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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

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

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

R E K L A M A :

Jeśli zamierzasz wziąć kredyt, pożyczkę
to tylko u nas, dlaczego?

Profesjonalna i miła obsługa
najwyższa przyznawalność w Wałbrzychu.

Szukamy ofert do skutku, 
dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

POŻYCZKA SZKOLNA
do 5500 zł do 48 rat
NA OŚWIADCZENIE

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

• nie wymagamy dokumentów dochodowych
• decyzja w 8 minut
• nie honorujemy komorników za kredyty !!
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, 

duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości 
oraz wzięli liczny udział w mszy świętej i uroczystości pogrzebowej

śp. MARCINA PROCKIEGO
a w szczególności za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, 

liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa Rodzina

Bank Credit Agricole zaprasza swoich 
klientów do skorzystania z „Kredytu bez 
owijania w bawełnę”. Proste zasady przy-
znawania i spłaty – to jego główne zalety. 
Kredyt dostępny jest we wszystkich pla-
cówkach banku w całej Polsce, a także na 
stronie internetowej i aplikacji mobilnej 
CA24. 

„Kredyt bez owijania w bawełnę” jest pro-
sty od początku do końca. Oznacza to, że ła-
two wyliczyć jego rzeczywisty koszt: za każdy 
pożyczony 1000 zł trzeba zapłacić 10 zł. Bank 
daje gwarancję, że rata nigdy nie wzrośnie. 
Kredyt jest też łatwo dostępny – decyzja o 
jego przyznaniu wydawana jest nawet w 10 
minut od złożenia poprawnie wypełnionego 
wniosku. 

- Szybko, prosto i przejrzyście - tego 
oczekują nasi klienci i taki produkt im daje-
my. Niczego nie owijamy w bawełnę – za-
chęca Marcin Data, dyrektor ds. produktów 
oszczędnościowych i daily banking w centra-
li Credit Agricole. 

„Kredyt bez owijania w bawełnę” dostęp-
ny jest dla osób �zycznych do 30 września 
we wszystkich placówkach banku i biurach 
kredytowych w całej Polsce. Można go za-
mówić także przez telefoniczną infolinię pod 
numerem 801 33 00 11 (z zagranicy i komó-
rek - +48 71 354 95 54), albo wysyłając SMS 
o treści „kredyt” na numer 71127. Regulamin 
promocji i szczegółowe informacje o opła-
tach dotyczących kredytu i ubezpieczeń do-
stępne są na stronie www.credit-agricole.pl. 

Credit Agricole zachęca do skorzystania 
z „Kredytu bez owijania w bawełnę”

R E K L A M A

Kiedy 25 sierpnia, w piątkowe popołudnie zadzwo-
nił telefon, postanowiłem nie odbierać. Przede wszyst-
kim dlatego, że jechałem samochodem. Ale miałem też 
dziwne przeczucie, że to nie będzie dobra wiadomość… 
O tym jak jest straszna dowiedziałem się w sobotę rano. 
– Marcin Procki nie żyje! – usłyszałem w słuchawce i za-
marłem. Podczas kilkudziesięciominutowej rozmowy z 
posłańcem tej straszliwej wieści przemknęło mi przed 
oczyma kilkanaście lat naszej znajomości…

Spotykaliśmy się przede wszystkim w Serwisie Sa-
mochodowym Goliat w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin, 
gdzie Marcin pracował ze swoim Tatą. Na klientach robił 
wielkie wrażenie najpierw swoją potężną posturą i tu-
balnym głosem. Potem fachową obsługą. A z reguły tak-
że jakimś żartem. Bo Marcin był niezwykle pogodnego 
uosobienia i pozytywnego nastawienia do ludzi, wbrew 
pozorom, jakie stwarzały Jego potężny wygląd i często 
surowy wyraz twarzy. Znajomych od wejścia zasypywał 
najnowszymi dowcipami lub anegdotami. Mnóstwo 
osób bardzo często wpadało do Goliata tylko w celach towarzyskich, by się pośmiać lub po 
prostu pogadać o wszystkim i o niczym.

Marcin był szczery i nie owijał w bawełnę. - Nie gniewaj się, ale muszę Ci to powiedzieć, 
mój przyjacielu, jeśli pozwolisz mi się tak tytułować – zwykł mawiać z uśmiechem i przecho-
dził do rzeczy. Nie był przy tym złośliwy, a rzeczowy. Jego uwagi nie miały na celu zdyskredy-
towania rozmówcy, tylko pomóc w wyjaśnieniu nurtującej Go sprawy.

Marcin był wrażliwy. Gdy kilka lat temu sąsiadka przypadkiem przejechała jego psa, nie 
krył łez. Z wielkim przejęciem mówił o krzywdzie i nieszczęściach spotykających innych ludzi, 
także tych zupełnie obcych. I chętnie pomagał, jeśli tylko mógł. Jak każdy z nas, miewał gor-
sze dni, ale wtedy od progu uprzedzał, że jest zły. Z reguły szybko mu jednak przechodziło. 
Nie miał też problemów z przyznaniem racji, gdy się mylił, ani z powiedzeniem przepraszam, 
jeśli w czymś zawinił.

Dla Marcina najważniejsza była rodzina. Z wypiekami na twarzy mówił o zabawach z córką 
po powrocie z pracy, o sukcesach syna w nauce, czy zawodowych osiągnięciach żony. Był z 
nich bardzo dumny.

O tym, jak ważny był w naszym życiu najlepiej świadczy liczba osób, które przyszły Go 
pożegnać, gdy przegrał walkę ze zdradziecką chorobą.

Zatem… żegnaj Mój Przyjacielu, jeśli pozwolisz mi się tak tytułować…
Robert Radczak

Żegnaj Mój Przyjacielu
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

W dniach 2 – 3 września 
w Szczawnie – Zdroju odbył 
się IV Ogólnopolski Turniej 
Tenisa na Wózkach. Z uwagi 
na złą pogodę, zawody prze-
niesiono z kortów teniso-
wych do hali sportowej przy 
ul. Słonecznej.

O�cjalnego otwarcia tur-
nieju dokonał Starosta Wał-
brzyski Jacek Cichura z bur-
mistrzem Szczawna – Zdroju 
Markiem Fedorukiem. W 
zawodach wzięło udział 13 
zawodników z całego kraju, a 
mecze rozgrywano systemem 
pucharowym. W �nałowym 
spotkaniu zmierzyli się za-
wodnik KS Sulechów Paweł 
Miętrkiewicz i Krzysztof Kowa-
lewski reprezentujący KS War-
ta Poznań. W dwóch setach 
stosunkiem 6:3 i 6:2 wygrał 
Paweł Miętrkiewicz. Zwycięz-
cy turnieju otrzymali puchary, 
wręczono również podzięko-
wania osobom wspierającym 
na co dzień niepełnospraw-
nych sportowców. Statuetki 
otrzymali: Jacek Cichura – sta-
rosta wałbrzyski, Stanisław 
Janor – członek Zarządu Po-

Na starcie VII Festiwalu 
Nordic Walking w Sokołow-
sku, który zorganizowano 3 
września, mimo mało sprzy-
jającej aury, stanęło ponad 
150 uczestników, którzy 
mieli do przemierzenia dwa 
dystanse - 3 i 5 kilometrów 
po malowniczych trasach 
Gór Suchych.

W tym roku w marszu wziął 
udział Starosta Wałbrzyski Ja-
cek Cichura i - jak co roku - po-
mysłodawca imprezy, radny 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Andrzej Lipiński. Kibicowali im 
m.in. radny Jarosław Buzere-
wicz i członek zarządu Stani-
sław Janor.

Festiwal cieszy się dużym 
uznaniem wśród uczestni-
ków – najstarsi zawodnicy 
przekroczyli siedemdziesiąt-
kę, a najmłodszy 7 miesięcy 
–wprawdzie pokonał trasę na 
ramionach mamy, ale cieszy 
fakt, że i mali i duzi uczestniczą 
w wydarzeniach sportowych 
organizowanych przez Powiat 

2 września w malowniczym Sokołowsku 
zebrali się wierni i duchowni Kościoła Pra-
wosławnego. Po uroczystym nabożeństwie, 
odprawionym w sokołowskiej cerkwi p.w. 
św. Michała Archanioła, uczestnicy udali się 
do Domu św. Męczennicy Wielkiej Księżnej 
Elżbiety Fiodorowny, gdzie odbyło się uro-
czyste poświęcenie odnowionej kapliczki z 
�gurką patronki domu.

W uroczystości uczestniczyli duchowni z 
kraju i zagranicy, m.in. ks. arcybiskup Jerzy Pań-
kowski, nowy zwierzchnik diecezji wrocław-
sko-szczecińskiej, a także zaproszeni goście: 

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz Piotr 
Zimnicki - prezes Zarządu Powiatowego PSL w 
Wałbrzychu. Po uroczystości gospodarz domu 
Andrij Wowk zaprosił wszystkich na wspólny 
posiłek w ogrodzie. - Gospodarze  Domu Św. 
Elżbiety oraz proboszcz tej para�i ks. Eugeniusz 
Cebulski to wspaniali i bardzo gościnni ludzie. 
Cerkiew w Sokołowsku jest jedyną oryginalną 
cerkwią w Sudetach na Dolnym Śląsku, dlate-
go gorąco zachęcam turystów przebywających 
w Powiecie Wałbrzyskim do jej odwiedzenia – 
mówi starosta Jacek Cichura.

(GŁ)

Przekazanie sprzętu dla 
OSP Gorce w ramach Budże-
tu Partycypacyjnego Powia-
tu Wałbrzyskiego.

2 września na terenie remi-
zy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Gorcach odbyło się uro-
czyste przekazanie strażakom 
sprzętu zakupionego dla OSP 
Gorce w ramach projektu pn. 
”Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Bogu-
szowa – Gorc oraz Powiatu 
Wałbrzyskiego poprzez dopo-
sażenie w sprzęt ratowniczy i 
odzież ochronną Jednostkę 
OSP Oddział Gorce ul. T. Ko-
ściuszki 12A w Boguszowie 
– Gorcach”. Strażacki projekt 
zwyciężył w głosowaniu w ra-
mach budżetu partycypacyj-
nego powiatu wałbrzyskiego, 
uzyskując 1693 głosy miesz-
kańców. Wartość projektu to 
41 500 zł, za które zakupiono 
między innymi kamerę ter-
mowizyjną, odzież ochronną 
i sprzęt ratowniczy. W uro-
czystości uczestniczyli: Staro-
sta Wałbrzyski Jacek Cichura, 
członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego Stanisław Ja-
nor oraz radni powiatowi: Le-
onard Górski i Marek Tarnac-
ki, a także Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożar-
nej bryg. mgr inż. Krzysztof 
Szyszka, prezes Zarządu Po-
wiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
Bogdan Stochaj, członek Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP 
Piotr Zimnicki, a także licznie 
przybyli strażacy, mieszkańcy 
dzielnicy Gorce i przedstawi-

Zakończyła się przebudowa obiektu mostowe-
go w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w Sierpni-
cy.

Powiat pozyskał na realizację tej inwestycji do-
�nansowanie w wysokości 50% wartości zadania z 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. - Jest to 
jeden z pięciu obiektów mostowych przebudowy-
wanych przez Powiat Wałbrzyski w tym roku- mówi 
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. – Koszt przebu-
dowy tego mostu wyniósł 279 645 zł. Most jest już 
przejezdny. Nowy obiekt spełnia wszystkie wymogi w 
zakresie obciążeń i przez wiele lat służył będzie miesz-
kańcom powiatu oraz turystom - dodaje wicestarosta. 
Realizację zadania bacznie obserwowała wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna 
Owczarek, która zabiegała o remont tego obiektu.

(AB)

 Pogoda im nie przeszkodziła

Wałbrzyski. Miło też widzieć 
na starcie zawodników, któ-
rzy towarzyszą nam od kilku 
edycji.

Na mecie na zmęczonych 
wędrowców czekała kiełbasa 
z rusztu oraz grochówka ufun-
dowana przez panów Leszka 
Surosza i Stanisława Skrzynia-
rza – właściciela �rmy Sta-Pol 
z Mieroszowa. Grochówką 
częstowali Wicestarosta Wał-
brzyski Krzysztof Kwiatkowski 
i radny Andrzej Lipiński.

Każdy uczestnik marszu 
otrzymał pamiątkowy medal, 
a większość wylosowała na-
grodę rzeczową podczas lote-
rii fantowej.

