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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA:

CENTRUM
FINANSOWANIA
FIRM
Szeroki wachlarz produktów
bankowych i pozabankowych
dla małych i średnich przedsiębiorców
minimum formalności, maximum korzyści

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

ZAPRASZAMY

Świebodzice latają dla Mai
Wyjątkowa akcja charytatywna odbędzie się w
ostatnią niedzielę lipca w
Świebodzicach. 30 lipca na
gminnym lotnisku będzie
można pomóc chorej na
glejaka świebodziczance,
Mai Dobrzańskiej. Każdy,
kto zdecyduje się wesprzeć akcję, będzie mógł
wzbić się w przestworza
szybowcem.
Majeczka ma zaledwie 7
lat, rok temu zdiagnozowano u niej glejaka pnia mózgu. Konsultacji i leczenia
dziewczynki podjęli się specjaliści z kliniki w Londynie.
Wiąże się to z ogromnym
kosztem dla rodziny, dlatego
od kilku miesięcy, poprzez
różne działania, organizowana jest zbiórka i pomoc dla
dziewczynki. Taka akcja miała miejsce podczas czerw-

cowych Dni Świebodzic,
uruchomione jest specjalne
konto do wpłat. Wiele osób
dobrej woli chce pomagać,
do tego grona właśnie dołączyły kolejne. Akcja na lotnisku to inicjatywa radnego
miejskiego Dariusza Błaszczyka i Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach.
- Loty rozpoczną się od
godz. 10:00, będą to loty
szybowcem, za wyciągarką
– mówi radny Dariusz Błaszczyk, który jest także członkiem TLŚ. – Polecieć może
każdy, nawet dziecko – oczywiście pod opieką rodziców.
W zamian będziemy prosić o
wrzucenie do puszki darowizny dla Majki – ile kto chce i
może. Przy okazji TLŚ będzie
także próbowało pobić rekord lotów szybowcem – w
planach jest 100 startów.

Maja na szczęście czuje
się dobrze, guz nie rośnie
i nie daje w tej chwili żadnych negatywnych zmian.
Ale to nie oznacza, że rodzice śpią spokojnie. - Ciągle
czekamy na informacje z
Londynu, to się przedłuża a my chcielibyśmy już
działać – mówi Agnieszka
Dobrzańska, mama Mai. 2 sierpnia mamy kolejny,
kontrolny rezonans w Warszawie, ale naszym celem
jest możliwość skonsultowania Majki przez specjalistów z Londynu.
30 lipca cała rodzina pojawi się oczywiście na lotnisku.
- Bardzo dziękujemy za kolejny gest dobrej woli i chęć
pomocy, to dla nas naprawdę bardzo ważne – podkreślają rodzice.
(ABP)

Leczenie Mai można wesprzeć, wpłacają pieniądze na specjalne konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek nieba”
Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Z dopiskiem: „968 pomoc dla Mai Dobrzańskiej”
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

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

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI

Strzegomski producent wyrobów granitowych oferuje:
• blaty kamienne kuchenne
i łazienkowe
• schody, posadzki i tarasy
• parapety i kominki
• ogrodzenia i elewacje

tel. 733 018 218

Mewy i mordy
Andrzej
Basiński

Zafundowaliśmy sobie z żoną kilkanaście dni głębszego oddechu nad
polskim morzem, bo ponad trzysta
metrów różnicy poziomów pomiędzy Bałtykiem a podnóżem Chełmca
tworzy wyczuwalną dla kondycji psychofizycznej różnicę. Poza tym dobrze jest, chociaż raz w roku, oderwać
się od starych kątów i zawierzyć nowym krajobrazom, że odciągną nasze
myśli od spraw, którymi niespecjalnie
chcemy się non stop zajmować, a
które nieubłaganie skracają godziny
i dni zdrowej egzystencji na tym padole. Skrzek mew i rytmiczny plusk
fal mają działanie terapeutyczne,
czym zresztą Ameryki nie odkrywam.
Na plaży i ciągach spacerowych, jak
również w rozlicznych kafejkach, nie
wyczuwa się napięć, a wrogie sobie
plemiona (nie lubię tej nazwy, ale weszła w powszechny obieg) schowały
kły. Prawdę powiedziawszy, niektórzy w ogóle ich nie posiadają i bojkotują kolejne wybory... Chciałoby się
więc jak najbardziej przedłużyć czas
kontemplacji obrazów kojących nerwy, ale ponieważ nie znaleźliśmy się
w sercu dzikich Bieszczadów, pozbawieni zupełnie dostępu do mediów,
brutalna rzeczywistość szybko nas
dopadła. Czar prysł. Oczywiście, za
przyczyną prezesa, którego na tych
łamach (za Stanisławem Tymem) zwę
Karbowym.
„Nie wycierajcie swoich mord
zdradzieckich nazwiskiem mojego
śp. brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami!”. Z
telewizora krzyczała do nas wykrzywiona twarz człowieczka, który nie
jest w stanie zapanować nad wypeł-

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

Recykling w OSK
niającym go i rozpierającym jadem
zemsty, wylewającym się z każdej
pory. Po raz kolejny nie mogłem pojąć, jak taką postać wielu uważa za
autorytet i najbardziej wpływowego
polskiego polityka. „Jarosław, Polskę zbaw!” - jakież to żałosne i chore
wezwanie, kierowane do kogoś, kto
najniższe uczucia i emocje zaprzągł
do swojego nienawistnego rydwanu. Nie ma w europejskiej polityce
drugiej tak toksycznej i wrogiej indywidualności, wyrzucającej z siebie
coraz to nowe wyzwiska, którymi
obrzuca myślących inaczej. Wstyd,
po prostu palący wstyd! Jakaż to małość! Jakież to przerażająco żałosne...
Kim są ludzie oddający Karbowemu
bałwochwalczą cześć? Przecież nie
tylko ograniczeni nienawistnicy, ale
i ludzie z wysokimi tytułami naukowymi i bogatym doświadczeniem
w wielu dziedzinach. Jak się czują w
kontakcie z - nomen omen - krzyczącą kwintesencją absolutnej pogardy
dla współobywateli? Chyba duszą w
sobie naturalny dla człowieka protest
przeciwko zachowaniom wstrętnym,
ale chcą o nich jak najszybciej zapomnieć i nadal wznoszą sztandary
lizusostwa. Nie pojmuję zachowań
znacznej części rodaków, nie mieszczą się one w mojej głowie. Występ
Karbowego poszedł w świat. Można
sobie wyobrazić zdumienie ludzi
nienawykłych do oglądania podobnych scen zatruwania od lat polskiej
rzeczywistości w wykonaniu takiego
„męża stanu”. Jak długo jeszcze?
„Od dawna czekałem, panie Kaczyński, kto pierwszy złamie tabu i
powie głośno to, co wszyscy słyszą.
Prezes jest szalony. Zanurzony w odmętach obłędu, kierowany obsesyjną
nienawiścią i urojeniami, demoluje
Polskę, bo wydaje mu się, że w ten
sposób zemści się za tych, których
uznał za źródło swoich nieszczęść.
Czekałem więc, kto będzie tym dzieckiem, które – jak w znanej bajce – wi-

dząc nago paradujacego monarchę,
pierwszy poruszy kamyczek lawiny,
głośno wołając: Król jest nagi! Prezes
jest obłąkany! Nie sądziłem, że sam
pan to krzyknie. I to z trybuny sejmowej” - napisał Wojciech Maziarski w
swoim felietonie „Wczoraj pan przegrał, panie Kaczyński”, zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej”.
Po zejściu z trybuny, Karbowy
obiecał „mordom”, że będą siedzieć,
a realizacji jego groźby w przyszłości
nie można wykluczyć, bo takie teraz
mamy prawo i sprawiedliwość...
Śledzący z uwagą różne fora wiedzą, że wrzask Karbowego poruszył
nie tylko ludzi przyzwoitych, ale i demony chamstwa, które postanowiły
go przelicytować w liczbie i wadze
rzucanych przekleństw i oskarżeń na
„mordy”. Wiadomo o sympatyków
jakiego ugrupowania chodzi. Jakież
to obrzydliwe, plugawe i sekciarskie.
Do takich ludzi należy cierpliwie docierać z wyjaśnieniami i tłumaczeniami, ale, jako rzecze znajomy hydraulik, jest to robota głupiego, to
znaczy skazana na niepowodzenie.
Skłaniam się, choć z oporami, ku jego
zastrzeżeniu. Musimy się pogodzić z
podziałem Polski, zaakceptować taką
przyszłość naszych dzieci i wnuków?
Krótko po spektaklu Karbowego,
popisała się jego wierna uczennica,
Krystyna Pawłowicz. Na posiedzeniu
sejmowej Komisji Sprawiedliwości
tak oto zwróciła się do posłów opozycji: „Zamknijcie mordy. Macie mordy,
tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy”. Pawłowicz zapomniała,
że należy do najbardziej obleśnych
postaci życia politycznego, a jej oblicze przyozdobione sałatką lub innym żarciem pochłanianym podczas
obrad, w połączeniu z inwektywami
pasuje jak ulał do określenia, które
tak się jej spodobało.
A mew posłucham w przyszłym
roku. Może przypadkiem trafię na
polityczną ciszę?

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze w Wałbrzychu, trwają zajęcia wakacyjne dla dzieci,
związane tematycznie z edukacją,
sportem i rozrywką. Prowadzący je
nie mogą narzekać na frekwencję
uczestników.
Przystąpiono do projektu Every
Can Counts (cenna każda puszka),
wdrażanego przez Fundację RECAL.
Przeprowadzone warsztaty recyklingowe wzbogacone zostały o nową
formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi
opakowaniami aluminiowymi.
Zwiedzanie Palmiarni, jedynego
takiego obiektu w Polsce zachowanego w swej historycznej konstrukcji,
umożliwiło poznanie wielu gatunków roślin, flory stref klimatycznych
z różnych kontynentów. Największe
zainteresowanie wzbudziła kwitnąca
agawa, która stale pnie się w górę. Z
kolei warsztaty w Centrum Edukacji
Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu przeprowadzili pracownicy Dolnośląskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych.
Zajęcia obejmowały tematykę związaną z pająkami, płazami i gada-

Po zajęciach z recyklingu.

