitarowe, na 
które zjechali młodzi gi-
tarzyści i profesorowie z 
całej Polski. Po raz trzeci 
warsztatom towarzyszył 
Festiwal Gitarowy w Jedli-
nie Zdroju.

Pierwszy dzień Festiwalu 
Gitarowego otworzył występ 
Marka Andrzejewskiego - au-
tora, kompozytora i wyko-
nawcy piosenek i współzało-
życiela Lubelskiej Federacji 
Bardów. Tego dnia wystąpił 
również Jakub Niedoborek, 
który należy do czołówki 
polskiej gitary styki i jest 
wychowankiem Katowickiej 
Akademii Muzycznej. Te mu-
zyczne spotkania odbyły się 
w Browarze Jedlinka.

Drugiego dnia festiwa-
lu - tym razem w kościele 
przy ulicy Jana Pawła II w 
Jedlinie-Zdroju - odbył się 
koncert Amor Con Chor-
des - to poznański zespół 
wykonujący szeroko pojętą 
muzykę dawną. Grupę cha-

rakteryzuje bardzo ciekawe 
instrumentarium - oprócz 
instrumentów popularnych, 
takich jak gitara, kontrabas 
czy skrzypce, muzycy wy-
korzystują również lutnię, 
�del, theorbę, cajon i wiele 
innych. Repertuar klasyczny 
tego zespołu wzbogacony 
jest o muzykę ludową cel-
tycką i katalońską. Grupa 
tworzy również autorskie 
kompozycje stylizowane na 
twórczości epoki renesansu. 
W składzie zespołu występu-
ją: Joanna Kreft, Bartłomiej 
Marusik , Henryk Kasperczak 
oraz Marcin Chenczke.

A na zakończenie festi-
walu w Parku Północnym w 
Jedlinie-Zdroju można było 
usłyszeć „Blues z Doliny Mis-
sissippi”. Tego dnia wystąpił 
grający na gitarze Romek 
Puchowski oraz Keith Dunn 
- wokalista z Bostonu, mistrz 
harmonijki. Wstęp na wszyst-
kie koncerty w ramach Festi-
walu Gitarowego w Jedlinie-
-Zdroju był bezpłatny.

(LS)

Od stycznia 2018 roku 
mieszkańcy i goście Jedli-
ny Zdroju będą mogli wiele 
spraw załatwić bez koniecz-
ności wizyty w urzędach i 
instytucjach na terenie tej 
uzdrowiskowej gminy. Gmi-
na Jedlina-Zdrój podpisała 
z Instytucję Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
(IPAW) umowę o do�nan-
sowanie projektu „Zwięk-
szenie dostępności e-usług 
w Gminie Jedlina-Zdrój” w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 Osi Prioryteto-
wej nr 2 „Technologie infor-
macyjno-komunikacyjne” 
Działania nr 2.1. „E-usługi 
publiczne” Podziałania nr 
2.1.4. „E-usługi publiczne – 
ZIT AW”, w wyniku ogłoszo-
nego w 2016 roku konkursu.

Celem przedmiotowego 
projektu jest wytworzenie 
oraz wdrożenie systemu in-
formatycznego, stanowiącego 
integralną całość, mającego 
na celu zwiększenie ilości i ja-
kości świadczonych  e-usług 
publicznych w gminie Jedli-
na-Zdrój oraz podwyższenie 
kompetencji pracowników 
Urzędu Miasta i innych jedno-
stek organizacyjnych gminy, 
w zakresie stosowania nowo-
czesnych rozwiązań IT w pro-
cesie świadczenia tych usług. 
Projekt jest ukierunkowany na 
poprawę jakości oraz efektyw-
ności administracji publicznej, 
w tym w szczególności rozwój 

adresowanych dla urzędni-
ków, mieszkańców, turystów 
i przedsiębiorców usług elek-
tronicznych.

Dzięki wdrożeniu projektu 
każdy mieszkaniec Jedliny-
-Zdroju, będzie miał możli-
wość załatwienia spraw urzę-
dowych drogą elektroniczną, 
w tym  w szczególności spraw-
dzenia stanu realizacji swojej 
sprawy, pozyskania informacji 
o rodzaju i wysokości należ-
ności, a także dokonania sto-
sownych płatności. Realizacja 
projektu zakłada uruchomie-
nie 33 usług on-line o różnym 
poziomie interakcji, które 
będzie można zrealizować za 
pomocą platformy ePUAP. 
Portal będzie także służył do 
prezentacji z wiadomości z 
życia miasta, informacji kul-
turalnych, sportowych dedy-
kowanych mieszkańcom jak 
również  przebywającym na 
terenie gminy turystom.

W ramach systemu e-Tury-
styka klient będzie miał możli-
wość m.in. rezerwacji usługi w 
wybranym obiekcie sportowo-
-turystycznym zarządzanym 
przez gminę, zarezerwowa-
nia terminu wycieczki wraz z 
przewodnikiem,wyszukania w 
tras rowerowych, biegowych 
i narciarskich na terenie gmi-
ny, o różnej długości i różnym 
stopniu trudności, w zależności 
od oczekiwań klienta. Wdrożo-
na zostanie aplikacja mobilna, 
kierującą zwiedzającego po 
trasie wycieczki i umożliwiają-
ca otwarcie prezentacji zwie-

Gitarowe szaleństwa

Romek Puchowski oraz Keith Dunn na scenie w Parku Północnym 
w Jedlinie-Zdroju.

E-usługi w Gminie 
Jedlina-Zdrój

dzanego obiektu. Pobieranie 
informacji będzie możliwe za 
pomocą Beacon bluetooth. 
Dzięki stworzonemu serwisowi 
internetowemu będzie można 
przeglądać informacje o atrak-
cjach, imprezach kulturalnych 
oraz sportowych, punktach 
gastronomicznych, ofertach 
noclegowych, rozkładzie jazdy 
autobusów oraz pociągów.