Szczególne podziękowa-
nia należą się Lidii Frąckowiak 
– sołtys Sokołowska i człon-
kom Towarzystwa Rozwoju 
Sokołowska oraz mieszkań-
com, bez których ta impreza 
nie miałaby takiego wymiaru. 
Dziękujemy!

(GŁ)

Na starcie VII Festiwalu Nordic Walking w Sokołowsku stanęło ponad 
150 uczestników.

IV Ogólnopolski Turniej Tenisa 
na Wózkach

wiatu Wałbrzyskiego, Marek 
Fedoruk – burmistrz Szczawna 
– Zdroju oraz Piotr Zimnicki – 
prezes Zarządu Powiatowego 
PSL w Wałbrzychu. Specjalne 
podziękowania dla Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego odebrała 
Celina Witkowska – dyrektor 
Wydziału ds. Osób Niepełno-
sprawnych UMWD.

- Dziękuję za to wyróż-
nienie i pragnę podkreślić, 
że wszystkim uczestnikom 
należą się brawa i gratulacje 
za udział w tych zawodach. 
Tenis na wózkach jest trud-
nym i wymagającym sportem. 

Podziwiam Państwa zapał i 
cieszę się, że mogłem włączyć 
się w organizację tego turnie-
ju – powiedział starosta Jacek 
Cichura. 

 Organizatorem Turnieju 
było Dolnośląskie Stowarzy-
szenie Sportowców Niepeł-
nosprawnych "Aktywni", a 
współorganizatorami Powiat 
Wałbrzyski, Urząd Miejski w 
Szczawnie – Zdroju oraz Urząd 
Miejski w Wałbrzychu. W orga-
nizacji pomogli również spon-
sorzy: WZK „Victoria” S.A oraz 
sklep sportowy Decathlon w 
Szczawnie – Zdroju.

(GŁ)

Czołowi zawodnicy turnieju wraz z organizatorami.

Poświęcenie kapliczki 
Św. Elżbiety w Sokołowsku

 Most jak nowy

Grażyna Owczarek i Krzysztof Kwiatkowski 
podczas wizytacji wyremontowanego mostu 
w Sierpnicy.

Wsparcie dla strażaków

ciele instytucji i �rm wspiera-
jących OSP. 

- Gratuluję strażakom 
ogromnego zaangażowania 
w ten projekt, już w ubiegłym 
roku miałem przyjemność 
przekazywać quada dla OSP w 
Boguszowie, a dzisiaj możemy 
doposażyć druhów z OSP w 
Gorcach. Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze, dlatego Powiat 
Wałbrzyski wspiera wszystkie 
działania mające na celu jego 
poprawę. Dzisiaj jestem tym 
bardziej dumny, że to sami 
mieszkańcy zadecydowali o 
przekazaniu tych środków w 
ramach budżetu partycypa-
cyjnego na poprawę bezpie-

czeństwa poprzez wsparcie 
OSP Gorce. Dziękuję w imieniu 
swoim, zarządu i Rady Powia-
tu Wałbrzyskiego za W asze 
zaangażowanie w ratowanie 
ludzkiego życia i mienia i ży-
czę jednocześnie, aby sytuacji, 
w których będziecie zmusze-
niu korzystać z tego sprzętu, 
było jak najmniej – powiedział 
starosta Jacek Cichura.

W trakcie uroczystości wrę-
czono również podziękowania 
przyjaciołom OSP i młodym 
adeptom strażackiego fachu , 
a najmłodsi uczestnicy uroczy-
stości otrzymali medale "Przy-
jaciel Strażaka".

(GŁ)

Starosta Jacek Cichura przekazał zakupiony sprzęt komendantowi OSP 
Gorce Janowi Klimczakowi.
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www.ahe.lodz.pl/swidnica

R E K L A M A

Tak, jak w poprzednich 
latach, Ośrodek Społecz-
no-Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu zadbał 
o pożyteczne wypełnienie 
dzieciom wolnego, waka-
cyjnego czasu.

W ostatnich dwóch ty-
godniach zorganizowano 
m.in. pieszą i autokarowa 
wycieczkę, �nały rozgrywek 
sportowych oraz zajęcia pla-
styczne. Podczas pobytu w 
wiejskiej zagrodzie edukacyj-

nej „Ostoja nad Młynówką” 
w Mościsku, zapoznano się z 
funkcjonowaniem wiejskie-
go gospodarstwa rolnego, 
obserwując np. niektóre ma-
szyny rolnicze oraz uprawę 
zbóż. Dzieciom pokazano, jak 
niegdyś odbywało się pranie 
nad rzeką przy wykorzystaniu 
tzw. kijanki – płaskiej desecz-
ki wystruganej z jednego ka-
wałka drewna, zakończonej 
rączką. Po prezentacji dzieci 
samodzielnie prały na tarze, 
czyli pofałdowanej blasze.

Pieszą wycieczkę zorgani-
zowano do ruin zamku Cisy. 
Dzieci zapoznały się z historią 
zamku oraz roślinnością Ksią-
żańskiego Parku Krajobrazo-
wego. W Muzeum Porcelany 
w Wałbrzychu, uczestniczono 
w ceramicznych warsztatach 
malowania porcelanowych 
przedmiotów dekoracyjnych 
oraz zapoznano się z ekspo-
zycjami w niektórych salach 
muzealnych. Uczestnicy 
zajęć obserwowali również 
ostatnie przygotowania do 

wystawy Marii Sadowskiej 
„Porcelanowe wakacje”.

Finałem wakacyjnych za-
jęć w OSK był bal przebie-
rańców, urozmaicony zaba-
wami prowadzonymi przez 
animatora. Podczas imprezy 
wybrano najciekawsze prze-
brania oraz wyłoniono zwy-
cięzców konkursów spraw-
nościowych. Nagrodzono 
także laureatów wcześniej 
zorganizowanego konkursu 
„Mam talent”.

(BAS)

Chcesz być kreatywny w poszukiwaniu 
innowacyjnych rozwiązań? Wybierz Akade-
mię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, 
która tworzy rynek, zamiast podążać za in-
nymi. Doskonale wiemy, jak uczyć i rozwijać 
nie tylko kreatywność. Robimy to już od 24 
lat i ciągle się rozwijamy! W Świdnicy jeste-
śmy od 2016 roku, a w tym roku podjęliśmy 
współpracę ze Szkołami Edukacji Innowacyj-
nej – łącząc tym samym kreatywność z inno-
wacyjnością.

Nowa szkoła, inne standardy! Europej-
skie Standardy to nowość na rynku edu-
kacyjnym! Z każdym dniem zmieniamy się 
dla naszych studentów. Jesteśmy uczelnią, 
która przygotuje Cię na wyzwania rynku 
pracy i oczekiwania pracodawców. Już w 
czasie studiów będziesz uczestniczył w 
realnym życiu znaczących lokalnych firm 
i pomożesz im w rozwiązywaniu proble-
mów. U nas dydaktyk jest mentorem i co-
achem, służącym wsparciem i gotowym 
do współpracy ze studentem na zasadzie 

partnerstwa i kooperacji. Kadra AHE w 
Świdnicy to między innymi wykładowcy z 
Politechniki Wrocławskiej i praktycy, zwią-
zani z branżą IT. Nasi studenci opracowują 
nowe technologie, później start-upy, by w 
końcu tworzyć prosperujące przedsięwzię-
cia gospodarcze.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom naszych studentów i słuchaczy, posta-
nowiliśmy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną.

Znajdziesz u nas:
• studia I stopnia
• studia I i II stopnia on-line
• studia podyplomowe
• studia podyplomowe on-line
• szkoły policealne prowadzone przez 

Szkoły Edukacji Innowacyjnej (SEI) – u nas 
matura nie jest wymagana!
Oferujemy kierunki BEZPŁATNE, wysokie 

stypendia oraz atrakcyjne zniżki.
Jak dzięki AHE wzbogacisz swoje CV?

• Zdobędziesz dodatkowe umiejętności w 
projektach i na warsztatach.

Koniec wakacji w OSK

Wesoły finał wakacji z OSK.

Zainwestuj w siebie
• Rozwiniesz kompetencje osobowościowe 

i w pełni wykorzystasz swój potencjał.
• Rozwiniesz niekonwencjonalne myślenie 

i nauczysz się wprowadzać niestandardo-
we rozwiązania.

• Nauczysz się wieloaspektowego, twórcze-
go podejścia do problemów.
Będąc studentem AHE, poszerzysz swoje 

horyzonty, sam stworzysz innowacyjne pro-
jekty, założysz własny biznes. Nie czekaj bier-
nie na etat! Dowiedz się, jak znaleźć pomysł 
na siebie, jak zaprojektować własne miejsce 
w świecie.

Akademia to INKUBATOR KREATYWNYCH 
INICJATYW. Warto w nim być…

Jeśli chcesz kreatywnie zaprojektować 
własną edukację i karierę, dołącz do nas!

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 
w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
(74) 640 03 40 / 42

swidnica@ahe.lodz.pl

Szkoły Edukacji Innowacyjnej 
w Świdnicy

(74) 640 03 48
swidnica.sei@sei.ipt.pl

Saperów 27a
58-100 Świdnica

Nowy partner kierunku informatyka Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy AHE - ZETO Sp. zo.o., największa 
firma IT makroregionu wałbrzyskiego działająca na rynku informatycznym od 1973 r. (Fot. Wiktor Bąkiewicz)

Czy wiesz, że studia wyższe oraz kolejne etapy edukacji są jednym z czynników 
wpływających na wysokość wynagrodzenia? Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń 

wykazało, że im więcej inwestujesz w swoją karierę, tym więcej zarabiasz. 
Inwestując w karierę – zainwestuj też w siebie! My Ci w tym pomożemy.



Czwartek, 7 września 2017 r.

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

R E K L A M A

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!!!

WIĘCEJ OFERT WKRÓTCE!

SAMOLOT (WYLOT KATOWICE):
11-18.09. - 1299 zł    •   15- 22.09- 1299 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

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
• DREZNO 02.12.2017 - 99 PLN
• PRAGA 09.12.2017 - 99 PLN

WYCIECZKI JEDNODNIOWE:
• PRAGA - 16.09.2017 - 99 PLN WYJAZD Z LEGNICY 

• SZWAJCARIA SAKSOŃSKA - 23.09.2017 
- 120 PLN WYJAZD Z LEGNICY

Wydarzenia, które miały 
miejsce na Westerplatte, w 
czasie uroczystości obcho-
dów 78 rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej z udziałem 
władz państwowych i harce-
rzy, nasunęły mi wspomnie-
nia z lat młodości.

W latach 1958, 1959 i 1960 
wraz z 31 Wałbrzyską Druży-
ną Harcerską im. Alka Dawi-
dowskiego, której drużyno-
wym był wtedy pwd. Andrzej 
Kuciel, w czasie wakacji brali-
śmy udział w Ogólnopolskich 
Rajdach Pomorskich organi-
zowanych przez Komendę 
Chorągwi Gdańskiej ZHP. 
W programach tych rajdów 
było oczywiście odwiedze-
nie Westerplatte, niezależnie 
od trasy rajdu, która co roku 
była inna, obejmując całe Ka-
szuby.

W czasie jednej z obecno-
ści na Westerplatte oprowa-
dzał nas starszy pan, który 
ucieszony widokiem umun-
durowanych harcerzy powie-
dział, że on też przed wojną w 
Gdańsku był harcerzem. Do-
wiedzieliśmy się też, że jest 
jednym z żyjących obrońców 
Westerplatte. Zaczęliśmy go 
wypytywać o różne szcze-

góły, jak to kilkunastoletni 
chłopcy, zafascynowani spo-
tkaniem na żywo z jednym z 
bohaterskich obrońców, jed-
nym z żołnierzy września.

Pytaliśmy również o in-
nych jego kolegów, obroń-
ców, którzy - jak on - przeży-
li obronę i wojnę.  Okazało 
się, że kilku z nich zajmuje 
jakieś stanowiska w urzę-
dach administracji Gdańska, 
a on, ponieważ nie zapisał 
się do ZBOWID-u, nie jest 
nawet zapraszany na uro-
czystości z okazji kolejnych 
rocznic wybuchu wojny, 
jako osoba nie zdeklarowa-
na ideologicznie.