mi. Natomiast w Castoramie dzieci
uczestniczyły w składaniu drewnianych skrzynek na narzędzia.
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, funkcjonariusz Straży Miejskiej
w Wałbrzychu przeprowadził pogadankę na tematy związane z zagrożeniami, które mogą zaistnieć w czasie
wakacji. Podczas spotkania z przedstawicielkami Urzędu Dozoru Technicznego omówiono zasady prawidłowego korzystania z ruchomch
schodów i dźwigów osobowych.
Blok zajęć sportowych obejmował
dotychczas m.in. turniej warcabowy i
szachowy, tenista stołowego oraz
rozgrywki w bule i bilard. Na zajęciach plastycznych młodzi artyści wykonują prace na konkurs „Bezpieczne
i aktywne wakacje” oraz „Pocztówka z wakacji”. Swoje umiejętności
zaprezentowali podczas konkursu
malowania na asfalcie. W OSK przystąpiono do akcji „Okulary dla Afryki” oraz 24. edycji akcji „Sprzątanie
świata – Polska 2017”, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W
tym roku kampania przebiega pod
hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”
i realizowana będzie w ośrodku do
września br.
(BAS)
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Inwestycje w gminie Głuszyca
w I półroczu 2017 - zakończone
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zakończył prace modernizacyjne dróg
powiatowych leżących w
granicach administracyjnych Gminy Głuszyca.
Nową nawierzchnię uzyskały odcinki: w Sierpnicy
– 1 920 metrów bieżących,
Głuszyca – Grzmiąca – 900
metrów bieżących, ulica
Kolejowa w Głuszycy – 700
metrów bieżących, ulica
Łomnicka w Głuszycy 425
metrów bieżących, ulica
Wiejska w Grzmiącej – 600
metrów bieżących. Wkrótce zakończy się przebudowa obiektu mostowego w
miejscowości Sierpnica, a w
najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane w
zakresie przebudowy kolejnych dwóch obiektów mostowych w wyżej wymienionej miejscowości, a także w
Łomnicy w Gminie Głuszyca.
Rok 2017 jest rokiem
zwiększonych
inwestycji
Powiatu Wałbrzyskiego na
terenie Gminy Głuszyca. Nie
byłoby to możliwe bez zaangażowania i intensywnych
działań radnych Rady Powia-

Rodziny zastępcze

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek
podczas kontroli remontowanej drogi w Głuszycy.

tu Wałbrzyskiego z okręgu nr
2, czyli: Krzysztofa Kwiatkowskiego (pełniącego funkcję
Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego), Grażyny Owczarek - wiceprzewodniczącej
Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
Józefa Piksy - przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz Doroty Piotrzkowskiej - Członka Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego.

- Koalicja rządząca w Powiecie Wałbrzyskim realizuje
obietnice złożone wyborcom
i pomimo notorycznej krytyki
radnych opozycyjnych modernizuje i zmienia Powiat
Wałbrzyski, czego najlepszym przykładem są działania
podjęte na terenie Gminy
Głuszyca – podkreślają koalicyjni radni z okręgu nr 2.
(MCH)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
poszukuje osób, które podjęłyby się opieki nad potrzebującymi dziećmi. Rolą
rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków
właściwych do prawidłowego
rozwoju zarówno fizycznego,
psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie
dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań,
zapewnienie odpowiednich
warunków bytowych, czasu
wolnego i warunków do wypoczynku. Rodzina zastępcza
jest formą czasowej opieki
do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji
kryzysowej w jakiej się znaleźli
i która stworzyła zagrożenie
dla bezpieczeństwa ich dzieci. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego
częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może
skorzystać w naszym Centrum
z pomocy: psychologa, radcy
prawnego i pracownika socjalnego. 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.

Staże uczniowskie Zawodowy Dolny Śląsk
Powiat
Wałbrzyski
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego
i
Dolnośląskim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu realizuje
projekt pn. Zawodowy
Dolny Śląsk.
W ramach projektu, 6
uczniów z Zespołu Szkół im.
M. Skłodowskiej – Curie w
Szczawnie – Zdroju, uczących się na kierunku technik spedytor, wzięło udział
w stażach zawodowych u
wałbrzyskich pracodawców.
Chęć współpracy i przyjęcia

młodzieży na staż wyrazili:
Mando Corporation Poland,
PAP-TRANS Piotr Brożek,
STAL – BUD, Laksus. Uczniowie podczas staży zapoznali
się ze specyfikacją pracy spedytora, poznali podstawowe
techniki spedycyjne i zasady
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy
realizatorzy stażu otrzymali
zwrot kosztów poniesionych
na przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy stażysty. I pracodawcy, i uczestnicy bardzo sobie chwalą
taką formę współpracy.
(MCH)

(GŁ)
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu informuje:
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+”.
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Co się stało z Polską?
Stanisław
Michalik

Poniższy tekst znalazłem
w internecie w maju 2014
roku, jako przedruk wywiadu
z „Tygodnika Powszechnego”.
Szczepan Twardoch, pisarz,
autor głośnej powieści „Morfina” opowiada o tym, jak większość Polaków została przez
Polskę „wyruchana”, a także
o swoim podejściu do tzw.
obrońców krzyża i obozu patriotycznego. Okazuje się, że
jego poglądy i opinie nie tylko
nie straciły na aktualności, ale
wydają się szczególnie trafne
w związku z tym, co się dzieje
w Polsce. Zdecydowałem się
przytoczyć najważniejsze z
jego proroczych słów:
- Wydaje mi się, że Polski
w Polsce wszyscy nienawidzą i na dodatek mają rację.
Polski nienawidzi tzw. obóz
patriotyczny, ponieważ żyją
w czymś, co wydaje im się
nie-Polską albo anty-Polską.
Premierem jest Donald Tusk,
którego mają za pachołka
Niemców i Moskali, rządzą
nami za pośrednictwem swoich wasali okupanci. Z kolei
dla ludzi o opcji lewicowo-liberalnej prawdziwą Polską
byłby kraj z tradycji Kołłątaja,
Boya, Słonimskiego, Michnika,
a tu mają Polskę, która słucha
Rydzyka i chce głosować na
PiS, Polskę, która tłumnie obchodzi rocznice smoleńskie i
zapieprza do kościoła, Polskę
- zadupie Europy, gdzie przetrwały największe demony

kontynentu. I też jej nienawidzą. Kocha ją tylko wąska
grupka - wiem, że to brzmi
jak z fatalnej publicystyki, ale
lepszego sformułowania nie
widzę - mówi Twardoch.
- Wydaje się, że III Rzeczpospolita zawiodła znakomitą
większość swoich obywateli.
Większość Polaków została
przez Polskę wyruchana. I z
jakimś wstydem to mówię, bo
mnie to nie dotyczy, ja sobie
daję radę, robię to, co lubię, i
mnie akurat w Polsce dobrze,
nikt mnie, żeby sprawę ująć
po marksistowsku, nie alienuje od wyników mojej pracy.
Ale ja oczywiście jestem w
wyjątkowej sytuacji. Nie wyzyskuję nikogo ani nie daję się
wyzyskiwać. Nie jestem właścicielem firmy, ani w tej firmie
nie pracuję. Czuję się raczej jak
rzemieślnik, ktoś zupełnie na
zewnątrz tego kieratu.
Choć pisarz deklaruje, że
nie chce wypowiadać się na
temat katastrofy smoleńskiej,
to przyznaje, że nie da się o tej
sprawie nie mówić.
- Chyba nie ma człowieka,
którego by to nie dotknęło. To
było doświadczenie zbiorowej
traumy, jedyne tego rodzaju
w ostatnich dekadach. Przeżyłem również jakoś, wygrzebując się z pancerza mojego
cynizmu, pogrzeb prezydenta
Kaczyńskiego. W Polsce niezwykle udają się pogrzeby, co
mówię bez sarkazmu. Udają
się po prostu. I nie dziwiły
mnie nawet spory o miejsce
pochówku. Nie było jeszcze
wielkiego polskiego pogrzebu, przed którym by się mądre
głowy o to nie pożarły - taka
stara polska tradycja - mówi
Twardoch.

- Ale to, co się potem działo na Krakowskim Przedmieściu... Tzw. obrońcy krzyża
wzbudzali moją litość, natomiast motłoch, który ich
atakował, wzbudzał moją
nienawiść i odrazę. To było
po prostu obrzydliwe na poziomie czysto ludzkim. I tutaj nie ma znaczenia sprawa,
dla której stały tam te starsze
panie i starsi panowie o drżących rękach, czy ci zahukani
prawicowi chłopcy z dobrych
domów - bo przecież nie było
tam byczków, które teraz rozrabiają na Marszu Niepodległości - stwierdził pisarz. - To,
że tzw. obóz patriotyczny
uczynił ze Smoleńska centralny punkt swojego programu,
wpisuje się idealnie w smutną
tradycję winnych klęski wrześniowej, wybuchu powstania
warszawskiego i innych przejawów polskiego pociągu do
autodestrukcji.
- Większość ludzi których
znam, którym udało się odnieść sukces, zupełnie nie widzi problemów Polski B. Ten
kraj który jest wolny, to społeczeństwo, które jest wolne,
zgotowały dużej grupie ludzi
podłe życie. Mogliśmy iść inną
ścieżką. Wybraliśmy antyspołeczny neoliberalizm w sferze
gospodarczej, a ideologicznej
konserwatywny, włażący z
buciorami do naszych łóżek i
sumień, wsteczny narodowy
katolicyzm, z nutą obłędnego
mesjanizmu rodem z innej
epoki. O problemach społecznych dowiadujemy się sporadycznie z telewizji, w trakcie
kolacji, gdy w Polsce rozbił się
na drodze bus przeładowany
robotnikami. Jest kilka programów tematycznych, które

mówią o ciężkich losach niektórych współobywateli, ale
nie sposób je oglądać, gdyż w
większości przypadków włos
się na głowie jeży, że przyczyną ich nieszczęścia jest własne
państwo i jego urzędnicy.
- Fakty są takie, że gdyby
te 10 mln członków pierwszej Solidarności przewidziało choćby w połowie, czym
zakończy się ich walka, to 9,5
mln z nich zostałoby w domu,
zamiast strajkować, protestować i popierać spółdzielnię,
myjącą okna w wieżowcach.
Komuna w tamtej postaci
nie mogła się uratować, ale
to co ją zastąpiło jest jeszcze
gorsze. Grupę ustawionych
aparatczyków zastąpiła grupa
głodnych władzy, profitów i
żądnych zemsty za krzywdy,
prawdziwe i urojone. „Teraz
kurwa my” powinno być wpisane w godło, zaraz poniżej
orła w koronie.
A oto, co ma do powiedzenia na temat obecnego
gorącego konfliktu pomiędzy
rządzącym PiS-em, a znaczną częścią społeczeństwa
reporter z Łodzi, Bartosz Józefiak? Pracował w gazetach
lokalnych w Łodzi, Wrocławiu
i Pabianicach, współpracował
z „Dużym Formatem” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Jest
absolwentem Polskiej Szkoły
Reportażu i swoją przyszłość
wiąże właśnie z reportażem.
A oto kilka fragmentów z tego
reportażu:
„Nikt z Warszawki nie chce
odejść od koryta. I stąd się biorą te protesty - mówi Arek z
Widawy. Nie on jeden. - Tu się
nie zarabia 10 tysięcy złotych
- przypominają mieszkańcy
małych miast i wsi. Tu sędzio-

wie złodziei puszczają wolno,
a ludzi wsadzają za kradzież
lizaka. Tu nikt nie stanie w
obronie sądów.
Wieś N. w pół drogi między
Bełchatowem i Piotrkowem
Trybunalskim. Wojciech, lat
63, właśnie wraca z rynku.
Sprzedał jagody, żeby trochę
pomóc ciotce, z którą mieszka. Razem żyją z jej renty.
Wojciech pracował w fabryce
żarówek w Pabianicach, ale
zamknęli ją 20 lat temu. Cała
jego wieś pracowała w PGR-ze, ale teraz prywaciarz ma
tam zakład. Robi kukurydzę,
zatrudnia kilka osób. Reszta
czeka na zasiłek.
Wojciech o awanturze w
sądach mówi: to jest odwracanie uwagi publicznej od
prawdziwych
problemów.
Na przykład takich, że on na
śniadanie, obiad i kolację ma
jajecznicę. Owszem, w wolnej Polsce jest o tyle lepiej, że
może o władzy powiedzieć, co
się chce. Żaden tajniak go nie
podkabluje. Ale poza tym to
nic się nie poprawiło.
Między blokami suszy się
pranie. Na podwórkach trampoliny dla dzieci, dmuchane
baseny. Maria niedawno wróciła z pracy. Miała nocną zmianę w zakładzie. 250 macior na
trzech halach, weź upilnuj tu
wszystkie. Trzeba oprzątnąć,
dać paszę, przypilnować porodu. A bywa tak, że prosi się
dziesięć naraz.
Maria pracuje po 12 godzin
dziennie. Nieważne, czy święta, czy Sylwester. Ma najniższą
krajową, za chwilę pójdzie na
emeryturę. - Już napracowana
jestem bardzo - opowiada. Chociaż tej emerytury to będzie raptem 800 złotych.

