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Apteka to dla nas miejsce, 
gdzie nie tylko kupujemy 
przepisane na receptę leki, 
lecz także bardzo często za-
sięgamy porady i informa-
cji, z zaufaniem kierujemy 
pytania do pracujących tam 
osób. Bez wątpienia apteki i 
ich pracownicy byli, są i będą 
nam potrzebni, warto więc 
pomyśleć o swojej przyszło-
ści w tym zawodzie i już dziś 
zapisać się do szkoły police-
alnej - to ostatnia szansa na 
to, by zdobyć tytuł technika 
farmaceutycznego zaledwie 
w dwa lata!

Kim jest technik farmaceutyczny?
Technik farmaceutyczny 

to osoba zajmująca się obsłu-
gą pacjentów w aptekach i 
punktach aptecznych. Ponad-
to dzięki uzyskanej wiedzy i 
umiejętnościom, może on pra-
cować przy produkcji leków, 
w hurtowniach farmaceutycz-
nych, laboratoriach, zakładach 
przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego, zielarskiego 
czy stacjach sanitarno - epi-
demiologicznych. Poza tym 
technik farmaceutyczny po 

trzech latach pracy w apte-
kach ogólnodostępnych może 
zostać kierownikiem punktu 
aptecznego, zatem jest to za-
wód z perspektywą awansu i 
rozwoju.

Nadchodzą zmiany
To już ostatni rok, gdy 

szkoły policealne będą rekru-
tować na kierunek Technik far-
maceutyczny – od roku szkol-
nego 2018/2019 za sprawą 
decyzji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej nie będzie już to 
możliwe. Od przyszłego roku 
każdy, kto zechce pracować w 
aptece będzie musiał udać się 
na studia i zdobyć tytuł magi-
stra. Oznacza to, że kształce-
nie w zawodzie będzie trwa-
ło znacznie dłużej - zamiast 
dwóch lat potrzebne będzie 
aż pięć i pół roku. To zatem 
ostatni dzwonek by rozpo-
cząć naukę w szkole police-
alnej TEB i zdobyć niezbędne 
uprawnienia w ciągu czterech 
semestrów zajęć.

 Na rynku pracy nie brakuje 
miejsca dla techników farma-
ceutycznych – spora część ab-
solwentów szkół policealnych 

znajduje pracę w zawodzie za-
raz po ukończeniu kształcenia 
i zdaniu egzaminu państwo-
wego.  Izba Gospodarcza Wła-
ścicieli Punktów Aptecznych i 
Aptek (IGWPAiA) obawia się, 
że wygaszenie kształcenia 
techników farmaceutycznych 
w szkołach policealnych może 
doprowadzić do braków na 
rynku pracy. Na szczęście, jeśli 
teraz zdecydujemy się na zdo-
bycie uprawnień zachowamy 
je w pełni pomimo wprowa-
dzanych zmian.

Nauka w TEB Edukacja
Nauka w TEB Edukacja na 

kierunku Technik farmaceu-
tyczny to gwarancja najwyż-
szej jakości kształcenia oraz 
zdobycia niezbędnej wiedzy 
i umiejętności do wykonywa-
nia wymarzonego zawodu. W 
trakcie czterech semestrów 
nauki dowiesz się jak nadzoro-
wać i prowadzić procesy tech-
nologiczne produkcji leków w 
przemyśle farmaceutycznym 
oraz jak obsługiwać aparatu-
rę i urządzenia stosowane w 
przemyśle farmaceutycznym 
oraz aparaturę laboratoryjną 

i sprzęt apteczny. Jako absol-
went szkoły policealnej bę-
dziesz potra�ć przyrządzać leki 
recepturowe, przygotowywać 
do sprzedaży gotowe leki oraz 
obsługiwać pacjentów w apte-
kach lub punktach aptecznych. 
Dowiesz się także, jak organi-
zować swoją pracę, zamawiać 
potrzebne produkty i prze-
prowadzać rozliczenia mate-
riałowe. Ponadto zdobędziesz 
wiedzę z zakresu działalności 
marketingowej, oceniania i 
analizowania rynku w celu 
określenia popytu na surowce 
farmaceutyczne, kosmetyki i 
sprzęt medyczny. Po czterech 
semestrach będziesz więc w 
pełni przygotowany do pracy 
jako technik farmaceutyczny, a 
zdobyta wiedza i umiejętności 
sprawią, że odnajdziesz się w 
zawodzie bez problemu.

Wybierz TEB – zyskaj benefity!
Warto wybrać szkołę TEB 

Edukacja nie tylko ze względu 
na profesjonalizm i doświad-
czenie, ale także pakiet bene-
�tów oferowany słuchaczom. 
TEB Edukacja to własne, pro-
fesjonalnie wyposażone pra-

 Ostatni dzwonek 
dla technika farmaceutycznego

cownie, nowoczesny sprzęt i 
wysokiej jakości materiały dy-
daktyczne oraz nauczyciele – 
praktycy, którzy w przystępny 
sposób przekazują prawdziwą, 
potrzebną technikowi farma-
ceutycznemu wiedzę i dzielą 
się swoim doświadczeniem. 
To także okazja do zdobycia 
dodatkowych certy�katów 
i dostęp do szerokiej gamy 

kursów e-learningowych oraz 
programy nauczania tworzo-
ne przez praktyków. Ponadto 
małe grupy, kameralna i przy-
jazna atmosfera oraz wysoka 
jakość kształcenia – TEB Eduka-
cja to twoja szansa na zdobycie 
wymarzonego zawodu i lepszą 
przyszłość, więc nie zwlekaj, 
zacznij realizować marzenia już 
dziś!

R E K L AMA
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, 
które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, 
słuchu, węchu i smaku.
Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywi-
dualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność 
wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej 
potrzebuje.
Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostar-
czane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo po-
zytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim 
na chęć podejmowania aktywności, działań.
W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które 
zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadcza-
nia Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopaso-
wane do niego.
Zajęcia w Sali doświadczania świata skierowane są do: osób z 
różnego rodzaju niepełnosprawnościami i de� cytami:
• niepełnosprawnością intelektualną,
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• autyzmem,
• zespołem Downa,
• chorobą psychiczną,
• zaburzeniami mowy na tle nerwicowym,
• osoby z demencją.
Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające 
na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, 
ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje 

się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz 
czasu koncentrowania się na nich.
Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas sty-
mulacji zmysłów:
Wzrok:
• zyskanie poczucia i świadomości światła,
• ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości 

spostrzegania,
• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
• poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci 

wzrokowej.
Słuch:
• ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach 

słuchowych,
• poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
• zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
• rozwijanie pamięci słuchowej,
• stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

słuchowo-wzrokowej,
• ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków 

otoczenia i mowy.
Stymulacja przedsionkowa:
• ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
• rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
• orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,

• poprawianie koncentracji uwagi,
• rozwijanie aktywności.
Dotyk:
• poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności 

postrzegania,
• poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
• ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
• rozwijanie wrażliwości dotykowej,
• rozwój aktywności ruchowej.
Węch:
• poszerzanie doświadczeń węchowych,
• ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, 

lokalizacji zapachu,
• budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego 

świata.
Smak:
• rozwijanie percepcji smakowej,
• nabywanie umiejętności rozróżniania smaków

Dyrektor poradni Regina Marciniak zaprasza wszystkich ro-
dziców dzieci z problemami rozwojowymi do zajęć w naszej 
sali ,która mieści się w punkcie diagnostyczno -konsultacyj-
nym w Szczawnie Zdroju w Zespole Szkół Ceramicznych 
przy ul. Kolejowej 9 .Zajęcia prowadzą wykwali� kowane te-
rapeutki integracji sensorycznej pani Kamila Juź i Patrycja 
Lisowska -Szczurek.

Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata 
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
zaprasza już od 1.09.2017 r.

Gwałtowne burze dały 
o sobie znać w powiecie 
wałbrzyskim. Nie obyło się 
bez zniszczeń i interwencji 
służb.

Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego infor-
muje, że w związku z przej-
ściem w ubiegłym tygodniu 
frontu burzowego nad woj. 
dolnośląskim, na terenie po-
wiatu wałbrzyskiego wystą-
piło kilka zdarzeń związanych 
z powalonymi drzewami w 
miejscowościach Walim, Mie-
roszów, Zagórze Śląskie i Ryb-
nica Leśna. W Mieroszowie 

W lipcu odbyła się 8 już 
edycja akcji "Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnie-
nia", zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Drohobyckiej Od-
dział w Wałbrzychu. W tym 
roku inicjatywa ta została 
wsparta przez Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego.

W ramach akcji blisko 
1100 wolontariuszy ze szkół 
z terenu Dolnego Śląska oraz 
20 wolontariuszy z Wałbrzy-

cha 8 lipca wyjechało na 
Ukrainę. Porządkowali mogi-
ły na dawnym polskim cmen-
tarzu na Hukowej Górze w 
Borysławiu, który jest prawie 
2- hektarową nekropolią, 
oraz cmentarze w Mrażnicy i 
Podbuż. Wolontariusze upo-
rządkowali między innymi 
nagrobek Adama Burczymu-
chy Pałaszewskiego - bory-
sławskiego nafciarza , który 
w młodości uczestniczył w 
powstaniu styczniowym.

Powiat w gotowości
i Różanej (gm. Mieroszów) 
piorun uderzył w komin, a 
porywisty wiatr zerwał pokry-
cia dachowe na 4 budynkach 
mieszkalnych. Obecnie gmi-
na szacuje straty.

Starosta wałbrzyski Jacek 
Cichura podkreślił, że służby 
Powiatowego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego są 
w pełnej gotowości i dyspo-
nują niezbędnym sprzętem i 
materiałami, dzięki czemu są 
w stanie na bieżąco reago-
wać na wszystkie informacje 
o sytuacjach kryzysowych. 

(GŁ)
Strażacy z OSP Mieroszów podczas usuwania połamanego drzewa 
(fot. OSP Mieroszów).

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

 - Przodkowie sporej gru-
py mieszkańców Wałbrzy-
cha i powiatu wałbrzyskiego 
przybyli tutaj właśnie z te-
renów Kresów Wschodnich, 
między innymi z Borysławia. 
Uważam, że wszyscy powin-

niśmy pamiętać o naszych 
przodkach i korzeniach, dla-
tego Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego udzielił wsparcia 
tej inicjatywie – powiedział 
starosta Jacek Cichura.