Przyznaję, że nikt z nas nie 
zwrócił szczególnej uwagi 
na ten fakt. Przecież ten nasz 
przewodnik mógł być obser-
watorem państwowych uro-
czystości i nikt mu tego nie 
zabraniał, ale On chciał nam 
tym zwierzeniem zwrócić 
uwagę na fakt, że dla ówcze-
snej władzy liczy się to, kto 
jaką postawę polityczną przy-
jął po ustanowieniu władzy 
ludowej, a nie fakt udziału w 
bohaterskiej obronie polskiej 
ziemi w 1939 r. Trzeba jednak 
zauważyć, że nie wspomniał, 

żeby ktoś z ówczesnych krę-
gów politycznych sugerował, 
że jego brak zaangażowania 
politycznego ma związek z 
brakiem patriotyzmu.

Czy jest jakaś różnica w 
tym, co dzieje się współcze-
śnie? Czy nie marginalizuje 
się - wbrew faktom - udzia-
łu w walce o demokrację i 
suwerenność Polski tysięcy 
cichych bohaterów, byłych 
członków Solidarności - ru-
chu społecznego, który uto-
rował drogę do normalności? 
Czy nie odbiera się godności 
i cech patriotyzmu ludziom 
zasłużonym dla Polski tylko 
dlatego, że mają inny świa-
topogląd lub są w opozycji 
do obecnie sprawujących 
władzę? Czy określenie „za-
pluty karzeł reakcji” różni się 
dużo od określenia „zaprzań-
cy”, „kanalie” i „zdradzieckie 
mordy”, nadawane z upodo-
baniem przez prezesa i jego 
przybocznych tym, którzy 
demonstrują swój sprzeciw 
wobec wypaczania historii i 
łamania konstytucji, na któ-
rą - biorąc na świadka Pana 
Boga – przysięgali?

Wiemy z biogra�i pana 
ministra Macierewicza, że 

był kiedyś drużynowym 
drużyny harcerskiej. Powi-
nien więc pamiętać 4 punkt 
Prawa Harcerskiego, który 
mówi: „Harcerz w każdym 
widzi bliźniego, a za brata 
uważa każdego innego har-
cerza”. Tego, co wydarzyło 
się na Westerplatte nie robi 
„brat bratu”. Pan minister 
zapamiętał z czasów swojej 
aktywności harcerskiej jedy-
nie prowadzenie cykliczne 
w ZHP „Manewrów tech-
niczno-obronnych”, które z 
upodobaniem wprowadza w 
polskiej armii. Należy pamię-
tać jednak o tym, że metody-
ka harcerska zakłada „naukę 
poprzez zabawę”. Armia 
polska, nasz gwarant bez-
pieczeństwa, to nie zabawa 
w wojsko. To z natury śmier-
telnie poważna sprawa.

Związek Harcerstwa Pol-
skiego, który w czasie oku-
pacji przybrał nazwę Szare 
Szeregi, jak żadna inna or-
ganizacja wychowawcza, 
ma szczególne prawo do 
szacunku, nie tylko wśród 
młodzieży, ale w całym spo-
łeczeństwie polskim, który 
to szacunek zdobył bohater-
stwem i okazanym patrioty-

zmem swoich członków w 
czasie wojny. Ten szacunek 
zdobył „krwią i blizną” w do-
słownym  znaczeniu.

Nie ma więc nic z propa-
gandy powierzanie zaszczy-
tu czynnego udziału w uro-
czystościach państwowych 
przedstawicielom ZHP, które 
jest najlepszym wychowaw-
cą młodzieży wielu pokoleń 
Polaków w duchu patrioty-
zmu.

Obsesyjne wpychanie 
przez ministra Macierewicza, 
na siłę, do apeli poległych, 
o�ar katastrofy komunikacyj-
nej w Smoleńsku, jest lekce-
ważeniem śmierci i bohater-
stwa żołnierzy poległych na 
polu walki z bronią w ręku, 
między innymi harcerzy Sza-
rych Szeregów w Powstaniu 
Warszawskim i nie tylko. Dla-
tego w czasie wymieniania 
nazwisk wzywanych do ape-
lu kompania honorowa Woj-
ska Polskiego nie odpowiada 
„polegli na polu chwały” tyl-
ko ”cześć ich pamięci”, jak na 
cywilnych uroczystościach 
pogrzebowych z udziałem 
kompanii honorowej Wojska 
Polskiego.

Harcmistrz Jan Kołodziejczyk

Harcerz w każdym widzi bliźniego
Listy do redakcji: Hospicyjny 

festyn
Zapraszamy na VI Festyn 
organizowany przez Pol-
skie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej w Wałbrzychu 
i Hospicjum im. Św. Jana 
Pawła II w Wałbrzychu. - W 
sobotę, 9.09.2017 r. w go-
dzinach od 11:00 do 18:00, 
na stadionie przy ul. Kuso-
cińskiego w wałbrzyskiej 
dzielnicy Piaskowa Góra, or-
ganizujemy festyn, podczas 
którego będziemy zbierać 
fundusze dla dzieci, które 
straciły swoich rodziców, 
rehabilitację dzieci niepeł-
nosprawnych oraz na dzia-
łalność naszego hospicjum. 
W programie: gry i zabawy 
dla dzieci, konkursy dla mło-
dzieży i dorosłych, mecz pił-
karski Policja – Straż Pożarna, 
loterie fantowe oraz bufet. 
Zapraszamy mieszkańców 
Wałbrzycha i wszystkich 
miejscowości Aglomeracji 
Wałbrzyskiej – zachęcają 
przedstawiciele Polskie To-
warzystwo Opieki Paliatyw-
nej w Wałbrzychu.

(RED)
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Przykładamy coraz więk-
szą wagę do zachowania 
zdrowia i dobrej kondycji. 
Nie dziwi więc fakt, że to 
właśnie zawody medyczne – 
związane z terapią, opieką i 
obsługą specjalistycznego 
sprzętu, są obecnie tak chęt-
nie wybierane. Ukończenie 
tego typu kierunku już na 
poziomie szkoły policealnej, 
sprzyja stabilizacji �nanso-
wej i daje  społeczny prestiż.

Za sukcesem profesji me-
dycznych stoją zmiany de-
mogra�czne. Jesteśmy spo-
łeczeństwem starzejącym się, 
ale coraz bardziej świadomym 
pro�laktyki zdrowia. Wymaga-
my też coraz wyższej jakości 
usług. Potrzebujemy specja-
listów, którzy pomogą nam 
zadbać o dobrą formę. Kwali�-
kacje do pracy w służbie zdro-
wia daje nie tylko ukończenie 
szkoły wyższej. W TEB Eduka-
cja z powodzeniem kształci się 
personel medyczny średniego 
szczebla. Kierunki medyczne 
cieszą się tu dużą popularno-
ścią.

Marzenie o masażu
Technik masażysta to 

chętnie wybierany kierunek 
kształcenia w TEB Edukacja. W 
trakcie dwuletniego cyklu na-

Ucz się na zdrowie

Terapia i opieka
Rośnie zapotrzebowanie 

profesjonalistów w dziedzi-
nie terapii i opieki. Opiekun 
medyczny przyczynia się do 
usprawnienia kondycji �zycz-
nej, psychicznej i społecznej 
u osób starszych. Opiekun 
medyczny planuje, organizuje 
i wykonuje czynności pielę-
gnacyjne, higieniczne i opie-
kuńcze.

Aktywizuje osoby chore do 
większej samodzielności ży-
ciowej. Tylko w szkołach TEB 
Edukacja program nauczania 
został rozszerzony o przed-
miot „Aktywizacja seniora”. 
Podczas tych zajęć słuchacze 
uczą się, w jaki sposób orga-
nizować czas wolny osobom 
starszym. Nabyte w trakcie na-
uki umiejętności są przydatne 
zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w codziennym życiu. Po-
magają w opiekowaniu się 

najbliższymi w potrzebie, np. 
starzejącymi się rodzicami. 
Zachodzące procesy demo-
gra�czne i starzenie się spo-
łeczeństw przyczyniają się do 
tego, że zawód ten jest poszu-
kiwany na rynku pracy zarów-
no w Polsce, jak i za granicą.

„Wybrałam ten kierunek 
ponieważ jestem osobą em-
patyczną i chciałam wykony-
wać pracę, która wiąże się z 
udzielaniem pomocy osobom 
chorym i niesamodzielnym. W 
ramach nauki w TEB Edukacja 
uczymy się, jak współpraco-
wać z podopiecznym, wsłu-
chiwać się w jego potrzeby i 
tworzyć dla niego przyjazne 
i bezpieczne warunki życia.” 
- opowiada absolwentka kie-
runku, Iwona. 

Ten kierunek również 
jest współ�nansowany ze 
środków Unii Europejskiej. 
Słuchacze mogą skorzystać 

ze specjalnej oferty, w skład 
której wchodzi: bezpłatne 
doradztwo zawodowe, BEZ-
PŁATNY kurs specjalistyczny 
- Aktywizacja osób z chorobą 
otępienną wraz z egzaminem, 
oraz płatny staż zawodowy ze 
stypendium stażowym w wy-
sokości 1750 zł brutto.

Przy wyborze zawodu lub 
chęci przekwali�kowania się 

warto rozważyć powyższe 
opcje. Więcej informacji moż-
na uzyskać w sekretariatach 
szkoły. 

Wałbrzych, 
ul. Słowackiego 7, 
tel. 74 667 08 85, 

e-mail: walbrzych@teb.pl

Pełna oferta na www.teb.pl

uki słuchacze nabywają umie-
jętności w masażu leczniczym, 
pro�laktycznym, sportowym, 
kosmetycznym. Dodatkowo 
uczęszczają na rozszerzone 
zajęcia z �zjoterapii. Wykony-
wane zabiegi usprawniają le-
czenie i rehabilitację chorych 
oraz relaksują i odmładzają 
osoby zdrowe.

„Podczas nauki w szkołach 
TEB Edukacja zdobywamy 
wiedzę z zakresu różnych ty-
pów masażu np. medycznego 
lub sportowego. Jednocześnie 
szkoła umożliwia nam rozwój 
w postaci kursów, które ofe-
ruje, np. masaż bańką chińską, 
gorącą czekoladą czy też go-
rącymi kamieniami.” – mówi 
Mateusz, absolwent kierunku 
Technik Masażysta z elemen-
tami �zjoterapii. 

W szkole TEB Edukacja kie-
runek ten współ�nansowany 
jest ze środków Unii Europej-
skiej, dzięki czemu słuchacze 
mogą skorzystać z wyjątko-
wej oferty: bezpłatnego do-
radztwa zawodowego, spe-
cjalistycznego kursu: Masaż 
sportowy wraz z egzaminem. 
Również dzięki do�nansowa-
niu, na słuchaczy czeka płatny 
staż zawodowy ze stypendium 
stażowym w wysokości 1750 
zł brutto. 

zabrać sam. Nawet najwierniejsi 
„popychacze” w rządzie zawo-
dzą w momentach nie cierpią-
cych zwłoki. Sytuacja przypomi-
na rozdrobnienie dzielnicowe, 
a dla kraju demokracji ludowej 
jakim ma być IV RP potrzebny 
jest jeden pan i władca, tow. I 
Sekretarz, czyli nowy Władysław 
Gomułka. Wiadomo, że mamy 
takiego samowładcę jednoczą-
cego naród wobec najszczyt-
niejszych, staropolskich ideałów, 
który z niejasnych przyczyn 
chroni się przed odpowiedzial-
nością za plecami innych. A 
sprawa jest prosta jak drut. On to 
może zarządzić w każdej chwili. 
Którejś kolejnej nocy jego gierm-
kowie ogłoszą go Panem i Wład-
cą i przeniosą w lektyce z Nowo-
grodzkiej na Aleje Ujazdowskie.

Tylko że po tym „Wniebo-
wstąpieniu” będzie nam smut-
no i źle. Miliony Polaków, praw-
dziwych patriotów i katolików, 
związało się uczuciowo z Panią 
Premier. Tak zawsze jej dobrze z 
oczu patrzy, tyle serca i sił oddaje 
sprawie odbudowy Polski z ruin 
i zgliszcz pozostawionych przez 
byłą ekipę rządową PO-PSL. A 
ponadto tak jak do pracy, jest za-
wsze skora do modlitwy, znajdu-
je oparcie duchowe u Ojców Pur-
puratów. I teraz co? Prezesura w 
jakiejkolwiek spółce skarbu pań-

stwa, to nie to samo. Pieniądze 
może i większe, ale splendory.