Projekt przyczyni się także 
do upowszechnienia wyko-

rzystania Internetu oraz narzę-
dzi komunikacyjnych w życiu 
codziennym mieszkańców, 
przedsiębiorców i turystów.

Całkowita wartość projektu 
wyniesie 1 050 000 zł; do�nan-
sowanie z EFRR stanowi 892 
500 zł, pozostała wartość to 
środki własne Gminy Jedlina-
-Zdrój. Wdrożenie projektu 
planuje się od 1 stycznia 2018 
roku.

(AS)

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie 

od 24.07.2017 r. do dnia 13.08.2017 r.

 w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony 

wykaz nr 3/2017 dot. użyczenia lokalu 

użytkowego.

R E K L AMA

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w gminie Walim.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 roku, poz.1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 353),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał:
- nr XXX/175/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Rzeczka, gmina Walim,
- XXIX/172/2017 z dnia 9 maja 2017r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, 
gmina Walim.
 
W związku z podjęciem uchwał podaję do publicznej wia-
domości, że w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informację o środowisku i jego ochronie 
umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w gminie Walim, na podstawie w/w 
uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowe-
go planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w termi-
nie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na 
adres: Wójt Gminy Walim, ul. Boczna  9, 58-320 Walim.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

39 tys. zł na zakup lek-
kiego samochodu ratow-
niczo – gaśniczego pozy-
skała Gmina Walim. Pojazd 
tra� do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zagórzu Ślą-
skim.

- Gmina Walim, w dbałości 
o swoich mieszkańców, sku-
tecznie pozyskuje środki ze-
wnętrze, by systematycznie 
wzbogacać i unowocześniać 
�otę Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Gminne Obchody 
Dnia Strażaka, które odbyły 
się 6 maja br. w walimskim 
Parku Jordanowskim, były 
sposobnością do honorowe-
go nadania sztandaru oraz 
przekazania i poświęcenia 
nowego wozu bojowego 
MAN TGM 13290 4X4 BB dla 
OSP Walim. Teraz przyszedł 
czas, aby doposażyć kolejną 
gminną jednostkę, czyli OSP 
Zagórze Śląskie. Pierwsze 
kroki w tym celu już podję-
liśmy. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego, uchwałą 

nr XXXV/1171/17 z dniu 29 
czerwca 2017 r., przyznał do-
�nansowanie dla 27 gmin w 
ramach konkursu “Poprawa 
bezpieczeństwa w Woje-
wództwie Dolnośląskim roku 
2017”. Dotacje na łączną 
wartość ok 1 miliona złotych, 
które tra�ą do dolnośląskich 
gmin, przeznaczone zosta-
ną m.in. na zakup pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych oraz 
sprzętu specjalistycznego 
z zakresu bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego. Z przy-
jemnością informuję, że w 
gronie zwycięskich gmin jest 
także Gmina Walim, która 
- dzięki przyznanemu do�-
nansowaniu w wysokości 
39 tys. zł - będzie mogła za-
kupić nowy, lekki samochód 
ratowniczo – gaśniczy z na-
pędem terenowym 4×4 dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Zagórza Śląskiego – mówi 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

(RED)

Mieszkańcy Wałbrzycha 
i okolic nie mają do dys-
pozycji w gorące dni wielu 
miejsc, w których mogliby 
wypoczywać nad wodą. 
Dlatego w przypadku 
sprzyjającej aury nieusta-
jącym powodzeniem cieszy 
się Zagórze Śląskie.

Jedną atrakcji z Gminy Wa-
lim i Zagórza Śląskiego jest 
jezioro Lubachowskie, utwo-
rzone przez zaporę wodną 
na Bystrzycy (zbudowaną 
w latach 1912-1917, jedną z 
największych na Dolnym Ślą-
sku) i rejs tym akwenem na 
pokładzie mini statku. Można 
także bezpieczne kąpać się w 
jeziorze Bystrzyckim, bowiem 
jest wyznaczone miejsce do 
kąpieli - “Słoneczne”. Pięk-
na pogoda, czysta woda, ale 
przede wszystkim specjalnie 
przygotowana plaża, sprzyja 
zażywaniu kąpieli wodnych. - 

Zapraszamy w każdy wakacyj-
ny weekend, tj. od piątku do 
niedzieli, w godzinach od 10:00 
do 18:00. Bezpieczeństwa nad 
“Słonecznymi” wodami miej-
sca wyznaczonego do kąpieli 
strzec będzie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe z 
Wałbrzycha. Urozmaicona linia 
brzegowa z głębokimi zatocz-
kami, strome brzegi z malow-
niczymi skałkami gnejsowymi, 
górująca nad jeziorem tajem-
nicza sylwetka Zamku Grodno 
sprawia, że Jezioro Bystrzyckie 
to jedno z najpiękniejszych 
jezior zaporowych w Sude-
tach. Zatem gorąco polecamy 
tę letnią ofertę wakacyjnego 
wypoczynku i zapraszamy na 
plażę i ” Słoneczne” miejsce 
do kąpieli przy ul. Wodnej w 
Zagórzu Śląskim. Wstęp wolny! 
– podkreślają włodarze Gminy 
Walim.

(BAS)

Od 15 lat Sowiogórskie 
Bractwo Kolejowe i Gmina 
Walim dają rozrywkę, fraj-
dę i namiastkę spełnie-
nia kolejowych marzeń. 
Zarówno tym dużym, jak 
i małym. Przez kolejne 
edycje Mistrzostw Polski 
w Drezynowaniu, stacja 
PKP w Jugowicach gości-
ła setki, a nawet tysiące 
odwiedzających z całego 
regionu, kraju, a nawet 
zagranicy.