Maria nigdy nie była w sądzie ani na policji. Ale zawsze
ogląda redaktor Jaworowicz
i tam pokazują efekty wyroków. Ludzi eksmitowanych na
bruk. Całe życie pracowali na
mieszkanie, a teraz im zabierają. To jest sprawiedliwość?
Ilu ludzi skrzywdzonych! Babka ukradnie lizaka, jak nie ma
pieniędzy, i od razu: do więzienia! - A posłowie, sędziowie
kradną, jeżdżą po pijaku - i nic
im nie robią. Kto ma pieniądze, to weźmie adwokata i w
sądzie wygra. Tak jak ci z Amber Gold. Co im zrobili? Nic.
A Gronkiewicz-Waltz czemu
nie siedzi? A Kijowski ukradł
pieniądze i co mu zrobili? Nic.
Tylko biednym nikt w sądach
nie pomoże - mówi.
Maria przypomina wypowiedź Małgorzaty Gersdorf,
prezes Sądu Najwyższego,
która stwierdziła, że za 10 tysięcy złotych brutto dobrze
żyć można tylko na prowincji.
- Sędzia mówi, że za 10 tysięcy
złotych to ona nie wyżyje. A
ja na emeryturze muszę wyżyć za 800 złotych. A ludzie tu
pracują za 1300 złotych. I żyją.
Nie wiem, czemu ci ludzie w
Warszawie protestują - zastanawia się.
W basenie pod blokiem kąpie się córka Eweliny. Ewelina
nie ogląda telewizji, tylko coś
tam usłyszy od męża. - Mąż
jeździ po budowach. Wraca
do domu raz na miesiąc. W
okolicy nie ma roboty. Trzeba
dojeżdżać do Bełchatowa, ale
nie mamy samochodu. A autobus raz przyjedzie, siedem
razy go nie będzie - opowiada. - Nie podoba mi się to, że
likwidują gimnazja. Obniżyli
wiek emerytalny, to może
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dobrze, ale żeby ludzie mieli
800 złotych emerytury? O tych
sądach niewiele wiem. A głosować i tak nie pójdę. To i tak
nic nie zmienia. Wybiorą po
swojemu, jak będą chcieli.
Arek przemyka do sklepu.
- Na prowincji takie rzeczy
to nas nie interesują. Ludzie
mają dosyć. Wolą nie oglądać
ani TVP, ani TVN, w ogóle się
tym nie przejmować. Ja nie
jestem ani za PiS, ani za PO.
W ustawę o sądach się tak
nie zagłębiałem. Nie wiem,
czy to aż tak dobre, żeby taka
władza była w rękach jednego człowieka. Ale te protesty to są śmieszne - ocenia.
- Kto tam protestuje? Widzi
pan tam kogoś ze wsi? Nikt
z Warszawki nie chce odejść
od koryta. I stąd się biorą te
protesty. Mnie interesują wymierne sprawy dla życia. Na
przykład 500 plus. Dzięki kuroniówkom do tej pory ludzie
chwalą Kuronia. Tak samo
będą chwalić PiS za 500 plus.
Martwi mnie tylko, że nie ma
alternatywy. Opozycja tylko
krzyczy, a niczego dobrego
nie proponuje. Czemu KOD
chodzi z puszkami i zbiera
pieniądze na manifestacjach?
Gdzieś słyszałem, że tak jest.
Na ławce przysiedli 30-letni
Paweł i Natalia. Wracają z zakupów, kończą jeść lody.
Paweł pracuje w wojsku.
Za Macierewicza dostał pod-

wyżki. - Ale to nie znaczy, że
go popieram. To, co oni robią
z krajem, z wojskiem, to jest
masakra - ocenia Paweł.
Natalia mówi, że jest bardzo antypisowska. - Te miesięcznice smoleńskie - kogo to
obchodzi? Są ważniejsze problemy - twierdzi. - Na przykład
to, że nie ma refundacji leków
dla ludzi po przeszczepach.
Podatki chcą wprowadzać od
wody, od energii elektrycznej
i od czego jeszcze? A na miesięcznice to mają pieniądze?
Wszyscy powinni wyjść na ulicę i obalić Kaczyńskiego”.
A oto parę charakterystycznych komentarzy Czytelników:
- Z licznych wypowiedzi
prezesa wynika, że stanie
w pierwszym szeregu i pójdzie na wojnę z Putinem. Bez
wsparcia zachodu, bo przecież jaśnie pan prezes nie będzie się zniżał do współpracy.
Jeszcze by się chcieli z nim
spotkać na jakiejś debacie. I
pewnie nikt by nie zrozumiał,
że egocentryzm prezesa jest
ponad dobro kogokolwiek i
czegokolwiek. Prezes ma jeden główny cel- dożywotnio
być prezesem. A reszta- reszta
się nie liczy.
- Kaczyński ma w sobie coś
z kobiety. Lubi obgadywać innych i obrażać się jak kobieta.
Nie cierpi konkurencji, która
jest mądrzejsza od niego. Usu-

wa tę konkurencję z wielką
ochotą. Dookoła niego pozostali sami mierni, ale wierni.
- Jedyną strategią prezesa,
gdy robi się niebezpiecznie,
jest zamkniecie się w szafie i
czekanie na budyń.13.12.1981
wylazł z szafy dopiero w południe, poszedł do kościoła, po
czym zamknął się znowu bo
zgłodniał. Inni walczyli, byli
aktywni w podziemiu, ryzykowali życiem, bądź też lądowali
w wiezieniu a prezes wziął
pochodnie i wylazł na ulice
dopiero po 30 latach i próbował ludziom tłumaczyć, gdzie
Zomo stało. Pajac.
Okazuje się, że ten pajac
i jeszcze inni pajace są nam
bardzo potrzebni, bo czym
byśmy się bawili, gdyby nie
te pajace. Wyobraźmy sobie
dzisiaj życie bez polityków,
albo też współczesne media
bez politycznych sensacji.
Niestety, życie polityczne to
błędne koło, idem per idem,
a bezwzględna walka o władzę i pieniądze stała się celem samym w sobie. Nie ma
w niej mowy o wartościach
moralnych, choć obecnie
rządzący obwieszają się krzyżami, obcałowywują ręce duchownych, a faktycznie wiarę
traktują jako środek do celu,
a jest nim władza i zaszczyty.
Żałosne tego skutki odczuwamy wszyscy. Co się stało z
Polską?

Festiwal sera
Zapraszamy do udziału w
konkursie kulinarnym na
„Najlepszą potrawę z sera”
w ramach XI Festiwalu Sera,
który odbędzie się 15 sierpnia w Karczmie Góralskiej w
Dziećmorowicach. Aby wziąć
udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem na
„Najsmaczniejszą potrawę
z sera” oraz wypełnić kartę
zgłoszenia. Więcej informacji udziela asystent dyrektora CKiT w Walimiu Wioletta
Sowa, tel. 723 970 611.
(RED)

Wieczorek
taneczny
Zapraszamy w najbliższą sobotę, 29 lipca br., w
godz. 20:00 – 24:00 do Parku Jordanowskiego w Walimiu na zabawę taneczną.
Kolejne wieczorki taneczne
odbędą się: 5, 12 i 19 sierpnia 2017 r. Organizatorem
wieczorków tanecznych jest
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu. Wstęp wolny.
(RED)

Największa inwestycja
Od kilkunastu dni trwa
budowa ulicy Królowej
Elżbiety w Świebodzicach.
To jedna z największych
inwestycji drogowych w
mieście w ostatnich latach.
Samorząd przeznaczy na
nią 4,5 mln zł z własnego
budżetu.
Ulica Królowej Elżbiety
znajduje się na Osiedlu Piastowskim, w rejonie, który
dynamicznie się rozwija. Budowa drogi stała się prawdziwą koniecznością.
- Infrastruktura drogowa
jest w tym miejscu niezbędna. Funkcjonuje tu przedszkole, przychodnia zdrowia,
rozwija się budownictwo
mieszkaniowe. Ulica Królowej Elżbiety stała się po prostu niedrożna, stąd konieczność przystąpienia do prac
– mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Budowa ulicy Królowej
Elżbiety to bardzo duże zadanie, obejmujące budowę
nawierzchni jezdni i chodnika, sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. W ramach inwestycji powstanie także
oświetlenie. Zdanie jest kontynuacją prac, wykonanych
dwa lata temu. Łączny koszt

to 4,5 mln zł. Obecnie trwają prace na tzw. sięgaczu,
wykonanym w 2015 roku. W
obrębie ulicy Królowej Elżbiety występują utrudnienia
komunikacyjne, została przygotowana zastępcza organizacja ruchu. Prosimy zwracać
uwagę na oznakowanie.
W rejonie osiedla dobiega
końca inna, drogowa inwestycja – remont nawierzchni
ulicy Mieszka I i 3 Maja. Koszt
tego zadania to ponad 1 mln
zł, ale miasto otrzymało dofinansowanie z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w
wysokości ponad 500 tys. zł.
Trwa ostatni etap prac, tzn.
remont odcinka od ul. Mieszka I do Jeleniogórskiej.
(ABP)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