(GŁ)
Wałbrzyscy wolontariusze akcji "Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia".
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UL. BRONIEWSKIEGO 26, I PIĘTRO
NAD MINI MAXI

jesteśmy na facebook’u

JUŻ OTWARTE
SECOND HAND

W SPRZEDAŻY ODZIEŻ FIRMOWA
ORAZ OUTLET

STARTUJEMY O GODZINIE 900

STYLOVA

R E K L AMA

Dzisiaj mija 20 rocznica nie-
samowitej, podwójnej, zbrodni, 
która wydarzyła się 17 sierpnia 
1997 roku na szczycie góry 
Narożnik w Parku Narodowym 
Góry Stołowe, gdzie zastrzeleni 
zostali - a właściwie rozstrze-
lani strzałami w głowę - stu-
denci Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. Anna Kembrowska 
z Jastrzębia Zdroju (ówczesne 
woj. katowickie) i Robert Od-
żga z Międzylesia (ówczesne 
woj. wałbrzyskie). Stanowili 
parę, zaliczali się do najlep-
szych studentów tej uczelni, 
kochali góry i w górach ponieśli 
okrutną śmierć z rąk bandytów, 
których tożsamości do dziś nie 
udało się ustalić. Ich zwłoki 26 
sierpnia 1997 roku zostały od-
nalezione przez członków Wał-
brzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR, 
w wyniku zorganizowanej - na 
prośbę rodziców - akcji poszu-
kiwawczej na terenie Parku 
Narodowego, albowiem Anna 
i Robert od 18 sierpnia mieli 
uczestniczyć w obozie nauko-
wym ich uczelni (który zresztą 

Ostatni etap
Janusz
Bartkiewicz

Anna współorganizowała) w 
Karłowie. Na obóz ten wyru-
szyli z Międzylesia, a właściwie 
z małej Różanki, leżącej parę 
kilometrów od tego miastecz-
ka, dokąd swoim samochodem 
odwiózł ich ojciec Roberta. 
Swoją wędrówkę do Karłowa 
rozplanowali w ten sposób, 
że pierwszą noc zamierzali 
spędzić na przełęczy Spalona, 
prawdopodobnie gdzieś w 
okolicy schroniska „Jagodna”, 
a następną na terenie kempin-
gu PTTK przy ul. Dworcowej) 
w Dusznikach Zdrój, skąd też 
faktycznie 17 sierpnia, pomię-
dzy godziną 10.00 a 11.00, 
wyruszyli w swój ostatni etap 
swych licznych pieszych wę-
drówek po górach. Ostatni 
etap w swoim życiu. W dniu 
tym około 10.00 Anna zadzwo-
niła z budki telefonicznej przy 
ówczesnej stacji CPN do domu 
i rozmawiała przez kilka minut 
ze swoją mamą. Powiedziała jej 
wówczas, że są w Dusznikach, 
byli w pijalni wód mineralnych, 
gdzie - jak powiedziała - „opiła 
się wodą” i mają za chwilę wy-
ruszyć do Karłowa. Od tej pory 
kontakt z nimi się urwał, a 18 
sierpnia w bazie obozu nauko-
wego nie pojawili się, co przez 
kadrę i uczestników zostało 
zrozumiane, że chyba z uczest-
nictwa na obozie zrezygnowali. 

20 sierpnia grupa uczestników 
obozu przebywała na szczycie 
Narożnika, w zasadzie kilkana-
ście metrów od miejsca gdzie w 
lesie spoczywały ich zwłoki. 24 
sierpnia jeden z uczestników, 
który wyjechał na pogrzeb 
swojej babci, zatelefonował 
do rodziców Anny, aby dowie-
dzieć się dlaczego nie ma jej na 
tym obozie i czy może jest cho-
ra. I to dzięki temu telefonowi 
ruszyła akcja poszukiwawcza.

W tym czasie od kilku dni 
przebywałem wraz z ekipą 
operacyjno-dochodzeniową 
KWP (byłem wówczas naczel-
nikiem wydziału kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Wałbrzychu) w Szczyt-
nej, gdzie zajmowaliśmy się 
sprawą zabójstwa 20-letniej 
Magdaleny Szkutnik, która w 
noc zabójstwa (9/10.08.1997) 
przebywała na dyskotece w 
Szczytnej. Sprawcę tej zbrodni 
ustaliliśmy i 30.04.1998 r. akt 
oskarżenia wpłynął do Sądu 
Okręgowego w Świdnicy. Nie 
zostałem powiadomiony o od-
nalezieniu zwłok studentów 
(w ogóle nie wiedzieliśmy nic 
o ich zaginięciu), a na miejsce 
tego makabrycznego odkrycia 
pojechał ówczesny zastępca 
komendanta wojewódzkiego 
Henryk Tusiński wraz z jed-
nym z policjantów z mojego 

wydziału. Zostałem o tym po-
informowany w nocy przez H. 
Tusińskiego, kiedy powrócił już 
do Wałbrzycha. Na drugi dzień 
komendant wojewódzki Eu-
geniusz Mucha powołał grupę 
operacyjno-śledczą, na czele 
której - rozkazem komendanta 
- stanąłem osobiście. Do dziś 
jestem całkowicie przekonany, 
że największym moim błędem 
było, że zgodziłem się na to, że 
powołana grupa liczyła - łącz-
nie ze mną - 23 osoby, a więc 
o 4 osoby więcej niż liczył ów-
czesny wydział kryminalny, 
którym kierowałem. W jej skład 
weszli policjanci z wydziału 
kryminalnego, do walki z prze-
stępczością zorganizowaną, 
przestępstw gospodarczych, 
narkotyków oraz trzech funk-
cjonariuszy wydziału docho-
dzeniowo-śledczego KWP, a 
także po dwóch z działu kry-
minalnego KRP w Wałbrzychu, 
Nowej Rudzie, Kłodzku i Dzier-
żoniowie. Początkowo opono-
wałem w sprawie tak rozbudo-
wanej grupy, ale nie zdołałem 
nikogo przekonać, iż tak wielka 
jej liczebność spowoduje siłą 
rzeczy swego rodzaju „rozłaże-
nie się” wykonywanych przez 
nas czynności, albowiem docie-
rający do świadków policjanci 
siłą rzeczy nie mogli znać usta-
leń swoich kolegów, a więc nie 
byli w stanie szybko reagować 
na informacje, które pozosta-
li policjanci uzyskiwali. Grupa 
wieloosobowa, przebywająca 
przez ponad 2 miesiące poza 
domem, takich możliwości nie 
miała. Narzucony system jej 
funkcjonowania powodował, 
że dopiero po przeanalizowa-
niu całej uzyskanej w danym 
dniu wiedzy, można było prze-
kazać ją pozostałym uczest-
nikom grupy, co nie tylko 
wydłużało czas reakcji, ale też 
odbierało autentyczność prze-
kazu, co w takich sprawach ma 
niesamowite znaczenie. Stało 
się jednak tak, jak się stało, bo 
sprawa była tak szokująca, że 
kierownictwo zdecydowało się 
na tak pijarowskie (od public re-
lations) pociągnięcie, aby uspo-
koić opinie publiczną, pokazu-
jąc jej, że policja uruchomiła 
wszystkie swoje siły, aby dopro-
wadzić do ustalenia i zatrzyma-
nia sprawców. Myślę, (ba! je-
stem przekonany) że tu właśnie 
zrodziło się niepowodzenie i to, 
co mogło być najważniejsze, w 
tak wielkiej grupie ludzi, gdzieś 
nam z pola widzenia umknęło. 
Fatalny wpływ na tę sprawę 
miało również i to, że praktycz-
nie od polowy 1998 roku, cała 
komenda wojewódzka, a więc i 
wydział kryminalny, zajęta była 
likwidacją swej działalności, co 
z kolei było efektem likwidacji 
z dniem 31 grudnia 1998 roku 
dotychczasowego układu ad-
ministracyjnego kraju.

Bez większych strat
Ubiegłotygodniowe, inten-
sywne opady połączone z 
silnym wiatrem, wyrządziły 
wiele szkód na terenie całej 
Polski. W Świebodzicach tak-
że mocno padało, jednak na 
szczęście skończyło się na miej-
scowych zalaniach podwórek 
czy piwnic. Ulewa nie wyrzą-
dziła poważniejszych szkód w 
infrastrukturze miejskiej. Silny 
deszcz, który padał w piątek, 
11 sierpnia, spowodował m. 
in. zalanie placu Dworcowego, 
uszkodził studzienki kanaliza-
cyjne – np. na ul. Browarowej 
czy miejscowo wypłukał kostkę 
brukową. Przy moście, w dol-
nej części Cierni, rzeka naniosła 
sporo śmieci, kawałków drzewa, 
itd. Uprzątnięciem zajął się na-
tychmiast ZGK Świebodzice Sp. 
z o.o. Ulwa mocno dokuczyła 
także inwestorom, budującym 
w mieście swoje obiekty.

(ABP)

Dwójka będzie jak 
nowa
Trwa największa w tym roku 
inwestycja oświatowa w 
Świebodzicach. To termomo-
dernizacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania, największej 
szkoły w mieście. Inwestycja 
�nansowana jest przez budżet 
gminy oraz w ramach środków 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020. Wartość 
zadania to ponad 1,6 mln zł. Za-
kres prac jest bardzo duży, obej-
muje ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, stropodachu i wymianę 
pokrycia dachowego, wymianę 
instalacji c.o., drzwi zewnętrz-
nych, stolarki okiennej, itd.

(ABP)

Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYNAGRODZENIE 
3 TYS. ZŁ I WIĘCEJ

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

R E K L AMA

Również od połowy 1998 
roku wraz z kilkoma moimi 
podwładnymi zajmowaliśmy 
się kolejnym podwójnym za-
bójstwem z użyciem broni 
palnej, które miało miejsce w 
lesie koło Polanicy Zdroju. W 
tym przypadku działała grupa 
czteroosobowa i już po dwóch 
miesiącach mieliśmy sprawców 
pod kluczem. Sprawa o krypto-
nimie „Narożnik” została prze-
kazana do KWP we Wrocławiu, 
ale praktycznie do połowy 2000 
roku przeleżała w sza�e i dopie-
ro kiedy wspomniany Henryk 
Tusiński został z-ca komendan-
ta wojewódzkiego we Wrocła-
wiu, grupa operacyjna (3 oso-
bowa) została reaktywowana, 
a jej kierownictwo ponownie 
zostało powierzone mnie, al-
bowiem Henryk ściągnął mnie, 
z Wydziału Ochrony Świadka 
Koronnego Centralnego Biura 
Śledczego Komendy Głównej 
Policji do wydziału kryminal-
nego KWP we Wrocławiu. To 
właśnie wtedy po raz pierwszy 
zdawało się nam, że nareszcie 
odkryliśmy motyw tej zbrodni, 
jednakże nie było dane przy-
jętego wątku dokończyć, bo 
w marcu 2003 roku zostałem 
zmuszony do de�nitywnego 
zamknięcia sprawy. Po latach 
próbę rozwiązania tej zagadki 
podjęło tzw. wrocławskie Archi-
wum X (od 2009 roku), ale i ich 
wielokrotne próby zakończy-
ły się niepowodzeniem. Dwa 
miesiące temu podzieliłem 
się z nimi moimi prywatnymi 
ustaleniami, przekazując kom-
plet informacji wskazujących 
na pewne osoby, które z du-
żym prawdopodobieństwem 
można uznać za sprawców tej 
zbrodni. Mam więc cichą na-
dzieję, że to właśnie z moim 
udziałem, ostatni etap życia 
Anny i Roberta zostanie wresz-
cie ostatecznie zamknięty.

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

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

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

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

AUTOKAR:
26.08-06.09.2017 - 1000 zł           04.09 do 15.09.2017 - 1000 zł

13.09 do 22.09.2017 - 1000 zł 
SAMOLOT (WYLOT KATOWICE):

21-31.08.2017 - 1999 zł          04-11.09.2017 - 1699 zł
11-18.09.2017 - 1699 zł

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

Niedawno minęło 80 lat od 
rozpoczęcia w Związku Radziec-
kim ludobójczej akcji likwidacji 
„wrogów ludu”, której straszli-
wym plonem była śmierć po-
nad 700 tys. ludzkich istnień. To 
wyjątkowo tragiczne memento, 
uzmysławiające czym kończą 
się chore wizje degeneratów i 
zimnych ideowców - pomyleń-
ców u steru państwa. Otóż koń-
czą się morzem krwi. Przypomi-
nania czasów zezwierzęcenia 
(czy nie obrażam tu zwierząt?) 
trzymających polityczną wła-
dzę, nigdy za wiele.

