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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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In memoriam - Ku pamięci

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

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Śp. Stefani Witeckiej składa rodzina.

„Wszystko na świecie mija jak sen’’

 Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć 

w pożegnaniu Śp. Jerzego Frach składa rodzina.

Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a, Sokołowsko - ul. Słoneczna 5, 
tel. całodobowy 500 669 070, Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, 

tel: 605 824 211, ,,Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!
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Znaczący spadek temperatur powoduje konieczność dogrzewania 
mieszkań, a to często zwiększa ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Tlenek węgla może za-
bić w każdym momencie. 
Jest on bezwonnym gazem 
o silnych właściwościach 
toksycznych. Dlatego, aby 
zapobiec tragedii, warto 
zainwestować w nowocze-
sny system ogrzewania oraz 
wentylacji swojego mieszka-
nia. Pamiętajmy także o re-
gularnym przeprowadzaniu 
kontroli technicznych prze-
wodów kominowych, insta-
lacji oraz pieców gazowych, 
które służą nam do ogrzewa-
nia mieszkania.

- Jesteśmy w środku 
okresu grzewczego, dlatego 
zwracamy się po raz kolejny 
do wszystkich mieszkań-
ców Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego z apelem. 
Pamiętajmy, aby nie zaty-
kać przewodów wentyla-
cyjnych i dbać o drożność 
przewodów kominowych. 
Niedostateczna wymiana 
powietrza w pomieszczeniu 

może spowodować zatru-
cie się tzw. „czadem”, który 
w zależności od stężenia 
doprowadza do zatrucia 
organizmu, co skutkuje bó-
lami głowy, wymiotami, a 
w poważniejszych przypad-
kach śpiączką, a nawet zgo-
nem. Należy także w ciągu 
dnia kilka razy przewietrzyć 
mieszkanie. Bardzo ważne 
jest abyśmy zawsze przed 
sezonem grzewczym pod-
dali kontroli urządzenia, 
którymi ogrzewamy miesz-
kanie. Konserwację pieca 
gazowego oraz instalacji 
gazowej powinien wykonać 
specjalista. To samo doty-
czy sprawdzenia przez ko-
miniarza,  czy w kominach 
spalinowych, dymowych 
i wentylacyjnych jest do-
stateczny ciąg powietrza i 
czy spaliny nie wracają do 
naszego mieszkania. Jeże-
li nie mamy wymaganych 
uprawnień, nie wykonujmy 

samodzielnych przeróbek 
oraz napraw instalacji ga-
zowej. Prace konserwacyjne 
powinien wykonać specja-
lista. Nie używajmy także 
urządzeń, które nie posia-
dają atestu. Pamiętajmy, 
aby nie pozostawiać bez 
opieki włączonej kuchenki 
gazowej, czy też piekarnika. 
Przypilnujmy dzieci, aby nie 
bawiły się pokrętłami w tych 
urządzeniach. Do pieców 
węglowych nie wrzucajmy 
wszystkiego, co się da. Sami 
nie zaśnijmy z papierosem 
odpalonym w ręku, który 
może spowodować pożar. 
W przypadku gorszego sa-
mopoczucia wywołanego 
prawdopodobnym podtru-
ciem tlenkiem węgla nie-
zwłocznie udajmy się do 
lekarza – wyjaśnia sierż. szt. 
Marcin Świeży, O�cer Praso-
wy Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Uważaj na czad!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. 
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie 
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Ja-
nina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

tel. 693-788-894, 784-609-208

17 lutego -BOLESŁAWIEC, 18 lutego - WROCŁAW, 
19 lutego - LUBIN i GŁOGÓW, 20 lutego - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!
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Na terenie Powiatu 
Wałbrzyskiego od ponad 
dwóch lat funkcjonuje 
Sieć Współpracy i Samo-
kształcenia „Pro�laktyka 
i Wychowanie”. Uczestni-
kami sieci są nauczyciele, 
pedagodzy, psycholodzy, 
wychowawcy ze szkół, 
przedszkoli i placówek 
oświatowych. Spotkania 
odbywają się na terenie 
Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nej.

Prace koordynuje Ewa 
Perlik – pedagog, doradca 
zawodu z poradni. Mottem 
przewodnim sieci są słowa 
Heraklita z Efezu: jedyną sta-
łą rzeczą w życiu jest zmiana. 
Spotkania – w zależności 
od potrzeb - mają charakter 
zajęć warsztatowych, wy-
kładów tematycznych oraz 
dyskusji.

 - Głównym celem pracy 
sieci jest wymiana doświad-
czeń, rozwijanie umiejęt-
ności i poszerzanie wiedzy 
z zakresu pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej 
udzielanej dzieciom i mło-
dzieży. Uczestnicy szczegól-

nie cenią sobie możliwość 
bezpośrednich kontaktów, 
podzielenia się codzien-
nymi  problemami. Nowy 
rok szkolny przyniósł spo-
ro zmian w organizowaniu 
pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej. Spotkania 
osób zaangażowanych bez-
pośrednio w pracę z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i jednocześnie 
odpowiedzialnymi za orga-
nizowanie pomocy na tere-
nie szkół, przedszkoli oraz 
placówek wpływają pozy-
tywnie na wdrażanie zmian, 
służą prezentacji wypraco-
wanych rozwiązań. W trakcie 
zajęć w tym roku szkolnym 
omówione już zostały kie-
runki zmian w pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. 
Celem planowanych i wdra-
żanych zmian w systemie 
pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej jest mak-
symalne włączenie uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SPE) w śro-
dowisko szkolne (rówieśni-
cze). Kluczowym kierunkiem 
podejmowanych działań 
jest inkluzja rozumiana jako 

W sieci pomocy

wieloetapowy proces umoż-
liwiania osobom z niepełno-
sprawnościami pełne funk-
cjonowanie w otoczeniu. 
Planowane zmiany są ukie-
runkowane na zaspokojenie 
fundamentalnej potrzeby 
człowieka, jaką jest przyna-
leżność, stąd główny nacisk 
został położony na stwo-
rzenie w szkole warunków 
umożliwiających każdemu 

uczniowi współuczestnicze-
nie w procesie nauczania i 
wychowania. Takie podej-
ście zakłada, że szkoła sta-
nowi laboratorium doświad-
czeń życiowych i umożliwia 
kształtowanie kluczowych 
kompetencji o charakterze 
transferowalnym (wykorzy-
stywanych w różnych dzie-
dzinach, np. umiejętności 
komunikacyjne, zarządzania 

czasem, organizacji wła-
snego warsztatu pracy, itp.) 
i nie można pozbawić do-
stępu do nich tych, którzy 
szczególnie ich potrzebują. 
Nowy model pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej 
zakłada ścisłą współpracę 
poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, przedszkola, 
szkoły, rodziców w procesie 
diagnozowania uczniów. 

Proces rozpoznawania po-
trzeb, możliwości i poten-
cjału rozwojowego dziecka 
powinien być zgodny z za-
łożeniami modelu biopsy-
chospołecznego, a ocena 
funkcjonowania powinna 
być wieloaspektowa i wielo-
specjalistyczna. Zapewni to 
podniesienie jakości i sku-
teczności wsparcia zapew-
nianego dzieciom i młodzie-
ży w systemie oświaty. 

Do udziału w pracy sie-
ci zapraszamy wszystkich 
chętnych nauczycieli, wy-
chowawców i pedagogów. 
Zgłoszenia przyjmowane 
są telefonicznie lub drogą 
mailową – podkreśla Regina 
Marciniak, dyrektor Powiato-
wej Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej z siedzibą 
w Walimiu.

Do Powiatowej Poradni 
Pedagogiczno – Psycholo-
gicznej przy al. Wyzwolenia 
24-22 w Wałbrzychu, zapra-
szamy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00, tel. (74) 84 60 563, 
e-mail: sekretariat@pppp.
walbrzych.pl.

(AS)

W Wałbrzychu moż-
na już korzystać z nowej 
wersji darmowej aplikacji 
mPay, która pozwala pła-
cić za parkowanie telefo-
nem komórkowym. Aktu-
alizacja wprowadza szereg 
zmian i usprawnień, w tym 
znacznie poprawioną er-
gonomię użytkowania. Po-
zwala też na szybkie zloka-
lizowanie zaparkowanego 
pojazdu oraz łatwe kon-
trolowanie czasu postoju.

Płatności za parkowanie 
przy użyciu aplikacji mPay 
są dostępne w Wałbrzychu 
już od 2012 roku. Teraz kie-
rowcy mogą korzystać z 
udoskonalonej wersji tego 
rozwiązania. Po uruchomie-
niu aplikacji można znacznie 
prościej przełączać się po-
między trzema dostępnymi 
metodami parkowania i od 
razu wybrać tę, która jest dla 
nich w danej sytuacji najbar-
dziej odpowiednia: bez limi-
tu, na czas lub na kwotę. Z 

poziomu tego samego ekra-
nu kierowcy mają dostęp 
do wszystkich kluczowych 
funkcji usługi, jak dodawa-
nie i edytowanie pojazdów, 
historia transakcji czy cennik 
strefy płatnego parkowania. 
Aplikacja pozwala też w do-
wolnym momencie spraw-
dzić aktualny koszt parko-
wania, ile czasu upłynęło od 
jego rozpoczęcia oraz kiedy 
zostanie ono automatycz-
nie zakończone. Za postój 
kierowcy mogą płacić kartą 
płatniczą lub środkami, któ-
rymi wcześniej zasilili swoją 
elektroniczną portmonetkę.

Dodatkowym udogod-
nieniem w najnowszej wer-
sji usługi jest możliwość 
korzystania z geolokalizacji. 
W ten sposób kierowcy nie 
musza samodzielnie okre-
ślać właściwego miasta i 
strefy parkowania. W każdej 
chwili mogą też użyć funkcji 
„Znajdź auto”, która pozwala 
szybko zlokalizować zapar-

kowany samochód na pod-
stawie współrzędnych GPS. 
Przydatną nowością jest 
również specjalny formularz, 
za pomocą którego można 
zamówić naklejkę potrzebną 
do oznaczenia pojazdu. Wy-
starczy wypełnić go swoimi 
danymi, aby otrzymać dar-
mową przesyłkę.