Oj, łza się w oku kręci i wzru-
szenie ogarnia na samą myśl, że 
tak się może zdarzyć.

Poruszony do głębi napisałem 
płynący wprost z serca wiersz na 
cześć Pani Premier z nadzieją, że 
potra� on ostudzić gorączkę i 
skruszyć postanowienie odesła-
nia Jej na boczne tory:

Bez Szydło - życie by zbrzydło!

Tobie grają wszystkie instrumenty,
Ciebie Bóg anielską wiarą natchnął,
każdy czyn Twój z natury jest święty,
boś Ty z kruszców szlachetnych - Beato,

Twa sylwetka zaprasza do tańca,
błyszczysz w oczach jak złota monstrancja!

Widzę Cię w koronie jak królową,
zjawiasz się na jawie i w snach znikąd
i powiewasz biało-czerwoną,
wszędzie jesteś w kwiatach i świeczni-
kach…

Ty przychodzisz śmiejąc się i kwitnąc,
boś przez okno wyrzuciła błękitną!

Nawet ślepcy widzą Cię nocami,
głusi słyszą, chorzy wznoszą głowy,
kiedy jeździsz limuzynami,
i zachęcasz naród do odnowy.

To praktyka wręcz niespotykana,

dzięki Tobie w Sejmie - „nocna zmiana”.

Każdą ranę palec Twój zabliźni,
wszelka krzywda będzie rozwikłana,
z mocną wiarą lgną do Ciebie bliźni,
lejąc gorzkie łzy na twych kolanach.

Bo wiadomo, że Ty jesteś wieszczka,
Raj zrobiłaś w wiejskiej gminie Brzeszczach.

Odtąd Brzeszcze z tego w Polsce słynie,
oto gmina, co nie jest w ruinie,
ale teraz Kanada nas czeka,
w każdej gminie będzie: Eureka!

Precz odejdzie jakakolwiek troska
Polską rządzi - złotodajna broszka,
Dla narodu – prawie Matka Boska.

Ktoś powiedział, że słyszał z Jej ust:
Z nowym rokiem wszystkim – 1000+ 

Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek 
miał jakieś wątpliwości i zastrze-
żenia to myślę, że ostatnim wer-
sem tej strofy postarałem się je 
rozwiać. Słowo się rzekło – ko-
byłka u płota!

Za Szydło zgodnym sznurem 
– stajemy murem!

P.S. Bardzo proszę pamiętać, 
że ten tekst super-patriotyczny 
napisałem w rocznicę niezapo-
mnianego wydarzenia - Cudu 
nad Wisłą.

Bez Szydło życie by zbrzydło!
Stanisław 
Michalik

Złe sygnały docierają do 
Polaków interesujących się 
polityką. Okazuje się, że wa-
kacyjny czas urlopowy nie 
ma tu żadnego znaczenia, 
życie polityczne wrze jak w 
garncu. Najwybitniejsi po-
litycy nie odpoczywają w 
ogóle. Nawet w Jastarni lub 
Juracie, jeśli w ogóle znaj-
dą chwilę, by się tam zaszyć 
przed elektoratem, to i tak 
nie spuszczają z pola widze-
nia tego wszystkiego, co się 
dzieje na politycznej scenie.

No i zanosi się na to, że 
się będzie dziać. Dochodzą 
słuchy, że pomimo klęsk 
żywiołowych i potężnych 
strat spowodowanych przez 
burze i huragany, tuż po 
wakacjach może nas czekać 
polityczne trzęsienie ziemi. 
Wielki Jarosław ma dość 
stabilizacji, która wiąże się z 
zastojem i spowolnieniem 
„dobrej zmiany”. Coraz bar-
dziej dochodzi do wniosku, 
że musi się za to wszystko 

Spacer i urodziny ulicy
W sobotę, 9 września o godz. 10.00 zapraszamy 
mieszkańców Wałbrzycha, sympatyków Białego 
Kamienia oraz miłośników spacerów historycz-
nych, na spacer po miejscach objętych rewitaliza-
cją, który poprowadzi Mateusz Mykytyszyn, prezes 
Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Spacer rozpocz-
nie się o godz. 10.00 przy Biedronce w Szczawnie-
-Zdroju (ul. Solicka), a zakończy o godz. 12.00 na placu 
Kołłątaja, przy budynkach MZB sp. z o.o. oraz PSP nr 6 
i tam rozpocznie się świętowanie Urodzin Ulicy Ander-
sa urodzinowym tortem. Czekają liczne niespodzianki, 
m.in.: koncert muzyczny Fundacji „Na Szlaku”, pokaz 
tańca uczniów PSP nr 6, pokaz futbolu amerykańskie-
go KFA Miners Krause Wałbrzych, IKARUS Mobilne 
Centrum Promocji, mini wystawa zabytkowych aut i 
motorów, animacje, konkursy z nagrodami, malowa-
nie buziek, bańki mydlane.

(RED)

Spotkanie z dominikaninem
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdro-
ju zaprasza na spotkanie z ojcem Maciejem Ziębą 
„Jan Paweł II i Solidarność”. Spotkanie odbędzie się w 
szczawieńskiej książnicy 8.09.2017 r. o godz. 16:30.

(RED)

Zostań krwiodawcą
Zapraszamy wszystkich, chcących wstąpić w sze-
regi Klubu Honorowych Dawców Krwi w Świebo-
dzicach, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie 
się w czwartek, 7 września, o godz. 17:00 w Miejskim 
Domu Kultury przy ul. Wolności 13. A podczas ostat-
niej zbiórki krwi, która odbyła się 29 sierpnia w Miej-
skim Domu Kultury zjawiło się 26 osób chętnych, 18 
zostało zakwali�kowanych do poboru - aż siedmioro 
krwiodawców, którzy pojawili się po raz pierwszy.

(RED)
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Urząd Miejski w Głuszycy 
przyjmuje wnioski od miesz-
kańców gminy ubiegających 
się o stypendia szkolne i 
motywacyjne na rok szkol-
ny 2017/2018. Stypendium 
szkolne może otrzymać 
uczeń, który realizuje obo-
wiązek szkolny lub nauki i 
jest zameldowany na terenie 
gminy Głuszyca, a dochód na 
osobę w rodzinie nie prze-
kracza 514 złotych netto.

Stypendia szkolne prze-
znaczone są na częściowe lub 
całkowite pokrycie kosztów 
udziału w zajęciach edukacyj-
nych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ra-
mach planu nauczania; czę-
ściowe lub całkowite pokrycie 
kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą; częściowe lub cał-
kowite pokrycie kosztów zwią-
zanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania; 
pomoc rzeczową o charakte-
rze edukacyjnym.

Urząd Miejski w Głuszycy 
przyjmuje również wnioski o 
stypendia  za wyniki w nauce 
lub za osiągnięcia sportowe 
dla uczniów zameldowanych 
na terenie Gminy Głuszyca. 
Stypendium motywacyjne 
po ukończeniu kl. IV-VI szkoły 
podstawowej jest przyznawa-
ne uczniowi, który w danym 
roku szkolnym uzyskał wzo-
rową ocenę ze sprawowania 
oraz średnią ocen co najmniej 
5,5 – do wysokości 350,00 zł. 
Stypendium motywacyjne po 
ukończeniu kl. VII-VIII szkoły 

podstawowej jest przyznawa-
ne uczniowi, który w danym 
roku szkolnym uzyskał wzo-
rową ocenę ze sprawowania 
oraz średnią ocen co najmniej 
5,0 – do wysokości 400,00 zł. 
Stypendium motywacyjne po 
ukończeniu kl. II-III gimnazjum 
jest przyznawane uczniowi, 
który w danym roku szkol-
nym uzyskał wzorową ocenę 
ze sprawowania oraz średnią 
ocen co najmniej 5,0 – do wy-
sokości 400,00 zł. Stypendium 
motywacyjne po ukończeniu 
kl. I-V szkoły ponadgimnazjal-
nej jest przyznawane ucznio-
wi, który w danym roku szkol-
nym uzyskał wzorową ocenę 
ze sprawowania oraz średnią 
ocen co najmniej 5,0 – do wy-
sokości 500,00 zł. Stypendium 
przyznaje się uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy są �nalistami lub laure-
atami konkursów i olimpiad 
przedmiotowych przynajmniej 
na szczeblu wojewódzkim - do 
wysokości 500,00 zł. Stypen-
dium przyznaje się uczniom 
szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy mają wybitne 
osiągnięcia sportowe - są zdo-
bywcami minimum III miejsca 
w klasy�kacji indywidualnej 
lub drużynowej w zawodach 
sportowych co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim - do 
wysokości 500,00 zł. Uczeń 
może otrzymać jedno stypen-
dium za wyniki w nauce lub za 
osiągnięcia sportowe w danym 
roku szkolnym.

(RED)

Zespoły Paranoja Hotel, Supernova oraz Dersky x T-Black wystąpiły na 
scenie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. W 
czasie „Muzycznego Pożegnania Wakacji” w minioną niedzielę można 
było usłyszeć utwory bluesowe, rockowe i w stylu trap & cloud rap. - 
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę – dodają organizatorzy.

(SJ)

Głuszyccy uczniowie po-
wrócili już do swoich szkół 
po wakacyjnej przerwie. W 
placówkach oświatowych 
zaszły zmiany.

W uroczystościach otwar-
cia nowego roku szkolnego 
2017/2018, które odbyły się 4 
września w Szkole Podstawo-

wej nr 2, w Szkole Podstawo-
wej nr 3 oraz w Gimnazjum 
Publicznym uczestniczył m.in. 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, który życzył wszyst-
kim uczniom pomyślności w 
zdobywaniu wiedzy, wielu 
nowych umiejętności oraz 
rozwijania własnych pasji. W 

Zmiany w oświacie obecności uczniów, nauczy-
cieli i rodziców Gimnazjum 
Publicznego w Głuszycy bur-
mistrz Roman Głód powierzył 
pełnienie obowiązków dyrek-
tora placówki Anecie Kalenik.

Z kolei podczas sesji Rady 
Miejskiej w Głuszycy, która 
odbyła się 29 sierpnia, przed-
stawiciele gminnego samo-
rządu w sposób szczególny 
podziękowali za wieloletnią 
pracę na stanowisku dyrek-

tora Gimnazjum Publicznego 
w Głuszycy Ewie Dorosz oraz 
Iwonie Wiśniewskiej - dyrekto-
rowi Przedszkola Samorządo-
wego w Głuszycy. – Życzę obu 
Paniom dalszych sukcesów 
zawodowych – powiedział 
Roman Głód, który od 1 wrze-
śnia 2017 r. powierzył funkcję 
dyrektora Przedszkola Samo-
rządowego w Głuszycy Ewie 
Dorosz.

(SJ)
Inauguracja roku szkolnego była szczególnym przeżyciem 
dla najmłodszych głuszyczan.

Weź stypendium

Koncertowy �nał
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Po dwumiesięcznej 
przerwie, 4 września dla 
wszystkich uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podsta-
wowej w Mieroszowie 
zadzwonił pierwszy dzwo-
nek. Z nowymi siłami i 
zapałem pojawili się na 
placu przed  budynkiem, 
aby powitać  rok szkolny 
2017/2018.

Będzie to rok wyjątko-
wy, z wieloma zmianami, 
nie tylko za sprawą reformy 
edukacji, ale także remon-
tów, które trwały całe wa-
kacje. Na uczniów, nauczy-

cieli oraz rodziców czekały 
nowe, piękne sale lekcyj-
ne, w których z pewnością  
uczniom będzie milej uczyć 
się i spędzać czas. W pierw-
szej kolejności zostały 
wymienione okna, ogrze-
wanie, oświetlenie oraz 
wyremontowano wszystkie 
klasy i korytarze. Kolejnym 
etapem prac będzie wy-
miana dachu i docieplenie 
budynku, a dzięki termo-
modernizacji szkoła zyska 
nowy wygląd, piękną ele-
wację i z pewnością będzie 
powodem do dumy.

Obecny na uroczystości 
burmistrz Marcin Raczyński 
powitał wszystkich uczniów, 
nauczycieli i rodziców i ży-
czył, aby nauka sprawiała 
przyjemność i była wielką 
frajdą. Zapewnił także, że w 
dalszym ciągu będzie dbał o 
to, aby uczniowie mogli zdo-
bywać wiedzę w godnych 
warunkach. Burmistrz złożył 
również życzenia i wręczył 
kwiaty dyrektorowi szkoły 
Elżbiecie Urbanik, która ob-
chodziła jubileusz 25-lecia 
pracy zawodowej.