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

Ja się nabrać nie dam
Janusz
Bartkiewicz

Pan prezydent zawetował
dwie z trzech ustaw, które
miały prezesowi Jarosławowi zapewnić niczym już nieskrepowaną władzę. I wszyscy bardzo z tego powodu
się cieszą, nie zważając na
to, że to właśnie ta niezawetowana ustawa o ustroju
sądów powszechnych - jak
najbardziej niekonstytucyjna - daje prezesowi władzę
nad całym sądownictwem
powszechnym. Sądzę, że te
dwie ustawy były w istocie
rzeczy tylko przykrywką do
wprowadzenia tej, na której posłowi Kaczyńskiemu
najbardziej zależało. Radość
powszechna
zapanowała
z powodu odniesionego połowicznego wprawdzie
- sukcesu i jakoś mało zwraca uwagę na przyczyny, dla
których Andrzej Duda nie
podpisał ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej i
Sądzie Najwyższym. A on je
przecież zawetował nie dlatego, że są absolutnie niezgodne z Konstytucją RP, co
dla niego, jako dla doktora
nauk prawnych, winno być
głównym i jedynym motywem. Nie uczynił też tego
pod wpływem potężnego
sprzeciwu obywatelskiego,
nie wziął pod uwagę apelu
polskiego oraz zagranicznego świata prawniczego,
zastrzeżeń płynących z Unii
Europejskiej i Stanów Zjed-

noczonych. To wszystko
nie miało dla prezydenta
najmniejszego znaczenia,
czemu dał wyraz w swoim
publicznym wystąpieniu, w
którym oznajmił, że dwóch
ustaw nie podpisze tylko
dlatego, iż prosiła go o to
Zofia Romaszewska, ponoć
legendarna postać z czasów
pierwszej Solidarności. Przyznam szczerze, że ogłoszony
powód mnie osobiście - jako
prawnika - wprowadził w
osłupienie. Zresztą nawet
i w ten powód nie wierzę,
albowiem nie wierzę w to,
że prezydent Duda pod
wpływem jednego zdania
starszej pani nagle na oczy
przejrzał. Być może jestem
nadmiernie
podejrzliwy,
ale pamiętam dokładnie,
że żadne argumenty, żadne prośby nie wpłynęły na
niego, aby zastosował weto
wobec oczywiście niezgodnych z konstytucją ustaw,
sprowadzających Trybunał
Konstytucyjny do roli zwykłego biura będącego na
usługach posła Jarosława.
Jestem całkowicie przekonany, że decyzja Andrzeja Dudy jest fragmentem
większego planu posła Jarosława, któremu tylko i wyłącznie A. Duda zawdzięcza
swoje dzisiejsze stanowisko.
Plan ten jest bardzo przebiegły, jak sam jego twórca,
i - według mnie - polega na
tym, że celowo przepchano
przez parlament tak bardzo
koślawe prawnie ustawy,
aby następnie prezydent
mógł dwie z nich (mniej dla
prezesa Jarosława ważne)
zawetować i ogłosić, że oto
on sam odpowiednie pro-

jekty ustaw Sejmowi przedłoży. Oczywiście projekty
te zostały już wcześniej w
ciszy na ulicy Nowodworskiej opracowane, a A. Duda
będzie już tylko markował
różnego rodzaju działania,
aby rzekomo swoje i konsultowane z narodem projekty w Sejmie przedłożyć.
Jestem również przekonany,
że w projektach tych będą
zawarte te wszystkie zapisy, na których prezesowi
najbardziej zależy i chociaż
będę oczywiście mniej drastyczne, to jednak dalej niekonstytucyjne. Sejm i Senat
projekty A. Dudy przyjmą
bez poprawek, poprawki
opozycji przy pomocy prokuratura stanu wojennego
Piotrowicza odrzuci w systemie „en bloc”, a następnie A. Duda je podpisze, bo
przecież własnego dzieła
wetować nie będzie. I jeżeli nawet opozycja skieruje
ustawy do biura zwanego
Trybunałem
Konstytucyjnym, to i tak wola prezesa
Jarosława będzie tam bez
oporu przyklepana. Andrzej
Duda zaś powie: zrobiłem,
co Polakom obiecałem, a
prezes Jarosław otrzyma to,
czego chciał. Roma locuta,
causa finita.
Dlaczego tak sądzę? Ano
dlatego, że A. Duda, jako
kandydat na prezydenta,
bez przerwy podkreślał, że
jego program jest programem Prawa i Sprawiedliwości, a już jako prezydent
stwierdził, że nie czuje się
prezydentem
wszystkich
Polaków, tylko tych z lepszego sortu. Więc dlaczego
miałby nagle głowę sobie

zawracać buntem jakichś
zdradzieckich mord, kanalii, tłumów spacerowiczów,
ubeckich wdów i innych
komunistycznych złogów?
Jemu potrzebny był tylko
pretekst, by głęboko ukrytą wolę prezesa Jarosława
wykonać, więc posłużył się
właśnie Zofią Romaszewską i tyle. Świadczy też o
tym mocno umiarkowana
reakcja ludzi PS i prezesa.
Andrzej Duda przed protestującymi zamknął się w prezydenckich apartamentach
w Juracie na Helu, gdzie go
zresztą też dopadli, ale do
tych protestujących nigdy
nie wyszedł, co jest bardzo
wymownym zachowaniem,
potwierdzającym moje podejrzenia.
Ja również protestowałem, biorąc dwukrotnie
udział w manifestacjach
zorganizowanych
przez
wałbrzyski KOD i Inicjatywę
Polską, które miały miejsce
20 i 23 lipca o godzinie 21ej przed Sądem Rejonowym
w Wałbrzychu. Manifestacje
te pokazały, że w Wałbrzychu tylko niewielkiej części
mieszkańców sprawy polskiej demokracji zaprzątały
głowę. Przed sąd przyszło
około 400 osób, co dla około
130-tysięcznej wałbrzysko-szczawieńskiej aglomeracji
nie jest wielkością powalającą. Przyznam szczerze,
że chociaż brałem udział w
tych wydarzeniach, moje
odczucia są bardzo mieszane. Przede wszystkim z tego
powodu, że manifestacje
miały bardziej polityczny
niż społeczny charakter.
Twierdzę tak, ponieważ ich

organizatorzy nie doprosili
do udziału wałbrzyskiego
SLD, natomiast udział posłów Platformy Obywatelskiej był nad wyraz widoczny, co przeczy głoszonym
poglądom, że manifestacje
są wyrazem oporu całej
antypisowskiej
opozycji.
W czasie ich trwania nie
udzielono głosu obecnemu
tam
przewodniczącemu
SLD Krzysztofowi Strzelcowi, chociaż wywoływano z tłumu rozpoznanych
znajomych organizatorów,
którym następnie głosu
udzielano. Również i mnie
głosu nie udzielono, (23.07.
br.) chociaż aż czterokrotnie dawałem wyraźny znak
takiego zamiaru Mateuszowi Rambacherowi, który był
jednym z głównych organizatorów, i którego znam
osobiście. Może dlatego, że
stałem w towarzystwie K.
Strzelca? Nie wiem. W każdym razie, zniesmaczony
widokiem posłanek PO (Izabeli Mrzygłockiej i Agnieszki
Kołacz-Leszczyńskiej),
manifestację opuściłem i
już nigdy nie wezmę udziału w tego rodzaju hucpie.
Używam tego mocnego
określenia pod wpływem
wypowiedzi prof. Adama
Strzembosza (20.07.br. manifestacja w Warszawie),
który - w obronie sędziów
Sądu Najwyższego, zagrożonych przymusowym
skierowaniem w stan spoczynku - powiedział, że stosowanie odpowiedzialności
zbiorowej jest totalitarną
represją. Dlatego hucpą dla
mnie są wszelkie manifestacje w obronie konstytu-

cji i demokracji, w których
udział bierze PO i PSL, albowiem to te właśnie partie,
we współpracy z Andrzejem
Rzeplińskim, ówczesnym
prezesem Trybunału Konstytucyjnego, zastosowały
w 2009 roku odpowiedzialność zbiorową, uchwalając
ustawę drastycznie zmniejszającą emerytury i renty
byłym
funkcjonariuszom
Służby Bezpieczeństwa i
emerytom policyjnym, którzy przed 1990 rokiem służyli w tej formacji i swoje
prawa emerytalne uzyskali
na mocy ustawy emerytalnej uchwalonej przez Sejm
demokratycznej Polski w
1994 roku. I teraz ci przedstawiciele
totalitarnych
(wg. prof. Strzembosza)
ugrupowań politycznych,
śmią dawać swe twarze w
walce o demokratyczne
swobody i prawa obywateli,
nawet się nie zająknąwszy o
prawa wspomnianych wyżej funkcjonariuszy policji,
ograbionych ponownie i
doszczętnie przez PiS ustawą z 2016 roku. Ubrał się
diabeł w ornat i ogonem
na mszę dzwoni. Ja nie
dam się na to nabrać, bo
dla mnie demokracja upadła właśnie w 2009 roku, a
nawet wcześniej, kiedy na
początku lat 90-tych cyniczny Adam Michnik ogłosił, że
lewicy wolno mniej. Co to
za demokracja, kiedy jednym wolno więcej, a innym
mniej? To tylko paskudna
karykatura tego ustroju. I z
tego wszyscy powinni zdawać sobie sprawę i o tym
pamiętać.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Święto policji
Wzorem lat ubiegłych,
wałbrzyscy policjanci spotkali się w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju,
by uczcić przynależność do
grupy, która od 1919 roku
dba o nasze bezpieczeństwo.
98. rocznica powołania
Polskiej Policji była okazją
do podsumowań obecnych
doświadczeń policji oraz zastanowienia nad udoskonalaniem służby. - Oceniając
Wasze zaangażowanie oraz
poświęcenie w codziennej
służbie na rzecz obrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pragnę serdecznie
podziękować za wzorowe
wykonywanie swoich obowiązków. W 98. rocznicę powstania Policji Państwowej z
prawdziwą przyjemnością i
dumą mogę stwierdzić, że rota
ślubowania, którą na początku
drogi zawodowej składa każdy
policjant nie jest dla Was jedynie pustym frazesem – powiedział Komendant Miejskiej
Policji w Wałbrzychu mł. insp.
Maciej Januszkiewicz.
O to, by na twarzach policjantów zagościł uśmiech,
apelował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

Szczawieńskie
koncerty

Z okazji święta policji wyróżniający się funkcjonariusze odebrali
odznaczenia i awanse.
nadinsp. Tomasz Trawiński.
– Święto policji to okres pewnych refleksji, pewnej zadumy
i czas, w którym wspominamy funkcjonariuszy XX-lecia
międzywojennego, będących
dla nas wzorem. To czas na
podziękowania i wyróżnienia,
z których powinniście być
dumni.
Poza funkcjonariuszami i
pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, w
szczawieńskim teatrze gościli:
wicewojewoda
dolnośląski
Kamil Zieliński, starosta powiatu wałbrzyskiego Jacek
Cichura, wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk,
księdz biskup Adam Bałabuch,
kapelan wałbrzyskiej policji
Jacek Biernacki, przedstawi-

ciele powiatowych, miejskich
i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu
i Prokuratury Rejonowej w
Wałbrzychu, przedstawiciele
służb mundurowych oraz rodziny świętujących policjantów. - Wśród 407 policjantów
zatrudnionych w Komendzie
Miejskiej Policji w Wałbrzychu,
w tym roku awans otrzymało
na wyższe stopnie służbowe
117 funkcjonariuszy wałbrzyskiego garnizonu, w tym 4
oficerów, 41 aspirantów i 47
podoficerów oraz 25 szeregowych – wylicza podkom. Joanna Żygłowicz, oficer prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
(RED)