– Nowe płatności za par-
kowanie powstały praktycz-
nie od podstaw. Podczas ich 
projektowania uwzględnili-
śmy wiele sugestii naszych 
użytkowników, zarówno 
prywatnych, jak i �otowych 
- mówi Maciej Orzechow-
ski, prezes zarządu mPay 
S.A. – Głównym elementem 
usługi pozostają płatności, 
ale chcemy, żeby aplikacja 
ułatwiała wykonywanie tak-
że innych czynności związa-
nych z parkowaniem. Stąd 
m.in. szersze niż dotychczas 
wykorzystanie geolokali-
zacji. Już teraz pracujemy 
nad kolejnymi, przydatnymi 

Prostsze płatności 
za parkowanie w Wałbrzychu

muszą samodzielnie wpisy-
wać w aplikacji planowane-
go czasu postoju, ani kwoty, 
którą zamierzają wydać. Wy-
starczy przesunąć palcem po 
ekranie, aby za pomocą spe-
cjalnego wskaźnika określić 

odpowiednią wartość. Jeżeli 
kierowca wróci do pojaz-
du wcześniej niż planował, 
może zatrzymać naliczanie 
opłaty za pomocą jednego 
dotknięcia ekranu telefonu.

(ŁB)

funkcjami  – dodaje Orze-
chowski.

Najszybszą z dostępnych 
w mPay metod płatności za 
parkowanie jest „Bez limitu”. 
Kierowcy mogą dzięki niej 
całkowicie uniknąć koniecz-
ności przewidywania jak dłu-
go zajmie im postój i płacą 
tylko za jego faktyczny czas. 
Wystarczy, że wysiadając z 
auta rozpoczną naliczanie 
opłaty przyciskiem start, a po 
powrocie zatrzymają je doty-
kając przycisku stop. W każ-
dej chwili mogą też spraw-
dzić, ile czasu pozostało do 
zakończenia obowiązywania 
strefy płatnego parkowania. 
Jeżeli nie zatrzymają nalicza-
nia opłaty przed jego upły-
wem, aplikacja zrobi to au-
tomatycznie o właściwej dla 
wałbrzyskiej strefy godzinie.

Dzięki nowemu interfej-
sowi gra�cznemu korzysta-
nie z pozostałych metod 
rozliczania parkowania jest 
równie proste. Kierowcy nie 
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 skorzystaj z naszej oferty

osobiście ul. Bolesława Chrobrego 2/1 w Wałbrzychu

informacja telefoniczna 

74 307-07-37 , 793-793-005
lub pod linkiem www.gotowkapolska.pl/a� /beatus

CENTRUM

KREDYTOWO-  POŻYCZKOWE

70 produktów � nansowych

R E K L AMA

Utrudniona praca
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego informuje, że - z 
uwagi na trwający remont 
– mogą wystąpić utrud-
nienia w pracy Działu Ko-
munikacji I Transportu 
Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu. - Prace re-
montowe będą trwały przez 
około 2 tygodnie, a za utrud-
nienia przepraszamy – pod-
kreślają członkowie Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego.

(RED)

Kobietą być
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego oraz Wójt Gminy 
Walim zapraszają na kon-
cert z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet. 
Koncert „Kobietą być” za-
planowany został na 8 mar-
ca 2018 r., na godz. 18.00 w 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu przy ul. Bocznej. 
W programie utwory w wy-
konaniu Aurelii Sobczak, 
Stanisława Górki i Barbary 
Droździńskiej.

(RED)

Pod patronatem 
starosty
Z okazji międzynarodowe-
go dnia języka ojczystego, 
Centrum Kultury-Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy organizuje w 
sobotę 24 lutego o godz. 
10.00 VI dyktando miej-
skie. Wydarzenie objęli pa-
tronatem honorowym staro-
sta wałbrzyski Jacek Cichura 
oraz burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód. Do sprawdzenia 
swoich umiejętności orto-
gra�czno-interpunkcyjnych 
organizatorzy zapraszają 
tym razem mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego, któ-
rzy ukończyli 13 rok życia. 
Zgłoszenia przyjmowane 
są do 21 lutego 2018 r. Do 
godz. 17.00 w siedzibie CK-
-MBP w Głuszycy przy ul. 
Grunwaldzkiej 26 oraz za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: ckmbp@interia.
pl. Ilość miejsc ograniczona. 
O uczestnictwie w konkur-
sie decyduje kolejność zgło-
szeń. Regulamin dostępny 
jest na stronie www.ckmbp.
gluszyca.pl oraz poniżej. 
Szczegółowe informacje 
udzielane są pod nr tel. 74 84 
56 334 w.12.

(SJ)

W �nale plebiscytu Oso-
bowość Roku 2017 znalazło 
się dwóch samorządowców 
z Powiatu Wałbrzyskiego: 
starosta Jacek Cichura i wi-
cestarosta Krzysztof Kwiat-
kowski. Panowie wygrali w 
kategorii samorząd i spo-
łeczność lokalna w wałbrzy-
skim powiecie ziemskim i 
grodzkim.

Po podsumowaniu wyników 
głosowania w I etapie starosta 
Jacek Cichura zajął 5 miejsce w 
województwie, a wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski upla-
sował się na drugiej pozycji. 

Warto podkreślić, że Krzysztofa 
Kwiatkowskiego – startującego 
z liczącego ponad 56 tysięcy 
mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego, wyprzedził w wo-
jewództwie tylko Marek Dera, 
reprezentujący liczący ponad 
631 tysięcy mieszkańców Wro-
cław. Taki wynik to niewątpliwy 
sukces obu samorządowców 
z Powiatu Wałbrzyskiego. Kto 
otrzyma tytuł Osobowość Roku 
2017 dowiemy się 15 lutego po 
godzinie 20.00. Wtedy zakoń-
czy się głosowanie w etapie �-
nałowym.

(GŁ)

30 stycznia 2018 roku 
powiatowi radni spotkali się 
na XXXIV Sesji Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego. W porządku 
obrad największe zaintere-
sowanie i dyskusję wzbudzi-
ły: uchwała w sprawie usta-
lenia zasad i wysokości diet 
dla radnych Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego oraz zwrotu 
kosztów podróży, a także 
uchwała w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego.

W kwestii diet Klub Rad-
nych Ziemi Wałbrzyskiej 
przedstawił projekt uchwały, 
mający na celu zdyscyplino-
wanie oraz zmotywowanie 
do pracy i nagrodzenie naj-
bardziej zaangażowanych 
radnych poprzez takie ustale-
nie wysokości diet, aby radni 
pracujący dodatkowo w ko-
misjach Rady Powiatu Wał-
brzyskiego otrzymywali wyż-
sze uposażenie aniżeli radni, 
których aktywność ogranicza 
się wyłącznie do udziału w se-
sjach Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego. Uchwała wprowadziła 
również kary w postaci potrą-
ceń za opuszczanie posiedzeń 
rady, komisji, czy zarządu.

W sprawie uzupełnienia 
składu Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Wałbrzyskie-

Wałbrzyscy starostowie 
w �nale plebiscytu 
„Osobowość roku 2017”

XXXIV Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

go, klub radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego zgło-
sił swojego kandydata – rad-
nego Arkadiusza Muchę, zaś 
zgłoszony przez Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej rad-
ny Leonard Górski zrezygno-
wał z kandydowania.

- W sprawie diet uważamy, 
że radni najbardziej aktywni 

powinni otrzymywać wyższe 
uposażenie niż ci, którzy nie 
chcą pracować na rzecz miesz-
kańców powiatu wałbrzyskie-
go. Dieta nie jest wynagro-
dzeniem jak sądzą niektórzy, 
a zwrotem kosztów podróży 
i utraconej przez pełnienie 
mandatu możliwości zarobku 
– radny który pracuje np. w 

Komisji Rewizyjnej musi sta-
wiać się na jej posiedzeniach 
nawet kilka razy w miesiącu, 
a drugi stawia się tylko raz w 
miesiącu lub nawet rzadziej 
na sesjach rady i ma mieć taką 
samą dietę – to jest niespra-
wiedliwe i postanowiliśmy 
to zmienić. W kwestii składu 
Komisji Rewizyjnej uważam, 

że opozycja od dłuższego 
czasu dąży do destabilizacji 
prac Rady Powiatu, ponieważ 
nie ma żadnych merytorycz-
nych argumentów przeciw-
ko naszemu Zarządowi. Klub 
Radnych PO zobowiązał się 
na piśmie, że zgłosi przedsta-
wiciela do prac Komisji Re-
wizyjnej pod warunkiem, że 
jako pierwszy uczyni to Klub 
Radnych PSL, ale pomimo 
tego, że PSL wywiązał się i 
zgłosił kandydata, to opozy-
cja nie oddelegowała swojego 
przedstawiciela. W mojej opinii 
jest to kolejny przykład obłu-
dy, braku honoru i powagi ze 
strony tych radnych. Przypo-
mnę, że jeden z opozycyjnych 
radnych twierdzi, że jego prio-
rytetem jest działanie na rzecz 
mieszkańców Czarnego Boru, 
w którym mieszka, a jedno-
cześnie zarzuca Zarządowi Po-
wiatu „bezmyślne sięganie po 
kredyty”, które zaciągnęliśmy 
na inwestycje takie, jak… bu-
dowa obwodnicy, czy remont 
ul. Głównej w Czarnym Borze. 
Wraz ze swoim klubem nie 
głosuje za uchwałą budżetową 
zawierającą powyższe inwesty-
cje w jego gminie, a następnie 
chwali się w mediach, że są one 
jego zasługą! –mówi wicesta-
rosta Krzysztof Kwiatkowski.