- Cel był zawsze jeden. 
Promować piękno i istotę 
istnienia linii kolejowej nr 
285 – tak zwanej bystrzyc-
kiej. Uchronić od zapomnie-
nia. Teraz, gdy po latach 
starań, linia ma zostać zre-
witalizowana, możemy ode-
tchnąć z ulgą, choć mamy 
się na baczności. To wciąż 
piękne miejsce, urokliwa li-
nia pełna wrażeń, jakie nio-
są widoki na panoramy Gór 
Sowich, zamek Grodno, czy 
otoczenie widziane z wyso-
kich wiaduktów. Przeżyjcie 
to osobiście, razem z nami 
podczas XV edycji kultowej 
imprezy Push-Pull Party 
Jugowice 2017. Z przyjem-
nością zapraszamy do Ju-
gowic już 22 i 23 lipca 2017 
r. Tradycyjnie będziemy się 
bawić przez dwa dni. Na 
nieczynnej (już i jeszcze) 
stacji PKP w Jugowicach zo-
baczycie kilka rodzajów dre-
zyn lekkich, a nawet się nimi 
przejedziecie. Każda ma 
swoją odrębną osobowość. 
Tu nie ma szablonu, pojaz-

Będzie wóz Zagórze Śląskie 
zaprasza

XV Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu 2017

dy – drezyniarze budują 
sami – mówią organizatorzy 
imprezy z Sowiogórskiego 
Bractwa Kolejowego.

To jednak nie wszystko, 
bo najważniejsze są zawo-
dy.

- Już po raz trzeci roze-
gramy je na dwóch odcin-
kach. Podstawowy, którego 
zasady nie zmieniają się od 

lat, to jazda w parach na 
drezynie ręcznej. Zawod-
nicy mają do pokonania 
odcinek 2 x 200m (tam i z 
powrotem) na jednym z 
torów na stacji. Obowiązu-
je kilka kategorii. Najlepsi 
z każdej z nich otrzymają 
nagrody i upominki przygo-
towane przez Stowarzysze-
nie, Gminę Walim i naszych 

partnerów. Nie zabraknie 
też nowego dystansu sta-
wianego za punkt honoru 
przez uczestników ostat-
nich edycji. To zawody dla 
twardzieli. Potrwają nieco 
krócej. W tej kategorii może 
wystartować tylko 20 dru-
żyn! Do rywalizacji zapra-
szamy 4-osobowe zespoły. 
Zawodnicy muszą być peł-
noletni. Przed nimi trudna 
misja! Podjazd na stację z 
wiaduktu w Jugowicach. W 
sumie, górski odcinek liczą-
cy 1 100 m! Warto zebrać 
znajomych i sprawdzić czy 
uda się pokonać ustano-
wiony w ubiegłym roku re-
kord. Zapisy na zawody – w 
sobotę od godziny 10:00, w 
biurze zawodów – zachę-
cają członkowie Sowiogór-
skiego Bractwa Kolejowego.

Równolegle przez dwa 
dni będą organizowane 
przejażdżki rekreacyjne dre-
zynami ręcznymi na torach 
stacji oraz w górę i dół linii 
kolejowej nr 285. Jednej z 
najpiękniejszych i najbar-
dziej malowniczych w Pol-
sce. Do wyboru różne po-
jazdy z Polski i zagranicy. To 
jednak nie wszystko. Gmina 
Walim - jak co roku - przy-
gotowuje szereg atrakcji 
dodatkowych. W tym roku 
muzycznie, na rockowo! 
Wystąpi kilka naprawdę 
świetnych kapel. Dodatko-
wo program dla dzieci, a 
także gastronomia i lokalni 
wystawcy.

(SBK)

Gmina Walim
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Kolejny, tym razem 
Letni Marsz Nordic-Wal-
king organizowany przez 
Centrum Kultury-Miejską 
Bibliotekę Publiczną w 
Głuszycy wyruszy 22 lipca 
o godz. 9.00 z Przełęczy 
Sokolej.

- Trasa marszu prowadzić  
będzie na Wielką Sowę, gdzie 
zaplanowane jest wspólne 
ognisko. Marsz poprowadzi 
instruktor nordic-walking, 

głuszyczanin Krzysztof Krzy-
miński. Jak zawsze zabiera-
my wygodne obuwie i dobry 
humor! Zapisy trwają do 21 
lipca do godz. 12 pod nume-
rem tel. 74 84 56 334, wew. 
15. Dojazd na miejsce startu 
marszu własnym transpor-
tem - zaprasza do udziału w 
Letnim Marszu Nordic -Wal-
king burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód.

(SJ)

Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei zakończyła remont części 
nawierzchni ulicy Sienkiewicza w 
Głuszycy wraz z chodnikami i za-
tokami autobusowymi.

Wykonawcą inwestycji, s�nan-
sowanej z budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego, było Przedsiębiorstwo 

Drogowe TRAKT J. Żłobiński, A. 
Stachurski, K. Biczysko z Kluczborka. 
Koszt remontu drogi wyniósł ponad 
1,9 mln zł. - Inwestycja w znaczą-
cym stopniu wpływa na poprawę 
komfortu jazdy i bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego. 
Wyremontowana nawierzchnia 
drogi stanowi główny szlak komu-

nikacyjny, po którym poruszają się 
zarówno mieszkańcy naszej gminy, 
jak i przyjezdni udający się w kierun-
ku Wałbrzycha czy Kłodzka– dodaje 
burmistrz Roman Głód.  Do remon-
tu pozostał jeszcze ostatni odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 381 przebie-
gający przez Głuszycę Górną.

(SJ)

Sienkiewicza po remoncie

Po kilkunastu miesiącach ekipa remontowa opuściła ul. Sienkiewicza w Głuszycy.

Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Ceza-
ry Przybylski oraz radni 
Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego: Czesław 
Kręcichwost oraz Zbigniew 
Szczygieł odwiedzili bu-
dowę krytej pływalni przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy.