(MS)

VI Wyprawa 
Suchogórska
Na 9 września zaplano-
wana została VI Wyprawa 
Suchogórska w Mieroszo-
wie. - Cykl wycieczek zapro-
ponowanych przez Miero-
szowskie Centrum Kultury 
daje możliwości poznawania 
najbliższych okolic, poprawy 
kondycji, a także integracji 
społeczności lokalnej. To 
również swoistego rodzaju 
wymiana międzypokole-
niowa - wędrują wszyscy 
- młodsi i starsi! Serdecznie 
zapraszamy do udziału. Gwa-
rantowana miła atmosfera, 
dobra zabawa i przepiękne 
widoki! Start - rynek w Mie-
roszowie o godzinie 9.00. W 
programie: zwiedzanie zam-
ku Radosno, spacer drogami 
Bukowca, ognisko przy wia-
cie pod Stożkiem. Zapewnia-
my transport i ognisko, ale 
prosimy o zabranie kiełba-
sek. Osoby poniżej 18 roku 
życia muszą mieć pisemną 
zgodę rodziców, której wzór 
jest do pobrania ze strony 
mck.pl. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych – dodają orga-
nizatorzy z Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

(RED)

13 września 2017 roku 
w Mieroszowskim Cen-
trum Kultury rozpocznie 
się realizacja Projektu 
„Lalka Mieroszowianka”. 
Projekt realizowany bę-
dzie w ramach programu 
„Działaj Lokalnie X” 2017 
Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności  realizo-
wanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Pol-
sce we współpracy ze sto-
warzyszeniem Społeczno 
– Kulturalnym „GRANICA”.

Społeczność, która będzie 
prowadziła działania projek-
towe to Sekcja Rękodzieła 
działająca przy Mieroszow-
skim Centrum Kultury. Pro-
jekt będzie ukierunkowany 
na nabór nowych uczestni-
ków, osób chcących zdoby-
wać lub poszerzać umiejęt-
ności rękodzielnicze.

- W starej słowiańskiej 
tradycja możemy odnaleźć 
informacje o tworzeniu 
amuletów, które przynosiły 
pomyślność, chroniły przed 
złem, a nawet spełniały ży-
czenia. Były nimi m.in. lalki. 
W szczątkowej formie tra-
dycja robienia lalek-talizma-

nów przetrwała jedynie na 
Białorusi, gdzie robi się zada-
nice i Ukrainie, gdzie powsta-
ją motanki. Od kilku lat w 
niektórych regionach Polski 
organizowane są warsztaty 
motania Zadanic, słowiań-
skich magicznych lalek. Wy-
różniamy lalki obrzędowe, 
ochronne i służące zabawie. 
Projekt zakłada wykonanie 5 
rodzajów lalek mieroszowia-
nek. Lalka Mieroszowianka 
- motanka, zadanica, ludo-
wa lalka regionalna, będzie 
miała za zadanie wspierać 
swoich właścicieli w rozwoju 
i realizacji zadań, promować 
Mieroszów i tradycję jego 
mieszkańców oraz promo-
wać mieroszowskie ręko-
dzieło w 10 rocznicę funkcjo-
nowania. Projekt jest dużym 
wyzwaniem, przed którym 
grupa Sekcji Rękodzieła MCK 
jeszcze nie stała. Panie chcia-
łyby, aby Lalka Mieroszo-
wianka spełniała oczekiwa-
nia lokalnej społeczności, 
która chętnie będzie się nią 
chwaliła i obdarowywała in-
nych – mówią pomysłodaw-
cy projektu.

(MS)

Lalka 
Mieroszowianka

Wrócili do odnawianej szkoły

Inauguracja roku szkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

Gmina Mieroszów
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Co roku od 2011 roku So-
kołowsko, malownicza miej-
scowość koło Wałbrzycha i 
miejsce ważne w życiu Krzysz-
tofa Kieślowskiego, obchodzi 
święto kina. W tym roku, od 7 
do 10 września, 7. Sokołowsko 
Festiwal Filmowy Hommage 
à Kieślowski odsłoni tajniki 
sztuki humoru i (auto)ironii w 
kinie polskim lat dziewięćdzie-
siątych.

Na program festiwalu składa-
ją się trzy sekcje. W sekcji Re:In-
terpretacje (fabuły europejskie) 
pokazany zostanie przedpre-
mierowo w Polsce wybitny �lm 
węgierskiej reżyserki Ildikó Eny-
edi, sytuujący tajemniczą opo-
wieść o miłości, współczuciu i 
pragnieniu dotyku w sterylnej, 
nowoczesnej ubojni na peryfe-
riach Budapesztu. Metaforyczny 
obraz „Dusza i ciało” („On Body 
and Soul”) zachwycił zarówno 
widzów, krytykę �lmową, jak i 
jury 67. MFF w Berlinie i zdobył 
najważniejszą nagrodę Berli-
nale – Złotego Niedźwiedzia. 
Film otworzy sekcję „Re:Inter-
pretacje”. Kino tworzone przez 
kobiety to również „Pożegnanie 
z Europą” („Stefan Zweig: Fare-
well to Europe”). Głośny czesko-
-słowacki �lm „Brud” („Filthy”) 
Terezy Nvotovej to przykład 
kina zbuntowanego, rozliczają-
cego się z mechanizmami obo-
jętności wobec różnych form 
przemocy. Obok nowego �lmu 
Bohdana Slámy „Baba z lodu” 
(„Ice Mother”), czesko-słowacko-
-francuskiej koprodukcji, festiwal 
pokaże polsko-czeską koproduk-
cję „Droga do Rzymu” („Journey 
to Rome”) w reżyserii Tomasza 
Mielnika – absolwenta czeskiej 
FAMU – oraz ostatni �lm Petra 
Zelenki, jednego z najbardziej 
twórczych dramaturgów, scena-
rzystów i reżyserów kina euro-
pejskiego: „Zagubieni” („Lost in 
Munich”) rozliczający się, z typo-
wą dla Zelenki inteligencją, iro-
nią, humorem i zamiłowaniem 
do charakterów tragikomicz-
nych i chaplinowskich wręcz 
sytuacji bez wyjścia, z narodową 
traumą Czechów – traktatem 
monachijskim. Serbska komedia 
o czwórce aktorów nieudaczni-
ków pt. „Stado” („Herd”) w reż. 
Nikoli Kojo uzupełnia spojrzenie 
Zelenki, bawiąc się odwiecznym 
tematem nieprzystawalności 
sztuki do realiów polityki zabar-
wionej nacjonalizmem, w jej 
konkretnie odczuwalnej formie: 
niemożności zdobycia pienię-
dzy na �lm, gdy nie należy się do 
grupy zwycięzców. Jak co roku 
festiwal do końca trzyma w ta-
jemnicy �lm-niespodziankę dla 
widzów i gości, o której w tym 
roku wiadomo tylko tyle, że bę-
dzie to zaskakujący �lm włoski. 
Kuratorem sekcji Re:Interpreta-
cje jest Dorota Paciarelli, jedno-
cześnie od 2016 roku dyrektor 
ds. programowych.

Wyraźny pro�l pokazuje 
tegoroczna sekcja dokumen-
talna Bez Fikcji!, kierowana po 
raz pierwszy przez �lmoznawcę 
UAM w Poznaniu, Piotra Pławu-
szewskiego, stawiającego na 
spotkania z codziennością, tak 
jak postrzegają ją młode twór-
czynie. W tym roku dominują 
bowiem w programie kobiety, 
obserwujące uważnie i badające 
przestrzeń międzyludzką polskie 
dokumentalistki młodego poko-
lenia. Przykładami takich �lmów 
są: „Nauka” („Education”) Emi Bu-
chwald, „Więzi” („Close Ties”) Zo-
�i Kowalewskiej, „Trzy rozmowy 
o życiu” („Three Conversations 
on Life”) Julii Staniszewskiej, 
„Polonez” („Polonaise”) Agniesz-
ki Elbanowskiej czy „Pani Rena 
od Aniołów” („Miss Rena of An-
gels”) Aleksandry Folczak. Świat 
duchowy, wewnętrzne zmaga-
nia z niedoskonałościami ciała i 
psychiki, próby przezwyciężenia 
norm, które ograniczają naszą 
wolność, i dążenie do osobiste-
go szczęścia podejmują �lmy 
„Zwyczajny �lm autystyczny” 
(„Normal Autistic Film”) Mirosla-
va Janka, nagrodzony na festi-
walu w Wenecji nagrodą Premio 
Orizzonti di Venezia włoski do-
kument kinowy „Liberami” oraz 
włoski dokument, nie tylko dla 
mężczyzn, pod tytułem „Crazy 
for Football: The Craziest World 
Cup” w reż. Volfango De Biasi, 
laureata prestiżowej nagrody 
Premio di David Donatello za 
najlepszy dokument włoski 
2016.

W sekcji Hommage à Kie-
ślowski festiwal kłania się tym 
razem z wielkim uznaniem i 
szacunkiem twórcom polskiego 
kina i mistrzom szkoły polskiej 
z pokolenia Krzysztofa Kieślow-
skiego i twórcom od niego 
starszym, których cenił wysoko 
i którzy mieli na niego – jak Ka-
zimierz Karabasz – duży wpływ 
artystyczny. Obok obrazów ta-
kich jak „Dekalog X” czy „Trzy 
kolory: Biały” („Three Colors: 
White”) Krzysztofa Kieślowskie-
go, festiwal przypomni kultową 
komedię Kazimierza Kutza pt. 
„Zawrócony” („Reverted”), na 
którego pokaz osobiście zaprosi 
reżyser �lmu, scenarzysta, były 
senator RP: Kazimierz Kutz. Go-
ściem specjalnym siódmej edy-
cji będzie jeden z najbardziej 
znanych i lubianych aktorów, 
wyjątkowe zjawisko w kinie pol-
skim i aktor Teatru Narodowego: 
Zbigniew Zamachowski. O jego 
poszukiwaniach artystycznych, 
niezapomnianych kreacjach i do-
świadczeniach w pracy z Krzysz-
tofem Kieślowskim, ale przede 
wszystkim z jego przyjacielem i 
mentorem czasu młodości, Ka-
zimierzem Kutzem i współpracy 
z reżyserami zagranicznymi, roz-
mawiać będą Dorota Paciarelli, 
Kazimierz Kutz i inni zaproszeni 
goście. Szczególnym wydarze-
niem tej sekcji będzie premiero-

Święto kina w Sokołowsku Laboratorium Kultury Fundacji 
IN SITU i w kinie plenerowym 
przed byłym Sanatorium dr. 
Brehmera. Pokazom towarzyszą 
spotkania z twórcami i �lmo-
znawcami, krytykami �lmowymi, 
debaty z udziałem reżyserów, 
scenarzystów, aktorów, monta-
żystów i producentów prezento-
wanych �lmów oraz z przyjaciół-
mi Kieślowskiego, wśród których 
w tym roku będą m.in. Krzysztof 
Zanussi, Andrzej Titkow i Piotr 
Jaxa. 

W ramach drugiego Forum 
im. Krzysztofa Kieślowskiego, 
będącego miejscem debat o 
społecznych i kulturowych prze-
mianach zachodzących w Euro-
pie, socjolog kultury Tomasz Ko-
złowski, kierownik Katedry Filmu 
i Nowych Mediów poznańskiego 
Collegium Da Vinci, eseista mie-
sięcznika „Odra”, rozmawiać 
będzie z Krzysztofem Piesiewi-
czem, Kazimierzem Kutzem i za-
proszonymi gośćmi o obszarach 
protestu nowego pokolenia, 

happyterrorze, jego skutkach i 
próbach wyzwolenia się od nie-
go za pomocą wiary, działalności 
publicznej, twórczości i humoru.

Jak co roku gościem festiwa-
lu będzie pani Maria Kieślowska, 
żona Krzysztofa Kieślowskiego, 
która od roku 2011 sprawuje 
patronat honorowy nad festiwa-
lem.

Więcej informacji i program 
festiwalu na stronie http://www.
sokolowsko.org/pl/.