(GŁ)
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Pada śnieg, co w lutym 
nie powinno budzić żadnego 
zdziwienia, a jednak wzbu-
dziło do tego stopnia, że sły-
szałem i czytałem w mediach 
o nagłym ataku zimy. Przed 
laty, kiedy byłem 16-letnim 
młodzieńcem, śnieg z regu-
ły padał od końca listopada 
do początków marca i w 
nikim nie wywoływało to 
jakiegokolwiek zdziwienia 
lub zaskoczenia. Pamiętam, 
że wówczas na organizowa-
nych prywatkach wielkim 
hitem była romantyczna pio-
senka zatytułowana „Tombe 
la neige” (Pada śnieg), śpie-
wana przez francuskiego 
piosenkarza Salwatore Ada-
mo, która wówczas umożli-
wiała nam przytulanie się do 
dziewczyn, z którymi tańczy-
liśmy w celowo przyciemnio-
nych pokojach. Poddawały 

Tombe la neige, czyli pada śnieg
Janusz
Bartkiewicz

się tym naszym zabiegom 
bez oporu, ponieważ nie-
wątpliwie i na nie działał 
niesamowicie romantyczny 
klimat melodii i głosy wy-
konawcy. Mógłbym napisać 
więcej, ale nie dam się po-
nieść wspomnieniom z oba-
wy, aby którejś z wówczas 
adorowanych nie przyszedł 
do głowy pomysł i w ramach 
durnowatej akcji #MeToo 
nie zechciała oskarżyć któ-
regoś z nas o molestowanie, 
co przecież w istocie było 
tylko niewinnym, ale jedno-
cześnie obopólnym, �irtem. 
Uciekam jednak od tych sen-
tymentalnych wspomnień, 
bo przywołuje mnie brutal-
na rzeczywistość…

Kilka dni temu w Wał-
brzychu też padał śnieg, 
czego efektem było przy-
krycie białym puchem wał-
brzyskich chodników, które 
- jak powszechnie wiadomo 
- przeznaczone są dla ruchu 
pieszych, który w takich wa-
runkach bywa niekiedy szcze-
gólnie utrudniony, a nawet 
zdarza się, że niebezpieczny 

dla zdrowia. Dlatego też już 
wiele lat temu wymyślono, 
aby ten z pozoru niewinny 
puch usuwać i dodatkowo 
chodniki posypywać pia-
skiem, by użytkowników tych 
ciągów pieszych nie narażać 
na stres lub uszczerbek na 
zdrowiu. Mając to na uwadze, 
a nie mając własnych służb 
dbających o zimowy stan 
chodników (kiedyś były, ale 
widać przeszkadzały), władze 
miasta ogłaszają przetargi, 
które z reguły wygrywają �r-
my „zimowego utrzymania 
dróg”, oferujące swe usługi 
w najbardziej korzystnej dla 
miasta cenie. I fajnie jest, a 
w zasadzie być powinno. 
Bo jak jest, przekonałem się 
kiedy - jak każdego ranka od 
12 lat - wyszedłem z domu, 
aby sobie raźno pomasze-
rować tzw. obwodnicą Pod-
zamcza, czyli aleją Podwale i 
ulicą Wieniawskiego w Wał-
brzychu. Już po pierwszych 
krokach zauważyłem ślady 
protektorów ciągnika, który 
prawdopodobnie miał od-
śnieżyć chodniki, ale z uwagi 

na naprawdę cieniutką raczej 
warstwę śniegu, wcale go nie 
usunął, tylko ubił powodując 
tym samym, że stał się on 
niesamowicie śliski, efektem 
czego było, co najmniej, 8 
moich pociesznych wygiba-
sów, ratujących mnie przed 
upadkiem. Tylko dzięki temu, 
że - mimo swych lat - zacho-
wuję w miarę wysoką spraw-
ność �zyczną, nie zaliczyłem 
tak zwanej gleby i czegoś 
sobie nie połamałem. A sta-
ło się tak dlatego, że na tym 
ubitym przez ciągnik śniegu 
nie było ani jednego ziarnka 
piasku, co dowodnie świad-
czyło o tym, że ciągnik z płu-
giem przejechał, ale piaskiem 
nie posypał. Działo się to w 
poniedziałek (05.02.2018 r. o 
godz. 9.20). Następnego dnia 
znów na te swoje marszobie-
gi wyszedłem i tym razem 
zauważyłem, że chodnik jest 
piaskiem posypany. Moja ra-
dość trwała jednak sekundy, 
albowiem od razu rzuciło mi 
się w oczy, że ktoś kto ten 
chodnik (na całej długości 
marszu: Forteczna, Wieniaw-
skiego, al. Podwale, Fortecz-
na) piaskiem posypywał, czy-
nił to w zadziwiający sposób, 
a konkretnie tak, że średnio 
co 2 metry rzucił kupkę pia-
sku. Nie chce mi się wierzyć, 
że robił to ktoś, kto jest zdol-
ny stawiać dwumetrowe kro-
ki, przez co zdawało mu się, 
iż sypiąc piachem w ten spo-
sób, robi to jak najbardziej 
właściwie. Mnie się jednak 
wydaje, że musiał to być jakiś 
wyjątkowy tuman, albo ktoś 
bardzo oszczędny, bo wie-
dzący, że oszczędność jest 
istotnym elementem zysku. 
Stawiam dolary przeciw orze-
chom na to drugie. Chociaż 
z drugiej strony zauważyłem 
też elementy bezmyślności 
w postępowaniu tego kogoś, 
ponieważ przy każdej wiacie 
przystankowej piasek sypał 
nie tam gdzie chodzą ludzie, 
ale na ścieżce rowerowej 
przechodzącej za wiatą. Przy-
znać muszę, że nie wiadomo 
dlaczego, ale w tych właśnie 
miejscach czynił to nader ob-
�cie, przez co te niewielkie 
fragmenty ścieżki rowerowej 
posypane były tak, jak powin-
ne być posypane chodniki. Z 
rozmyślenia nad tym dziw-
nym stanem rzeczy wyrwał 
mnie dźwięk silnika dużego 

traktora z pługiem, który z 
szybkością pomiędzy 10 a 20 
km/h przemieszczał się po 
chodniku ul. Wieniawskiego 
z kierunku od Piaskowej Góry 
do skrzyżowania ulic Gagari-
na, de Gaulle'a i al. Podwale. 
Pług był oczywiście opusz-
czony, ale ponieważ śnieg był 
już wcześniej odgarnięty, to 
pojazd ten ubijał dodatkowo 
to, co na chodniku pozostało, 
przez co darmowe lodowisko 
miałem jak nic zapewnione.

Mówiąc szczerze zago-
towałem się i zadzwoniłem 
do Straży Miejskiej w Wał-
brzychu by zapytać, czy jako 
organ prezydenta miasta 
monitoruje jak �rma, która 
podpisała umowę o odśnie-
żanie wałbrzyskich ciągów 
komunikacyjnych, wypełnia 
swoje zobowiązania, za któ-
re przecież miasto jej płaci i 
to chyba niemałe pieniądze. 
Zresztą pochodzące także i 
z moich podatków. Niestety, 
nie mogłem dogadać się z 
dyżurnym straży miejskiej, 
ponieważ nie słyszał, co do 
niego mówię z powodu ja-
kichś trzasków w słuchaw-
kach telefonu… Miałem – 
na jego prośbę - zadzwonić 
później, ale odpuściłem, do-
chodząc do przekonania, że 
jeżeli patrole straży miejskiej 
(a chyba takie po Podzamczu 
chodzą) nie widzą tego co ja, 
to nie ma sensu, aby tam do 
nich dzwonić i informować o 
tym, co winni widzieć z obo-
wiązku. To, co tu opisałem 
nie jest czymś przypadko-
wym, albowiem na począt-

ku zimy, kiedy śnieg sypnął 
raczej ob�cie, było również 
ślisko i bez piachu. Zadzwo-
niłem wówczas do urzędnika 
odpowiedzialnego za stan 
wałbrzyskich ulic i dowie-
działem się, że za odśnieża-
nie odpowiada zakontrakto-
wana �rma zewnętrzna, ale 
on podejmie interwencję w 
zgłoszonej przeze mnie spra-
wie. Na drugi dzień miałem 
okazję oglądać akcję odśnie-
żania tego samego ciągu ulic 
na Podzamczu, w wykonaniu 
operatora małego ciągnika z 
pługiem, który dzielnie prze-
mieszał się po odśnieżonym 
już wcześniej chodniku, z 
tym, że z umieszczonej z tyłu 
skrzyni na piach nie wysypało 
się chociażby ziarenko. Ktoś 
tu kogoś robi w przysłowio-
we bambuko i oszczędza-
jąc na paliwie (odśnieżanie 
odśnieżonych chodników 
powoduje zmniejszone spa-
lanie benzyny) i piachu, na co 
służby podległe prezydento-
wi Wałbrzycha absolutnie nie 
zwracają uwagi. Mam zatem 
dla niego propozycję, aby 
swych urzędników wygonił 
z taczkami zza biurek do od-
śnieżania. Taniej i bardziej 
skutecznie będzie.

www.janusz-bartkiewicz.eu

PS.
A gdyby Pan Prezydent 

zechciał, to mogę mu zapre-
zentować bogatą �lmową i 
fotogra�czną dokumentację 
opisanej przeze mnie histo-
rii.
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Nie ważne czy jest mała, 
czy duża. Najważniejsze, 
żeby spełniała Twoje ocze-
kiwania. Współtworząc 
swoją wymarzoną kuchnię 
ze Studiem Mebli Kuchen-
nych Komfort Kuchnie 
przy ul. Długiej 39 w Wał-
brzychu masz pewność, że 
będzie to miejsce wyjątko-
we w Twoim domu.

Znasz to uczucie, kiedy 
wchodzisz do kuchni w swo-

im domu lub mieszkaniu 
i… chcesz jak najszybciej z 
niej wyjść? Od lat widzisz to 
samo: te same fronty, szafki, 
szu�ady i blaty. Niby nie są 
zniszczone, ale jednak nie 
możesz już na nie patrzeć. I 
nie masz ochoty w tym miej-
scu tworzyć popisowych dań 
oraz zwykłych, codziennych 
posiłków. Nie wiesz co zro-
bić, by serce Twojego domu 
zabiło z nową, pozytywną 

energią? Nie wiesz jak spra-
wić, by Twoja kuchnia znów 
stała się oazą, w której chwi-
le wytchnienia przy rodzin-
nym stole znajdą wszyscy 
domownicy? W takiej sytu-
acji zwróć się po pomoc do 
fachowców ze Studia Mebli 
Kuchennych Komfort Kuch-
nie przy ul. Długiej 39 w Wał-
brzychu.