Obiekt powstaje w ramach 
pilotażowego programu bu-
dowy małych przyszkolnych 
pływalni „DOLNOŚLĄSKI 
DELFINEK” na lata 2016-2017. 
W wizycie na placu budowy 
uczestniczyli także lider Aglo-
meracji Wałbrzyskiej - pre-
zydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej oraz burmistrz Je-
dliny- Zdroju Leszek Orpel. 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód przedstawił wizytującym 
obecny stan prac budowla-
nych. - Wykonano zbrojenie 
stropodachu, które przygo-
towano do zabetonowania 
nad częścią socjalną i strefą 

wejściową basenu. Trwa mu-
rowanie ścian zewnętrznych 
i wyciąganie słupów żelbeto-
wych powyżej stropodachu 
pod dach hali basenowej. 
Rozpoczęto także murowanie 
ścian działowych – poinfor-
mował Roman Głód. 

Decyzją Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
inwestycja realizowana w 
Gminie Głuszyca została do-
�nansowana kwotą 1 250 
000 zł. Zadanie zostało także 
wsparte kwotą w wysokości 
2 mln zł przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Pozostała 
kwota inwestycji s�nanso-
wana zostanie z budżetu 
Gminy Głuszyca. Całkowita 
wartość zadania szacowana 
jest na 6 200 000 zł. Budowa 
krytej pływalni rozpoczęła 
się 1 grudnia 2016 r., a prze-
widywany czas zakończenia 
realizacji inwestycji to po-
czątek roku 2018.

(SJ)

Wizytowali Del�nka

Samorządowcy sprawdzili przebieg budowy głuszyckiej pływalni.

Z kijkami na Wielką 
Sowę

Gmina Głuszyca
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W Dziennym Domu Se-
nior Wigor w Szczawnie 
-Zdroju odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach warsz-
tatów „Zabawa z gliną”.

- Zajęcia odbywają się 
w każdą środę, a prowadzi 
je Lila Wasiel. Warsztaty są 
doskonałą okazją do zaba-
wy w grupie. Bezpośredni 
kontakt z gliną i praca z nią 
rozwija umiejętności ma-

nualne, relaksuje, pobudza 
wrażliwość, uczy wytrwało-
ści i cierpliwości. Uczestni-
cy zajęć zdobywają wiedzę, 
dzięki której tworzą własne 
formy ceramiczne użytkowe 
i artystyczne. Zapoznają się 
również z procesami obrób-
ki ceramiki, zdobieniem i 
szkliwieniem. Praca z gliną 
świetnie wycisza i uspaka-
ja. Pozwala na oderwanie 

Zabawa z gliną się od obowiązków dnia 
codziennego. Zajęcia nie 
tworzą zamkniętego cyklu. 
Można dołączyć do grupy 

w dowolnym wybranym 
momencie – wyjaśnia M. 
Mazurek.

(RED)

Zabawa z gliną to warsztaty, do których można się włączyć w każdej 
chwili.

W wakacyjny pora-
nek 17 lipca, w Oddziale 
Dziecięco-Młodzieżowym 
Biblioteki Miejskiej w 
Szczawnie Zdroju odbyły 
się warsztaty dla dzieci z 
projektu „Partnerstwo dla 
książki” w ramach progra-
mu MKiDN pn. „Wycho-
wanie do wartości, czyli 
jak rozmawiać z dziećmi o 
wartościach wykorzystu-
jąc literaturę”.

Warsztaty poprowadził 
specjalny gość - Elżbieta 
Łozińska - doradca peda-
gogiczno-psychologiczny, 
kulturoznawca, trener wide-
otreningu komunikacji, tera-
peuta NEST, autorka warsz-
tatów, sesji tematycznych i 
artykułów prasowych na te-
mat relacji międzyludzkich, 
komunikacji oraz przemocy 
i zaniedbania.

 - Zajęcia były przeprowa-
dzone na podstawie 3 pierw-
szych części „Opowieści z 
Narnii” C.S. Lewisa i doty-
czyły relacji między rodzeń-

stwem, z uwzględnieniem 
wartości rodziny i prawdy. 
Elżbieta Łozińska, wykorzy-
stując losy bohaterów po-
wieści, radziła jak być świad-
kiem wielkich wydarzeń i jak 
dostrzegać piękno otaczają-
cego nas świata, wyjaśniała 
i włączała w dyskusje uczest-
ników zajęć, na temat me-
chanizmów manipulacji i jak 
im się oprzeć, poruszyła rów-
nież wiele aspektów życia. 
Odbyło się także czytanie na 
role fragmentu książki, które 
były także porównywane z 
adaptacją książki. Na zakoń-
czenie zajęć dzieci malowały 
bohaterów książki na kartach 
z wykorzystaniem teatrzyku 
Kamishibai. Serdecznie dzię-
kujemy Elżbiecie Łozińskiej 
za przeprowadzenie cieka-
wych i wartościowych warsz-
tatów, a naszym młodym 
czytelnikom za uczestnictwo 
i zaangażowanie w zajęciach 
– podkreślają organizatorzy 
zajęć.

(RED)

Wychowanie 
do wartości

Carlos Santana 20 
lipca będzie obchodzi 
swoje 70 urodziny. Z 
tej okazji wyjątkowy 
koncert, przygotowany 
przez zespół Leszka Ci-
chońskiego, odbędzie 
się w Szczawnie Zdroju.

Carlos Santana to je-
den z niewielu artystów, 
którego przeboje były 
popularne we wszystkich 
dekadach począwszy od 
lat 60-tych do dzisiaj. W 
jego kompozycjach moż-
na znaleźć elementy blu-
esa, rocka, jazzu, a przede 
wszystkim muzyki latyno-
skiej. Takie utwory Samba 
Pa Ti, Europa, Oye Como Va 
stanowią klasykę gitarowego 
kunsztu i dały Santanie wier-
nych fanów na całym świecie. 
Leszek Cichoński - twórca Gi-
tarowego Rekordu Guinnes-
sa - postanowił uczcić mu-
zycznie 70 urodziny Carlosa 
Santany. Jego nowy projekt 
nosi nazwę „Viva Santana”. 
Ponieważ trudno oddać kli-
mat tej muzyki bez bongo-
sów i kong, zaprosił do tego 
projektu wybitnego perkusi-
stę Jose Torresa. Oprócz wy-
mienionych wcześniej hitów 

Viva Santana

zagrają wspólnie również 
m.in. Black Magic Woman, 
Moon Flower, a także nowsze 
przeboje jak Smooth.