(RED)

wy pokaz �lmu „Intensywność 
patrzenia” Andrzeja Sapiji o kla-
syku polskiego kina, Kazimierzu 
Karabaszu, uhonorowanym w 
tym roku tytułem doktora ho-
noris causa PWSFTviT. Projekcje 
festiwalowe odbywać się będą w 
opisanym przez Kieślowskiego w 
jego „Autobiogra�i” Kinoteatrze 
ZDROWIE, w sali multimedialnej 
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Naprawdę ze zgrozą 
czytam wypowiedź wice-
premiera Glińskiego, który 
mówi, że PiS nie będzie dążył 
do przyśpieszonych wybo-
rów z uwagi na to, że cho-
ciaż w sondażach już teraz 
mógłby osiągnąć większość 
konstytucyjną, to większość 
konstytucyjną PiS zbuduje 
w normalnych wyborach za 
dwa lata. Zgroza moja budzi 
się dlatego, ponieważ zdaję 
sobie sprawę z tego, że te 
słowa ciałem stać się mogą i 
faktycznie za dwa lata prezes 
IV RP wprowadzi swoją kon-
stytucję, wobec której tzw. 
konstytucja kwietniowa (z 23 
kwietnia 1935 roku) zdać się 
będzie symbolem prawdzi-
wej demokracji i praworząd-
ności.

Dla niewiedzących, o co 
chodzi (np. dla jednego ab-
solwenta szkoły zawodowej) 
przypomnę, że konstytucja 
kwietniowa wprowadziła 
w II RP system autorytarny 
z elementami faszyzmu, co 
pozwoliło rządzącemu w 
Polsce obozowi piłsudczy-
ków prowadzić politykę we-
wnętrzną i zewnętrzną, ma-
jącą z demokracją tyle samo 
wspólnego, co rządy Hitlera 
w Niemczech, czy też Stali-
na w Związku Radzieckim. 
Konstytucja kwietniowa z 
1935 roku odrzucała zasadę 
trójpodziału władzy, co już 
prezes Jarosław czyni, nie 

Ciemność widzę
Janusz
Bartkiewicz

oglądając się na obowiązu-
jącą konstytucję, za pomocą 
niekonstytucyjnych ustaw 
wprowadzających władzę 
autorytarną tylnymi drzwia-
mi. Również bardzo znajo-
mo brzmią i inne zasady za-
warte w konstytucji z 1935 r., 
mianowicie odrzucenie za-
sady suwerenności narodu i 
wprowadzenie pojęcie pań-
stwa jako dobra wspólnego 
wszystkich obywateli, wpro-
wadzenie elitaryzm, zgodnie 
z którym niektóre jednostki 
czy grupy są bardziej war-
tościowe od innych i z tego 
powodu powinny zajmować 
uprzywilejowaną pozycję w 
społeczeństwie. Wprawdzie 
każdego dnia prezes Jaro-
sław oraz cała jego armia 
wiernych akolitów (naśla-
dowców) bez przerwy od-
wołują się do o tzw. suwe-
rena, to jednakże ani myślą, 
aby głosu jego posłuchać, 
albowiem uważają - ba, są 
o tym święcie przekonani! 
- że jako elita polityczna i in-
telektualna państwa, lepiej 
wiedzą, co dla wspomniane-
go suwerena jest lub będzie 
najlepsze.

Lepiej zorientowani w 
niuansach dzisiejszej rzeczy-
wistości wiedzą, że obowią-
zująca dzisiaj konstytucja 
stoi na zasadzie egalitary-
zmu, czyli całkowitej rów-
ności między ludźmi pod 
względem ekonomicznym, 
społecznym i politycznym. 
I chociaż w praktyce zasada 
ta nie jest i nigdy przez rzą-
dy prawicy nie była w pełni 
przestrzegana, to jednak, 
chociaż w ograniczonym 
zakresie, funkcjonowała. 
Prezes Jarosław marzy zaś 

o takiej formie władzy, jaką 
udało mu się zaprowadzić 
w swojej partii, gdzie rządy 
partyjnych elit pozwalają 
mu na coś w rodzaju sa-
modzierżawia, czyli jedyno-
władztwa, na zasadzie rzą-
dów znanych w dawnej (a 
może nawet i obecnej) Ro-
sji, gdzie jedyną władzę sta-
nowił „batiuszka car”. Starsi 
czytelnicy pamiętają chyba 
jeszcze rządy takiego cara 
batiuszki w „socjalistycznej” 
Rumunii, zwanego Słońcem 
Karpat, który żelazną ręką 
(wraz ze swoją niesamowi-
cie brzydką żoną) trzymał 
swych poddanych za twarz, 
mimo że w Rumunii istnia-
ła konstytucja, mówiąca o 
demokratycznych zasadach 
stanowiących podstawy 
socjalistycznego ustroju 
tego państwa. Nie znającym 
tamtej historii przypomnę, 
że jedną z pierwszych rze-
czy, jakie po objęciu władzy 
(urzędy prezydenta mają-
cego prawo do wydawa-
nia dekretów) uczynił, było 
wprowadzenie całkowitego 
zakazu aborcji oraz zakazu 
rozwodów. Mam nadzieję, 
że nie tylko oni pamiętają 
także, czym się to dla ru-
muńskiego Słońca Karpat (i 
jego niesamowicie brzyd-
kiej żony) skończyło.

Wszystko o czym mówi 
prezes Jarosław, a powta-
rzają za nim jak papugi rze-
sze jego wyznawców, wska-
zuje na to, że marzy mu się, 
by wzorem prezydenta II RP 
(konstytucja kwietniowa) 
posiadać najwyższą i niepo-
dzielną władzę państwową, 
nie ponosić odpowiedzial-
ności politycznej i konsty-

tucyjnej (odpowiedzialność 
przed Bogiem i historią), 
sprawować zwierzchnic-
two nad rządem, Sejmem, 
Senatem, siłami zbrojnymi, 
sądami i kontrolą państwo-
wą. Chciałby zapewne, aby 
jego dekrety nie wymagały 
kontrasygnaty, a także mieć 
prawo mianowania i odwo-
ływania premiera, prezesów 
Sądu Najwyższego i NIK, 
powoływania 1/3 składu 
Senatu, rozwiązywania Sej-
mu i Senatu przed upływem 
kadencji itd, itp. Wszystko 
to nam grozi, jeżeli damy się 
ponownie uwieść obietni-
com i wilczemu uśmiechowi 
Grzegorza Schetyny, albo 
różnym banialukom opo-
wiadanym przez Ryszarda 
Petru, a zwłaszcza licznym 
bredniom opowiadanym 
przez Pawła Kukiza. Pisząc 
„my”, mam na myśli tych 
wszystkich wyborców o le-
wicowych poglądach, któ-
rzy w 2015 roku, zniechę-
ceni do SLD, oddali swoje 
głosy na te partie prawicy, 
naiwnie sądząc, że staną 
się one przeciwwagą dla 
pisowskich zakusów obale-
nia polskiej demokracji. A 
doprowadziło to w rezulta-
cie do tego, że brak SLD w 
Sejmie pozwolił prezesowi 
Jarosławiowi na zbudowa-
nie większości parlamen-
tarnej opartej na kilku przy-
budówkach, będących na 
krótkiej pisowskiej smyczy. 
Jarosław Kaczyński wie, jak 
kupić sobie poparcie. Naj-
pierw uwiódł niezamożnych 
Polaków programem 500 +, 
programem budowy niby 
tanich mieszkań i powro-
tem do starych zasad wieku 

emerytalnego, przez co gło-
sy poparcia utrzymują się 
na prawie stałym poziomie. 
Teraz rzuca nową obietnicę, 
zgodnie z którą, od 2018 
roku każdy emeryt otrzymu-
jący miesięcznie mniej niż 
2000 zł, otrzyma dokładkę 
w postaci kolejnych 500 zł. 
I kto by na takiego dobro-
czyńcę nie zechciał zagło-
sować? Cieszcie się więc ob-
rabowani dziś emeryci MSW 
- za kilka miesięcy prezes Ja-
rosław, w łaskawości swojej, 
da wam te dodatkowe 500 
zł, chyba, że wprowadzi dla 
was trzecią ustawę represyj-
ną. Przerażenie mnie ogar-
nia, kiedy uświadamiam 
sobie, że niejaki Jacek Kur-
ski miał rację twierdząc, że 
„ciemny lud wszystko kupi” 
i w przyszłych wyborach po-
leci głosować na nasze ro-
dzime „Słońce Mazowsza”, 
dobrego ojczulka i opieku-
na biednych i odrzuconych. 
I na to właśnie liczy prezes 
IV RP, który po uzyskaniu 
za dwa lata - w drodze de-
mokratycznych wyborów 
- większości konstytucyjnej, 
zaprowadzi nam w Polsce 
taki porządek, że nawet 
mała szara myszka będzie 
się bała, w swoim ciemnym 
kąciku pisnąć w jakimkol-
wiek proteście. I - co najgor-
sze - może to potrwać przez 
długie lata, czego ani sobie, 
ani moim rodakom abso-
lutnie nie życzę. I dlatego 
już dziś wołam o opamięta-
nie. Bo w innym przypadku 
będę mógł jeno zakrzyknąć, 
tak jak Maks w „Seksmisji”: 
ciemność, widzę ciemność, 
ciemność widzę.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Nowe przedszkole
1 września dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz ich 
rodzice po raz pierwszy 
mieli okazję zobaczyć jak 
wyglądają oddziały przed-
szkolne przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 5 
im. Bronisława Malinow-
skiego mieszczące się w 
budynku byłej biblioteki 
przy ul. Broniewskiego w 
Boguszowie-Gorcach. Ja-
sne, przestronne sale, duży 
hol, nowe kolorowe zabawki 
oraz atrakcyjne pomoce dy-
daktyczne – z tym wszystkim 
w piątek, 1 września, mogły 
zapoznać się dzieci i dorośli, 
którzy wzięli udział w Dniu 
Otwartym zorganizowanym 
w oddziałach przedszkol-
nych w Boguszowie-Gor-
cach. Nowe oddziały przed-
szkolne od dawna budziły 
zainteresowanie mieszkań-
ców, którzy właśnie w ten 
dzień mieli okazję zobaczyć 
efekty przeprowadzonych 
prac na własne oczy. Dzie-
ci, które rozpoczęły w tym 
miejscu swoją edukację, 
zwiedziły wyremontowane i 
przystosowane dla nich sale 
w towarzystwie dyrektor Ka-
tarzyny Kawki oraz pań na-
uczycielek. Gości witali także 
burmistrz miasta Waldemar 
Kujawa i przewodnicząca 
Rady Miejskiej Boguszowa 
Gorc Sylwia Dąbrowska. 
Wiele dzieci skorzystało już 
z nowych zabawek i z za-
angażowaniem zapełniało 
przygotowane na stolikach 
kolorowanki. Nowe wnętrza 
zwiedzili także zaciekawieni 
rodzice i dziadkowie. A w po-
niedziałek setka przedszko-
laków powitała tam nowy 
rok szkolny.

(RED)
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Gmina Stare Bogaczowice

W minioną sobotę odbył 
się festyn sołecki w Strudze. 

Uroczystość rozpoczęła 
msza święta, którą poprowa-
dził gościnie ksiądz infułat Jó-
zef Strugarek. Po mszy goście 
oraz mieszkańcy wsi Struga 
i okolic udali się na boisko, 
gdzie czekała zabawa, wystę-
py artystyczne w wykonaniu 

zespołu Dobromierzanie, a 
także przez dzieci i młodzież 
ze Strugi. Gmina Stare Boga-
czowice włączyła się również 
w ogólnopolską akcję Narodo-
we Czytanie. Fragmenty „We-
sela” czytane były przez wójta 
Gminy Stare Bogaczowice Mi-
rosława Lecha, zastępcę wójta 
Bogdana Stochaja, Agnieszkę i 

Krzysztofa Wieczorek , dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w 
Starych Bogaczowicach Adria-
na Furmaniaka, radne Gminy 
Stare Bogaczowice ze wsi Stru-
ga Emilię Kmieci oraz Izabelę 
Kamińską oraz przez młodzież 
wsi Struga: Agatę Pelc, Milenę 
Pelc i Michała Pelc.

(IL)

9 września w Gminie Stare 
Bogaczowice odbędą się do-
żynki powiatowo-gminne. 
Uroczystość rozpocznie oko-
licznościowa msza święta 
w kościele pod wezwaniem 
św. Józefa, skąd korowód 
dożynkowy przeprowadzi 
gości na stadion sportowy.