- Wszystkich poszuku-
jących wyjątkowych mebli 

Komfort Kuchnie – z nami zadbaj o serce swojego domu

zapraszamy do Komfort 
Kuchnie – profesjonalnego 
studia mebli kuchennych z 
siedzibą przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu, które oferu-
je swoim klientom szerokie 
spektrum różnorodnych 
rozwiązań systemów ku-
chennych wykonywanych 
pod wymiar. Od lat współ-
pracujemy z renomowany-
mi producentami z kraju i z 
zagranicy. Między innymi z 

Wolsztyńską Fabryką Mebli 
oraz niemieckimi �rmami 
Nobilia i Sachsen Kuchen. 
Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu nasza �rma 
sprosta najbardziej wygóro-
wanym wymaganiom klien-
tów, którym zapewniamy 
swobodę w procesie tworze-
nia ich wymarzonej kuchni. 
Dodatkowym atutem �rmy 
jest aż pięcioletnia gwaran-
cja udzielana na cały asor-

tyment. Wszystkich, którzy 
cenią sobie najwyższą jakość 
produktu i najwyższe stan-
dardy obsługi klienta, zapra-
szamy do profesjonalnego 
studia mebli kuchennych 
Komfort Kuchnie przy ul. Dłu-
giej 39 w Wałbrzychu oraz 
do kontaktu pod numerami: 
74 066 03 39 i 601 77 13 57 
zapraszają właściciele Studia 
Mebli Kuchennych Komfort 
Kuchnie w Wałbrzychu.

Szczawno-Zdrój

Rada Miejska w Szczaw-
nie-Zdroju, uchwałą z 
11 października 2017 r. 
nadała Atsuko Seta tytuł 
Honorowego Obywatela 
Szczawna-Zdroju. Uro-
czysta gala z okazji przy-
znania tytułu odbyła się 6 
lutego 2018 roku w szcza-
wieńskim Teatrze Zdrojo-
wym.

Atsuko Seta to japońska 
pianistka światowej sławy, 
laureatka prestiżowych na-
gród. W 1977 roku ukończyła 
studia pianistyczne na Wy-
dziale Muzyki przy Uniwersy-
tecie Osaka Kyoiku. W 1978 
roku ukończyła studia po-
dyplomowe, rozpoczynając 
karierę pianistyczną. W 1996 
roku Atsuko Seta zdobyła 
główną nagrodę podczas 
Międzynarodowego Konkur-
su Muzyki Masterplayers we 
Włoszech i ukończyła studia 
z tytułem magistra w Mię-
dzynarodowej Akademii Mu-
zycznej we Francji. Od 1997 
roku występuje w Europie 
każdego roku, współpracu-
jąc z Filharmonią Sudecką w 
Wałbrzychu, gdzie gra kon-
certy pianistyczne.

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Piosenki Włodzimierza Wy-
sockiego i Leonarda Cohena 
w wykonaniu Janusza Kaspro-
wicza i Stanisława Marinczenki 
- 15.02, godz. 19.00, bilety: 25 zł.
Koncert w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu 
- 16.02, godz. 11:30.Bilety do 
nabycia w kasie Filharmonii w 
Wałbrzychu.
„Ostatnie takie trio” - występ 
kabaretu Ani Mru Mru - 23.02, 
godz. 17:30, bilety: 60 zł.
Spektakle teatralne dla szkół - 
26.02, godz. 9:00 - 14:00.
Miłośnicy komedii powinni zare-
zerwować sobie czas 10 marca, 
bowiem tego dnia o godz.: 16.00 
na scenie Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju wystawiona 
zostanie spektakl Elżbiety Jo-
dłowskiej „Klimakterium 2 czy-
li Menopauzy Szał”.
A 26 marca o godz. 19.00 zo-
stanie pokazana „Przygoda z 
ogrodnikiem” - czarna kome-
dia z zaskakującą puentą wy-
bitnego kanadyjskiego autora 
- Norma Fostera. Znany jest on 
polskiemu widzowi z takich hi-
tów scenicznych jak: Premiera, 
Old Love, Randka w Ciemno na 
dwie pary, Długi ŁYKend, czy 
Między łóżkami.

(RED)

14 lutego to w życiu 
zakochanych szczegól-
na data. I mogą ten wy-
jątkowy dzień spędzić w 
Szczawnie-Zdroju.

 - Od godz. 12:00 do 
17:00 zachęcamy wszystkich 
mieszkańców i turystów do 
wspólnej zabawy. Na dep-
taku przy ul. Kościuszki 17 
czekać na Was będzie foto-
budka z gadżetami i wielkim 
napisem LOVE, pokaz tańca 
uczniów Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju oraz naj-
słynniejsze sceny miłosne 
w literaturze czytane przez 
zaproszonych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Ta-

deusza Boya-Żeleńskiego 
w Szczawnie-Zdroju gości. 
A to wszystko w rytmie naj-
bardziej romantycznych 
piosenek z �lmów. Uwaga! 
Spośród wszystkich zdjęć 
to właśnie Wy za pośrednic-
twem Facebooka wybierze-
cie najlepsze, a uwiecznieni 
na nim zakochani zgarną na-
grodę – wycieczkę do Pragi! 
Kto wie, może randka w na-
szym mieście sprowokuje do 
zaręczyn na Moście Karola? 
Zapraszamy, tym bardziej, 
że udział w tym wydarzeniu 
jest bezpłatny – zachęcają 
organizatorzy walentynek w 
Szczawnie-Zdroju.

(KT)

Atsuko Seta honorowym 
obywatelem Szczawna-Zdroju

- Wielkim dla nas wy-
różnieniem jest to, że tej 
światowej klasy pianist-
ka osiedliła się właśnie w 
Szczawnie-Zdroju. 6 lutego, 
podczas uroczystej gali w Te-
atrze Zdrojowym, zapewniła 
nam pełną dawkę muzycz-
nych wzruszeń i uniesień. 
Koncert w jej wykonaniu nie 
obył się bez bisów. Niespo-

dzianką był również występ 
jej męża. Wszystkim przy-
byłym na tę uroczystość 
gościom serdecznie dzięku-
jemy, a pani Atsuko raz jesz-
cze gratulujemy i liczymy na 
większą ilość koncertów w 
naszym mieście – podkreśla 
Marek fedoruk, burmistrz 
Szczawna - Zdroju.

(KT)

Atsuko Seta odebrała tytuł Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju 
z rąk burmistrza Marka Fedoruka i przewodniczącej Rady Miejskiej 
Szczawna Zdroju Ramony Bukowskiej (fot. Robert Bajek).

Szczawieńskie 
walentynki 
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ZAPRASZA

pracodawców na spotkanie informacyjne 
dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

które odbędzie się: 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 

przy ul. Ogrodowej 5B, w sali 123 (I piętro), w godz. 10.00 – 12.00.

Spotkanie adresowane jest do pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą 
działalność na terenie powiatu m. Wałbrzych lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają 
z udziałem środków KFS inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub 
kompetencji osób pracujących w fi rmie.

W trakcie spotkania omówimy m.in.:
• podstawowe zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
• ogólne zasady ogłoszonego przez tut. Urząd konkursu wniosków,
• przyjęte przez tut. Urząd kryteria oceny wniosków,
• najczęstsze problemy, trudności jakie dotychczas pojawiały się przy składaniu 

wniosków o dofi nansowanie KFS.

W terminie do 5 lutego 2018r. należy przesłać na adres 
katarzyna.bylicka@urzadpracy.pl

kartę zgłoszeniową stanowiącą potwierdzenie udziału w spotkaniu. 
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl 
z zakładki Aktualności „25.01.2018r. - Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego”. Ilość miejsc ograniczona.

R E K L AMA

„Brama Niebiańskiego 
Spokoju” Zbigniewa Domi-
no to interesujący dziennik 
z literackiej podróży do Chin 
w 1985 roku. Autor skorzy-
stał z zaproszenia chińskiego 
związku literatów i z kilku-
osobową grupą pisarzy przez 
miesiąc miał sposobność po-
dróżować po tej nieogarnio-
nej przestrzeni. Wprawdzie 
po powrocie uświadomił 
sobie, że na poznanie prze-
ogromnych Chin nie starczy-
łoby życia, ale przynajmniej 
ma jakieś wyobrażenie o tym 
przeludnionym hegemo-
nicznym mocarstwie.

W Pekinie miał okazję 
zobaczyć „Letni Pałac”, pod-
miejską rezydencję man-
dżurskiej dynastii Tsing z 
XVIII wieku, a obok niego 
fantastyczny Letni Park, 
szczytowe osiągnięcie sztu-
ki ogrodowej. Czego tam 
nie ma?! Rozliczne kanały, 
stawy, stawiki, mosty, pago-

Zanim wybierzemy się do Pekinu
Stanisław 
Michalik

dy rozsiane na pagórkach, 
rośliny ozdobne, fantazyjne 
malowidła, rzeźby, posągi. 
Do tego jaskrawość kolorów: 
złoty, błękitny, bordowy. Po-
mieszanie stylów, z domina-
cją barokowej przesadności. 
A ponadto teatr cesarski, pe-
łen zdobień oraz malowideł i 
jeszcze słynna „Łódź Marmu-
rowa” – cesarska zachcianka. 
Pałac i park w Pekinie wy-
pełnione są zwiedzającymi. 
I tak jest przez cały boży rok. 
Niestety, Bóg tam jest inny, 
nie ten z naszego Kościoła. 
Mało tego. Objawił się znacz-
nie wcześniej wraz z Buddą, 
który żył w latach 560-480 
p.n.e. Narodził się w Indiach 
i stamtąd przez Bakterię do-
tarł do Chin. Trzydziestoletni 
Budda zostawiał żonę, dziec-
ko, oddał się ścisłej ascezie i 
zbawieniu ludzkości. Głosił 
ideę braterstwa i miłości bliź-
niego. Doznawszy objawie-
nia pod drzewem �gowym 
w Benares ogłosił wszem i 
wobec „Cztery szlachetne 
prawdy”:

1. Na początku życia jest 
cierpienie.

2. Kto pragnie, ten cierpi 
(np. pragnienie miłości, bo-
gactwa, władzy).

3. Usuń pożądanie, usu-
niesz cierpienie.

4. Drogą do tego jest 
„ośmioraka ścieżka” (wiara, 
postanowienie, mowa, czyn, 
należyte życie, dążenie, pa-
miętanie, medytacja).