- Leszek Cichoński za-
gra z zespołem 26.07.(śro-
da) o godz. 19.00 w pięknej 
scenerii Hali Spacerowej w 
Szczawnie – Zdroju. Zapra-
szamy wszystkich fanów 
śpiewnego brzmienia Santa-
ny i dobrej gitarowej muzyki. 
Wstęp wolny! – zachęcają or-
ganizatorzy koncertu.

(RED)

Szczawno-Zdrój
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie 

od 17.07.2017r. do dnia 07.08.2017r. 

w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony 

wykaz nr 3/2017  nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych 

do sprzedaży w trybie przetargowym 

oraz wykaz numer 4/2017 nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy

R E K L AMA

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Walim.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2017 roku, poz.1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 353),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr XXX/176/2017 

z dnia 27 czerwca 2017r. o przystąpieniu do opracowania 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Walim.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wia-

domości, że w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-

wierających informację o środowisku i jego ochronie umiesz-

czono informację o przystąpieniu do opracowania zmiany 

studium gminy Walim, na podstawie w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium 

oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni 

od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Wójt 

Gminy Walim, ul. Boczna  9, 58-320 Walim.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-

chomości, której dotyczy.

Gmina Stare Bogaczowice

Projekt zatytułowany 
„Ekomuzeum Wokół Trój-
garbu - etap II - sposób 
na ochronę i udostępnia-
nie zasobów przyrodni-
czych masywu Trójgarbu 
i Chełmca” otrzyma do�-
nansowanie w wysokości 
1 miliona 377 tys. zł, a jego 
całkowita wartość wynosi 
1 milion 620 tys. zł.

To wspólny sukces trzech 
samorządów – Czarnego 
Boru, Szczawna–Zdroju i Sta-
rych Bogaczowic oraz Nadle-
śnictwa Wałbrzych. Projekt 
ten zyskał najwięcej punktów 
i otrzymał do�nansowanie ze 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. W ramach za-
dania zrealizowana zostanie 
budowa wieży widokowej, 
a także montaż małej archi-
tektury turystycznej, w tym 
wiat turystycznych, stołów z 
ławkami, tablic informacyj-
nych, kierunkowskazów, sto-
jaków na rowery i koszy na 
śmieci. - Kiedy pierwszy raz 
spotykaliśmy się i mówiliśmy 
o realizacji tego zadania, wie-
lu z nas wątpiło, że to się nam 
uda - mówi Mirosław Lech, 
wójt Starych Bogaczowic. - 
Włożyliśmy w to wiele pracy 
i w październiku 2018 roku 
efekty tej pracy będzie widać 
gołym okiem.

(IL)

Od początku lipca ruiny 
zamku Cisy tętnią życiem. 
Na terenie obiektu, studenci 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go przeprowadzają badania 
naukowe pod kierunkiem 
dr. Artura Boguszewicza.

Choć zamek Cisy jest jed-
ną z lepiej zachowanych wa-
rowni średniowiecznych na 
Dolnym Śląsku, to nasza wie-
dza na temat jego początku 
i kolejnych faz rozwoju jest 
znikoma. Wiadomo, że w 
drugiej połowie XIV w. księż-
na Agnieszka Habsburżanka, 
samodzielnie rządząca księ-
stwem świdnicko-jaworskim 
po śmierci swego męża Bol-
ka II, często odwiedzała Cisy, 
jednak niewiele potra�my 
powiedzieć o kształcie bu-
dowli pełniących wówczas 

Rady Sołeckie Starych Bogaczowic oraz Nowych Bogaczowic były 
organizatorami Turnieju Sołectw oraz Gminnego Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy Stare 
Bogaczowice, które odbyły się 15 lipca koło Świetlicy Wiejskiej w 
Nowych Bogaczowicach. W finale Turnieju Piłki Siatkowej spotkały się 
drużyny Lubomina i Nowych Bogaczowic, a zwyciężyła drużyna gości.

(IL)

Sołectwa walczyły 
o puchar

Inwestują w Trójgarb i Chełmiec

Od lewej: Mirosław Lech (wójt Starych Bogaczowic), Adam Górecki (wójt 
Czarnego Boru), Gabriel Grobelny (Nadleśnictwo Wałbrzych) i Marek 
Fedoruk (burmistrz Szczawna–Zdroju).

Badania na zamku Cisy

funkcje rezydencji władczyni 
i jej dworu.

Dr Artur Boguszewicz pod-
kreśla, że wpływ na decyzję o 
podjęciu badań miała również 
otwartość Gminy Stare Boga-

czowice. - Jest to środowisko 
zainteresowane rozwojem 
zarówno pod kątem turystycz-
nym, jak i historycznym regio-
nu. Władze gminy oraz Nad-
leśnictwo Wałbrzych wyszły 

nam naprzeciw, co znacznie 
ułatwia prowadzenie badań – 
mówi wrocławski naukowiec.

Badania prowadzone są na 
północnym podzamczu, przy 
obwodzie obronnym oraz u 
podnóża zamku, gdzie odsło-
nięta została średniowieczna 
pochylnia, którą mogła być 
dostarczana na zamek woda 
w beczkach z pobliskiego 
ujęcia. Prowadzone badania 
mają charakter rozpoznawczy 
w celu sprecyzowania stra-
tegii dalszych prac archeolo-
giczno-architektonicznych i 
konserwacji muru zamku w 
porozumieniu z Gminą Stare 
Bogaczowice, Nadleśnictwem 
Wałbrzych i Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.

(IL)

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzają badania 
naukowe w ruinach zamku Cisy.