1 sierpnia 2017 r. o godz.
19.00 w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie Zdroju odbędzie się
koncert Orkiestry Symfonicznej
z Briańska (Rosja) pod dyrekcją
Eduarda Ambartcumiana. Na
program koncertu złożą się m.in.
utwory: G. Bizeta, A. Chaczaturiana, St. Moniuszki, J. Brahmsa, A.
Dvoraka. Bilety w cenie 20 zł oraz
10 zł dla grup zorganizowanych
powyżej 10 osób do nabycia w
Teatrze Zdrojowym codziennie w
godz. od 9.00 do 14.00 oraz w restauracji Bohema od 10.00 - 22.00.
Wcześniej, bo już 30 lipca o godz.
16:00 w muszli koncertowej w
Parku Zdrojowym, odbędzie się
koncert promenadowy „Opowieści z pożółkłych pocztówek czyli
przedwojenne szlagiery”. Kolejne
koncerty promenadowe zostały
zaplanowane na 6 sierpnia, 13
sierpnia oraz 20 sierpnia. Wstęp
wolny. Na 24 sierpnia (godz.
19:00) zaplanowane zostały XIX
Szczawieńskie Spotkania z Folklorem i występ zespołu „Bugojno” z
Bośni (bilety 20 zł). Natomiast 26
sierpnia o godz. 19.30 w szczawieńskim teatrze odbędzie się
koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej „Krzyżowa - Music” (bilety: 15 zł i 25 zł).
(RED)

Szczawno-Zdrój e-gminą
- Rozwój e-usług jest
bardzo dynamiczny. Informatyzacja administracji publicznej jest więc konieczna.
Jako gmina nie możemy,
ale przede wszystkim nie
chcemy odstawać od ogólnych trendów, dlatego w
przyszłym roku zaproponujemy naszym mieszkańcom,
turystom, przedsiębiorcom
nowoczesne rozwiązania –
mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju.
- Dzięki wsparciu funduszy
europejskich,
udoskonalimy
pracę urzędników, czego efektem będzie bardziej skuteczna
i łatwiejsza współpraca z interesantem. Wskutek elektronizacji
wypracujemy nowy model komunikacji na linii urząd – obywatel, budując tym samym
wzajemne zaufanie oraz synergię – podkreśla Marek Fedoruk.

19 lipca burmistrz Szczawna-Zdroju podpisał aneks do
umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej
o dofinansowanie projektu
„E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej
Szczawno-Zdrój” w ramach Osi
Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”, Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr
2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT
AW” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020
w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku. Zmiany w
umowie dotyczą przedłużenia
okresu realizacji zadania do
31 marca 2018 roku. Całkowita
wartość projektu wynosi 791
970 zł, z czego 660 044,07 zł
pokryje dofinansowanie.
(RED)

Bożena Dróżdż - dyrektor IPAW, Marek Fedoruk - burmistrz SzczawnaZdroju, Bogumiła Wojtczuk - skarbnik miasta.
REKLAMA

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

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

BUŁGARIA - OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE W SUPER CENACH!!!
AUTOKAR:

30.07.2017 - 10.08.2017 - 1 000 PLN - OSTATNIE 15 MIEJSC
17.08.2017 - 28.08.2017 - 1 299 PLN - OSTATNIE 12 MIEJSC
04.09.2017 - 15.09.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 11 MIEJSC

08.08.2017 - 19.08.2017 - 1 150 PLN - OSTATNIE 17 MIEJSC
26.08.2017 - 06.09.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 14 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
03.08.2017 - 14.08.2017 - 1 899 PLN - WYLOT WROCŁAW OSTATNIE 18 MIEJSC
14.08.2017 - 24.08.2017 - 1 899 PLN - WYLOT WROCŁAW OSTATNIE 19 MIEJSC
04.09.2017 - 11.09.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 25 MIEJSC

31.07.2017 - 10.08.2017 - 1 999 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 19 MIEJSC
10.08.2017 - 21.08.2017 - 1 999 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 18 MIEJSC
31.08.2017 - 11.09.2017 - 1 799 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 28 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
I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY!
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Wakacje z OSiRem - sierpień 2017
Już niedługo półmetek letniego wypoczynku. W związku z tym Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach zaplanowanych na
sierpień.
- Wśród nich znalazła się m.in.
Rowerowa Akademia. Podczas zajęć posiadaczom dwukołowców
przybliżymy m.in. jak poruszać się
na rowerze w terenie czy zasady
udzielania pierwszej pomocy, czy
znajomość znaków drogowych.
Planowane są zajęcia teoretyczne
w formie spotkań m.in. z policją
czy gier i zabaw edukacyjnych
oraz zajęcia praktyczne pozwalające udoskonalić jazdę na rowerze. Podczas finałowego spotkania
będzie można zdawać egzamin
na kartę rowerową. Tradycyjnie
nie zabraknie wyjazdów na basen
oraz wycieczek turystycznych.
Miłośnikom piłki nożnej proponujemy rozgrywki planowane na
boisku orlik. Zapraszamy również
tych, którzy chcą trochę pobłąkać
się w terenie z mapą i rozwiązywać różnego rodzaju zadania
podczas gier terenowych. Pod
koniec lata, 26 sierpnia (sobota)
wraz z Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold zachęcamy
do udziału w Rodzinnym Finale
Wakacyjnym. W ramach imprezy
planowane są gry i zabawy dla
całych rodzin, koncerty i wiele in-

nych atrakcji. Więcej informacji na stronach
www.osir-boguszow.eu, www.ckkwitold.com.
pl oraz na facebooku – mówi Elżbieta Bieniek
– Budz, dyrektor OSiR w Boguszowie Gorcach.
(RED)

Można grać

Pomogą
Górnikowi?
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Rada Miejska Boguszowa Gorc zajmie się uchwałami, które mają umożliwić
finansowanie
sportowców
w wieku seniorskim, w tym
czwartoligowych
piłkarzy
Górnika Gorce. - Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie
się 28 lipca br. (piątek) o godz.
10.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. W porządku
obrad jest podjęcie uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej, uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017, a także
uchwały w sprawie określenia
warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce –
wyjaśnia Sylwia Dąbrowska,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Boguszowa Gorc. Piątkową sesję nadzwyczajną poprzedziło
posiedzenie komisji Rady Miejskiej Boguszowa Gorc, podczas
której władze klubu przedstawiły sytuację Górnika Gorce
po wywalczeniu historycznego
awansu do IV ligi, a radni dyskutowali nad kształtem procedowanych uchwał.
(RED)

Przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach zakończyły się
prace przy realizacji projektu
„Pole do minigolfa przy PSP
nr 6 w Boguszowie-Gorcach”,
współfinansowanego z Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.
W atmosferze miłego spotkania z udziałem partnerów
szkoły w projekcie, wolontariuszy i uczniów, podsumowano
projekt, a zastępca burmistrza
Boguszowa – Gorc Paweł Sosialuk i przewodniczący samorządu uczniowskiego Bartłomiej
Piotrowski dokonali oficjalnego otwarcia pola, odbijając
pierwsze piłeczki. Uczestnicy
spotkania przy słodkim poczęstunku mieli okazję oglądać
galerię fotografii, obrazującą
wszystkie etapy pracy nad
utworzeniem pola do minigol-

fa. - Cieszy nas fakt, że przy naszej szkole powstało miejsce
rekreacyjno – sportowe o dużych walorach estetycznych,
otwarte dla społeczności lokalnej, do utworzenia którego
udało się zaangażować lokalnych przedsiębiorców, firmy
z całej Polski, wolontariuszy
- pracowników TMMP, rodziców uczniów i nauczycieli.
Wspólna praca przy tworzeniu
pola była doskonałą okazją
do integracji środowiska lokalnego i tworzenia poczucia
wspólnoty. Gra w minigolfa to
wspaniała rozrywka i sport dla
całych rodzin, które zapraszamy do korzystania z pola do
minigolfa i nieodpłatnego wypożyczania sprzętu – mówią
pomysłodawcy projektu z PSP
nr 6 w Boguszowie Gorcach.
(RED)

Paweł Sosialuk i Bartłomiej Piotrowski dokonali oficjalnego otwarcia
pola do minigolfa.
REKLAMA

Chwytaj lato
na Dzikowcu!
Wypoczynek na świeżym powietrzu to
najlepsze, co możemy podarować sobie
podczas urlopu lub wolnego weekendu.
Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach
oferuje różne formy spędzenia tego czasu – od słodkiego leniuchowania po sportową aktywność. Może w te wakacje warto spróbować czegoś zupełnie nowego?
Przez masyw Dzikowca przebiegają
2 szlaki turystyczne (niebieski i zielony)
oraz 4 szlaki rowerowe. Są tam także wytyczone cztery ścieżki spacerowe o różnej
długości i stopniu trudności. Miłośnicy
pieszych i rowerowych wycieczek (tych

dłuższych i tych krótszych) z pewnością
znajdą tutaj coś dla siebie. Góra Dzikowiec to także dwie trasy downhill (ekstremalnej odmiany kolarstwa górskiego),
obﬁtujące w różnego rodzaju przeszkody.
Już na początku września po raz szósty
rozegrają się tam zawody Downhill Dzikowiec (w zeszłym roku wzięło w nich udział
80 zawodników).
W soboty i niedziele na stoku działa
kolej linowa, która dowozi turystów do
miejsca, z którego do szczytu Dzikowca
pozostaje do pokonania jedynie krótkie
podejście. Obok górnej stacji kolei lino-

wej znajduje się 20- metrowa wieża widokowa, z której rozciąga się widok na Stożek Wielki, Bukowiec, wyżynę Unisławską,
a przy dobrej widoczności także na tereny
rozciągające się od Śnieżnika aż po Śnieżkę. Wstęp na wieżę jest bezpłatny przez
cały rok.
Położenie oraz walory Dzikowca doceniają także paralotniarze – znajduje się
tam bowiem startowisko paralotniowe,
zlokalizowane przy górnej stacji kolei
linowej. Co więcej, w budynku obsługi
ruchu turystycznego, położonym na pół-

nocno-wschodnim zboczu góry, można
wypożyczyć rowery oraz skorzystać z boiska do piłki nożnej lub siatkówki. Przy
wspomnianym budynku znajduje się także plac zabaw dla dzieci, duża wiata turystyczna oraz bezpłatny parking.
Dzikowiec to propozycja na lato dla
osób w każdym wieku i miejsce, które
sprzyja sportowej aktywności oraz rodzinnemu wypoczynkowi na łonie natury.
Aktualności i więcej informacji
na temat Dzikowca na stronie:
www.dzikowiec.info
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Zapraszamy na basen do Głuszycy
W ciepłe wakacyjne dni zapraszamy do
skorzystania z oferty obiektu kąpielowego
w Głuszycy przy ul. Dolnej.
Od 24 lipca do 26 lipca br. obiekt kąpielowy
przy ulicy Dolnej 2 w Głuszycy był zamknięty z
powodu wymiany wody. - Zapraszam do skorzystania z kąpieli i wypoczynku na głuszyckim obiekcie już od czwartku, 27 lipca – mówi
Roman Głód, burmistrz Głuszycy. Odkryty ba-

sen - jedyny w powiecie wałbrzyskim - czynny
jest w lipcu i w sierpniu w godz. 10.00 – 18.00.
Kompleks składa się z trzech niecek: duży
basen, średni basen oraz brodzik. Na terenie
obiektu znajduje się także boisko sportowe
do gry w siatkówkę oraz punkt gastronomiczny Restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających
czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego

Uczestnicy Letniego Marszu Nordic-Walking z dumą prezentują
zebrane grzyby.
z sentymentem powracający
w swoich wierszach do krainy
swojego dzieciństwa.
Osoby preferujące aktywny
wypoczynek mogły spędzić
pogodne, wakacyjne przedpołudnie w miłym towarzystwie, w otoczeniu niesamowitych panoram Gór Sowich.
Oprócz górskiego treningu
nordic-walking,
uczestnicy
marszu mieli również okazję
do podziwiania i zbierania leśnych darów natury, gdyż na
trasie marszu nie brakowało
jagód i dorodnych grzybów.
(SJ)

Raport z Głuszycy
• Osoby w wieku 55-64 lat,
aktywne zawodowo, które w
ciągu ostatnich 3 lat nie miały
wykonywanej kolonoskopii,
mogą skorzystać z bezpłatnego badania w Głuszycy. W ramach badania pacjenci otrzymują: bezpłatne znieczulenie, zwrot
kosztów dojazdu powyżej 17 km,
bezpłatną opiekę nad osobami
zależnymi, bezpłatny środek do
oczyszczenia jelita. Spotkanie
informacyjno-edukacyjne
dla
wszystkich
zainteresowanych
przeprowadzeniem badania odbędzie się 31 lipca (poniedziałek)
o godz. 16.00 w salkach katechetycznych przy ul. 11 Listopada 6A
w Głuszycy.
• Centrum Kultury – Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza na zajęcia taneczne, które rozpoczną się we
wrześniu br. - Oferujemy balet
i hip-hop dla dzieci oraz kontynuację gold zumby dla dorosłych. Naukę tańca poprowadzi
tancerka i choreograf Jadwiga
Kostkiewicz –Schwebs. Zapisy w

(SJ)

Basen kąpielowy w Głuszycy jest chętnie odwiedzany
przez mieszkańców powiatu.
REKLAMA

Z kijkami i grzybami

Letni Marsz Nordic-Walking zorganizowany przez
Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy zaliczyć należy do
bardzo udanych.
Uczestnicy marszu pod
okiem instruktora nordic-walking Krzysztofa Krzymińskiego
udali się z Przełęczy Sokolej
na Wielką Sowę. W marszu
uczestniczyli m.in. studenci
głuszyckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Po raz pierwszy do grupy dołączył Marek
Juszczak, urodzony w Głuszycy
były górnik z Knurowa, autor
kilku tomików poezji, zawsze

Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Całodzienny bilet wstępu dla osoby dorosłej to
8 zł, cena biletu ulgowego wynosi 4 zł. W pobliżu basenu znajduje się przystanek autobusowy linii nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 26. Więcej informacji udzielają pracownicy Centrum
Kultury – MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca, tel. 74 84 56 334 wew. 15.

trakcie wakacji przyjmowane są
w sekretariacie Centrum Kultury
– Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy lub pod nr tel. 74 84
56 334 wew.15. Serdecznie zapraszamy – zachęcają pracownicy głuszyckiego centrum kultury.
• W dniach 25-26 sierpnia zapraszamy do uczestnictwa w
długodystansowym pieszym
maratonie górskim „Sudecka
Żyleta”. Do pokonania przygotowano dystans ok. 60 km z sumą
podejść ok. 2500 m. Maraton
pozbawiony jest rywalizacji, nie
określony został limit czasu na
jego pokonanie i nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa.
Miejsce startu i mety znajdować
się będzie przy schronisku turystycznym „Sowa”. Zapisy rozpoczynają się 22 lipca o godz. 0.00 i
kończą się 5 sierpnia o godz. 0.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia zapisów po osiągnięciu limitu 300
uczestników. Wpisowe wynosi 30
zł – wyjaśniają organizatorzy.
(SJ)
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500 plus
od nowa

Promesa
dla JedlinyZdroju

Od 1 sierpnia br. będzie można pobierać i składać nowe
wnioski do programu „Rodzina 500 plus” wraz
z dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w JedlinieZdroju przy ul. Piastowskiej 11 (pokój nr 2). Wnioski będzie
można składać również w formie elektronicznej.
30 września kończy się okres
zasiłkowy programu „Rodzina
500 plus”. Rodziny, które chcą
w dalszym ciągu otrzymywać
świadczenia muszą złożyć nowy
wniosek. Kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500
plus” rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 września przyszłego roku.
Główne zasady przyznawania
świadczeń nie ulegną zmianie.
Wsparcie od drugiego dziecka
obejmuje rodziców i opiekunów
dzieci do 18 roku życia. W przypadku rodzin, w których dochód
na osobę nie przekracza 800 zł
netto, może otrzymać wsparcie
również na pierwsze dziecko. Dla
rodzin wychowujących dziecko

niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
- Jednocześnie informujemy,
iż zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 sierpnia 2017r. ulegają zmianie wzory wniosków o
świadczenie rodzinne, alimentacyjne i świadczenia wychowawcze „500+”. Druki w/w wniosków
na okresy zasiłkowe: 2016/201;
2017/2018 będą do pobrania w
OPS po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji ustawy
w Dzienniku Ustaw RP. Wszelkie
informacje dotyczące świadczeń
można uzyskać pod numerem
telefonu: 74 84 55 270 – informują pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedlinie Zdroju.
(RED)

Leszek Orpel, burmistrz Jedliny
Zdroju, odebrał z rąk Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz wicemarszałek Iwony Krawczyk, promesę
samorządu województwa dolnośląskiego dla gminy Jedlina-Zdrój w
wysokości 150 000 zł, na realizację
zadania „Budowa obiektów i miejsc
służących rozwojowi społeczności lokalnej, małej architektury i obszarów
aktywności w Jedlinie-Zdroju”. W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie terenu Mniszego Lasu
wraz z Polaną Oddechową oraz terenu
przy ul. Moniuszki w Jedlinie-Zdroju.
(RED)

Nagrody za kwiaty
Do 15 sierpnia przyjmowane są
zgłoszenia do konkursu na najładniej ukwiecone okno lub balkon,
w którym mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Jedliny-Zdroju. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w urzędzie miasta lub wysłanie
drogą elektroniczną na adres urzad@
jedlinazdroj.eu. Do udziału w konkursie można zgłaszać okna i balkony
usytuowane lub widoczne z drogi. Na
zwycięzców czekają nagrody.
(RED)
REKLAMA
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Zainwestują w zamek Cisy
Gmina Stare Bogaczowice nawiązała
współpracę z Nadleśnictwem Wałbrzych,
a jej owocem będzie zwiększenie dostępności dla turystów ruin zamku Cisy koło
Cieszowa.
Gmina Stare Bogaczowice zdobyła środki
na budowę drogi asfaltowej do zamku, która powstanie do końca października. Z kolei
nadleśnictwo Wałbrzych utwardzi teren pod
parking oraz postawi wiatę turystyczną. Poprawione zostaną także szlaki turystyczne

wiodące do średniowiecznych ruin, powstanie most na rzece Czyżynka oraz usunięte
zostaną niektóre drzewa, które zagrażają
konstrukcji budowli. Wszystkie prace mają
zakończy się do końca tego roku.
Przypomnijmy, że od początku lipca
prowadzone są badania archeologiczne
na północnym podzamczu, przy obwodzie
obronnym oraz u podnóża zamku, gdzie
odsłonięta została średniowieczna pochylnia, którą mogła być dostarczana na zamek

W minionym tygodniu Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice,
odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego
Przybylskiego dokument potwierdzający uzyskanie dotacji na
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do
usuwania zagrożeń środowiska. - Dzięki usilnym staraniom, nasza
gmina otrzymała także dotację 40 tys. zł z powiatu, 20 tys. zł z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 10 tys. zł z
Nadleśnictwa Wałbrzych. Pozostała kwota, niezbędna do zakupu
nowoczesnego wozu, pochodzi z budżetu gminy Stare Bogaczowice –
wylicza Bogdan Stuchaj, zastepca wójta Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Gmina stawia na sport
Leader” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Obiekty kosztują
łącznie ok. 300 tys. zł, z czego
uzyskane dofinansowanie to
193 655 zł. Wkrótce powstaną
kolejne miejsca na treningi dla
młodych sportowców. Jeszcze
w tym roku nowe boiska pojawią się w Gostkowie i Nowych
Bogaczowicach – dodaje Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
(IL)

Droga do Pustelnika
W roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wykonało nową
nawierzchnię drogi z Gostkowa w kierunku Pustelnika, do granic powiatu. A teraz Powiat Kamiennogórski
wykonał remont części drogi w kierunku Gostkowa.
Jest tam już nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, przepusty i rowy. Do

(RED)

Zamek Cisy wkrótce będzie bardziej dostępny dla turystów.
REKLAMA

Wszystko
dla bezpieczeństwa

W Gminie Stare Bogaczowice powstają kolejne boiska wielofunkcyjne.
Realizowana jest budowa
trzech obiektów sportowych.
Nowymi boiskami będą niebawem cieszyli się mieszkańcy
sołectw: Cieszów, Chwaliszów
i Stare Bogaczowice. - Wszystkie obiekty dofinansowane
zostały z LDG Stowarzyszenia
Kwiat Lnu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

woda w beczkach z pobliskiego ujęcia. Prowadzone przez studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego badania naukowe, pod kierunkiem dr. Artura Boguszewicza, mają charakter rozpoznawczy w celu sprecyzowania
strategii dalszych prac archeologiczno-architektonicznych i konserwacji muru zamku
w porozumieniu z Gminą Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

połączenia obu odcinków
pozostał jeszcze odcinek ok.
1 km, którego wykonanie nastąpi w przyszłym roku, a na
razie zostanie utwardzona nawierzchnia. I tak dzięki współpracy starostów mieszkańcy
obu powiatów, w tym Gminy
Stare Bogaczowice, uzyskają
dogodne połączenie komunikacyjne.
(IL)
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Mistrz świata
ze Świebodzic?
Mariusz Cieśliński, były mistrz świata w boksie tajskim i kickboxingu,
od wielu lat opiekuje się Maciejem Janowskim i podczas
indywidualnych treningów sprawnościowych przygotowuje go
fizycznie do startów na żużlowym torze. Zatem wie, co mówi,
określając swojego podopiecznego mianem „sportowego omnibusa”,
zawodnika wszechstronnie uzdolnionego.

Treningowy pojedynek Cieślińskiego z Janowskim w boksie tajskim.