Buddyzm to wiara w re-
inkarnację, to odrzucenie 
pośredników w rozmowie 
z Niebem. Ta religia, choć 
nie jedyna, odgrywa istotna 
rolę w życiu Chin. W cen-
trum drugiego co do wiel-
kości miasta Chin, Szangha-
ju, znajduje się świątynia 
„Nefrytowego Buddy”. Być 
w Szanghaju, a nie widzieć 
klasztoru z posagiem Buddy, 
to tak jak być w Rzymie, a nie 
zwiedzić Forum Romanum. 
Głuchy odgłos bębnów, 
tajemny nastrój kadzidła. 
Krzątający się mnisi w poma-
rańczowych szatach i z wy-
golonymi głowami. Ogrom-
ny ołtarz Bogini Miłosierdzia, 
która jako żywo przypomina 
naszą „Czarną Madonnę” z 
Częstochowy. Posąg siedzą-
cego Buddy z podwiniętymi 
nogami wyrzeźbiony z jed-
nego olbrzymiego kamienia 
nefrytu, przywieziony ongiś 
z Birmy, znajduje się w osob-
nej pagodzie ukrytej w głębi 

klasztoru. Wchodząc tam 
trzeba zdjąć obuwie, dopiero 
wtedy można stanąć przed 
jego tajemniczym obliczem. 
W jednej z kadzielnic co gor-
liwsi turyści palą banknoty, 
składając w ten sposób sym-
boliczną o�arę, żeby przod-
kom w zaświatach pieniędzy 
nie brakowało. Mnisi jednak 
wyraźnie wolą, by pieniądze 
tra�ały do rozstawionych gę-
sto skarbonek.

Czytam o tym wszystkim 
i czuję ulgę, ogarnia mnie 
„niebiański spokój”. Jako ka-
tolicy rzymscy nie odbiega-
my zbyt daleko od ludzi Da-
lekiego Wschodu. Mało tego, 
jesteśmy mądrzejsi, wolimy 
wrzucać o�arę na tacę. Za-
pach palonych banknotów 
jest dla nas obcy. Mamy też 
własne obyczaje i autorytety. 
Nie musimy sięgać do wzo-
rów dalekowschodnich.

To dobrze, że Wałbrzych 
sięgnął do korzeni, ze zna-
lazł kandydatkę na swoją 
patronkę w osobie prześlicz-
nej księżnej z Książa, Walijki 
Daisy. Walia może okazać się 
nam tak samo bliska jak Ir-
landia, czego dowodów do-
starczyli kibice z tej odległej, 
choć bliskiej naszemu sercu 
wyspy na nie tak dawnych 
mistrzostwach Europy w pił-
ce nożnej. Mamy tak wiele 
wspólnego w historii.

 Możemy też czerpać 
wzory z krajów azjatyckich w 
religii i formach jej uprawia-
nia. Coraz wyraźniej dociera 
do nas idea ekumenizmu w 
szerokim znaczeniu tego sło-
wa, a więc zbliżeniu chrze-
ścijan do innych religii. Ale 
to jest osobny temat, wyma-
gający spełnienia ostatniej z 
„ośmiorakiej ścieżki” - ścieżki 
medytacji, do czego gorąco 
namawiam.

Czytam o dziwach pałacu 
i parku ”Ihojuan” w Pekinie 
i myślę sobie, że mieszkając 
na wałbrzyskiej ziemi nie mu-
simy tak bardzo zazdrościć 
Chińczykom. Mamy przecież 
„pod ręką” zamek w Książu 
i rozległy park, wprawdzie 
nie wypełnione tak bogato 
dziełami sztuki i rzemiosła 
artystycznego, ale za to w jak 
malowniczym, urzekającym 
miejscu. Mamy też powody 
by być dumnymi i cieszyć się 
z tego, że zamek jest w od-
nowie, staje się coraz pięk-
niejszy i ciekawszy, że od-
bywają się w nim atrakcyjne 
imprezy kulturalne, ze coraz 
mocniej promieniuje kulturą 
i historią w całym regionie 
wałbrzyskim.

Zawsze to będę powta-
rzał, stwierdza stały komen-

tator mojego blogu, lekarz 
z Jugowa, Henryk Gąsiorek, 
że Ziemia Kłodzka to naj-
piękniejszy skrawek Polski. 
To magiczne stworzone dla 
turystów miejsce na Ziemi - 
ciągle jeszcze nie dostatecz-
nie odkryte.

Ziemia Kłodzka to coś 
więcej niż drugie Zakopa-
ne – to takie samo piękno 
przyrodnicze i krajobrazowe, 
a dochodzą do tego walo-
ry uzdrowiskowe Polanicy-
-Zdroju, Dusznik, Kudowy, 
Długopola i Lądka-Zdroju, 
atrakcje cudownie położo-
nych miast – Kłodzka, By-
strzycy Kłodzkiej i Nowej 
Rudy. Czesi potra�liby to 
lepiej docenić. I nie dziwmy 
się, że do 1958 r. walczyli o 
ten unikalny skrawek raju w 
Sudetach twierdząc, że mają 
do tego prawo, tak jak Pola-
cy do Śląska.

Dla wytrawnych smako-
szy sztuki architektonicznej 
mamy też rzecz wyjątkową, 
jak w naszym sięgającym 
dopiero po standardy euro-
pejskie kraju. To Park Minia-
tur w Kłodzku. Jeszcze mało 
się o tym słyszy i pisze, bo to 
zupełne novum, otwarte od 
paru lat. Dla osób, które już 
tam były - niewyobrażalna 
jak dotąd szansa wspania-
łego spędzenia czasu doro-
słych z dziećmi, bo – obok 
urzekających miniatur naj-
wspanialszych zabytków ar-
chitektury z całego świata, 
wśród których znajduje się 
też nasz wałbrzyski Książ - 
twórcy parku stworzyli mnó-

stwo placów zabaw dla naj-
młodszych.

Będąc jednak lokalnym 
patriotą jestem przekonany, 
że  warto najpierw poznać 
i spenetrować to co mamy 
znacznie bliżej, a więc ziemię 
wałbrzyską. To może nawet 
jest na plus, że nie jest tak 
okrzyczana, choć nie mniej 
atrakcyjnych miejsc mamy 
tu bez liku. Sam Wałbrzych 
wyrasta na prawdziwą stoli-
cę zagłębia turystycznego, a 
przecież obok mamy urocze 
uzdrowiska w Szczawnie i 
Jedlinie, mamy tajemnicze 
podziemia w Górach Sowich, 
troche dalej historyczną 
twierdzę w Srebrnej Górze, 
a zdecydowanie bliżej mamy 
ruiny zamków piastowskich i 
znakomite szlaki turystyczne 
w Górach Wałbrzyskich, Ka-
miennych i Sowich. Można 
by tak wymieniać jeszcze 
długo, ale właśnie temu te-
matowi poświęciłem obszer-
ną książkę (licząca ponad 
400 stron) „Wałbrzyskie po-
waby”. Można ją „zdobyć” 
jeszcze tylko w bibliotekach, 
bo wydawca (powiat i mia-
sto Wałbrzych) póki co nie 
są zainteresowane jej wzno-
wieniem…

Myślę, że do Pekinu i in-
nych dalekich krajów azja-
tyckich jest nam daleko, a 
wielu podróżników po świe-
cie i turystów po powrocie 
z wojaży potwierdzi stare 
porzekadło: wszędzie do-
brze lecz najlepiej w swoim 
domu.
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Gulasz z Dzika 
podany z 

 Kaszą Gryczaną oraz Surówką z Buraczków i Kapusty 
1-sze MIEJSCE NA FESTIWALU GULASZU 2017r 

35zł 

Mega Schabowy                                                   
Polany Sosem z Podpiekanymi Pieczarkami 

Podany z 
frytkami oraz Bukietem Surówek 

27 zł 27 zł
Polędwiczki w  Sosie  Ziołowo Czosnkowym 

podane z 
Kluskami Śląskimi  Carpaccio z Buraka                                                                         

z Liśćmi Szpinaku i Serem Feta 
30 zł 30 zł30 zł

Sudecki Placek Ziemniaczany   
Podany z           

  Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz  Surówką z  
Kiszonej Kapusty 

  27 zł 

z Buraczków i Kapustyz Buraczków i Kapusty

z 

35zł35zł
Golonka Pieczona bez Kości 

Polewana Ciemnym Piwem 
podana z  

Zasmażaną Kapustą, ,Ziemniakami z Wody oraz 
Musztardą 

27 zł  

Gulasz z DzikaGulasz z Dzika

Sudecki Zurek na Zakwasie 
podany z 

Wędzonkami, Białą Kiełbasą oraz Jajkiem 
12 zł  

DANIE  
AUTORSKI

E 

Sudecki Sudecki ZurekZurekZurekZurek na Zakwasiena Zakwasiena Zakwasiena ZakwasieSudecki Sudecki ZurekZurekZurekZurek na Zakwasiena Zakwasiena Zakwasiena Zakwasie
Szef Kuchni Poleca Szef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni Poleca

z Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz  Surówk

     DANIE  
AUTORSKIE 

  27 zł
Panierowany Filet z Kurczaka 

Podany z           
  Z Ananasem i Serem Mozarella 

Ziemniakami z Wody Oraz Mix Sałat w  
Aromatycznym Sosie Balsamicznym 

  27 zł 

Gmina Głuszyca

Trwa druga runda zapi-
sów na IV Maraton Pieszy 
„Sudecka Żyleta”. Organi-
zatorzy zapewniają dodat-
kowych 70 miejsc dla tych, 
którym nie udało się zareje-
strować w pierwszym termi-
nie. W wydarzeniu IV. Mara-
ton Pieszy „Sudecka Żyleta” 
na Facebooku dodany został 
kolejny post z informacją, 
jak można dopisać się do li-
sty uczestników tegorocznej 
zimowej edycji „Sudeckiej 
Żylety”.

Miłośników wędrowania 
po górach zapraszamy do 
udziału w czwartej edycji ma-
ratonu pieszego „Sudecka 
Żyleta”, który wyruszy już 17 
lutego o godz. 8.00 spod agro-
turystyki „Gościniec” w Łomni-
cy w gminie Głuszyca. Zapisy 
internetowe jeszcze trwają, a 
organizatorzy wprowadzili li-
mit 300 miejsc.

„Sudecka Żyleta” to wy-
darzenie o charakterze tury-
styczno-wytrzymałościowym, 
pozbawione rywalizacji i koń-
cowej klasy�kacji. Dla piechu-
rów przygotowano trasę o 
długości 46 km zlokalizowaną 
w Górach Sowich, Suchych i 
Wałbrzyskich. Nie ma wpro-

„Znowu wojna”- premie-
rowy spektakl „Ziemi Obie-
canej Włókniarzy II” w wy-
konaniu Głuszyckiej Grupy 
Teatralnej „Po godzinach” 
uznać można śmiało za jed-
no z najważniejszych wyda-
rzeń kulturalnych ostatnie-
go czasu w gminie Głuszyca.