Nad zalewem w Starych Bogaczowicach trwa sezon wakacyjny. 
Codziennie goście mogą spróbować pysznego pstrąga, odpocząć na 
piaszczystej plaży oraz skorzystać z kąpieliska. W każdą sobotę, w 
godzinach 20:00 – 01:00, na terenie zalewu organizowane są dyskoteki 
pod chmurką. W najbliższy piątek - 21.07 - o godzinie 15:00 będzie 
także coś dla miłośników dobrej kuchni. Tego dnia Maja Jońska - 
finalistka programu Hell’s Kitchen - będzie grillowała wspólnie z 
przybyłymi gośćmi. Nie zabraknie nietypowych dań rybnych oraz 
innych specjałów z grilla.

(IL)

Atrakcje nad Zalewem
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Po raz kolejny repre-
zentacja Polski koszykarzy 
przygotowuje się w Wał-
brzychu do �nałów mi-
strzostw Europy. Jednym 
z elementów przygotowań 
będzie mecz kontrolny z 
Czechami, który zostanie 
rozegrany 28 lipca o godz. 
20.00 w Hali Widowisko-

wo-Sportowej Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu.

- Kadra zameldowała się 
w Wałbrzychu w Piątek, 14 
lipca. Koszykarze pod okiem 
trenera Mike’a Tylora przy-
gotowują się do Euro Baske-
tu 2017. Reprezentacja już 
po raz kolejny wybrała Aqua 
Zdrój na miejsce treningów 
przed mistrzostwami Euro-

py. Sportowców czekają w 
sumie dwa tygodnie inten-
sywnej pracy. Na zakończe-
nie pierwszej fazy przygoto-
wań zostaną rozegrane dwa 
mecze sparingowe z repre-
zentacją Czech. Piątkowe 
spotkanie (28 lipca) będzie 
otwarte dla publiczności – 
bilety dostępne na abilet.pl. 
Serdecznie zapraszamy! – 

mówi Mariusz Gawlik, prezes 
Aqua Zdroju.

To będzie pierwsza w tym 
roku okazja do zobaczenia 
reprezentacji Polski z Łu-
kaszem Koszarkiem, Mate-
uszem Ponitką i Damianem 
Kuligiem na czele. Z Czecha-
mi biało-czerwoni rozegrają 
dwa spotkania, ale sobotnie 
starcie będzie zamknięte 

Hanna Zawadzka, uczen-
nica Publicznego Gimna-
zjum nr 2 w Świebodzicach, 
zawodniczka świebodzic-
kiego Klubu Sportowego 
Rekin, wywalczyła właśnie 
złoto i tytuł mistrzyni Polski 
juniorek.

Szczęśliwe okazały się dla 
Hanny Zawadzkiej Letnie 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
15-letnich na pływalni o wy-
miarach olimpijskich, które 
odbyły się w dniach 14-16 
lipca w Lublinie. W zawodach 
wystartowało 493 zawodni-
ków i zawodniczek ze 134 
klubów z całej Polski. 

Trenująca od lat w Klubie 
Sportowym Rekin Świebodzi-
ce Hanna Zawadzka, zdobyła 
złoty medal oraz tytuł Mi-
strzyni Polski na królewskim 
dystansie 100 m stylem do-
wolnym. W �nałowym wyści-
gu uzyskała wybitny rezultat 
0:59,00. Jest to największy 

sukces zawodniczki, trenera 
Krzysztofa Winiarczyka i całe-
go klubu.

Hanna Zawadzka jest 
uczennicą Publicznego Gim-
nazjum nr 2 w Świebodzicach, 
w którym zostały zorganizo-
wane optymalne warunki do 
łączenia treningu z nauką na 
wysokim poziomie. Pływacz-
ka od wielu sezonów odnosi 
spektakularne sukcesy, jest 
także doroczną stypendystką 
ufundowanych przez burmi-
strza Świebodzic Bogdana 
Kożuchowicza stypendiów za 
szczególne osiągnięcia spor-
towe.

- Gratuluję Hani i całemu 
Klubowi tak wspaniałego suk-
cesu, jesteśmy dumni, że po 
raz kolejny utalentowani, mło-
dzi ludzie, promują nasze mia-
sto poprzez swoje wyjątkowe 
osiągnięcia – podkreśla bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

(ABP)

Budują formę
dla publiczności i mediów. 
Piątkowy mecz będzie więc 
wyjątkowym wydarzeniem 
dla wszystkich kibiców ko-
szykówki. Czesi, podobnie 
jak Polacy, przygotowują 
się tego lata do występów 
na EuroBaskecie. Kto może 
być największą gwiazdą 
zespołu naszych południo-
wych sąsiadów? Na pewno 
Tomas Satoransky, który gra 
w NBA w ekipie Washington 
Wizards. Nie można oczy-
wiście zapominać o Janie 
Veselym, zawodniku naj-
lepszej europejskiej druży-
ny – Fenerbahce Stambuł. 
Sporo może zależeć też od 
doskonale znanego polskim 
kibicom Patrika Audy. Któ-
ra reprezentacja okaże się 
lepsza na początku przygo-

towań do największej koszy-
karskiej imprezy tego lata? 
Kup wejściówkę na mecz i 
bądź świadkiem ogromnych 
sportowych emocji! Ceny bi-
letów: 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.

Po zgrupowaniu w Wał-
brzychu kadra rozegra serię 
meczów towarzyskich na 
Litwie, Łotwie, w Niemczech 
oraz Polsce. EuroBasket 
rozpocznie się 31 sierpnia. 
Rywalami naszego zespołu 
w fazie grupowej w Helsin-
kach będą drużyny Słowenii, 
Islandii, Finlandii, Francji i 
Grecji.

(RED)

Złota pływaczka

Hanna Zawadzka na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski.
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PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl
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SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Zatrudnię 
kierowcę

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

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Sprzedam 
2 działki budowlane 

sąsiadujące (40 i 35 arów) 
w Dziećmorowicach 
ul. Sienkiewicza 64 

oraz 1 działkę budowlaną (18 
arów) ul. Strumykowa 113. 