Pomysłodawcą gigantycz-
nego mordu był oczywiście Jó-
zef Stalin, jeden z największych 
zbrodniarzy w historii ludzkości, 
jednak akcją wielkiego terroru 
kierował bezpośrednio ludowy 
komisarz spraw wewnętrznych 
(NKWD) Nikołaj Iwanowicz Je-
żow. Mały (153 cm wzrostu) 
człowiek, ale z piekła rodem, 
który od lat młodości sympa-
tyzował z bolszewikami. Zanim 
tra�ł na szczyty władzy, był m. 

Ośrodek Społeczno - 
Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, zaan-
gażował się w społeczną 
akcję „Okulary dla Afryki”.

Jej celem było zorgani-
zowanie zbiórki używanych 
okularów korekcyjnych i 
przeciwsłonecznych z prze-
znaczeniem dla mieszkań-
ców Afryki. Dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia wakacyjne do 
OSK, zebrały 117 szt. okula-

rów, które dostarczono do 
Oddziału Banku Zachodnie-
go WBK S.A., partnera ogól-
nopolskiej akcji. Podczas 
wizyty w banku, dzieci zapo-
znały się z funkcjonowaniem 
placówki. Zademonstrowa-
no im m. in. urządzenia słu-
żące do liczenia banknotów, 
a także wykrywania falsy�ka-
tów. Zostały poczęstowane 
słodyczami oraz otrzymały 
książki z bajkami i �amastry.

(BAS)

Okulary dla Afryki

Okulary zebrane przez dzieci uczęszczające do OSK.

Człowiek człowiekowi...
Andrzej
Basiński

in. ślusarzem i pracownikiem 
wytwórni krawatów.

30 lipca 1937 r. wydał roz-
kaz nr 00447, zarządzając ma-
sową likwidację „elementów 
antyradzieckich”. Trwała od 
sierpnia 1937 do września 1938 
r. Jeżow ludowym komisarzem 
został we wrześniu 1936 r., 
rozpoczynając urzędowanie 
od krwawej rozprawy z ekipą 
swojego poprzednika Gienri-
cha Jagody i podczas śledztwa 
często osobiście uczestniczył w 
torturach.

O�arami czystek zajmowa-
ły się haniebnej sławy „trójki”, 
składające się z naczelnika lo-
kalnego NKWD, prokuratora 
oraz pierwszego sekretarza 
lokalnego komitetu partyjne-
go. Przywleczonym przed ich 
oblicza stawiano absurdal-
ne zarzuty, np. szkodnictwa, 
sabotażu i próby obalenia 
ustroju, dochodzenie było 
�kcją. Jednego dnia „trójka” 
z Jeżowem w składzie skazała 
na rozstrzelanie 551 osób. W 
piśmie do NKWD w Nowosy-
birsku, „krwawy karzeł”, jak 
go nazywano, napisał: „Zle-
cam wam wytępienie 10 tys. 
wrogów ludu. Depeszować o 
wynikach”. Wartość ludzkiego 
życia dorównywała egzysten-
cji larwy.

Masakra dotknęła m. in. 
niemal wszystkich wysokiej 
rangi dowódców wojsko-
wych. Zabito trzech z pięciu 
marszałków, czternastu z 
szesnastu dowódców armii i 
wszystkich ośmiu admirałów 
oraz tysiące ich podwładnych, 
ale poza nimi masowo ginęli 
np. urzędnicy, przedstawiciele 
inteligencji, robotnicy i chłopi. 
O�ary mordowano w miej-
scach oddalonych od ludzkich 
siedzib, jak lasy Kuropaty pod 
Mińskiem, czy Bykownia pod 
Kijowem, dokąd skazanych 
zwożono nawet tramwajami. 
Rytuałem było pojenie wódką 
wykonujących wyroki funkcjo-
nariuszy. Często nie zadawano 
sobie trudu zatarcia śladów i 
trupy wystawały z ziemi. Po-
zbawiono życia ponad 110 tys. 
mieszkających na terenie ZSRR 
Polaków, a więc kilkakrotnie 
więcej niż później w Katyniu. 
Okrucieństwo diabelskiego 
konusa było niezmierzone. 
Często bez akceptacji Biura 
Politycznego, zezwalał lokal-
nym katom z NKWD zwiększać 
limity osób do rozstrzelania, 
twierdząc, że „lepiej przegiąć, 
niż nie dogiąć”.

W końcu Stalin uznał, że 
na razie masowego zabijania 
wystarczy, co stało się począt-

kiem końca piekielnego kra-
snala. Zarzucono mu udział w 
spisku na życie satrapy i szpie-
gostwo. Prawdopodobnie po 
tajnym procesie, Jeżowa roz-
strzelano 4 lutego 1940 r. Jego 
następcą w NKWD został ko-
lejny sadysta, Ławrientij Beria, 
kierujący m. in. akcją uśmier-
cania Polaków w Katyniu.

Żyjemy w skrajnie nieprze-
widywalnych czasach. Kiedyś 
zastanawiałem się, czy w XXI 
wieku możliwe byłyby u nas 
rządy terroru spowodowane-
go przez oszalałych polityków 
i takiego, jak Jeżow, kurdupla 
z szatańskich czeluści. Uzna-
łem to za coś niemożliwego, 
zupełną abstrakcję. Przecież 
żyjemy wiele lat po erupcji 
faszyzmu i komunizmu, osią-
gnęliśmy w miarę wysoki sto-
pień cywilizacji, mamy w więk-
szości solidnych sąsiadów, 
wstąpiliśmy do Unii Europej-
skiej, a już samo to wydaje się 
gwarantem bezpieczeństwa. 
Pewność tę tracę powoli, acz 
systematycznie. Nie muszę 
szerzej wyjaśniać o co chodzi.

Historia uczy, że w Niem-
czech Hitlera i we Włoszech 
Mussoliniego, nadejście upio-
rów sygnalizowała pogarda 
dla myślących inaczej i wyzwi-
ska, które miały odczłowieczyć 

przeciwników, szykowanych 
do likwidacji.

„Komuniści i złodzieje! Po-
lacy drugiego i trzeciego sor-

tu! Łotry! Kanalie! Zdradziec-
kie mordy!”.

To się zwykle tak zaczyna... 
Zatem bądźmy czujni.
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• blaty kamienne kuchenne
i łazienkowe

• schody, posadzki i tarasy
• parapety i kominki
• ogrodzenia i elewacje

Strzegomski producent wyrobów granitowych oferuje:

tel. 733 018 218

R E K L AMA

Firma Suhorovsky-Design Sp. z o.o. 
poszukuje chętnych do pracy 
na stanowisku produkcyjnym.

Poszukujemy osób otwartych na nowe 
umiejętności, potrafi ących pracować 

w zespole oraz realizujących wyznaczone 
cele, mile widziane doświadczenie 

w branży produkcji laminatu lub blacharstwie 
samochodowym.

Oferujemy umowę o pracę, 
jednozmianowy system pracy, 

atrakcyjne wynagrodzenie.

Miejsce wykonywania pracy: Głuszyca
CV prosimy wysyłać na adres: 

offi ce@suhorovsky-design.com
Więcej pod numerem telefonu: 

601 756 734 w godz. 08.00 – 15.00

R E K L AMA

Parę lat temu niejaki Piotr 
Wierzbicki, jak się dowiaduję 
z jego książki - „jeden z naj-
bardziej znanych polskich 
publicystów” - napisał przeni-
kliwie dowcipną książeczkę, 
„Podręcznik Europejczyka. Z 
Ciemnogrodu do Paryża”. Za-
kpił w niej z tych Polaków, dla 
których Polska w Unii Euro-
pejskiej stała się nie tylko ce-
lem, ale i swego rodzaju ideą. 
Zalecił wszystkim zwolenni-
kom wspólnoty europejskiej, 
by swe dzieło przekształcenia 
się w Europejczyka rozpoczęli 
od trzech kroków: po pierw-
sze – uznali, że są ciemnia-
kami; po drugie – uznali, że 
mieszkają w Ciemnogrodzie; 
po trzecie – uznali wielkość 
europejskich autorytetów. 
I dalej roztacza autor ponu-
ry obraz Europy, kpiąc ze 
wszystkiego, co udało jej się 
osiągnąć w życiu społecz-
nym, w nauce i kulturze, w 
rozwoju cywilizacyjnym, a w 
dalszej kolejności rozprawia 
się z wydumanym przez sie-
bie środowiskiem posierp-
niowym, które ideę demokra-
cji i pluralizmu uznało li tylko 
za środek do zdobycia władzy 
absolutnej, eliminując z życia 
publicznego inne ruchy opo-
zycyjne.

Nie potrzeba było wielu 
lat, by się przekonać jak bliski 
jest ów „podręcznik” w swych 
założeniach „Dziejom głupo-
ty w Polsce” nieodżałowane-

Antyeuropejczyk - to jest to!
Stanisław 
Michalik

go Aleksandra Bocheńskie-
go. Rzecz w tym, że nieomal 
wszystkie zarzuty stawiane 
temuż właśnie bliżej nie-
określonemu środowisku 
posierpniowemu, pasują jak 
ulał do środowiska obecnie 
dzierżącego władzę, a nawet 
przekraczają je w skali niepo-
równywalnej.

Wymienię dla pełnej ja-
sności niektóre z nich:

- pycha,
- przeświadczenie o wła-

snych gigantycznych zasłu-
gach dla Polski,

- przeświadczenie o tym, 
że tylko ono ma prawo rzą-
dzić Polską,

- przeświadczenie o tym, 
że wszyscy, którzy chcą z nim 
rywalizować, są szkodnikami,

- przeświadczenie o wła-
snych gigantycznych walo-
rach intelektualnych,

- szczycenie się własną 
elegancją i przyzwoitością,

- grupowa solidarność we 
wspieraniu własnych karier i 
reklamowanie własnych do-
konań…

Widać wyraźnie, że autor 
książki w swym ostracyzmie 
wobec rządzących III Rzecz-
pospolitą nie przewidział, że 
te same zarzuty można bę-
dzie postawić jego sitwie.

Ponieważ świat się zmie-
nia (niektórzy mówią, że idzie 
z postępem), czerpiąc z oso-
bistych doświadczeń i korzy-
stając z dobrze już podbudo-
wanego w oparciu o źródła 
materialne odsłonięte przez 
koryfeuszy kierunku politycz-
nego Jarosława Wielkiego 
- Oswobodziciela, zwanego 
Kaczorem, wybitnych histo-
ryków IPN-u, zdecydowałem 
się wskazać jak najkrócej 

fundamenty programowe tej 
idei, której światłem olśnie-
wającym jest - antyeuropej-
skość, czyli zamknięcie gra-
nic i powrót każdego Polaka 
– dobrego patrioty, z Paryża, 
Berlina, Londynu do rodzi-
mego Ciemnogrodu.