Tegoroczne święto plonów 
w Starych Bogaczowicach wy-
pełnione będzie różnorodnymi 
atrakcjami. Na gości czekają 
stoiska z lokalnymi przysma-
kami, wypiekami kół gospo-
dyń wiejskich i rękodziełem 
oraz punkt gastronomiczny ze 
swojskim jadłem. Organizato-
rzy przygotowali również mo-
tostrefę, a w niej pokaz współ-
czesnych maszyn rolniczych, 
prezentacja samochodów raj-

dowych i najnowszych modeli 
marki Hyundai oraz liczne gry 
i zabawy z cennymi nagroda-
mi, wśród których znajduje się 
voucher na weekend z najnow-
szym samochodem Hyundai 
z pełnym bakiem. Sponsorem 
nagród motoryzacyjnym jest 
wałbrzyski salon samochodo-
wy Auto Forte. Nagrody będzie 
można zdobyć także w loterii 
fantowej sponsorowanej przez 
�rmę Aktiw – bogaczowickie-
go producenta świeżych jaj. 
Do wygrania w loterii będzie 
wartościowy sprzęt RTV i AGD. 
Tego dnia będzie się dużo dzia-
ło również na scenie - wystąpi 
m.in. Zespół Pieśni i Tańca Wał-
brzych oraz zespół Power Boy.

Jednak najwięcej atrakcji 
czeka na najmłodszych gości 

dożynkowych. Będzie wesołe 
miasteczko, bungee run, prze-
jażdżki konne, bezpłatne dmu-
chańce i animacje, tj. malowa-
nie buziek, kręcenie balonów, 
baseniki z piłeczkami oraz gry 
i zabawy z nagrodami. Dzień 
podsumuje spektakularny po-
kaz sztucznych ogni, a po nim 
rozpocznie się zabawa tanecz-
na przy muzyce na żywo.

Uczestnicy dożynek będą 
mogli skorzystać z bezpłat-
nych punktów parkingowych 
przy urzędzie gminy, Gmin-
nym Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnym, sklepie ODIDO i 
restauracji Soczyste Pieczyste, 
Zespole Szkół w Starych Boga-
czowicach oraz przy stadionie 
wzdłuż starego boiska.

(IL)

Wesele w Strudze

Powiatowe święto plonów 
w Starych Bogaczowicach
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Spotkajmy się z Helą w 
bibliotece! Miejska Biblio-
teka Publiczna im. T. Boya 
- Żeleńskiego w Szczawnie 
Zdroju zaprasza na noc w 
bibliotece, która została za-
planowana na 22 września.

Imprezę rozpocznie 22 
września o godz. 16:00 głośne 
czytanie fragmentów książ-
ki „Oj, Hela” Barbary Stenki 
(muszla koncertowa w Parku 
Zdrojowym). O godz. 17:00 
rozpoczną się zabawy na pla-
cu przed biblioteką prowa-
dzone przez Kamayu Art (w 
razie niepogody na parterze 
w bibliotece), a w godz. 18:00 
– 19:30 odbędą się warsztaty 
malowania na szkle i słodki 

poczęstunek. A w godz. 19:30 
– 21:00 odbędzie się poszuki-
wanie skarbu z Helą. 

Noc w bibliotece rozpocz-
nie wspólną kolacją o godz. 
21.00, a zakończy  wspólnym 
śniadaniem o godz. 9.00. - Wiek 
uczestników to 9-12 lat. Zapisy 
prowadzone są do 15.09. w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. T. Boya - Żeleńskiego w 
poniedziałek, środę, czwartek 
i piątek w godz. 10:00 – 18:00 
oraz we wtorek w godz. 9:00 
– 16:00 (adres: Al. Wojska Pol-
skiego 4 a, 58-310 Szczawno-
-Zdrój / tel. 74 843 86 29). Uwa-
ga! Liczba miejsc ograniczona! 
– podkreślają organizatorzy.

(RED)

4 września w szczawieńskiej hali sportowej odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie Miejskiej Szkoły 
Podstawowej w Szczawnie-Zdroju z oddziałami gimnazjalnymi 
z radością i uśmiechem przybyli na uroczystość, podczas której 
dyrektor szkoły Sylwia Kotarba poinformowała dzieci i ich rodziców 
o organizacji nauczania w zreformowanej szkole oraz życzyła swoim 
podopiecznym sukcesów i wielu pozytywnych wrażeń w nowym roku 
szkolnym. Z kolei burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk zadbał 
o bezpieczny powrót do szkoły szczawieńskich uczniów i podarował 
wszystkim dzieciom odblaski z symbolem miasta – pocieszną 
wiewiórką.

(RED)

Jeszcze jeden maluch 
ma swoje drzewko. Wojtuś 
otrzymał od gminy kaszta-
nowca na ul. Wojska Pol-
skiego w Szczawnie Zdroju. 

- Przypomnijmy, że akcję 
sadzenia drzewek rozpoczę-
liśmy 1 czerwca 2016 r. W jej 

wyniku na al. Spacerowej i 
przy ul. Wojska Polskiego w 
ubiegłym roku dokonano po-
nad 20 nasadzeń kasztanow-
ców, a w bieżącym – 15 – wyli-
cza Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna Zdroju.

(RED)

Przez cztery dni Szczawno 
Zdrój było w regionie stolicą 
teatru, za sprawą IV Festiwalu 
Krystyny Jandy. Były spektakle, 
pokazy �lmów oraz spotkania z 
aktorami i gośćmi festiwalu.

IV Festiwal Krystyny Jandy 
otworzył 31 sierpnia spektakl „Da-
nuta W.” z Krystyną Jandą. Go-
ściem specjalnym tego wydarze-
nia była bohaterka tego spektaklu 

- Danuta Wałęsa. Wcześniej żona 
legendarnego przewodniczącego 
Solidarności u boku Krystyny Jan-
dy spotkała się z mieszkańcami, 
kuracjuszami i turystami w szcza-
wieńskim Parku Zdrojowym, a na-
stępnego dnia odwiedziła Jedlinę 
Zdrój. Po przedstawieniu „Danuta 
W” oraz po kolejnych spektaklach: 
„One mąż show” z Szymonem 
Majewskim, „Chamlet - monolog 

parodysty” z Michałem Zielińskim 
i „Spowiedź chuligana. Jesienin” 
z Andrzejem Grabowskim widzo-
wie owacją na stojąco dziękowali 
artystom za ich występy, a potem 
z uwagą słuchali rozmów prowa-
dzonych ze sceny Teatru Zdrojo-
wego. Organizatorem IV Festiwalu 
Krystyny Jandy była Spółka Uzdro-
wisko Szczawno - Jedlina S.A.

(RED)

Festiwalowy sukces

Od lewej: Danuta Wałęsa, wicemarszałek województwa Iwona Krawczyk, burmistrz 
Marek Fedoruk i Krystyna Janda.

Noc w bibliotece

Jeszcze jedno drzewko

Z wiewiórką bezpieczniej

Szczawno-Zdrój
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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

8 medali, w tym aż 5 
złotych, wywalczyli czar-
noborscy biathloniści w 
rozegranych w dniach 1-3 
września 2017 r. Mistrzo-
stwach Polski na Nartorol-
kach w Dusznikach Zdroju.

Zawodnicy wystartowa-
li w dwóch konkurencjach: 
sprincie i biegu pościgo-
wym, a zawody w ramach 
mistrzostw były ostatnim 
sprawdzianem przed sezo-
nem zimowym. W biegach 
sprinterskich bardzo do-
brze zaprezentowali się ju-
niorzy młodsi UKN Mela�r. 
Wojciech Filip zdobył złoto, 
natomiast Wojciech Janik 
stanął na trzecim stopniu 
podium. W klasy�kacji junio-

rów złoto wywalczył pocho-
dzący z gminy Czarny Bór, a 
obecnie reprezentujący AWF 
Wrocław, Przemysław Pan-
cerz. UKN Mela�r okazał się 
również bezkonkurencyjny w 
biegach pościgowych w ka-
tegorii juniorów młodszych 
i zajął całe podium. Pierwsze 
miejsce w tej kategorii zajął 
Wojciech Filip, drugie Woj-
ciech Janik, a trzecie Mateusz 
Gierczyk. W biegach pościgo-
wych również znakomicie za-
prezentowali się byli zawod-
nicy UKN Mela�r (obecnie 
AWF Wrocław). Złoto w kate-
gorii juniorów zdobył Prze-
mysław Pancerz, a wśród se-
niorów Mateusz Janik.

(RED)

Tegoroczna edycja Wa-
ligóra Run Cross  sprzyjała 
biciu rekordów. Sprzyjają-
ce warunki atmosferyczne 
– dobra wilgotność powie-
trza i przyjazna wysiłkowi 
temperatura sprawiły, że 
na obu dystansach - 53 km 
i 25 km biegło się lepiej niż 
w ubiegłym roku. Rekordy 
tras ultramaratonu i pół-
maratonu zostały popra-
wione!

Czech Ondrej Penc ukoń-
czył Ultra WRC (53 km) z rewe-
lacyjnym czasem 5:04, a tym 
samym poprawił ubiegłorocz-
ny rekord 5:05, który należał 
do Hiszpana Nuneza Álex 
Martineza. Również wśród 
kobiet Turczynka Aysen Solak, 
która ukończyła bieg z czasem 
6:43 znacznie poprawiła ubie-

głoroczny rekord trasy 6:57 
należący do Malwiny Jacho-
wicz z Wrocławia.

Podobna sytuacja miała 
miejsce w biegu na dystansie 
Half. Czech Pavel Brydl ukoń-
czył bieg z czasem 1:58 i po-
prawił ubiegłoroczny rekord 
o 14 minut. Natomiast Kinga 
Jurczyk przebiegła 25 km w 
czasie 2:32 i tym samym po-
prawiła dotychczasowy re-
kord o 9 minut.

Prawie 200 zawodników 
zmierzyło się z dystansem 
WRC 2017, wielu z nich poja-
wiło się w Głuszycy ponow-
nie i poprawiło swoje życiów-
ki. Dziękujemy wszystkim 
biegaczom górskim za udział 
w tegorocznych zawodach i 
zapraszamy za rok.

(SJ)

Postraszyły 
mistrzynie
Piłkarki nożne Medyka Ko-
nin pokonały AZS PWSZ Wał-
brzych 4:3 (4:0) w meczu na 
szczycie ekstraligi kobiet. 
Bramki: 1:0 Lilyana Kostova (2), 
2:0 Patrycja Balcerzak (6), 3:0 
Lilyana Kostova (36), 4:0 Natalia 
Pakulska (43), 4:1 Anna Rędzia 
(71), 4:2 Julita Głąb (75), 4:3 Do-
minika Dereń (83). AZS PWSZ za-
grał w składzie: Dąbek, Gradec-
ka, Siwińska (46 Głąb), Mesjasz, 
Aszkiełowicz, Kędzierska, Dereń, 
Ratajczak, Rędzia, Miłek, Rapac-
ka (46 Szewczuk). W kolejnym 
meczu wałbrzyszanki będą po-
dejmowały AZS PWS Biała Pod-
laska (9 września, godz. 16.00).

(RED)

Remis i zwycięstwo
W grupie wschodniej IV ligi 
piłkarskiej Górnik Wałbrzych 
pokonał Piasta Żerniki Wro-
cław 4:3 (2:1), a gole strzelali: 
0:1 Magusiak (25 – k.), 1:1 D.Mi-
chalak (27 – k.), 2:1 Chajewski 
(38), 3:1 Rytko (66), 4:1 Cha-
jewski (86), 4:2 Grabowski (88), 
4:3 Magusiak (90 – k). Górnik: 
Jaroszewski, D. Michalak, Smo-
czyk, Gawlik, Rytko, Chajewski, 
Słapek, Krzymiński (78 Rodzie-
wicz), Młodziński (64 Bogacz), 
Sobiesierski (87 Dec), Migalski. 
W następnej kolejce znakomicie 
zapowiada się mecz Polonia-
-Stal Świdnica - Górnik Wał-
brzych (9 września, godz. 13:00). 
W grupie zachodnie Nysa Zgo-
rzelec zremisowała z Górnikiem 
Boguszów-Gorce 1:1 (1:0), a gole 
strzelali: 1:0 Machowski (7), 1:1 
Woźniak (70). Górnik: M.Jaskó-
łowski, Pryk, Błaszczak, P.Klimek 
(83 M.Klimek), A.Maliszewski, 
W.Choiński (46 W.Klimek), D.Ma-
rut (46 D.Woźniak), J.Maliszew-
ski, K.Zwolenik, R.Bejnarowicz, 
K.Duś. 10 września o godz. 16:00 
Górnik Boguszów-Gorce zagra z 
Górnikiem Złotoryja.