Publiczność, która wypełni-
ła po brzegi salę widowiskową 
głuszyckiego Centrum Kultury 
w sobotni wieczór (3 lutego 
2018 r.) nagrodziła gromki-
mi brawami wspaniałą grę 
głuszyckich aktorów na czele 
z Robertem Delegiewiczem 
– reżyserem, autorem scena-
riusza i odtwórcą roli księdza 
Karola.

Spektakl przeniósł widzów 
w czasy stanu wojennego, 
w których donosicielstwo, 
strach o jutro, prześladowa-
nia i terror władzy w stosunku 
do obywateli był codzien-
nością. Jednakże widowisko 
poprzez sprawnie wplecio-
ne scenki z życia, ob�tujące 
w wiele zabawnych sytuacji  
wywoływało wielokrotnie 
salwy śmiechu publiczności. 
Brawurowa gra aktorów, cel-
ne riposty, żartobliwe zbiegi 
okoliczności, ale i dramatyzm 
sytuacji sprawiły, że po spek-
taklu wszyscy zadawali zgod-
nie jedno pytanie: „kiedy zo-
baczymy trzecią część Ziemi 
Obiecanej Włókniarzy? Bur-

Kolejny sukces Głuszyckiej Grupy Teatralnej
mistrz Roman Głód, po złoże-
niu gratulacji i podziękowań 
Głuszyckiej Grupie Teatralnej 
ogłosił z radością:

 - Mamy w Głuszycy praw-
dziwy teatr! Ogromne wyra-
zy uznania za niesamowity 
wkład pracy w stworzenie 
przedstawienia, często „po 

godzinach” zajęć domowych 
i zawodowych, dla reżysera 
i autora scenariusza Roberta 
Delegiewicza oraz wszystkich 
występujących w sztuce ak-
torów, którzy wcielili się w na-
stępujące role: Alina Mączyń-
ska zagrała Danutę, Urszula 
Mrozińska - Teresę, Magdale-

na Gołda- Beatę, Magdalena 
Kandefer- Grażynę, Agnieszka 
Hiszpańska - Jolantę, Edy-
ta Popek-Julię, Agnieszka 
Musz- Katarzynę, Joanna So-
boniak- Stanisławską, Iweta 
Głód- Izabelę, Grzegorz Mil-
czarek- Pawła, Mirosław Żoło-
pa- Romana, Artur Gołda-Ka-

rola. Na scenie zobaczyliśmy 
także przedstawicieli głuszyc-
kiej młodzieży w osobach: 
Marty Gołdy, Krzysztofa Gołdy, 
Szymona Sławika i Oliwiera 
Mrozińskiego. Podziękowania 
za obsługę techniczną spek-
taklu dla Pawła Kociubskiego.

(SJ)

„Znowu wojna”- premierowy spektakl „Ziemi Obiecanej Włókniarzy II” 
w wykonaniu Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach”.

Dodatkowe zapisy 
na Sudecką Żyletę

wadzonego limitu czasu, or-
ganizatorzy zakładają jednak, 
że orientacyjny czas pokona-
nia trasy i dotarcia do mety w 
„Gościńcu” w Łomnicy wyno-
sić będzie od 8 do 16 godzin. 
Wpisowe: 30 zł.

Dla zgłoszonych uczestni-
ków maratonu organizatorzy 
przygotują: pamiątkowy ga-
dżet z logo maratonu, certy-
�kat dla uczestników, którzy 
dotrą do mety, gorący posiłek 
na trasie, upominki i nagrody 
rozlosowane po zakończeniu 
maratonu, kartę startową z za-
znaczonym przebiegiem trasy,  
numer startowy.

(SJ)
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 
na terenie miasta Boguszów-Gorce,

obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec 
i terenów sąsiednich

Boguszów-Gorce, dnia 15 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 i art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także uchwały 
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr XXX/192/16 z dnia 
19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb 
nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 
na terenie miasta Boguszów-Gorce,

obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 22 lutego do 23 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, pokój 
nr 209 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w w/w projekcie planu odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, 
pl. Odrodzenia 1, w sali nr 211 o godz. 1100.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Boguszów-
Gorce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
6 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko do 
prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, 
które będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Boguszów-
Gorce. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Boguszów-Gorce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta

Boguszowa- Gorc

Paweł Sosialuk

Z-CA BURMISTRZA MIASTA
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8 lutego w Szybie Wi-
told w Boguszowie-Gor-
cach spotkają się panie na 
największej i najstarszej 
w regionie - tradycyjnej 
Babskiej Biesiadzie Com-
browej.

Zwyczaj organizowania 
zabawy zapustnej, potocznie 
zwanej babskim combrem, 
wywodzi się jeszcze ze śre-
dniowiecza i choć combry 
odbywały się w różnych re-
gionach Polski, to najstarsze 
przekazy dotyczące tego 
zwyczaju związane są z regio-
nem krakowskim. To właśnie 
tam (zawsze w tłusty czwar-
tek) pociesznie przebrane i 
podchmielone kobiety urzą-
dzały frywolne zabawy. Obo-

wiązkowy był też pochód, na 
czele którego panie niosły 
wielką słomianą kukłę (zwa-
ną Combrem), symbolizującą 
mężczyznę, nad którą z ocho-
tą się pastwiły.

 - Ta tradycyjna impreza ko-
stiumowa doskonale przyjęła 
się również w Boguszowie-
-Gorcach. Od ponad dwudzie-
stu lat, rokrocznie biesiaduje 
tu około 150 pań, które pod 
dyktando Marszałkini składa-
ją combrową przysięgę, tań-
czą, śpiewają, a niepokorne z 
uśmiechem dają się zamykać 
w dyby lub poddają surowym 
razom leciwego dupochla-
sta. Tegorocznej imprezie 
towarzyszy temat bajkowy, 
spodziewać się więc można, 

że Boguszów-Gorce opanu-
ją piękne królewny, różnej 
maści czarownice, czerwo-
ne kapturki, smurfetki i inne 
bajkowe kobietki. Wszystkie 
bilety na biesiadę zostały już 
sprzedane - jak co roku ro-
zeszły się niczym świeże bu-
łeczki. Panie które nie zdążyły 
z zakupem zapraszamy za rok 
– oczywiście w tłusty czwar-
tek, i zachęcamy do obejrze-
nia fotorelacji z ubiegłorocz-
nego Combra, a wszystkim 
szczęśliwym posiadaczkom 
biletów życzymy zabawy do 
upadłego! – podkreślają orga-
nizatorki Babskiej Biesiadzie 
Combrowej w Boguszowie - 
Gorcach.

(RED)

Piątek, sobota i niedzie-
la (02-04.02.2018 r.) upły-
nęły na Górze Dzikowiec w 
Boguszowie-Gorcach pod 
znakiem Eska Winter City. 
Było mroźno i zimowo, a 
zarazem gorąco, a to za 
sprawą konkursów, wspól-
nej zabawy i najnowszych 
hitów.

W mroźne piątkowe po-
południe pełną parą ruszyła 
akcja Eska Winter City na 
górze Dzikowiec– w dolnej 
części stoku stanęło zimo-
we miasteczko z namiota-
mi, DJ-em i strefą chillout. 
Przedstawiciele radia Eska 
oraz partnerów akcji (Grey 
Music Club, Wrocław Fa-
shion Outlet, Nordic - Arctic 
Food i BMW Team Wrocław/
Długołęka) przeprowadzili 
liczne konkursy, w których 
mógł wziąć udział dosłownie 
każdy - były bitwy na śnież-
ki, przeciąganie liny, biegi 

Droga 
do niepodległości
Biblioteka pod Atlantami 
w Wałbrzychu zaprasza 
na cykl spotkań historycz-
nych „Droga do niepod-
ległości”, przygotowany z 
okazji przypadającej w tym 
roku setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości. Pod-
czas spotkań prelegenci 
omawiali będą znane i nie-
znane wydarzenia, które do-
prowadziły do wyzwolenia 
narodu spod władzy państw 
zaborczych. Najbliższe spo-
tkanie pt. „Bohaterki drugie-
go planu. Polki na przełomie 
XIX i XX wieku” odbędzie się 
15 lutego o godz. 17.00 w 
budynku głównym Biblioteki 
pod Atlantami, a poprowa-
dzi je dr hab. Dorota Sula.

(RED)

Zapłacisz na 
miejscu
Od 1 lutego na terenie ca-
łego kraju osoby ukarane 
za wykroczenie mandatem 
karnym mogą dokonać 
płatności na miejscu przy 
wykorzystaniu karty płat-
niczej, bądź instrumentu 
płatniczego typu „Blik”. 
Terminale tra�ły już do Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu. Jako pierwsi w 
patrolach korzystać z nich 
będą przeszkoleni w zakresie 
obsługi urządzeń policjanci 
ruchu drogowego. Opła-
cić mandat karny od dzisiaj 
można natychmiast i to bez 
ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Oczywiście nie jest 
to obowiązek, a jedynie uła-
twienie dla osoby ukaranej. 
Pozwoli to wszystkim, któ-
rych postępowanie w spra-
wach o wykroczenie zakoń-
czy się mandatem karnym, 
na zaoszczędzenie czasu. 
Dzięki temu rozwiązaniu nie 
trzeba już wykonywać prze-
lewów przez internet, czy 
też stać w kolejce w banku 
lub na poczcie. Również ob-
cokrajowcy będą mieli moż-
liwość zapłacenia mandatu 
w tej formie, a umożliwiło 
to Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z 4 września 
2017 roku. Funkcjonariusze 
z Dolnego Śląska zostali wy-
posażeni w 170 terminali. 
Do Komendy Miejskiej Poli-
cji w Wałbrzychu tra�ło 10 
egzemplarzy. Pamiętajmy 
jednak, że nie każdy patrol 
pełniący służbę na drodze 
będzie posiadał urządzenie.

(MS)

Radio rozgrzało Dzikowiec

z utrudnieniami, „gorące 
krzesła” i wiele innych. Przy 
oświetlonym stoku zabawa 
trwała do późnego wieczora. 
Członkowie ekipy szusowa-
li razem z innymi na stoku, 
rozdając gadżety i zachęca-
jąc do wspólnych zdjęć.