Jest bardzo ważne, Drogi 
Czytelniku, kandydacie na 
Antyeuropejczyka, abyś do-
brze rozumiał o co chodzi, 
czytając resume tego postu. 
Dlatego na samym począt-
ku sprecyzuję najważniejsze, 
stosowane w nim pojęcia:

Ciemnogród to pogar-
dliwa nazwa kraju, w któ-
rym mieszkasz, głównie 
z powodu nieoświecenia 
jego mieszkańców. Ciem-
nogród powstał dlatego, że 
w przeciągu ponad tysiąca 
lat świadomość obywateli 
ulegała wpływom zachod-
niej, napływowej swołoczy, 
nieokiełznanej w rozpuście 
i samowoli. Wielu Lechitów 
odrzuciło prawdy i przyka-
zania boskie głoszone przez 
księży – plebanów kościoła 
rzymskokatolickiego oraz 
dzierżących władzę jaśniepa-
nów. A przecież uznawali oni 
za świętą słuszną zasadę, że 
każdemu Polakowi wszystko 
wolno, na co pozwala pan i 
władca w przymierzu z oświe-
conymi ojcami duchownymi.

Ciemniak, czyli „drugi 
sort”, to godny pożałowania 
mieszkaniec Ciemnogrodu, 
który dał się okiełznąć sza-
tańskim wpływom zachod-
niej cywilizacji i wydaje mu 
się, że mu wszystko wolno, 
a zwłaszcza głosić publicznie 
owe zachodnie bezeceństwa, 
krytykować władzę pocho-
dzącą od Boga, wyłonioną 

przecież w drodze tzw. de-
mokratycznych wyborów, a 
więc świętą i nietykalną.

Przeciwstawieniem ciem-
niaka są wybitni intelektu-
aliści i działacze społeczni, 
mający za sobą piękną kartę 
walki z komuną, to zarazem 
krzewiciele wiary świętej i 
ideałów demokracji, środo-
wisko przyzwoitych Polaków, 
prawdziwych patriotów, czyli 
paniska z „wyższego sortu”. 
Przynależą lub aprobują je-
dynie słuszną, przewodnią 
siłę polityczną PiS, której ideą 
naczelną jest Bóg, honor i 
ojczyzna, a także narzucone 
przez tę władzę symptomy 
„dobrej zmiany”, zwłaszcza 
w obszarze prawa i sprawie-
dliwości. Odrodzona z nie-
bytu siła polityczna potępia 
w czambuł komunistyczny 
ustrój PRL-u, odżegnuje się 
od sił nieczystych PZPR-u, 
ale oświadcza z całą stanow-
czością, że IV Rzeczpospolita 
będzie spełniać oczekiwania 
ludu pracującego miast i wsi 
w oparciu o fundamental-
ną zasadę – władza może 
wszystko. To dzięki temu PRL 
był w rozkwicie i dobrobycie, 
ale położyli temu kres nie-
odpowiedzialni straceńcy z 
„Solidarności”, kumając się z 
komunistami przy „okrągłym 
stole”. Wprawdzie przy stole 
usiedli niektórzy z obecnie 
rządzących, ale byli tam tylko 
z pozoru za, a w gruncie rze-
czy przeciw.

Autorytety moralne i in-
telektualne, to przywódcy 
środowiska władzy, na czele 
z wodzem naczelnym, któ-
ry z wrodzonej skromności 
każe nazywać się Prezesem, 
a nie Naczelnikiem i jest tyl-

ko zwykłym posłem, ale jego 
posłannictwo, namaszczone 
przez najwyższych hierar-
chów Kościoła, a zwłaszcza 
słynącego z biedy i skrom-
ności głosiciela słowa Boże-
go, Jego-Magni�cencji Ojca 
- Dyrektora Rydzyka, trwać 
będzie wiecznie (Tak nam 
dopomóż Bóg, w Trójcy Jedy-
nej i Wszyscy Święci!).

Oczywiście Wielki Jaro-
sław otwiera tylko przeświet-
ną listę autorytetów, a jest 
ona coraz to liczniejsza, bo 
w ślad za znakomitościami 
z partii i rządu, pojawiają się 
na niej coraz to nowe oso-
bistości, z tzw. nadania rzą-
dowego, zwane najprościej 
„misiewiczami”. Oj będziemy 
mieli przebogatą listę świę-
tych, a grobowce Wawelu 
wypełnią się po brzegi jeśli 
się spełnią przesłania proro-
ków o rządach PiS-u w Polsce 
co najmniej do następnych 
wyborów. To już będzie zu-
pełnie inna Polska. Uwierzmy 
w to – Polska Niepodległa, 
będąca sama w sobie sterem 
i okrętem, wyzwolona wresz-
cie z niewoli zaborczej Unii 
Europejskiej, Polska antynie-
miecka, zwrócona twarzą ku 
wschodowi i za daleki oce-
an, mająca wsparcie militar-
ne dwóch najwierniejszych 
przyjaciół: Rosji i USA.

Wyjście z Europy, tzw. po-
lexit, to wyzwolenie się z Unii 
Europejskiej, czyli po prostu 
powrót do normalności, bo 
Polska była i jest w Europie, 
więc wcale tego nie musi 
potwierdzać przynależno-
ścią do organizacji, która w 
sposób nachalny i imperial-
ny wtrąca się w wewnętrzne 
sprawy niezawisłego kraju 

nad Wisłą i Odrą oraz dyktu-
je nam co według niej mamy 
zapisane w konstytucji i jak 
to interpretować. Taka sobie 
„zwykła książeczka”, jak to 
określił Prezes, zwana kon-
stytucją, jest tylko wytworem 
ambicjonalnym imperiali-
stów zachodnich, którzy w 
ten sposób zapewnili sobie 
władzę i globalne wpływy 
na świecie, a ich zausznicy z 
Ciemnogrodu dali się zrobić 
w bambuko i małpują zaba-
wę w konstytucję już od 3 
maja 1791 roku, czyniąc na-
wet z tego powodu święto 
narodowe.

Nie będę już się rozwodził 
nad bezdyskusyjnymi chyba 
dla każdego Polaka zaletami 
antyeuropejskości. Tylko ona 
pozwoli każdemu z nas nie 
być ciemniakiem, lecz oświe-
conym paniskiem i przyna-
leżeć do kasty „pierwszego 
sortu”, czuć się w swoim wła-
snym, ojczystym domu jak 
w krainie mlekiem i miodem 
płynącej, a nie w jakimś Ciem-
nogrodzie, jak ośmielają ją na-
zywać jej antagoniści. Tu, nad 
Wisłą i Odrą, mamy wielkie 
autorytety własnego chowu, 
już dawno godne tego, aby 
je wynieść na ołtarze, a nie 
ekscytować się sprzedajnymi 
elitami z Zachodu, albo - nie 
przymierzając - Polakami na 
usługach unijnych. Dlatego 
naszym celem jest jedno – 
polexit i to nie po angielsku, 
ale po naszemu, czyli – Unio 
Europejska von stąd. Polska 
– tylko dla prawdziwych Po-
laków. A zamiast Konstytucji 
wystarczy nam „Podręcznik 
Europejczyka” antyeuropej-
czyka Wierzbickiego. Przyda 
się w szkole. Jak katechizm.
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• Do 17 sierpnia br. obiekt 
kąpielowy przy ulicy Dol-
nej 2 w Głuszycy będzie 
zamknięty z uwagi na wy-
mianę wody. Zapraszamy 
do skorzystania z kąpieli i 
wypoczynku na głuszyckim 
obiekcie już od piątku 18 
sierpnia.
• Wójt Gminy Nowa Ruda 
Adrianna Mierzejewska 
oraz burmistrz Głuszycy 
Roman Głód zapraszają 
mieszkańców sąsiadują-
cych ze sobą gmin – Nowej 
Rudy i Głuszycy do wspól-
nej zabawy. Okazją do spo-
tkania i miłego spędzenia 
czasu będzie „Piknik bez gra-
nic”, który został zaplanowa-
ny na niedzielę, 20 sierpnia 
o godz. 16.00 przy pensjo-
nacie „Pod Dwiema Lipami” 
w Bartnicy. W programie 
imprezy: występy artystycz-
ne Głuszyckiej Orkiestry Dę-
tej, Seniorów z Klubu Relax, 
Koła Gospodyń Wiejskich 
Wolibórz, Koła Gospodyń 
Wiejskich Bartnica, prezen-
tacja lokalnych rękodzielni-
ków, konkurencje sportowe, 
atrakcje dla dzieci.
• Paranoja Hotel (blues & 
rock), Supernova (rock), 
Dersky x T-Black (trap & 
Cloud rap) wystąpią w nie-
dzielę 3 września w Parku 
Jordanowskim w Głuszy-
cy w ramach „Muzycznego 
Pożegnania Wakacji”. Kon-
certy zespołów zaczynamy 
o godz. 17.00. Wstęp wolny. 
Zapraszamy!
• Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy 
zapraszają do udziału w 
kolejnej edycji ogólno-
polskiej akcji pod nazwą  
„Narodowe Czytanie”. Tym 
razem do publicznego czyta-
nia w całej Polsce został wy-
brany młodopolski dramat 

Stanisława Wyspiańskiego 
pt. „Wesele”.  „Narodowe 
Czytanie” w Głuszycy odbę-
dzie się 2 września o godz. 
17.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-MBP. W 
programie: czytanie przez 
zaproszonych gości frag-
mentów „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego, koncert 
skrzypcowy w wykonaniu 
Roberta Delegiewicza, wy-
stęp taneczny Natalii Szchu-
bert z choreogra�ą Jadwigi 
Schwebs-Kostkiewicz. 
• 2 września zapraszamy 
pasjonatów biegania po 
górach do Głuszycy na II 
ultramaraton i półmaraton 
górski Waligóra Run Cross. 
Zawodnicy ultramaratonu 
będą mieli do pokonania tra-
sę o długości 53 km z 2500 
m podbiegów o nachyleniu 
ponad 45%. Trudy trasy re-
kompensują jednak piękne 
widoki. Bieg jest zaliczany 
do klasy�kacji Ligi Biegów 
Górskich i został wyróżniony 
prestiżową nagrodą Srebrna 
Kozica w kategorii Organiza-
cyjny Debiut Roku. Półma-
raton Waligóra Run Cross to 
jeden z najtrudniejszych pół-
maratonów w Polsce. Poko-
nując trasę o długości 25 km, 
będzie trzeba wspinać się 
ostro pod górę, gdyż suma 
podbiegów wynosi 750 m. 
Najtrudniejszy podbieg pod 
Waligórę (936 m n.p.m.) 
ma prawie 45% nachylenia, 
podobnie jak na Ruprech-
tickim Szpiczaku (880m), 
skąd zobaczyć można pięk-
ną panoramę  Karkonoszy i 
Gór Stołowych. Niewątpliwą 
atrakcją biegu jest podbieg 
na Rogowiec (870 m n.p.m.) 
z ruinami najwyżej położo-
nego zamku w Polsce. Wię-
cej o WRC na stronie: www.
waligoraruncross.pl.

(SJ)

Raport z Głuszycy

Gmina Głuszyca

Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód podpisał umowę 
na realizację zadania „Eko 
Głuszyca – tu mieszkam, tu  
żyję - budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Głuszy-
ca”.

Do�nansowanie przyzna-
ne zostało w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, 
a jego wysokość wynosi  
592.903 zł. Dzięki pozyska-
nym środkom planowana 
budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na tere-
nie Gminy Głuszyca zostanie 
do�nansowana w 63,63%. 
Deklarację udziału w projek-

cie zgłosiły 34 gospodarstwa 
domowe z terenu Łomnicy, 
Sierpnicy i Grzmiącej.