- Maciek mógłby być
zarówno dobrym koszykarzem, futbolistą, narciarzem,
jak i... snowboardzistą oraz
zawodnikiem boksu tajskiego, w którym wykazuje
się szczególnym „zębem”
– powiedział Tygodnikowi

DB 2010 Mariusz Cieśliński.
Spotykają się w sali prowadzonego przez Cieślińskiego
w Świebodzicach przy ul.
Słowackiego klubu KO Gym
(obwieszonego m.in. pasami zdobytymi przez jego
lidera i innych zawodników)

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

raz w tygodniu, w środę lub
czwartek, w zależności od
obowiązków wychowanka
np. w cyklu Grand Prix i lidze
szwedzkiej. Zwykle ćwiczenia trwają ok. 1, 5 godz.
Janowski z atencją odnosi się do swojego trenera. - Mam do pana Mariusza
stuprocentowe
zaufanie,
polegam na jego bogatym
doświadczeniu i ogromie
zdobytych
umiejętności.
Bez zastrzeżeń akceptuję
wprowadzaną przez niego
każdą treningową nowinkę
z wiarą, że służyć ona będzie mojemu sportowemu
rozwojowi. Ćwiczę pod jego
okiem od przeszło 10 lat,
od początku mojej kariery i
nigdy się na nim nie zawiodłem – podkreślił triumfator
ostatnich zawodów Grand
Prix Wielkiej Brytanii na torze
w Cardiff. Wcześniej wygrał
GP Danii w Horsens i pomógł
polskiej reprezentacji w zdobyciu drużynowego mistrzostwa świata.
Na którą z wymienionych
przez swojego mentora
dyscyplin zdecydowałby się
Janowski, gdyby wcześniej
nie postawił na żużel? - Naprawdę o tym nie myślałem.
Ale na pewno przeważyłaby

REKLAMA

ocena, czy byłaby ona dostatecznie ekstremalną i wyzwalała odpowiednią dawkę
adrenaliny. Może byłby to...
boks tajski – śmieje się. - Gdy
sparuję z Maćkiem w muay
thai, mam na uwadze doskonalenie jego koordynacji
ruchowej oraz szybkości reakcji oraz skupienie i ogólną
poprawę wydolności organizmu. To wszystko ma mu
się przydać podczas walki na
torze – wyjaśnia Cieśliński.
Twierdzi, że chce zaszczepić
Janowskiemu, zresztą nie
tylko jemu, etos pracy, który
świebodziczaninowi przekazał Ludwik Denderys, „ciężki”
z Gwardii Wrocław, dwukrotny brązowy medalista ME,
olimpijczyk z Monachium.
Które z pozostałych ćwiczeń w KO Gym, mają pomóc jego wychowankowi
w rywalizacji w speedwayu?
- Gimnastyka, lekka atletyka,
ćwiczenia ogólnorozwojowe, bawienie się ciężarkami,
martwy ciąg. Nie idziemy
na rekordy w podnoszeniu
ciężarów, chodzi przede
wszystkim o to, by wzmocnić układ szkieletowo-mięśniowy. Ale to, co robimy,
wystarcza, by Maciek trzymał w ryzach motocykl. Gdy
ćwiczymy w terenie, np.
podczas zgrupowań Sparty
Wrocław, dochodzi do tego
jeszcze jazda na nartach i
snowboard – wylicza fighter ze Świebodzic, który jest
trenerem
przygotowania
fizycznego także kadrowiczów.
O jakiej lokacie myślą trener i jego zawodnik w końcowej klasyfikacji tegorocznego cyklu Grand Prix? - Nie
chcemy zapeszać, ale wykonana praca daje podstawy
do snucia optymistycznych
planów, zwłaszcza, że pewne
przypadki z poprzedniego
sezonu wiele nas nauczyły –
mówi Cieśliński.
- Czeka mnie jeszcze 6
turniejów i 3 punkty do odrobienia do prowadzącego
Australijczyka Jasona Doyle’a. Wszystko się może zdarzyć. Nie zdradzę wielkiej
tajemnicy, gdy powiem, że
tym razem chciałbym znaleźć się w czubie – dodaje
Janowski.
Być może, w Świebodzicach pod okiem Cieślińskiego trenuje tegoroczny żuzlowy mistrz świata.
Andrzej Basiński

Reprezentantka Polski
w AZS PWSZ
Kontrakt z AZS PWSZ
Wałbrzych podpisała podpora piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet – Jolanta
Siwińska.
- 26-letnia obrończyni,
mimo młodego wieku, jest
jedną z najbardziej doświadczonych reprezentantek Polski. Swoją piłkarską karierę rozpoczynała w Victorii Sianów,
a ostatnie dwa lata spędziła
w najbardziej utytułowanym
niemieckim klubie Turbine
Poczdam. Jolanta Siwińska do
tej pory w reprezentacji Polski zagrała aż 72 razy! To już
kolejne i nie ostatnie wzmocnienie brązowego medalisty
ubiegłorocznych mistrzostw
Polski. Oprócz dziewczyn
wcześniej występujących już

Jolanta Siwińska
(fot. Łukasz Grochala)
w Wałbrzychu, kontrakty z naszym klubem podpisały: Jagoda Szewczuk (obrona), Monika
Kędzierska (pomoc) i Julita
Głąb (atak) – wylicza Edward
Szewczak, rzecznik prasowy
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. A. Silesiusa w
Wałbrzychu.
(RED)

3000 biegaczy w XVIII Toyota
Półmaratonie Wałbrzych
- W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę
zapisów! Na miesiąc przed
imprezą osiągnęliśmy założony limit startujących –
udział w biegu opłaciło 3000
zawodników. Lista uczestników jest już oficjalnie
zamknięta i dziękujemy za
tak liczne zainteresowanie
naszym biegiem – mówi Mariusz Gawlik, prezes spółki
Aqua Zdrój, która jest organizatorem biegu.
Start półmaratonu 20 sierpnia 2017 o godz. 11:00 na placu
Magistrackim w Wałbrzychu. W
tym roku zmianie uległa trasa,

a biegacze będą mieli do pokonania dwie pętle po 10,5 km.
Wszyscy, którzy ukończą bieg
w wyznaczonym limicie czasu
mogą wziąć udział w losowaniu, w którym nagrodą główną
jest samochód toyota aygo.
Wałbrzyski półmaraton został
zaliczony do imprez, podczas
których można otrzymać medal Korony Polskich Półmaratonów. Jest to prestiżowe wyróżnienie, które dostanie każdy
biegacz wraz z medalem po
spełnieniu warunków regulaminu. Medal przyznaje Polskie
Stowarzyszenie Biegów.
(RED)
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XIII Festynu Sportu
w Jaczkowie
Kiedy zamiłowanie do
sportu jest jednym z ważniejszych aspektów w życiu jego miłośnikom nic
nie jest straszne, nawet
niesprzyjająca aura. Tak
też było w niedzielę podczas XIII Festynu Sportu w
Jaczkowie. Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy
Czarny Bór udał się znakomicie, tak jak pozostałe
atrakcje imprezy.
XIII Festyn Sportu w Jaczkowie wspólnie otworzyli
Starosta Wałbrzyski Jacek
Cichura i wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki. Do
Jaczkowa przybyli również
goście: Marek Fedoruk burmistrz Szczawna Zdroju,
Stanisław Janor – członek
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Zbigniew Mokrzycki – sołtys z Czarnego Boru
oraz Zbigniew Filip – olimpijczyk z gminy Czarny Bór.
Pierwszą i główną atrakcją
imprezy był wyścig kolarski. Uczestnicy ścigali się
na pętli wokół Jaczkowa na

Z kolarskiego notatnika

różnych dystansach, przypisanych odpowiednim kategoriom wiekowym. Dla
zebranych przy świetlicy
kibiców kolarstwa organizatorzy przygotowali bogato zastawiony bufet. Dzieci
natomiast świetnie bawiły
się w specjalnie przygotowanym namiocie z wieloma
atrakcjami oraz występowały na scenie w konkursie
wokalnym. Po zakończeniu
wyścigu kolarskiego i dekoracji zwycięzców rozpoczęła
się rywalizacja o „Puchar
Drwala Lucyny i Jerzego Kowalików”, który był głównie
pokazem siły i umiejętności
mężczyzn. Następnie do rywalizacji przystąpiły panie
w „Spacerze Farmerki”, w
którym wykazały się szerokim spektrum umiejętności,
dostarczając obserwującym
wiele radości i śmiechu. Tradycyjnie ostatnim punktem
imprezy była zabawa przy
muzyce, którą poprowadził
DJ Bolek.
(RED)

Młodzi kolarze LKKS Górnik Wałbrzych – DZT Service
Świebodzice, uczestniczyli w
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży w Nowym Dworze
Mazowieckim. W jeździe indywidualnej na czas najlepiej wypadła
juniorka młodsza Julia Kowalska,
zajmując 14. miejsce, a w tej samej
grupie wiekowej Karol Woźniak
był 23. W wyścigu ze startu wspólnego 17. lokatę zajęła Adrianna
Rasińska, natomiast 22. Woźniak.
(BAS)

Grand Prix Mieroszowa
W Mieroszowie został rozegrany kolejny wyścig z cyklu Puchar Strefy MTB Sudety – Grand
Prix Mieroszowa. Były to pierwsze zawody tego cyklu rozegrane
na terenie Gminy Mieroszów. Na
starcie stanęło 221 zawodników
reprezentujących różne miejscowości oraz kluby. Nie zabrakło
emocjonujących
momentów,
mocnych podjazdów, szybkich
zjazdów i dodatkowych atrakcji na
trasie. Zawodnicy zmagali się nie
tylko z własnymi słabościami, ale
i z pogodą – deszczem oraz gradem, co było dodatkowym utrudnieniem. Kolarze górscy mogli
przejechać dystans MINI – pętla 27
km lub MEGA - 50 km. Wszystkie
wyniki dostępne na stronie www.
ultimasport.pl.
(RED)

XIII Sudety MTB
Challenge w Głuszycy
Do Głuszycy zawitają
uczestnicy XIII Sudety MTB
Challenge. Wyścig rowerowy wystartował 23 lipca
w Kudowie, gdzie 28 lipca zlokalizowana będzie
meta zawodów.
Sudety to świetny region
do uprawiania kolarstwa
górskiego, a udział w Sudety MTB Challenge to jedyna
w swoim rodzaju okazja, by
przeżyć niezapomnianą kolarską przygodę w niesamowitej scenerii. Szlaki, którymi
prowadzi MTB Challenge, od
lat przyciągają pasjonatów
kolarstwa górskiego z całego świata. Głuszyca gościć
będzie kolarzy górskich XIII
Sudety MTB Challenge 27 i
28 lipca. Czwarty etap, który
wyruszy w czwartek 27 lipca
z Barda Śl., zakończy się na
mecie przy ul. Leśnej w Głuszycy. Zawodnicy będą mieli
do pokonania dystans o długości 55 km i 1987 metrów
przewyższeń. Tego dnia w
godzinach popołudniowych
(ok. godz. 18.00) na boisku

sportowym przy ulicy Dolnej
w Głuszycy odbędzie się dekoracja najlepszych kolarzy
IV etapu wyścigu rowerowego. Ostatni dzień zmagań
kolarze rozpoczną w Głuszycy, gdzie o godz. 10.00 wystartują z boiska sportowego
przy ul. Dolnej i zmierzać
będą do mety w KudowieZdroju, mając do pokonania
70 km trasy i 1776 metrów
przewyższeń.
- Zachęcamy do kibicowania zawodnikom na głuszyckich trasach XIII Sudety
MTB Challenge, tym bardziej
że w zawodach biorą udział
głuszyccy kolarze: Robert
Krok, Dawid Duława, Sylwester Molski, Mariusz Machura i od urodzenia związany z Głuszycą Arkadiusz
Gross. Życzymy powodzenia
wszystkim startującym i trzymamy kciuki za zawodników
z Głuszycy – dodają organizatorzy.
Więcej informacji na stronie: www.mtbchallenge.com.
(RED)