Akcją zorganizowaną na 
Górze Dzikowiec zakończo-
no tegoroczne Eska Winter 
City – w poprzednich tygo-
dniach można było bawić się 
także na stokach w Zieleńcu, 
Karpaczu i Czarnej Górze.

(RED)

Mimo mrozu, u podnóża Dzikowca przez trzy dni trwała świetna 
zabawa.

Babski Comber 
w Boguszowie-Gorcach

Tłusty czwartek od 20 lat jest dniem Babskiej Biesiady Combrowej w Boguszowie - Gorcach.
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W całej Polsce funkcję 
doradcy ZUS pełni 732 kon-
sultantów. We wrocławskim 
oddziale ZUS doradców jest 
27, w wałbrzyskim 30, a le-
gnickim 19. Z ich usług już 
skorzystali pierwsi przedsię-
biorcy. Doradca odpowiada 
na wszystkie pytania z zakre-
su ubezpieczeń i składek. Z 
usług doradcy każdy płatnik 
może skorzystać całkowicie 
za darmo.

- Doradcami zostali najlepsi 
z naszych konsultantów, którzy 
przeszli specjalistyczne szko-
lenie i zdali egzamin – mówi 
Iwona Kowalska, Regionalny 
Rzecznik Prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. -To daje gwarancję, 
że każdy z naszych płatników 
dostanie nie tylko wyczerpują-
cą odpowiedź na swoje pyta-
nia, ale otrzyma także pomoc w 
wypełnieniu dokumentów, za-
łożeniu indywidualnego konta 
na naszym portalu oraz pozna 
zasady rozliczania się z nami za 
pomocą programu Płatnik – za-
pewnia rzeczniczka.

Doradca płatnika składek 
udzieli wsparcia w temacie 
ubezpieczeń i składek. Odpo-
wie też na wszystkie pytania 

dotyczące obowiązków związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności, czyli:
- powie, jaki jest Twój numer 
rachunku składkowego (NRS), 
na który powinieneś opłacać 
składki
- poinformuje o zasadach opła-
cania składek i rozliczania wpłat
- wyjaśni wątpliwości w zakresie 
rozliczenia wpłaty, której doko-
nałeś i stanu Twoich rozliczeń 
ZUS
- wyjaśni, jakie informacje i dla-
czego widzisz na swoim pro�lu 
na portalu PUE ZUS
- poinformuje o wysokości 
opłaconych składek na ubez-
pieczenia społeczne i na ubez-
pieczenie zdrowotne dla celów 
podatkowych
- wyjaśni wątpliwości na temat 
sporządzania i wysyłania doku-
mentów w Programie Płatnik i 
aplikacji e-Płatnik
- założy konto na elektronicz-
nym portalu PUE ZUS – jeśli 
jeszcze go nie masz
- odpowie na pytania dotyczące 
rejestracji działalności gospo-
darczej, zasad zgłaszania do 
ubezpieczeń, wysokości skła-
dek, zasad wypełniania i kory-
gowania dokumentów

- wyjaśni zasady opłacanie skła-
dek za „nianie” i zasady dobro-
wolnego podlegania ubezpie-
czeniom
 - poinformuje co możesz zro-
bić, jeśli masz zaległości w opła-
caniu składek.

Z usług doradcy płatnika 
składek możesz skorzystać 
w każdej placówce ZUS. Na 
ekranie biletomatu w sali ob-
sługi klienta wybierz „Składki/
Ubezpieczenia”, a następnie 
„Doradca płatnika”. Jeśli masz 
konto na portalu Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE ZUS), możesz przez In-
ternet zarezerwować wizytę u 
doradcy płatnika składek. Nie 
musisz wtedy czekać w sali ob-
sługi na swoją kolejność. Wejdź 
na stronę www.zus.pl i zaloguj 
się na PUE. W panelu głównym 
PUE, po lewej stronie ekranu, 
wybierz opcję „Rezerwacja wi-
zyt”. Wybierz placówkę ZUS, 
w której chcesz zarezerwować 
wizytę. Kliknij „Wybierz grupę 
spraw”, potem „Składki/Ubez-
pieczenia”, później „Doradca 
płatnika” i następnie „Dalej”. 
Wybierz dzień i godzinę wizyty 
u doradcy.

(IK)

Pomnikowi Niepodległo-
ści, który stanął na wałbrzy-
skim Podzamczu w 1988 r., 
na 70. rocznicę odzyskania 
naszej suwerenności, nie 
grozi likwidacja w związku 
z pomysłem upamiętnienia 
w tym miejscu tzw. żołnie-
rzy wyklętych. Będzie nato-
miast odnowiony i nadal po-
zostanie ważny nie tylko dla 
tutejszej społeczności.

- Zburzenie pomnika, 
który od 30 lat upamiętnia 
na osiedlu odzyskanie przez 
Polskę niepodległego bytu, 
oczywiście nie wchodzi w 
grę. Przeciwnie: mamy plany 
związane z przyszłością tego 
monumentu. Zamierzamy go 
gruntownie odnowić i w pełni 
przywrócić mu pierwotny wy-
gląd. Liczymy, że inicjatywa 
ta zyska �nansowe wsparcie 
i pomoc ludzi, którym zależy, 
by Pomnik Niepodległości 
spełniał swoją funkcję nie 
tylko podczas narodowego 
święta. Bardzo byśmy sobie 
życzyli, by po renowacji wła-
śnie pod tym monumentem 
odbyły się miejskie uroczy-
stości przypadającej w tym 
roku setnej rocznicy naszej 
państwowości – powiedział 
Tygodnikowi DB 2010 prezes 
Zarządu Spółdzielni Mieszka-

Doradcy czekają 
na przedsiębiorców

Pomnik pozostanie

niowej Podzamcze Tadeusz 
Choczaj.

Jednocześnie prezes poin-
formował, że pomysłodawcy 
wzniesienia pomnika żołnie-
rzy wyklętych szukają dla nie-
go innej lokalizacji na terenie 
największego wałbrzyskiego 
osiedla. Brane jest pod uwa-
gę m.in. miejsce obok lokalu 
„Fantazja”. Sprawa nadal bu-
dzi wiele wątpliwości, o czym 
wielokrotnie na tych łamach 
pisaliśmy. - Inicjatorzy posta-

wienia tego pomnika muszą 
spełnić warunki związane z za-
gospodarowaniem określone-
go terenu, a następnie uzyskać 
dla tego pomysłu akceptację 
Rady Miejskiej Wałbrzycha. W 
związku z jego kontrowersyj-
nością mamy zamiar odwołać 
się do opinii mieszkańców 
Podzamcza, by wypowiedzieli 
się w tej sprawie w swego ro-
dzaju referendum – podkreślił 
prezes Tadeusz Choczaj.

Andrzej Basiński

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu Tadeusz 
Choczaj składa kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w dniu 
narodowego święta.
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej
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Śniło mi się, że obserwuję 
mecz piłkarski na stadionie 
w jakiejś bliżej nieokreślonej 
miejscowości, ale zapamięta-
łem, że byłem z nią od dawna 
związany.

Atmosfera spotkania od 
początku była upiorna. Pa-
nowały ciemności, które roz-
świetlały czerwone race, poza 
tym co chwilę wybuchały pe-
tardy, raniąc widzów, wśród 
których było sporo dzieci. 
Wcześniej większość kibi-
ców wchodziła na stadion z 
otwartymi butelkami piwa w 
rękach, a niektórzy pojawili 
się z okowitą. W bramie wi-
tani byli głębokimi ukłonami 
przez ochroniarzy i policję. Po 
ulokowaniu się w fotelikach, 
w pewnym momencie, tuż 
przed gwizdkiem sędziego, 
gremialnie wstali i wyciągając 
sztywno prawice wrzasnęli: 
Sieg Heil!”, co stróże prawa i 
porządku skwitowali ostenta-
cyjnie brawami. Mimo, że ci, 
co przyszli z alkoholem, oglą-
dali mecz swojej drużyny, 
przez cały czas jego trwania 
zachowywali się w stosunku 
do niej ordynarnie i wyśmie-
wali każde jej zagranie. Pozo-
stali kibice miejscowych, któ-
rzy pojawili się tylko z małymi 
chorągiewkami, skandowali 
rytmicznie hasła mobilizują-
ce ich ulubieńców, ale ginę-
ły one w ryku pozostałych. 
Co chwilę ci normalni byli 
wywlekani za kołnierze lub 
włosy przez porządkowych, 
spisywani przez policjantów 
i wyrzucani za bramę z wyja-
śnieniem, że swoim dobrym 

Upiorny mecz
Andrzej
Basiński

wychowaniem prowokują 
ryczących, którzy są kibicami 
prawdziwymi. Chorągiewki 
odbierano im jako dowód 
bezczelności.

Na mecz nie dojechał sę-
dzia, którego pobito na ro-
gatkach miasta, w związku z 
czym obserwator z ramienia 
związku piłkarskiego przed-
stawił widzom swojego ko-
leżkę, z którym wychylali 
kolejne kieliszki, i polecił mu 
wejść na boisko. Potem dzia-
ły się rzeczy, które sprawiały 
wrażenie jakiegoś horren-
dum i koszmaru. Gdy miej-
scowi po szybkim ataku znaj-
dowali się w rejonie bramki 
rywali, „sędzia” - ni z gruchy, 
ni z pietruchy - odgwizdywał 
karnego przeciwko zespoło-
wi nacierających i nakazywał 
jego strzelanie z odległości 
siedmiu wykonanych przez 
siebie chwiejnych kroków, 
a bramkarza osobiście przy-
trzymywał tyłem do egzeku-
tora. Na nieśmiałe protesty 
kibiców z chorągiewkami, 
reagował wrzaskiem, że nie 
cofnie się ani o krok. Oczywi-
ście, padał gol, a pijani kibice 
drużyny gospodarzy ryczeli 
i tańczyli z radości, sprawia-
jąc wrażenie coraz bardziej 
szalonych, natomiast ci z 
chorągiewkami wyrywali so-
bie włosy z głowy z rozpaczy 
(sympatycy zespołu gości 
zesztywnieli w zdumieniu). 
Kiedy po kolejnym skopaniu 
miejscowego zawodnika ka-
pitan gospodarzy próbował 
interweniować u „arbitra”, 
ten najpierw pokazał mu 
wszem i wobec wała, potem 
zażądał dostarczenia sobie 
megafonu, przez który krzy-
czał: „No i co mi zrobicie?! W 
dupę mnie możecie pocało-
wać!”. Gdy kapitan zagroził, 
że o wszystkim powiadomi 
zagraniczne media, „sędzia” 

zawył, że zdrajcy zapłacą kie-
dyś za to surowymi wyroka-
mi. Może nawet skończą na 
stryczku. Na razie ich zdjęcia 
zawisną na koronie stadionu 
na symbolicznych szubie-
nicach i należy je opluwać. 
Kapitan próbował jeszcze 
protestować, ale w tym mo-
mencie operator radiowęzła 
wyłączył nagłośnienie. Tego 
dnia na boisku nie istniały 
żadne futbolowe przepisy, 
łamane były ustalone od lat 
reguły, a ci od hajlowania byli 
tym widowiskiem wniebo-
wzięci. W pewnym momen-
cie „sędzia” wezwał na boisko 
kilku rezerwowych zespołu 
gości i nakazał im dołączyć 
do grających, po czym wyrzu-
cił z murawy połowę składu 
miejscowych w tym zawod-
nika, który wakacje spędził w 
Chorwacji, ale jego opaleni-
znę „arbiter” skojarzył z Pań-
stwem Islamskim i nie wysłu-
chał żadnych tłumaczeń, a 
wezwani antyterroryści wraz 
z pomagającymi im kibicami 
wrzeszczącymi: ”Polska, Pol-
ska ponad wszystko!”, wy-
wieźli go w siną dal. To także 
spotkało się z niebywałym 
entuzjazmem porządnie już 
narąbanych kibiców.