Przypomnijmy, że wcze-
śniej – na realizację zadania 
„Eko Głuszyca – tu miesz-
kam, tu żyję– montaż in-
stalacji odnawialnych źró-
deł energii na budynkach 
szkolnych” - Gmina Głuszyca 
pozyskała do�nansowane 
w wysokości 422 603,00 zł 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Całko-
wita wartość zadania wynosi 
497 180,00 zł. Projekt zakła-
da wzrost udziału odnawial-
nych źródeł energii w bilan-
sie energetycznym Gminy 

Głuszyca stawia na ekologię
oraz obniżenie kosztów 
opłat za energię elektryczną, 
gdyż zainstalowane systemy 
fotowoltaiczne produkować 
będą energię elektryczną.

- Budowa przydomowych 
oczyszczalni, obok montażu 
instalacji fotowoltaicznych, 
to kolejny projekt, z które-

go skorzystają głuszycza-
nie. Realizacja obu projek-
tów przyczyni się także do 
ochrony środowiska natu-
ralnego, co jest niezwykle 
ważne dla nas wszystkich 
- dodaje burmistrz Roman 
Głód.

(SJ)

Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał z władzami województwa 
umowę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Głuszyca.
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• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621

VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

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

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Wolontariusze współ-
pracujący z Fundacją 
DKMS zachęcali do zosta-
nia potencjalnym dawcą 
szpiku dla chorych na cho-
roby krwi. Punkty gdzie 
można było się zareje-
strować zostały zorgani-
zowane przed zamkiem w 
Książu, w galeriach han-
dlowych Victoria i Tesco 
oraz przed kościołami w 
Boguszowie Gorcach. Ak-
cję objął swoim patrona-
tem biskup świdnicki Igna-
cy Dec.

- To już nasza trzecia aka-
cja - powiedziała w imie-
niu wolontariuszy Renata 
Wierzbicka. Tym razem 
celem było znalezienie nie-
spokrewnionego dawcy dla 
6- letniego Kuby z Boguszo-
wa Gorc. Dziecka wymaga-
jącego natychmiastowego 
przeszczepu szpiku, który od 
marca tego roku większość 
czasu przebywa na leczeniu 
w klinice hematologicznej 
we Wrocławiu. Przeszczep 
to jego szansa na poprawę 
stanu zdrowia. Przypomina-
ła, że na przełomie roku po-

dobną akcję wolontariusze 
z Wałbrzycha zorganizowali 
dla Karolinki, która jest już 
po przeszczepie szpiku i jej 
stan zdrowia jest coraz lep-
szy.

W sobotę we wszystkich 
wałbrzyskich punktach do 
rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku dla Kuby sku-
tecznie zachęcali – zawodni-
cy futbolu amerykańskiego z 
Klubu z Miners Wałbrzych, a 
w niedzielę z kolei odwiedziła 
je kawalkada motocyklistów 
z Klubów Moto Wałbrzych i 
Wataha Husky z Wrocławia. 
Ciekawostką jest to, że w Ksią-
żu zarejestrowali się w więk-
szości turyści odwiedzający 
zamek z różnych stron Polski.

 - Dziękuję wszystkim 
osobom, które zarejestro-
wały się w tej akcji, naszym 
wolontariuszom, którzy po-
święcili swój wolny czas, fut-
bolistom i motocyklistom za 
zaangażowanie by sprawę 
nagłośnić oraz za wsparcie 
Dorocie Barańskiej z Hotelu 
Maria - podkreśliła Renata 
Wierzbicka.

(KS)

Inwestycje 
sołeckie
Grzędy są kolejną miejsco-
wością, w której zrealizo-
wano już fundusz sołecki na 
2017 r. Mieszkańcy Grząd 
zdecydowali się przezna-
czyć środki funduszu na za-
kup i montaż aluminiowych 
piłkochwytów. Jest to kolej-
na inwestycja w modernizację 
infrastruktury sportowej w tej 
miejscowości, ponieważ w po-
przednich latach - również ze 
środków funduszu sołeckie-
go - utwardzono i wyrówna-
no nawierzchnię boiska oraz 
zakupiono i zamontowano 
bramki oraz ławki. Całkowity 
koszt tegorocznego zadania 
wyniósł 25 361,84 zł i został 
w całości s�nansowany z fun-
duszu sołeckiego. Tymczasem 
już we wrześniu na zebraniach 
wiejskich mieszkańcy Gminy 
Czarny Bór będą mogli zde-
cydować na co przeznaczyć 
fundusze na kolejny rok. - Je-
żeli masz pomysł zgłoś go już 
dziś i zmień wygląd swojego 
sołectwa. Wnioskowane zada-
nie można zgłosić wypełnia-
jąc formularza załączony do 
niniejszego tekstu i złożyć go 
najpóźniej w wyznaczonym 
dniu zebrania wiejskiego u 
sołtysa swojej miejscowości, 
lub do końca sierpnia: pocztą 
(decyduje data wpływu), oso-
biście w urzędzie gminy (biuro 
podawcze) albo elektronicz-
nie na adres e-mail biuro.po-
dawcze@czarny-bor.pl. Więcej 
informacji można uzyskać: w 
siedzibie urzędu gminy, pod 
nr tel. 74 8450 139 wew. 22 lub 
u sołtysów sołectw – dodaje 
Adam Górecki.

(RED)

Kolejną nietypową ak-
cję ratowniczą przepro-
wadzili druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Boguszowie Gorcach. Tym 
razem ruszyli na pomoc 
uwięzionemu pod ziemią 
psu.

- Około godz. 9.00 zastęp 
OSP Boguszów otrzymał 
wezwanie na ul. Poniatow-
skiego w dzielnicy Stary Le-
sieniec, gdzie przy jednym z 
budynków, z nieużytkowa-
nej studzienki kanalizacyj-
nej, słychać było skowyt psa. 
Po przyjeździe na miejsce 
okazało się, że pies znajduje 
się pod powierzchnią ziemi 
na głębokości ok. 1,5 m w 
przestrzeni, do której do-
prowadzał mały otwór przy 
drzewie. Pies dostał się tam 
prawdopodobnie starym 
kolektorem kanalizacyjnym 
po przebyciu kilkudziesię-
ciu metrów i nie było innej 
możliwości wyjścia jak miej-
sce, do którego się doczoł-
gał. Według relacji osób 
zgłaszających wynikało, że 
pies mógł tam przebywać 
nawet od tygodnia. Natych-

miast podjęliśmy działania. 
W pierwszej fazie ratownicy 
ręcznie okopali otwór, aby 
powiększyć przestrzeń i po-
dać psu pokarm i wodę. Na-
stępnie kamerą wziernikową 
sprawdzili przestrzeń, w któ-
rej znajdowało się zwierzę, 
aby bezpiecznie zdejmować 
kolejne warstwy ziemi już 
przy pomocy koparki. Po kil-
ku ruchach łyżki otwór został 
powiększony, a ostateczne 
prace zostały dla bezpie-
czeństwa wykonane ręcz-
nie. Pies został wydobyty na 
powierzchnię i choć mocno 
zmęczony, to cały i zdrowy, 
przekazany został pod opie-
kę fundacji Na pomoc zwie-
rzętom. Akcja trwała blisko 
3,5 godziny, a w działaniach 
udział brały zastępy OSP Bo-
guszów oraz dwa zastępy 
JRG-1 Wałbrzych. Do zdarze-
nia została zadysponowana 
przez Urząd Miejski w Bo-
guszowie-Gorcach koparka, 
która pojawiła się w szybkim 
czasie na miejscu akcji re-
lacjonują strażacy z bogu-
szowskiej OSP.

(RED)

Do�nansowali 
oczyszczalnie
Gmina Czarny Bór otrzy-
mała unijną dotację na re-
alizację zadania „Budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy 
Czarny Bór”. Do�nansowanie 
przyznane zostało w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, 
a jego wysokość wynosi 316 
282,00 zł. - W ramach tej kwo-
ty w naszej gminie z 35 zło-
żonych wniosków 31 zostało 
zakwali�kowanych do udzia-
łu w projekcie. Inwestycje te 
realizowane będą na terenie 
miejscowości nieobjętych sie-
cią kanalizacyjną: w Grzędach, 
Grzędach Górnych i Jaczkowie 
– mówi wójt Adam Górecki, 
który w urzędzie marszałkow-
skim odebrał promesę po-
twierdzającą przyznaną dota-
cję. - Wnioski o dotację złożyły 
93 podmioty więc tym bar-
dziej cieszy, że projekt naszej 
gminy znalazł się w gronie 22 
gmin, które zostały wybrane 
do do�nansowania. Na terenie 
województwa dolnośląskiego 
w ramach dotacji z PROW po-
wstanie 307 przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zo-
stanie wybudowanych prawie 
48 km sieci wodociągowej i 
blisko 65 km sieci kanalizacyj-
nej. Inwestycje te, jak podkre-
śla wicemarszałek Ewa Mań-
kowska, mają przyczynić się 
do znacznej poprawy standar-
du życia mieszkańców, jakości 
wody do spożycia, warunków 
sanitarnych oraz znacznemu 
zmniejszeniu zanieczyszczeń 
odprowadzanych do środo-
wiska.

(RED)

Na pomoc Kubusiowi

Mnóstwo osób włączyło się w akcję pomocy Kubusiowi.

Strażacy uratowali psa

Strażacy z OSP Boguszów uratowali psa.
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły 
badania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwier-
dziło pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana 
REYNALDO wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

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

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

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

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

Przyjmujemy: 25 sierpnia - GŁOGÓW, 26 sierpnia - ŚWIEBODZICE i WAŁBRZYCH, 
27 sierpnia - WROCŁAW, 28 sierpnia - JELENIA GÓRA i BOLESŁAWIEC 

Zapisy i informacje: 
784 609 208, 
693 788 894 

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
Zabawa dla rodzin
Park Aktywności Czarodziej-
ska Góra w Jedlinie-Zdroju 
przygotował na sezon letni 
bardzo konkurencyjne ceny: 
za zjazd na torze saneczkowym 
lub pontonowym zapłacimy 
już od 3 zł, dzieci do lat 3 zjeż-
dżają bezpłatnie. Za godzinną 
wspinaczkę na wieży zapłacimy 
tylko 15 zł. Prawdziwym hitem 
jest bilet na wszystkie atrakcje, 
uprawniający do jednorazowe-
go skorzystania z każdej z licz-
nych propozycji. Wykupienie 
tej opcji już od 50 zł/os. daje 
oszczędność ok. 70-90 zł!

(RED)

Mieszkańcy na plusie
Główny Urząd Statystyczny 
opublikował dane za 2016 rok 
dotyczące salda migracji we-
wnętrznej - określające różnicę 
między napływem, a odpływem 
ludności. Gmina Jedlina-Zdrój 
znalazła się na 526 pozycji z 2478 
gmin w Polsce. - Mamy jeden z 
najlepszych wyników w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej za rok 2016. 
Nasze saldo wynosiło +18 co 
oznacza, iż więcej osób się zamel-
dowało niż wymeldowało. Cieszy 
nas, że ludzie chcą mieszkać w 
Jedlinie-Zdroju – mówi Leszek Or-
pel, burmistrz Jedliny Zdroju.

(UM)

Festiwal Ciasta i Kawy w 
Jedlinie Zdroju cieszył się du-
żym powodzeniem. W progra-
mie imprezy zaprezentowany 
został pokazy baristy, który 
przedstawił profesjonalne 
techniki parzenia kawy, od-
były się warsztaty cukiernicze 
dla dzieci oraz konkurs na naj-
smaczniejsze ciasto.