Szczawno Open 2017
Na kortach tenisowych w
Szczawnie Zdroju zostanie rozegrany turniej Tennis Europe
U12 Szczawno Open 2017. Od
26 sierpnia do 3 września do
rywalizacji przystąpią tenisiści
w kategorii do lat 12 z całej Europy. – To będzie pierwsza taka
impreza na Dolnym Śląsku. W
Szczawnie Zdroju zaprezentuje się kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek z kilkunastu
krajów. Być może będziemy
światkami początku wielkich,
światowych karier – mówią organizatorzy turnieju. Szczegóły:
http://www.korty-szczawno.
com.pl/.
(RED)

Zawody pływackie
Zapraszamy dzieci i młodzież
do udziału w zawodach w pływaniu, które odbędą się 1 sierpnia o godz. 12.00 w Głuszycy.
Startujący w zawodach na głuszyckim obiekcie kąpielowym
przy ul. Dolnej walczyć będą o
tytuł najlepszego głuszyckiego
pływaka w trzech kategoriach
wiekowych: uczniowie klas 0-3,
klas 4-6 szkół podstawowych
oraz gimnazjaliści. Zapisy chętnych do udziału w zawodach
przyjmowane są od 27 do 31
lipca w godz. od 10.00 do 18.00.
u ratowników na obiekcie kąpielowym w Głuszycy.
(SJ)

REKLAMA

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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl)
i na stronie Urzędu Gminy Walim
– (www.walim.pl: menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 25.07.2017 r. do 16.08.2017 r.
wykaz Nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży.

Wynajmę
lub sprzedam halę

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

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

Tel. 606 478 000

www.duotravel.pl

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

Global auto
POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń
Od 500 do 6000 zł
Nowość! Wakacje kredytowe
Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW

32 630 60 00

GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

BOGUSZÓW GORCE

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

Zatrudnię
kierowcę
kategoria B
(do 3,5 T)
Tel. 887 488 001

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Tel. 722-181-622

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

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
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USŁUGI
Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności 728874282
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334

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, NATYCHMIASTOWA WYPŁATA GOTÓWKI
KONAKT: 535-416-014

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki
standard, duży balkon, niski
czynsz, kuchnia w zabudowie,
cena 189.000, kontakt: 535-416014

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

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

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

SPRZEDAM
(2) Sprzedam 1/2 gospodarstwa,
ogrodzenie i kratę zabezpieczającą - informacje pod tel. 795-602683.

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

MATRYMONIALNE
(2) Poznam Panią do 62 lat - proszę dzwonić: tel. 795-602-683.

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

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

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, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, cena 113.000, kontakt
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 78m2, 2piętro, 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 kapitalnym 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 wprowadzenia, ogród i garaż, Kontakt:
792547662

Sprzedam
mieszkanie

Tel. 660 757 232

2 działki budowlane
sąsiadujące (40 i 35 arów)
w Dziećmorowicach
ul. Sienkiewicza 64
oraz 1 działkę budowlaną (18
arów) ul. Strumykowa 113.

lub 600 764 040.

Tel. 501 773 548

wprowadzenia, cena 329 tys. Tel.
883 334 481

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
dom w zabudowie bliźniaczej w po
remoncie w cenie 305,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

na parterze - 51 m2,
ul. Mieszka I
na Piaskowej Górze.

MS-3165 Podzamcze, 3 pokoje
64m2, do wprowadzenia, cena
159 tys. Tel. 883 334 486
MS-3109 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45 m2, cena 105.900 zł, Tel.
883 334 486
MS-3163 Śródmieście, 3 pokoje
z garderobą, 90m2, luksusowe,
cena 199.900 zł. Tel. 883 334 486

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-3160 Dom wolnostojący
na Konradowie, po kapitalnym
remoncie, cena 540 tys. Tel. 606
976 630
MS-3168 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, po kapitalnym
remoncie, cena 143 tys. Tel. 606
976 630
MS-3156 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2, do wprowadzenia, cena
165 tys. Tel. 606 976 630
MS-3153 Podzamcze, 3 pokoje,
60m2, po remoncie, z wyposażeniem, 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 pokoje, 45m2, do odświeżenia, cena
125 tys. Tel. 883 334 481

MS-3152 Podzamcze, 2 pokoje,
36 m2, po kapitalnym remoncie,
cena 128 tys. Tel. 883 334 486.
MS-3067 Podzamcze, 2 pokoje,
52 m2, po kapitalnym remoncie,
cena 159.500 zł. Tel. 883 334 486.
MS-3142 Piaskowa Góra, kawalerka21m2 cena 59900 zł.
MS-3112 Piaskowa Góra, jeden
pokój z jasną kuchnią po kapitalnym 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 odświeżenia cena 115 tys. zł.
MS- 2990 Piaskowa Góra 2
mieszkania - 3 pokoje, pow. 45m2
i kawalerka, pow. 26m2 na tym
samym piętrze cena 177 tys. zł.
MS-3153 Podzamcze 3 pokoje
umeblowane do wprowadzenia
pow. 60m2. Cena 187 tys. zł.
MS-3154 Piaskowa Góra 4 pokoje
pow. 57m2 cena 165 tys. zł.

MS-3065 Szczawno Zdrój,
apartamentowiec – 130m2, do

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
kuchnią - cena 135 000 do negocjacji ! 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

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
3 pokoje, 45 m2, w wieżowcu po
termomodernizacji, do wprowadzenia, w cenie 135,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

Rynek 2A
- mieszkanie 60m2
- 2 piętro, 2 pokoje,
wc, łazienka osobno,
CO gazowe i na węgiel.
budynek po kapitalnym
remoncie - cena 110 tys.
zł. Tel. 796-290-561.
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 remoncie w ścisłym centrum Wałbrzycha,
doskonała okolica. 100m2. Cena
160 000zł / do negocjacji Tel: 502665-504
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

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

Szczawno Zdrój z balkonem I piętro

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie ŚRÓDMIEŚCIE, Pow.
97,12 m2, do odświeżenia, CENA
139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102

położone działki w Szczawnie-

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

zł. Za 1 m2. Tel: 506-717-014

11. SOWA&VICTORIA Gaj - mieszkanie 4 pokoje w domu 4- rodzinnym, 86m2 cena 175000 zł Tel:
519-121-104
12. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w willowej części
Szczawna Zdroju. po kapitalnym
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel:
502-657-353

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

Sprzedam

13. SOWA&VICTORIA Niezwykle
atrakcyjne, dwupoziomowe
mieszkanie w Boguszowie, cicha i
atrakcyjna okolica, niewielki budynek po remoncie, trzy jasne pokoje,

43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe cena 100.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
-Zdroju. Powierzchnie od
1500 m2 do 1900 m2. W cenie 100

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

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
Piaskowa Góra, 2 pokoje w
okazyjnej cenie! 1 piętro w bloku
czteropiętrowym, balkon, 42 m2,
113 000zł kontakt: 530 998 374
Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogródkiem, 43m2 , niski czynsz, 45 000
zł , kontakt: 530-998-374
Biały Kamień, 2 pokoje, 40m2, spokojna okolica, ogrzewanie gazowe,
niski czynsz, cena: 80 000 zł
Nowe Miasto, 2 pokoje po remoncie, 46m2, wysoki parter, ogrzewanie gazowe. Cena 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 MIEJSKIE 99 000zł Boguszów Gorce tel.
577-263-955
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie 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, łazienka, osobno wc, kuchnia, pokój
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514
Biały Kamień w nowym budownictwie 2 pokoje, 53m2, parter z
ogródkiem 146 000zł
tel. 577-263-955
2 pokoje z dużym balkonem,
Podzamcze, 51 m2, DO WPROWADZENIA, 158 500zł. Kontakt
535-311-265
Biały Kamień, DWA POKOJE, 2 PIĘTRO, 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
Dom (130m2) w Cieszowie z działką 2500m2 staw, garaż, stodoła,
dzierżawa 5500m2 działki rolnej
cena 229 000zł tel. 577-263-955
PRZESTRONNA KAWALERKA
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM,
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna
kuchnia, balkon, po remoncie,
WYPOSAŻENIE W CENIE, 3 piętro
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM ,
83.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Piaskowa Góra, 3 pokoje z balkonem, 45m2 , po remoncie, 135 000
zł , kontakt: 530-998-374

06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w
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

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

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09

dom z ogrodem zimowym, 423

BON –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski czynsz
Cena:79 000zł (nr:2323) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09

wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie
okolice Szczawna, po remoncie,
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł
(numer: 2194) -(74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-SPRZEDAŻ, 46m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter. Cena wynajmu: 890 zł,
sprzedaż: 99 000 zł (nr: 2061) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy lokal użytkowy, 200 m2,
5 pomieszczeń z zapleczem,
piękna okolica, Cena: 170000 zł,
wynajem:1500 zł (nr:2312 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2
pokoje, parter, z niezależnym wejściem, do wprowadzenia . Cena:
159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena:
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 km od granic Wałbrzycha,
mieszkanie, parter, 60m2, 3
pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
przedpokój, taras. Cena: 99 800 zł
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 199 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
49m2, na Nowym Mieście, po
remoncie, cena 89 tys.zł. - co gaz,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Biały Kamień, cena 64 tys.
zł. - co miejskie, balkon, 4 p(10)
74 666 42 42, 881 424 100 .
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 56m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 75
tys. zł. balkon, stan 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, Podzamcze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro,
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p.
po remoncie, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 259tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

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

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy Stary Zdrój,
2 pokoje. 40m2, 1p, cicha okolica,
cena 69 tys.zł. co gaz, 666 42 42,
507 153 166.

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

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35,5m2 na Podzamczu, 6 piętro,
stan dobry, 85 000 zł. 666 42 42,
507 153 166.

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

WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 75tys.zł. do zamieszkania, co
gaz. 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 2 pokoje,
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka, 25m2, po
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł.
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke w
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro,
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1
piętro, cena 42 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro,

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWIENKO, spokojna 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. 11go 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
RENOMA – DZIAŁKA BUDOWLANA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

DB2010
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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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 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!

w godz. 10.00 - 15.00

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

www.db2010.pl

(w czwartki - nieczynne)

tel. 790 709 590

DB2010

Czwartek, 27 lipca 2017 r.
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REKLAMA

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN
MEDYCZNY
www.asp.pwsz.com.pl

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

LETNIA 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
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.