(RED)

Biathloniści z medalami

Rekordowe WRC 2017

Dariusz Baranowski, je-
den z najlepszych polskich 
kolarzy przełomu wieków, 
zjechał do rodzinnego 
Wałbrzycha, a głównym 
punktem programu wizyty 
był wspólny trening z ama-
torami tej dyscypliny pod 
hasłem „Baranowski Tour 
2017”. Górska trasa liczyła 
66 km.

Wystartowano spod Cen-
trum Aktywnego Wypoczyn-
ku Aqua Zdrój na wałbrzy-
skim Białym Kamieniu, gdzie 
później zakończono trening. 
Na trasie znalazła się m.in. 
Pogorzała, Witoszów Górny, 
Zagórze Śląskie, Głuszyca, 
potem był podjazd w kierun-
ku Rybnicy Leśnej, a wresz-
cie Unisław Śląski i wałbrzy-
ski Sobięcin.

- Jestem mile zaskoczo-
ny frekwencją. Stawiła się 
prawie setka zawodników w 
różnym wieku. Byli juniorzy 
młodsi z macierzystego Gór-
nika, ale i mastersi, na czele z 
Radkiem Romanikiem, z któ-

rym 14 lat temu startowali-
śmy w Giro d’ Italia. Najpierw 
tempo było umiarkowane, 
ale od Głuszycy, na podjeź-
dzie, Radek mocniej nacisnął 
na pedały i zaczęła się jazda, 
jak za dawnych lat! Stawka 
trochę się rozciągnęła, ale 
wszyscy byli zadowoleni. Na 
zakończenie podpisywałem 
pamiątkowe certy�katy po-
twierdzające udział w tre-
ningu – opowiedział Tygo-
dnikowi DB2010 popularny 
„Ryba”, obecnie kolarski eks-
pert Eurosportu, w którego 
koszulce wystartował w Wał-
brzychu.

Zapowiedział, że od 
przyszłego roku będzie w 
Wałbrzychu organizował 
wyścigi. Jest to obiecująca 
i budząca nadzieję inicjaty-
wa, zwłaszcza w zestawie-
niu z faktem, że po liczą-
cych się w kraju wyścigach, 
organizowanych niegdyś w 
Wałbrzychu w okresie pro-
sperity tej dyscypliny pod 
Chełmcem, pozostało tylko 

wspomnienie (dotyczy to 
głównie jedynej w Polsce 
górskiej etapówki dla ko-
biet, z nocną Złotą Spinką 
Prezydenta Wałbrzycha, 
wcześniej również dla męż-
czyzn). A kolarstwo wśród 
młodzieży i kibiców można 
spopularyzować właśnie 
przez oglądanie zaciętej i 
efektownej rywalizacji na 
szosie. Wiemy, że kolarstwo 
darzy zainteresowaniem 
prezydent dr Roman Szełe-
mej, co także nastraja opty-
mistycznie. Może wrócą u 
nas dobre czasy tej dyscy-
pliny? 

Warto przypomnieć, że 
Baranowski m.in. 3 razy pod 
rząd zwyciężał w Tour de 
Pologne, był 9. na czasówce 
na Igrzyskach Olimpijskich w 
Atlancie, 12. w Tour de Fran-
ce i 11. w Giro d’Italia oraz 
drugi w Wyścigu Pokoju. 
Jako junior zdobył brązowy 
medal mistrzostw świata w 
drużynie.

Andrzej Basiński

Baranowski rozdaje certy�katy

Dariusz Baranowski z uczestnikami treningu
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USŁUGI

(4) Atrakcyjna pożyczka minimum 

formalności 728874282

(4) Potrzebujesz  gotówki? Za-

dzwoń 728874282

(14 SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA 

- Całodobowo. Tel. 726-005-726. 

Tanio, szybko, profesjonalnie. 

www.speed24h.info. Zapraszamy 

do sklepu przy ul Słowackiego 5 

w Wałbrzychu. 

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(4) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(4) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

KUPIĘ

(5) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

militaria, �gurki i patery z okresu 

PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 

i inne przedmioty. Tel. 604-574-

501.

utrzymania, ogród, cena 49.900, 
kontakt 792-547-662

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 535-416-014

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  

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-3236 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, parter w 4, do remontu, 
cena 125 tys do neg. Tel. 883 334 
481

MS-3267 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 35m2, cena 92 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3265 Piaskowa Góra, 2 poko-
je,  3 piętro, 40m2, cena 105 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 34m2, do remontu, cena 85 
tys. Tel. 883 334 486

MS-3274 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3272 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
46m2, 1 piętro do remontu, cena 
67 tys. Tel. 883 334 481

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

MS-3164 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
70m2, do wprowadzenia, cena 
130 tys. Tel. 883 334 486

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

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

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

MS_3259- Biały Kamień 1pokój 
z kuchnią pow. 33m2, pierwsze 
piętro ogrzewanie gazowe cena 
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3257 Piaskowa Góra 4 poko-
je, pow. 56,70m2 piętro drugie 
cena 137 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS – 3184 Piaskowa Góra kawa-
lerka pow. 19m2, cena 55 tys. zł. 
Tel. 73 111130

MS-3104 Zamojskiego 2 pokoje 
pow. 45m2 do wprowadzenia 
pierwsze piętro, cena 117 tys. zł. 
Tel. 793 111 130

DS-3253 Lubomin dom pow 
około 200m2 idealny dla dwóch 
rodzin. Cena 230 tys. zł. Tel. 793 
111 130

DS-3128 Podgórze dzielnica dom-
ków jedno- rodzinnych, 5 pokoi, 
pow, 127m2, działka 1410m2, do 
wprowadzenia, cena 379 tys. zł. 
Tel. 793 111130    

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
komfortowy dom z 2016 roku w 
świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki 
standard. Zapraszam na prezenta-
cję. Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
Osiedle Piastowskie, 52m2 do 

wprowadzenia w cenie 175,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70 
m2 3 pokoje w cenie 65000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA  Szczaw-
no - Zdrój, wyremontowana 
kawalerka 29 mkw w bardzo 
dobrej lokalizacji - cena 85 000 ! 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA  Gorce, 
zielona okolica, mieszkanie 
2- pokojowe z CO gazowym, do 
wprowadzenia - cena 75 000 do 
negocjacji ! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Podgórze, 
skrajny szereg o powierzchni 136 
mkw z działką 700 mkw i dwoma 
garażami w cenie 260 000 ! Tel. 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Białym Kamieniu, 
dwupoziomowe, Pow. 78 m2, 
CENA 190.000 tys zł, Tel: 519-
121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Podgórzu,dwu-
poziomowe, ogródek, osobne 
wejście, Pow. 98,71 m2, CENA 
145.000 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 Dwupokojo-
we mieszkanie po kapitalnym re-
moncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Piękne, po 
remoncie, gotowe do wprowa-
dzenia mieszkanie w centrum 
Boguszowa,92m2 za 169 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w willowej części 

Szczawna Zdroju. po kapitalnym 

remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 

502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne, 

dwupokojowe, jasne mieszkanie 

w cichej i spokojnej okolicy Bia-

łego Kamienia. Po remoncie. 124 

900zł. Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Luksusowy 

apartament w poniemieckiej willi 

w stylowej lokalizacji Szczawna 

Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród, 

Po remoncie z najwyższej jakości 

materiałów. 116m2 cena 350 

000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 

Czarny Bór pow. 37 m do remon-

tu 2 pokoje, kuchnia, wc. Ładna i 

spokojna lokalizacja, pod domem 

ogródek. Cena 62.000 Tel: 506-

717-014

16. SOWA&VICTORIA Kawalerka 

do remontu Biały Kamień 52.000 

Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 

55m dwa pokoje, duża kuchnia, 

I piętro z ogrodem. Jedlina Zdrój 

110.000 Tel: 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 

po remoncie Sokołowsko. 48m2 2 

pokoje, 3 piętro cena 115000 Tel: 

519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Podzamcze 

mieszkanie w pełni rozkładowe 

2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 

osobno z wc, duży balkon. 40m2 

cena 119000 Tel. 519-121-104

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 

dwupoziomowe na Osiedlu Pia-

stowskim w Świebodzicach 61m2 

3 pokoje cena 228000 

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

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

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 42m2, ogród, par-
ter,  ogrzewanie gazowe, blisko 
Szczawna Zdroju, niski czynsz, 
zadbany budynek, cena 85.000 zł, 
tel: 792-548-210

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

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z 
windą, po remoncie, ogrzewanie 
miejskie, cena 130.000 zł,

Kontakt: 792-548-210

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

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa 
do wprowadzenia, niskie koszty 

R E K L A M A

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
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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  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
44m2,  na Szczawienku, po re-
moncie, cena 105 tys.zł. -  co gaz, 
ogród, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 62 tys.
zł. -  co miejskie, balkon, 4 p(10) 
74 666 42 42, 

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 250tys.
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 po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, 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 
, 43tys.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, 

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 83 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 

GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I 

Z KOMORNIKIEM, KONAKT: 535-

416-014

GŁUSZYCA, 49m2, 2 pokoje, 

parter z ogródkiem, do remontu, 

35 900 zł, tel. do kontaktu: 792 

549 757

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, 42m2, 1 

pokój, do remontu, 49 000 zł, tel. 

do kontaktu: 792 549 757

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 

remoncie, z balkonem, czynsz 180 

zł, cena 91.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 42m2, ogród, par-

ter,  ogrzewanie gazowe, blisko 

Szczawna Zdroju, niski czynsz, 

zadbany budynek, cena 85.000 zł, 

tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-

wanie gazowe, ogród, najlepsza 

lokalizacja, bliska okolica Szczaw-

na Zdroju,  pierwsze piętro, cena 

113.000, kontakt 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z 

windą, po remoncie, ogrzewanie 

miejskie, cena 130.000 zł,Kontakt: 

792-548-210

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

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-

wanie gazowe, pierwsze piętro, 

super lokalizacja, cena 80.000 do 

negocjacji, kontakt: 535-416-014

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  

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. 
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 
259.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, oko-
lice PWSZ, nowe bud., 3 pokoje, 
64m2, parter, wysoki standard, 
C.O. miejskie, cena 159.000zł, 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 –   BIAŁY KAMIEŃ, 
OKOLICE DUBOIS, 3 pokoje, 
71m2, 2 piętro, C.O. gazowe, cena 
139.000zł, 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 69 
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 
189000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje do 
wprowadzenia, Podzamcze, roz-
kładowe, 48m2, 5 piętro, cena 129 
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, 
47m2, Nowe Miasto, 1 piętro, 
cicha okolica, cena 67 tys.zł.  74 
666 42 42, 

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 Podzamcze, 
2 pokoje. 36m2, balkon, parter, 
cena 95 tys.zł.  666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
94m2 na Podgórze, dwupoziomo-
we, stan bardzo dobry, ogród, 145 
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, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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R E K L A M A

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

Zatrudnię 
kierowcę

kategoria B 
(do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

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

Zatrudnię 
elektryka 

znajomość czytania 

schematów elektrycznych, 

prawo jazdy kat.B 

tel. 608614930

CENTRUM URODY DOROTA

 WYNAJMIE 

W  SALONIE 

STANOWISKO  

NA  FRYZJERSTWO  MĘSKIE

  TEL  791-894-799.

ZATRUDNIMY 
 do sprzątania marketu 

budowlanego 
przy ul. Wieniawskiego 

w Wałbrzychu. 
Kontakt pon. – pt. 

w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

Sprzedam 
2 działki budowlane 

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

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

Tel. 501 773 548

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

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

internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.walim.pl) i na stronie 

Urzędu Gminy Walim 
– ( www.walim.pl: menu Dla inwestora – 
Przetargi i ogłoszenia ) został wywieszony 
na okres od 07.09.2017 r. do 29.09.2017 r.

wykaz Nr 13/2017 z dnia 07.09.2017 r. 
nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do dzierżawy, najmu.