Część artystyczną Festiwa-
lu wypełnił koncert grającego 
muzykę irlandzką zespołu "daG-
da Point". W konkursie na naj-
smaczniejsze ciasto III miejsce 
przypadło Restauracji "Słowik" 

za Dacquoise z kremem cytry-
nowym i truskawkami, miejsce 
II zajęła Barbara Szczepanek za 
ciasto "Leśny mech" a miejsce I 
Kawiarnia "Słodkie sny" za tort 
bezowy. Dodatkowo jury w skła-
dzie: Małgorzata Orpel, Katarzy-
na Górna-Drzewosz i Mariola Ży-
łak przyznało Roksanie Żmudzie 
wyróżnienie za "Sernik z rosą". W 
ramach Festiwalu lokalni restau-
ratorzy również przygotowali 
kawy i ciasta, które tego dnia były 
sprzedawane w promocyjnych 
cenach.

(CK) 

Słodki festiwal
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Gmina Stare Bogaczo-
wice oraz Gminne Centrum 
Biblioteczno-Kulturalne 
w Starych Bogaczowicach 
zapraszają wszystkich 
mieszkańców do udziału 
w konkursie dożynkowym 
pt. „Przydomowe dekora-
cje dożynkowe”.

Konkurs polega na ozdo-
bieniu swojej posesji deko-
racjami z motywem doży-
nek – święta plonów. Liczy 
się pomysłowość, oryginal-
ność, pracochłonność. Chęć 

udziału w konkursie nale-
ży zgłaszać do 4 września, 
osobiście lub telefonicznie, 
w Gminnym Centrum Bi-
blioteczno-Kulturalnym tel. 
74 844 35 03. Komisja kon-
kursowa oceniać będzie 
dekoracje w dniach 6 – 8 
września. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi podczas 
Dożynek Powiatowo-Gmin-
nych 9 września 2017 r. Na 
uczestników czekają atrak-
cyjne nagrody!

(IL)

W Gminie Stare Bogaczowice trwają remonty dróg i budowy 
chodników. Już niebawem ukończony zostanie chodnik przy świetlicy 
wiejskiej w Starych Bogaczowicach. Drogi zmieniają się także w 
Jabłowie, gdzie remontowana jest nawierzchnia drogi gminnej.

(IL)

Konkurs dożynkowy

Poprawiają kondycję 
dróg

Już po raz jedenasty 
smakosze sera spotkali 
się w Dziećmorowicach w 
Gminie Walim na dorocz-
nym Festiwalu Sera, który 
zorganizowała Gmina Wa-
lim wraz z Centrum Kultu-
ry i Turystyki w Walimiu, 
Dolnośląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu oraz Karczmą 
Góralską. 

- Festiwal swym patro-
natem objęła Poseł na Sejm 
RP Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas także wice-
marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Ewa Mań-
kowska. Tegoroczny Festi-
wal ob�tował w znakomite 
sery i potrawy z sera, bo też 
taka jest jego rola. Tradycją 
jest, że w trakcie festiwali 
odbywają się dwa konkursy 
– na najlepszy ser i najlepszą 
potrawę z sera. Jury nie mia-
ło łatwego zadania w wybo-
rze najlepszej potrawy, dla-
tego też wszyscy uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody. 

Ośrodek Geowvita z Jugowic 
zajął I miejsce w konkursie 
na najlepszą potrawę i otrzy-
mali bon od Wójta Gminy 
Walim na kwotę 2 000 zł z 
przeznaczeniem na wyjazd 
turystyczny., Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za 
przygotowanie tych wspa-
niałych smakołyków! Wielką 
atrakcją festiwalu były mała 
i duża sowa, a największym 
powodzeniem cieszyła się 
słynna już zupa serowa Wój-
ta Gminy Walim. Atrakcją 
wieczoru był występ Toma-
sza Niecika – gwiazdy disco 
polo. Do tańca grał także ze-
spół Laser. Muzykę taneczną 
serwował Dj Raf`G oraz Dj 
Tommy. Jak co roku mieli-
śmy okazję pooglądać pięk-
ny pokaz ogni sztucznych. 
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim naszym gościom, 
mieszkańcom i turystom za 
mile spędzony czas i zapra-
szamy za rok – podkreślają 
organizatorzy XI Festiwalu 
Sera.

(EF)

XI Festiwal Sera

Gospodarze i honorowi goście XI Festiwal Sera w Dziećmorowicach.

Zalew w Starych Boga-
czowicach otrzymał za-
szczytny tytuł od miesz-
kańców Dolnego Śląska 
zajmując pierwsze miejsce 
w plebiscycie TOP5 dolno-
śląskich plaż Radia Wro-
cław.

Po wielu latach zaniedbań 
– dzięki inicjatywie i zaanga-
żowaniu wielu mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice 
– tamtejszy zalew został od-
restaurowany i ponownie od-

dany do użytku. To niezwykłe 
miejsce znajduje się w ma-
lowniczej scenerii Trójgarbu. 
Odnajdą się tutaj zarówno 
wielbiciele kąpieli wodnych 
i słonecznych, jak i miłośnicy 
aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu - na przyby-
łych gości czeka strzelnica 
oraz paintball. Do odwiedze-
nia zalewu zachęca również 
restauracja, która serwuje 
między innymi świeże pstrągi.

(IL)

Młodzież z Gminy Stare 
Bogaczowice odwiedziła 
Kopalnię Złota w Złotym 
Stoku. Wycieczka zorga-
nizowana przez Gminne 
Centrum Biblioteczno-Kul-
turalne ob�towała w nie-
codzienne atrakcje.

Pierwszym punktem 
zwiedzania była podziem-
na trasa turystyczna, gdzie 
uczestnicy poznali historię 
kopalni, spotkali się z tam-
tejszym gnomem i alchemi-
kiem, który wynalazł arsze-
nik. Następnie podziemny 

tramwaj zawiózł wszystkich 
do muzeum minerałów, 
skąd dzieci udały się do śre-
dniowiecznej osady górni-
czej. Tam poznali działanie 
historycznych urządzeń, 
zwiedzili dom kata i tunel 
strachu.

Kolejna wycieczka waka-
cyjna odbędzie się 19 sierp-
nia – dzieci zwiedzą zamek 
Chojnik w Jeleniej Górze. 
Zapisy w Gminnym Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym 
pod nr tel. 74-844-35-03.

(IL)

Najlepsza plaża 
na Dolnym Śląsku!

Szukali złota

Przedstawiciele Radia Wrocław wręczyli samorządowcom z Gminy 
Stare Bogaczowice dyplom potwierdzający zwycięstwo w plebiscycie 
słuchaczy na najlepszą plażę na Dolnym Śląsku.
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Spotkania 
z folklorem
Już po raz dziewiętnasty 
zapraszamy do Teatru Zdro-
jowego na „Szczawieńskie 
Spotkania z Folklorem”. 
Wszystko zaczęło się kilka-
naście lat temu od występu 
grupy folklorystycznej z Gru-
zji. Kolejne lata zaowocowały 
coraz większą ilością koncer-
tów, wykonawców i przede 
wszystkim, coraz większym 
zainteresowaniem ze strony 
publiczności. Podczas do-
tychczasowych 18 edycji na 
szczawieńskiej scenie wystą-
piło ponad 100 zespołów ze 
wszystkich kontynentów. 24 
sierpnia w Teatrze Zdrojowym 
wystąpi zespół „Bugojno” z 
Bośni. Ponad 30 wykonawców 
zaprezentuje nam przepiękne 
stroje, muzykę i tańce z róż-
nych regionów swojego kraju.

(RED)

Joga w parku 
Szwedzkim
- Wraz z Wałbrzyską Szkołą 
Jogi oraz przewodniczącą 
Rady Miejskiej Szczawna 
Zdroju Ramoną Bukowską 
zapraszamy w każdą sobotę 
sierpnia o godz. 9:00 do Par-
ku Szwedzkiego. Ćwiczymy, 
relaksujemy się i nawiązujemy 
nowe znajomości – zachęcają 
organizatorzy.

(RED)

Szczawno-Zdrój

29 maja 2017 r. radni Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju 
podjęli uchwałę w sprawie 
wyrażenia stanowiska do-
tyczącego braku realizacji 
inwestycji pn. „Budowa ob-
wodnicy miasta Wałbrzycha 
w ciągu drogi krajowej nr 35 
od km 2+350 do km 8+250”.

12 czerwca 2017 r. radni 
Rady Miejskiej Szczawna-
-Zdroju ponownie, tym ra-
zem z radnymi Rady Miej-
skiej Wałbrzycha na czele 
z włodarzami obu gmin 
wystąpili do Rządu RP o za-
pewnienie �nansowania 
terminowej realizacji inwe-
stycji drogowej pn. „Budowa 

obwodnicy Wałbrzycha w 
ciągu drogi krajowej nr 35, 
na odcinku pozamiejskim na 
terenie Uzdrowiskowej Gmi-
ny Miejskiej Szczawno-Zdrój, 
którego zarządcą jest Gene-
ralny Dyrektor Dróg Krajo-
wych i Autostrad”.

- Biorąc pod uwagę szcze-
gólnie ważny aspekt, jakim 
jest zagrożenie utraty statu-
su uzdrowiska, a co za tym 
idzie likwidacja miejsc pracy 
oraz zahamowanie rozwoju 
miasta burmistrz Szczawna-
-Zdroju Marek Fedoruk wraz 
z radnymi zabiegają o reali-
zację inwestycji w apelach 
skierowanych do:

 9 maja 2017 r. – Andrzej 
Adamczyk, Minister Infra-
struktury i Budownictwa; 
Konstanty Radziwiłł, Minister 
Zdrowia; Krzysztof Kondra-
ciuk, Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad; 
Ewa Bojarczyk, Dyrektor Od-
działu we Wrocławiu Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad

24 maja 2017 r. – Beata 
Szydło, Prezes Rady Mini-
strów

31 maja 2017 r. – Janusz 
Cieszyński, Dyrektor Depar-
tamentu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Minister-
stwie Rozwoju oraz o popar-

Szczawno Zdrój walczy o obwodnicę
cie gmin sąsiadujących dla 
wspólnego dobra Aglome-
racji Wałbrzyskiej do:

31 maja 2017 r. – Jacek Ci-
chura, Starosta Powiatu Wał-
brzyskiego; Mirosław Lech, 
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wicze; Adam Górecki, Wójt 
Gminy Czarny Bór; Walde-
mar Kujawa, Burmistrz Mia-
sta Boguszów-Gorce – wyli-
cza Karolina Tomza, asystent 
burmistrza Miasta, i dodaje:

- Ponownie, po podjęciu 
uchwały Rady Miejskiej w 
Szczawnie-Zdroju z 29 maja 
2017 r. w sprawie wyraże-
nia stanowiska dotyczącego 
braku realizacji inwestycji 
pn. „Budowa obwodnicy 
miasta Wałbrzycha w ciągu 
drogi krajowej nr 35 od km 
2+350 do km 8+250”:

5 czerwca 2017 r. – An-
drzej Adamczyk, Minister 
Infrastruktury i Budownic-
twa; Krzysztof Kondraciuk, 
Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad; Ewa 
Bojarczyk, Dyrektor Oddzia-
łu we Wrocławiu Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad

Ponownie z prośbą o oso-
biste zaangażowanie pani 

premier w sprawę obwod-
nicy:

8 czerwca 2017 r. - Beata 
Szydło, Prezes Rady Mini-
strów

Wspólny apel burmistrza 
Szczawna-Zdroju Marka Fe-
doruka i Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha o zapewnienie 
środków �nansowych ce-
lem rozpoczęcia realizacji 
inwestycji budowy obwod-
nicy Wałbrzycha w ciągu 
drogi krajowej nr 35 z do-
łączeniem uchwał rad obu 
gmin:

4 lipca 2017 r. – Andrzej 
Adamczyk, Minister Infra-
struktury i Budownictwa; 
Mateusz Morawiecki, Wice-
premier, Minister Rozwoju i 
Finansów.