Tel. 501 773 548

R E K L AMA

Brazylia w Wałbrzychu!
Zapraszamy na mecz siatkówki mężczyzn U23 Polska-Bra-
zylia, który odbędzie się 15 sierpnia 2017 o godz. 19:00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Spotkanie 
sparingowe będzie ostatnim sprawdzianem formy naszej repre-
zentacji przed mistrzostwami świata. Bilety dostępne są za po-
średnictwem portalu www.abilet.pl oraz w Hotelu Aqua Zdrój.

(RED)

XVIII Toyota Półmaraton Wałbrzych
- Udział w półmaratonie potwierdziło i opłaciło do tej pory 2 
781 biegaczy (w ubiegłorocznym biegu wystartowało 2 276 
osób). W tym roku zmianie uległa nie tylko trasa – dwie pętle 
po 10,5 km – ale również limit zgłoszeń, który został podwyż-
szony do trzech tysięcy – zostało jeszcze ok. 200 wolnych miejsc. 
Start półmaratonu w niedzielę, 20 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 
tym razem na placu Magistrackim w Wałbrzychu. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy na stronie: www.polmaraton.walbrzych.
pl – mówi Mariusz Gawlik, prezes spółki Aqua Zdrój, która jest 
organizatorem półmaratonu.

(RED)

- Przygotowujemy 
uchwały, dzięki którym z 
budżetu Gminy Boguszów 
Gorce będziemy mogli 
wspierać drużynę senio-
rów Górnika Boguszów 
Gorce, bo do tej pory nie 
było takich przepisów – 
mówi Sylwia Dąbrowska, 
przewodnicząca Rady 
Miejskiej Boguszowa Gorc. 
– Utrzymaliśmy skład i roz-
mawiamy z 5 nowymi za-
wodnikami – dodaje Rafał 
Siczek, trener beniaminka 
IV ligi.

Po ostatnich publika-
cjach w mediach społecz-
nościowych i portalach 
internetowych na temat sy-
tuacji �nansowej KP Górnik 
Boguszów Gorce, których 
autorem był jeden z człon-
ków zarządu klubu, prezes 
beniaminka IV ligi piłkar-
skiej Marceli Wiśniewski 
przysłał do naszej redakcji 
oświadczenie, w którym 
zapowiedział rezygnację z 
kierowania klubem piłkar-
skim z dzielnicy Gorce, który 
jest kontynuatorem tradycji 
GKS Victoria Wałbrzych (bę-
dącej w drugiej połowie lat 
80-tych XX wieku jednym 
z czołowych zespołów III 

ligi piłkarskiej). W ostatnich 
latach kibice Górnika Bo-
guszów Gorce przeżywali 
prawdziwą huśtawkę na-
strojów, bo z czołowych lo-
kat w klasie okręgowej, ich 
ulubieńcy w krótkim czasie 
wylądowali w klasie B. Jed-
nak w 2015 roku Górnik w 
cuglach powrócił do klasy 
A, w 2016 roku zameldował 
się w okręgówce, a w tym 
roku wywalczył historyczny 
awans do IV ligi.

- (…) Wydarzenia paru 
ostatnich dni wywołały 
niepotrzebny niepokój i za-
mieszanie wśród zawodni-
ków, kibiców i zwolenników 
Klubu Piłkarskiego Górnik 
Boguszów Gorce. (…) Po 
naszym awansie do IV ligi- 
to ja, jako prezes KP Górnik 
Boguszów Gorce, prowadzi-
łem rozmowy z władzami 
miasta w kwestii możliwości 
wsparcia klubu przez gmi-
nę. Burmistrz już na pierw-
szym spotkaniu zaoferował 
pomoc zarówno w przygo-
towaniu stadionu do sezo-
nu, jak i �nansowe wspar-
cie klubu w IV lidze. Jednak 
musi to nastąpić zgodnie 
z przepisami prawa. I takie 
kroki zostały podjęte. Wszy-

scy musimy mieć jasność, 
że nie da się tego zrobić z 
dnia na dzień. Wiem, że na 
ukończeniu jest już projekt 
uchwały określającej warun-
ki i tryb �nansowania spor-
tu, co umożliwi gminnym 
klubom sportowym, także 
Górnikowi Gorce ubieganie 
się o kolejną dotację, tym 
razem dla piłkarskich senio-
rów. Przypomnę, że od wie-
lu lat Gmina Boguszów-Gor-
ce aktywnie wspiera nasz 
klub, przekazując corocznie 
dotację w kwocie ok. 36- 40 
tys. zł na szkolenie z zakre-
su piłki nożnej dla dzieci i 
młodzieży. Poza tym nieod-
płatnie użycza stadion, halę 
sportową (w tym: media, 
szatnie, natryski), więc nie-
prawdą jest, że klub tylko 
sam się �nansuje, a gmina 
go nie wspiera! (…) Nie po-
zostanie mi nic innego, jak 
złożyć rezygnację z funkcji 
prezesa zarządu KP Górnik 
Boguszów-Gorce. (…) Na 
tę chwilę mam poczucie, 
że próbuje się zaszkodzić 
naszemu klubowi oraz zdys-
kredytować moje działania 
na rzecz klubu i stawia się 
mnie w negatywnym świe-
tle przed zawodnikami, 

kibicami i mieszkańcami 
Boguszowa Gorc – napisał 
w oświadczeniu Marceli Wi-
śniewski (skróty pochodzą 
od redakcji).

Podczas piątkowego spo-
tkania zarządu klubu rezy-
gnacja prezesa nie została 
jednak przyjęta.

- W czasie naszego tre-
ningu władze klubu doszły 
do porozumienia, a potem 
spotkały się z zespołem. 
Dostaliśmy zapewnienie, że 
będą pieniądze na grę w IV 
lidze i możemy spokojnie 
kontynuować przygotowa-
nia do sezonu. Rozmawiam 
z pięcioma piłkarzami, któ-
rzy chcą wzmocnić nasz 
młody zespół, którego ce-
lem będzie utrzymanie w 
IV lidze. Przed nami seria 
meczów kontrolnych: 22.07. 
z Olimpią Kamienna Góra 
(wyjazd), 29.07. z Górnikiem 
Wałbrzych (wyjazd), 02.08. 
z Orłem Lubawka (wyjazd), 
05.08. z Kuźnią Jawor (wy-
jazd), 10.08. z Czarnymi 
Wałbrzych (dom), a 15.08. 
inauguracja ligi ze Spar-
tą Grębocice w Gorcach – 
mówi Rafał Siczek, trener 
Górnika Boguszów Gorce.