- Inwestycja jest priory-
tetowa dla całego regionu. 
Uważamy więc, że tylko 
wspólne działania pozwolą 
na jej rozpoczęcie. Za zaan-
gażowanie w sprawę dzię-
kujemy całej społeczności 
Aglomeracji Wałbrzyskiej – 
włodarzom, radnym, posłom 
i senatorom, mieszkańcom – 
każdy głos się liczy – podkre-
śla burmistrz Marek Fedoruk.

(RED)

- Kierowana istotnym interesem publicznym, mieszkańców 
i turystów Szczawna-Zdroju oraz Wałbrzycha, a także 

pozostałych uczestników drogi krajowej nr 35 Uzdrowiskowa 
Gmina Miejska Szczawno-Zdrój od lat zabiega i wspiera 
zabiegi o realizację obwodnicy Wałbrzycha i podejmuje 

szereg działań to umożliwiających – mówi Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna Zdroju.
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20 sierpnia o godzinie 11.00 na placu 
Magistrackim w Wałbrzychu rozpocznie się 
XVIII Toyota Półmaraton Wałbrzych! W te-
gorocznym biegu wystartuje 3 tysiące bie-
gaczy.

Trasa biegu poprowadzona zostanie głów-
nymi ulicami Śródmieścia oraz Nowego Miasta: 
Start - plac Magistracki — Dmowskiego — Dro-
hobycka — Słowackiego — Wyzwolenia — 
plac Tuwima — Piłsudskiego — Żwirki i Wigury 
— plac Skarżyńskiego — Lotników — Chrobre-
go — Wysockiego — Sikorskiego — Głowac-
kiego — Skargi — Młynarska — Zamkowa — 
Moniuszki — Matejki — 1 Maja — Sikorskiego 
— Lewartowskiego — Słowackiego — plac Ma-
gistracki — Gdańska — Rynek — 1 Maja — Ma-
tejki — Moniuszki — Rynek — plac Magistracki 
(Meta).

- Prosimy mieszkańców o nieparkowanie 
swoich pojazdów na wskazanych ulicach z 
uwagi na bezpieczeństwo biegaczy, jak rów-
nież możliwość uszkodzenia pojazdów. Na ww. 
ulicach we wskazanym okresie obowiązywał 
będzie zakaz ruchu pojazdów. Zamknięcie trasy 
będzie obowiązywało w godz. 9:00 - 15:00. Za 
utrudnienia w komunikacji przepraszamy! – do-
daje Mariusz Gawlik, prezes spółki Aqua Zdrój, 
która jest organizatorem imprezy.

W związku z zamknięciem ulic zmienione 
zostaną trasy przejazdów oraz lokalizacje przy-
stanków komunikacji miejskiej obsługujących 
ten rejon miasta:

linie A, 11, 12 - w kierunku Podgórza z ulicy 
Kolejowej autobusy skierowane zostaną ulicą 
Sikorskiego do ulicy Niepodległości, natomiast 
w drodze powrotnej w kierunku Starego Zdroju 
autobusy pojadą Sikorskiego, Kolejową gdzie 

za skrzyżowaniem z ul. Wysockiego ustanowio-
ny zostanie przystanek zastępczy;

linia C - autobusy kursować będą przez ul. 
Sikorskiego do Galerii Victoria (bez wjazdu na 
przystanek 1 Maja – ZUS);

linia 2 - w kierunku Sobięcina i Piaskowej Góry 
autobusy będą kursować przez ul. Sikorskiego;

linia 5 - w kierunku Rusinowej skierowana 
zostanie ulicami: Kolejową (dodatkowy przysta-
nek za skrzyżowaniem z ul. Wysockiego), Parko-
wą, 11 Listopada, Piłsudskiego (nawrót) i dalej 
do Rusinowej, natomiast z Rusinowej w kierun-
ku Szczawna Zdroju autobusy pojadą ul. 11 Li-
stopada, Piłsudskiego (nawrót), Parkową, Kole-
jową do ul. Wysockiego, gdzie naprzeciwko hali 
OSiR utworzony zostanie zastępczy przystanek; 
odjazdy w kierunku Jedliny – Zdroju., Walimia, 
Głuszycy realizowane będą z zastępczego przy-
stanku przy ul. Kolejowej;

linia 15 - przystanek końcowy i początkowy 
przeniesiony zostanie z ul. Wysockiego na ul. 
Sikorskiego, autobus kursować będzie w kie-
runku Glinika Nowego przez ul. Sikorskiego do 
ul. Moniuszki. Kursy w kierunku Nowego Miasta 
realizowane przez ul. Kolejową /przystanek za-
stępczy/, Parkową, 11 Listopada do ul. Piłsud-
skiego (nawrót przez ul. Kubeckiego) i z powro-
tem przez ul. 11 Listopada do ul. Sikorskiego.

Dodatkowo na zamkniętym odcinku drogi po-
między placem Tuwima a stacją Wałbrzych Głów-
ny z częstotliwością co 30 minut kursować będzie 
autobus zastępczy. Zamknięcie ulic planowane 
jest na godz. 9:00, z wyjątkiem ul. Sikorskiego 
gdzie zmiany w organizacji ruchu wystąpią już od 
godz. 6:00 (po godz. 6:00 ruch odbywać się bę-
dzie wyłącznie zachodnią częścią drogi).

(RED)

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

Zatrudnimy 

do sprzątania 
marketu budowlanego 

przy ul. Wieniawskiego 

w Wałbrzychu. 
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466

Zatrudnię 
kierowcę

kategoria B 
(do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

R E K L AMA

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Rozpoczęły się rozgryw-
ki IV ligi piłkarskiej. Aglo-
merację Wałbrzyską na 
tym szczeblu reprezentują 
dwa Górniki: Wałbrzych i 
Boguszów Gorce.

W grupie wschodniej wy-
stępuje Górnik Wałbrzych, z 
którego odeszli: Marcin Mo-
rawski, Kamil Popowicz, Ka-
mil Sadowski, Dominik Bro-
nisławski i Sebastian Surmaj. 
Przebudowywana drużyna 
pod wodzą trenera Macieja 
Jaworskiego na inaugura-
cję zremisowała 2:2 z Orłem 
Ząbkowice Śląskie. Wynik 
meczu otworzył w 12 min. 

Dariusz Michalak, który wy-
korzystał rzut karny, ale w 25 
min. do remisu doprowadził 
Remigiusz Kowerko, a trzy 
minuty później Maciej Ra-
koczy wyprowadził Orła na 
prowadzenie. Wynik meczu 
już w 49 min. ustalił Dariusz 
Michalak, ponownie egze-
kwując jedenastkę. I choć 
wałbrzyszanie kończyli mecz 
w osłabieniu (po czerwonej 
kartce dla Mateusza Sobie-
sierskiego), to mieli szansę 
strzelić zwycięskiego gola, 
ale Kacper Niemczyk nie 
zdołał zaskoczyć bramkarza 
gospodarzy. W następnej 

kolejce Górnik Wałbrzych 
będzie podejmował Soko-
ła Wielka Lipa(19 sierpnia, 
godz. 17:00).

Z kolei debiutujący w 
IV lidze Górnik Boguszów-
-Gorce, występuje w grupie 
zachodniej. Na inaugurację 
podopieczni Rafałą Siczka 
pokonali 1:0 Spartę Grębo-
cice.

- Zwycięskiego gola w 26 
min. strzelił Konrad Zwo-
lennik, po podaniu Kornela 
Dusia. I połowa była wyrów-
nana, goście nie stworzyli 
sytuacji podbramkowej, a 
my mieliśmy jeszcze dwie: 

Dusia i Dominika Woźniaka. 
W II połowie goście prowa-
dzili grę w ataku pozycyj-
nym, ale obroniliśmy się, bo 
nie mieli sytuacji do zmiany 
wyniku, choć egzekwowali 
wiele stałych fragmentów 
gry. Na trybunach ponad 
400 widzów stworzyło 
świetną atmosferę – relacjo-
nuje Rafał Siczek.

W kolejnym meczu Gór-
nik Boguszów-Gorce zagra 
na wyjeździe z Apisem Ję-
drzychowice. Mecz zosta-
nie rozegrany 20 sierpnia o 
godz. 11:00.

(RED)

Zwycięstwo beniaminka, remis spadkowicza

Zespoły z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej fatalnie roz-
poczęły nowy sezon w pił-
karskiej klasie okręgowej. 
A w nadchodzący weekend 
do rywalizacji przystąpią 
drużyny z klasy A.

W pierwszej kolejce w kla-
sie Okręgowej MKS Szczaw-
no Zdrój uległ 2:3 Zamko-
wi Kamieniec Ząbkowicki, 
Granit Roztoka wygrał 1:0 

ze Zdrojem Jedlina Zdrój, a 
Kryształ Stronie Śląskie roz-
gromił 7:0 Victorię Świebo-
dzice. W następnej kolejce 
zagrają: Victoria Świebo-
dzice - Piast Nowa Ruda (19 
sierpnia, godz. 17:00), Zdrój 
Jedlina Zdrój - Zamek Kamie-
niec Ząbkowicki (19 sierpnia, 
godz. 17:00), Pogoń Duszniki 
Zdrój - MKS Szczawno Zdrój 
 (19 sierpnia, 17:00).

Rozgrywki grupy I pił-
karskiej klasy A rozpocz-
ną się 19 i 20 sierpnia. 
W I kolejce grać będą: 
Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych - Błękitni Słotwina 
(19 sierpnia, godz. 17:00), 
Pogoń Pieszyce - Czarni 
Wałbrzych (19 sierpnia, 
godz. 17:00), Podgórze 
Wałbrzych - Płomień Ma-
kowice (20 sierpnia, godz. 

17:00), Włókniarz Głuszyca 
- Biały Orzeł Mieroszów (20 
sierpnia, godz. 17:00), KS 
Walim - Unia Stare Boga-
czowice (20 sierpnia, godz. 
17:00), Sudety Dziećmoro-
wice - Boxmet Piskorzów 
(20 sierpnia, godz. 17:00), 
Kłos Lutomia - Iskra Wit-
ków Śląski(20 sierpnia, 
godz. 17:00).

(RED)

Zwycięstwo i remis – 
taki jest bilans otwarcia 
sezonu ekstraligi w wyko-
naniu piłkarek nożnych 
AZS PWSZ Wałbrzych. Te-
raz przed podopiecznymi 
trenera Kamila Jasińskiego 
kolejna szansa na komplet 
punktów w starciu z benia-
minkiem.

Na inaugurację sezonu 
akademiczki pewnie poko-
nały w wyjazdowym meczu 
Olimpię Szczecin 5:2, a gola 
dla AZS PWSZ zdobyły: Rok-
sana Ratajczyk 2 (1, 20), Mał-
gorzata Mesjasz (12), Jolan-
ta Siwińska (24), Dominika 
Dereń (62), Julita Głąb (86) i 
Klaudia Miłek (88). 