Robert Radczak

Będą pieniądze i wzmocnienia
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USŁUGI

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

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) 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. 

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam 1/2 gospodarstwa, 
ogrodzenie i kratę zabezpieczają-
cą - informacje pod tel. 795-602-
683.

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

KUPIĘ

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

MATRYMONIALNE

(3) Poznam Panią do 62 lat - pro-
szę dzwonić: tel. 795-602-683.

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, NATYCHMIA-
STOWA WYPŁATA GOTÓWKI  
KONAKT: 535-416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 83.000 tel: 535-416-014

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 535-462-699

PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki 
standard, duży balkon, niski 
czynsz, kuchnia w zabudowie, 
cena 189.000, kontakt: 535-416-
014

BIAŁY KAMIEŃ, 36 m2, rozkład, 
czynsz 180 zł, ogrzewanie 
gazowe, pierwsze piętro, ładny 
budynek cena 60.000 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,30m, 
gotowa do wprowadzenia, niskie 
koszty utrzymania, ogród, cena 
49.900, kontakt 792-547-662

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51m2, balkon, czteropiętrowy 
budynek, niski czynsz, po kapi-
talnym remoncie cena 179.000, 
kontakt 535-416-014

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

BOGUSZÓW Gorce,68m, 3 pokoje, 
2 piętro,109 000 do wprowa-
dzenia, ogród i garaż, Kontakt: 
792547662

PIASKOWA GÓRA, 45m,9pietro,3 
pokoje 135 000,piękny widok z 
okien. Kontakt:792547662

JUGOWICE,43m, 2 pokoje, parter, 
ogród, garaż. Do wprowadzenia. 
Cena:81 000. Kontakt 792547662.

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 Biały Kamień 
2-pokojowe mieszkanie w nowym 
budownictwie wraz z balkonem i 
widną kuchnią. Do wprowadzenia. 
87,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-
-Zdrój , kawalerka do remontu z 
CO gazowym - cena 45 000 do 
negocjacji ! ! 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  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje po remoncie z jasną 

R E K L AMA

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

kuchnią - cena 135 000 do negocja-
cji ! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
Pow. 55 m2, CENA 169.000 tys zł, 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA   Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze/ 
stara część, Pow. 56,90 m2, po 
remoncie, CENA 165.000 tys. zł,  Tel: 
519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie ŚRÓDMIEŚCIE, Pow. 
97,12 m2, do odświeżenia, CENA 
139.000 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 Gaj - miesz-
kanie 4 pokoje w domu 4- rodzin-
nym, 86m2 cena 175000 zł Tel: 
519-121-104

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 Atrakcyjnie 
położone działki w Szczawnie-
-Zdroju. Powierzchnie od

1500 m2 do 1900 m2. W cenie 100 
zł. Za 1 m2. Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
Boguszów Gorce 2 pokoje, do 
odświeżenia 36m2 50.000 Tel: 
506-717-014

19. SOWA & VICTORIA Dom bliżniak 
do kapitalnego remontu. Górny 
Sobięcin, 84 m2 cena 95000zł Tel. 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA   Podzamcze 
mieszkanie do remontu 2 pokoje 
w pełni rozkładowe, 2 piętro, 36m2 
cena 95000 zł , Tel: 519-121-104
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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. 74 840 
40 40, 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. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, 
okolice Batorego, 4 pokoje, 90m2, 
1 piętro, wysoki standard, cena 
275.000zł, tel. 74 840 40 40, 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. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-
go Listopada, kawalerka, 31m2, 2 
piętro, po kapitalnym remoncie, 
widna kuchnia, łazienka z wc, c.o. 
gazowe, cena 65.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 195.000zł tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74 
840 40 40, 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

MOJA REAKTYWACJA ZAWODOWA

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: 
www.fee.org.pl (zakładka Projekty / Nie poddaję się)

Osoba do kontaktu: Łukasz Hoppe - lukasz@fee.org.pl, 600 385 690, (Rekrutacja: 601 562 004)

NIE PODDAJĘ SIĘ!NIE PODDAJĘ SIĘ!NIE PODDAJĘ SIĘ!

Fundacja Edukacji
Europejskiej

ul. Dmowskiego 2/4
58-300 Wałbrzych

• KURSY ZAWODOWE
 - np. spawacz, operator CNC, ECDL, 
    obsługa kas fiskalnych, elektryk itp.
 - zwrot kosztów dojazdu,
 - stypendium szkoleniowe. - stypendium szkoleniowe. - stypendium szkoleniowe.

• DORADZTWO 
 - zawodowe,
 - doradztwo prawne, finansowe,
 - stylizacja, wizaż. - stylizacja, wizaż. - stylizacja, wizaż. - stylizacja, wizaż.

• TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI 
 - m.in. asertywność, autoprezentacja
 - rozwiązywanie konfliktów itp.

• STAŻE ZAWODOWE
 - wynagrodzenie - 1.400 zł netto/m-c
 - czas trwania - 6 miesięcy
 - zwrot kosztów dojazdu na staż - do 200 zł/m-c

• KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
 - osoba bezrobotna, bierna zawodowa lub poszukująca pracy,
 - osoba powyżej 30 lat,
 - mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego,
 - osoba o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)

STARTUJEMY 
WE WRZEŚNIU

2017 r. - NIE CZEKAJ !!!

•

•

•

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

• DODATEK REALOKACYJNY
 - 8.000 zł dla osób, które podejmą zatrudnienie 
  poza miejscem zamieszkania (3 godziny dojazdu 
  do pracy w obie strony lub 150km)

•

•

•