W drugiej serii gier brą-
zowe medalistki minionego 
sezonu podejmowały na 
stadionie przy ul. Ratuszo-
wej w Wałbrzychu ekipę 
Czarnych Sosnowiec, z któ-
rą w poprzednim sezonie 
toczyły zacięte boje i walkę 
o miejsce na podium. Spo-
tkanie zakończyło się bez-
bramkowym remisem, ale to 

sosnowiczanki miały lepsze 
sytuacje do strzelenia gola. 
W wałbrzyskiej bramce do-
brze spisywała się Andżelika 
Dąbek, która zajęła miejsce 
Darii Antończyk, a w dwóch 
sytuacjach wyręczyły ją słu-
pek i poprzeczka. Z kolei 
najlepsze okazje do zdoby-
cia bramki dla miejscowych 
miała Klaudia Miłek, ale w I 
połowie tra�ła w bramkarkę 
Czarnych, a w drugiej poło-
wie posłała piłkę obok słup-
ka.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ Wałbrzych rozegra 
wyjazdowe spotkanie z Uni-
freeze Górzno. Mecz z be-
niaminkiem ekstraligi został 
zaplanowany na 19 sierpnia 
- początek o godz. 13:00.

(RED)

AZS PWSZ Wałbrzych 
– Czarni Sosnowiec 0:0
AZS PWSZ: Dąbek – Gradecka, Mesjasz, 
Kędziarska, Dereń (86 Pluta), Rędzia, 
Ratajczak, Aszkiełowicz, Kowalczyk (60 
Głąb), Zańko, Miłek.

Obiecujący początek
sezonu

Falstart w okręgówce
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USŁUGI

(3) Atrakcyjna pożyczka mini-
mum formalności 728874282

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

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

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

KUPIĘ

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

TOWARZYSKIE

Atrakcyjny starszy Pan poszukuje 
kobiety do wspólnego życia i 
towarzystwa. Tel. 74 664 81 30, 
kom. 576206702

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30
Dom wolnostojący, Piasko-
wa Góra - ul. Wyszyńskiego, 
117m2, cena 389 tys. Tel. 883 
334 486
MS-3236 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, parter w 4, do remontu, 
cena 125 tys do neg. Tel. 883 334 
481

MS-3201 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 51m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 179 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 34m2, do remontu, cena 86 
tys. Tel. 883 334 486

MS-3184 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 56 tys. Tel. 793 
111 130

MS-3173 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 36m2, cena 89 tys. Tel. 793 
111 130

MS-3217 Podzamcze, 4 pokoje, 
72 m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 214 tys. Tel. 606 976 630

MS-3249 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
60m2, po remoncie, cicha i 
spokojna lokalizacja, cena 135 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje 
50m2, po remoncie, boczna ulicz-
ka, cena 127 tys. Tel. 883 334 486

MS-3239 Biały Kamień, 24m2, 
kawalerka do remontu, cena 22 
tys. Tel. 606 976 630

MS-3234 Biały Kamień, kawalerka 
27m2, nowe budownictwo, cena 
62 tys. Tel. 793 111 130

MS-3166 Stary Zdrój, kawalerka 
33m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 65 tys. Tel. 883 334 481

MS-3237 Podgórze, 2 pokoje, 
60m2, mieszkanie do własnej 
aranżacji, cena 57 tys. Tel. 883 
334 486

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

MS-3250 Jedlina Zdrój, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, po remoncie, z 
ogródkiem, cena 120 tys. Tel. 883 
334 486

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

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

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

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-
-Zdrój , kawalerka do remontu z 
CO gazowym - cena 45 000 do 
negocjacji ! ! Tel: 530-913-259

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

6. SOWA&VICTORIA  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje po remoncie z jasną 
kuchnią - cena 135 000 do negocja-
cji ! Tel. 530-913-259

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

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

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

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

11. SOWA&VICTORIA Gaj - miesz-
kanie 4 pokoje w domu 4- rodzin-
nym, 86m2 cena 175000 zł Tel: 
519-121-104
12. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w willowej części 
Szczawna Zdroju. po kapitalnym 
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Niezwykle 
atrakcyjne, dwupoziomowe 
mieszkanie w Boguszowie, cicha i 
atrakcyjna okolica, niewielki budy-
nek po remoncie, trzy jasne pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, miejsce 
parkingowe, c.o. gaz + kominek, po 
remoncie, 68m2 Cena: 140 000zł/ 
do negocjacji Tel: 502-665-504 
14.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w ścisłym centrum Wałbrzycha, 
doskonała okolica. 100m2. Cena 
160 000zł / do negocjacji Tel: 502-
665-504
15. SOWA&VICTORIA Niebanalny 
apartament w Szczawnie Zdroju, 
poniemiecka willa, apartament 
116m2 + ogrod, po kapitalnym 

remoncie z odtworzeniem detali 
architektonicznych, możliwość 
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł 
Tel: 502-665-504

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

17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie 
położone działki w Szczawnie-
-Zdroju. Powierzchnie od 1500 m2 
do 1900 m2. W cenie 100 zł. Za 1 
m2. Tel: 506-717-014

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

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

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

na Zdroju, cena 113.000, kontakt 
792-548-210

STARY ZDRÓJ, 36m2, duży bal-
kon, ogrzewanie miejskie, nowe 
budownictwo, do wprowadzenia, 
cena 99.000 zł, tel: 792-548-210

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 90.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, 45m2, 
ogrzewanie węglowe, cena: 
55.000 zł tel: 792-547-662

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 792-548-210

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

WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM 
Lokale do wynajęcia z witrynami: 
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny 
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł, 
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt: 
792549757  

SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM 
Lokale do wynajęcia: 160m2, 
100m2, 80m2, ceny odpowiednio: 
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto , 
kontakt: 792549757

JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewa-
nie elektryczne, centrum miasta, 
cena: 55.000, telefon: 792-547-
662

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

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

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

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

SZCZAWNO ZDRÓJ,  114m, cena  
280 000,  3 pokoje, weranda, taras 
z zejściem do ogrodu,  kontakt: 
792-547-662

• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

DB2010 .PL
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ATRAKCYJNE CENY! Tel. 790 709 590

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

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I 
Z KOMORNIKIEM, KONAKT: 535-
416-014

BIAŁY KAMIEŃ, 34m2, ogrzewanie 
gazowe, blisko Szczawna Zdroju, 
niski czynsz, zadbany budynek, 
cena 50.000 zł, tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! 
Nowe Miasto- mieszkanie 32,5 
m2pokój z kuchnią i łazienką, po 
remoncie i wymianie instalacji 
CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

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

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

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie 
okolice Szczawna, po remoncie, 
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł  
(numer: 2194) -(74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, wysoki 
parter. Cena wynajmu: 890 zł, 
sprzedaż: 99 000 zł (nr: 2061) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupozio-
mowy lokal użytkowy, 200 m2, 
5 pomieszczeń z zapleczem,  
piękna okolica, Cena: 170000 zł, 
wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki 
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka, 
ogrzewanie gazowe i kominek. 
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 

z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 

kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 

modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 

2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 

06, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w 

zabudowie szeregowej, 119 m2, 

działka od 170 do 220 m2. Garaż 

w bryle budynku. Cena: 298 000 

zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 

843 33 33, (74) 666 66 06

BON – NOWE MIASTO, 3 pokojo-

we mieszkanie o pow. 79,5 m2, 

dwupoziomowe po kapitalnym 

remoncie Cena: 159 500 zł (nr: 

2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66 

06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 

dom z ogrodem zimowym, 423 

m2, 2 niezależne wejścia, działka 

5000m2. Garaż na 3 samochody,  

6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-

nia, ogród-1937m2 z oczkiem 

wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 

2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 

33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 

biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 

46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 

ogrzewanie gazowe, kuchnia w 

zabudowie, łazienka z wc i prysz-

nicem, do wprowadzenia. Cena: 

89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON –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 – PIASKOWA GÓRA, 

mieszkanie do wprowadzenia, 45 

m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-

nie miejskie. Cena: 109 000  zł 

(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 

bliźniak o pow. 70 m2 z działką 

300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-

ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 

zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 

36 m2 po remoncie, częścio-

wo umeblowane, ogrzewanie 

miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123) 

(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 

843 33 33

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  199 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
49m2,  na Nowym Mieście, po 
remoncie, cena 89 tys.zł. -  co gaz, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 64 tys.
zł. -  co miejskie, balkon, 4 p(10) 
74 666 42 42,  881 424 100 .

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

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

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

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

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł. 
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507 
153 166 .

WILLA – Sprzedamy kawalerke w 
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro, 
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1 
piętro, cena 42 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy na N.Mieście 
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro, 

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

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 ogród-
kiem,  43m2 , niski czynsz, 45 000 
zł , kontakt: 530-998-374

Piaskowa Góra, 2 pokoje na pierw-
szym piętrze w bloku czteropię-
trowym, czynsz 240zł !!!,tel.530-
998-374

Nowe Miasto, 2 pokoje po remon-
cie, 46m2, wysoki parter, ogrzewa-
nie gazowe. Cena 123.000zł. DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
70.000zł. Tel: 535-311-265

3 pokoje po remoncie, 48m2, 3 
piętro GARAŻ, ogrzewanie MIEJ-
SKIE 99 000zł Boguszów Gorce  tel. 
577-263-955

Kawalerka po kapitalnym re-
moncie, 34m2, 2 piętro. Ogrze-
wanie gazowe. Stary Zdrój. Cena 
62.000zł. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje, 
64,0 m2, 2 piętro W BLOKU 
CZTEROPIĘTROWYM, SPŁACONA 
TERMOMODERNIZACJA, 145.000 
ZŁ, tel. 535-285-514

BOGUSZÓW GORCE, PRZY RYNKU, 
kawalerka, 31,5 m2, parter, 
ogrzewanie centralne węglowe, ła-
zienka, osobno wc, kuchnia, pokój 
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514

Osiedle Górnicze, 1 piętro, 45m2, 
2 pokoje, piwnica, do wprowadze-
nia, 83 000zł  tel. 577-263-955

Dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, 109m2, 4 pokoje, 
ogrzewanie gazowe dodatkowo 
kominek. DO WPROWADZENIA, 
195 000zł. Kontakt 535-311-265

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

Podzamcze 2 pokoje, 35,5m2, 5 
piętro MIEJSKIE OGRZEWANIE,  
cena: 94 900zł, do wprowadzenia  
tel. 577-263-955

PODZAMCZE 1 Piętro 2 pokoje 
48m2 ładnie wykończone balkon 
146 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 balko-
nem, 45m2 , po remoncie, 127 000 
zł , kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 53.8m2, 8 piętro 
w 10, cena 119.900zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424 - MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 36M2 PODZAMCZE 
Z DOPŁATĄ!

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

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

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

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

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek, balkon, 
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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

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

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  DZIAŁKA BUDOWLA-
NA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumy-
kowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 56m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 75 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 
199000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie, Podzam-
cze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro, 
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p. 
po remoncie, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa 
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

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

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

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

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

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

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 pię-
tro, 75tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.
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Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie?
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 790 709 590 lub pisząc na adres reklama@db2010.pl

Letnia promocja trwa do 31 sierpnia 2017 r.

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

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

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

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

 obiad dla dwojga w Restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy

R E K L AMA