Mecz trwał 55 minut, a 
kiedy na tablicy pojawił się 
wynik 27:0 dla przyjezdnych, 
„sędzia” ustawił sobie piłkę 
przed pustą w tym momen-
cie bramką gości i wykonał 
kopa, po czym ogłosił koń-
cowy rezultat 27:1. Wtedy na 
boisko wbiegł obserwator i 
podziękował mu za fatygę. Po 
chwili z głośników rozległ się 
głos menedżera związku, któ-
ry ogłosił, że oglądał mecz w 
euforii (jakim cudem, nie wie-
działem, ale to przecież sen...) 
oraz że jego przebieg wyzna-
czył nowe kanony i zasady 
gry, a właściwie kompletny 

ich brak, co teraz będzie obo-
wiązywało wszystkich piłkarzy 
i sędziów. Zaznaczył też z na-
ciskiem, że wyniki niektórych 
spotkań będzie ustalał osobi-
ście, a wkrótce ogłosi, którzy 
zawodnicy mają de�nitywnie 
zakończyć karierę. Na nowych 
prezesów klubów menedżer, 
którego w nowym statucie 
związku uznano za nieomyl-
nego, będzie wyznaczał tyl-
ko tych o wysokim stopniu 
zidiocenia, którzy za to będą 
mu do końca życia ślepo od-
dani, a najmizerniejszy prze-
jaw samodzielności będzie 
tępiony natychmiastowym 
wydaleniem ze stanowiska z 
certy�katem zdrajcy. Zdrajca 
jest słowem kluczowym w 
życiorysie menedżera, a tro-
pienie zdrajców stanowi jego 
sens życia i spełnia rolę tlenu 
do oddychania. Wszystkim, 
którzy kiedykolwiek wyrazili 
się o menedżerze niepochleb-
nie, będą odebrane emery-
tury, dla wdów po nich też 
nie będzie zmiłuj się. Jeśli na 
podejrzanego o nielojalność 
piłkarza nie znajdzie się jej do-
wodów, będzie to wystarcza-
jącym dowodem jego winy, 
bo nie bez powodu gdzieś te 
dowody przepadły. A euro-
pejska i światowa federacja 
nie mają nic do tego i mogą 
się od nas odpieprzyć. Albo 
też wiele nauczyć. Jeśli już ża-
den z przedstawicieli innych 
związków na świecie nie bę-
dzie chciał podać ręki mene-
dżerowi, trudno – ich strata, 
a związek, nawet ośmieszony 
do imentu, da sobie radę sam. 
Natychmiast zostanie usta-
nowione nowe logo związku: 
orzeł z wpisaną w niego ręką 
w geście Kozakiewicza i wysu-
niętym środkowym palcem. 
Menedżer surowo zapowie-
dział, że gdy podczas głoso-
wania ktoś z zarządu zgłosi 

w tej sprawie wątpliwości, 
zostanie wyniesiony z sali 
na kopach, a opisującym to 
dziennikarzom, także zagra-
nicznym, grozić będą trzy lata 
odsiadki za oszczercze ponie-
wieranie związkiem, którego 
wizerunek w świadomości 
całej społeczności ma pozo-
stać nieskalany. Być może, w 
drodze najwyższej łaski, 
oszczędzi się tylko naukow-
ców z tytułami, jeśli przyjdzie 
im do głowy zajmowanie się 
takimi incydentami. Wysokie 
poparcie wśród piłkarskiego 
ludu, skłoniło menedżera do 
obwieszczenia, że w każdym 
mieście i wsi ma działać szko-
ła jego imienia, patronować 
też będzie ulicom, alejom, 
placom, rondom i parkom, a 
na stadionach staną jego po-
mniki i popiersia. Przyboczni 
menedżera napiszą również 
nową historię związku, z 
której wyrzucą osoby jemu 
nieprzychylne, a wszelkie 
zdarzenia przedstawią w od-
miennym świetle, zgodnie z 
interpretacją menedżera.

Trwałem w osłupieniu 
wraz z grupką kibiców z 
chorągiewkami. Byliśmy 
świadkami swoistej futbolo-
wej Sodomy i Gomory oraz 
piłkarskiego armagedonu. Z 
bezgłośnym okrzykiem za-
cząłem wygrażać oszalałej 
ciżbie. Przy tej czynności za-
nadto się wychyliłem przez 
barierkę i spadłem ze sporej 
wysokości obok ławki rezer-
wowych. Wtedy się obudzi-
łem.

Pierwszą reakcją było: „co 
za ulga, takie szaleństwo ni-
gdy się nie zdarzy, żyjemy 
przecież w normalnym kra-
ju!”. Ale po chwili uświadomi-
łem sobie, że z tą normalno-
ścią to solidnie przesadziłem 
i nadeszło nagłe otrzeźwie-
nie...

Kinomaniacy w WOK
Ponadczasowa historia o 
związkach międzyludzkich 
i poszukiwaniu siebie, w re-
żyserii Barry’ego Jenkinsa. 
„Moonlight” jest �lmem o 
życiu młodego czarnego męż-
czyzny, poczynając od dzie-
ciństwa w jednej z gorszych 
dzielnic Miami, w której próbuje 
odnaleźć swoje miejsce. W pią-
tek, 9 lutego o godz. 17.30 w 
sali kameralnej Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury na Piaskowej 
Górze trzech porażających grą 
aktorów zabierze nas w podróż 
poszukiwania własnej tożsamo-
ści… „Kinomaniacy” to ogląda-
nie �lmów połączone z dysku-
sją nie tylko nad fabułą. Wstęp 
wolny.

(JR)

Powiadom ZUS
Tylko do końca lutego masz 
czas na to żeby poinformować 
ZUS o swoich dodatkowych 
dochodach. Nie muszą sobie 
tym zawracać głowy osoby, 
które już osiągnęły powszechny 
wiek emerytalny, czyli 60 lat ko-
biety i 65 mężczyźni. Zmniejsze-
nie świadczenia lub zawieszenie 
wypłaty dotyczy osób, które 
przekroczą limit dodatkowych 
przychodów. Pierwsza kwota 
graniczna to 70 proc. przecięt-
nego miesięcznego wynagro-
dzenia w kraju. Gdy dodatkowe 
zarobki emeryta lub rencisty 
nie przewyższają tej kwoty, to z 
emeryturą lub rentą nic się nie 
dzieje. Jeśli przekroczą limit, 
świadczenie jest zmniejszane. 
Jest też drugi próg – 130 proc. 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Po jego prze-
kroczeniu emerytura lub renta 
za dany miesiąc nie przysługu-
je. Do końca lutego trzeba do-
starczyć do ZUS zaświadczenie 
o przychodach osiągniętych w 
ubiegłym roku.

(IK)
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Sygnatariusze deklaracji 
współpracy na rzecz „Ogranicze-
nia niskiej emisji i promowania 
aktywnego trybu życia z wyko-
rzystaniem rowerów elektrycz-
nych”- burmistrzowie Głuszycy, 
Jedliny-Zdroju i Świeradowa-
-Zdroju zawarli w dniu 2 lutego 
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy 
porozumienie z Firmą Eko-Bike.

Na mocy porozumienia re-
prezentujący wyżej wymienione 
gminy: Roman Głód, Leszek Orpel, 
Roland Marciniak - oraz Grzegorz 
Szczygieł z Eko-Bike przewidują 
organizację cyklicznie odbywają-
cych się zlotów osób jeżdżących 
na rowerach elektrycznych w 

Głuszycy, Jedlinie-Zdroju i Świe-
radowie –Zdroju w połączeniu z 
promocją działań w zakresie ogra-
niczenia niskiej emisji. Pierwszy 
„Electro-bike Tour” odbędzie się 
w Jedlinie-Zdroju 8 kwietnia, na-
stępny 9 czerwca w Świeradowie-
-Zdroju, trzeci zaś w Głuszycy w 
dniu 30 września.

Porozumienie zakłada także cer-
ty�kację wypożyczalni rowerów 
elektrycznych, które 21 marca mają 
zostać otwarte w Głuszycy i Jedli-
nie-Zdroju. Od września 2017 roku 
w Świeradowie-Zdroju funkcjonuje 
już wypożyczalnia rowerów elek-
trycznych.

(SJ)

Otwarta 14 grudnia 2017 r. 
wieża widokowa na górze Boro-
wa cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem turystów z całego 
regionu.

Inwestycja została zrealizowa-
na przez Gminę Jedlina-Zdrój przy 
udziale �nansowym Gminy Wał-
brzych i Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu, w partnerstwie z 
Nadleśnictwem Wałbrzych. Cał-
kowity koszt budowy wieży to 1 
020 900 złotych, z czego 370 900 
złotych to środki Gminy Jedlina-
-Zdrój, 450 000 złotych to środki 
Gminy Wałbrzych, a 200 000 zło-
tych środki Starostwa Powiatowe-
go w Wałbrzychu. Wieża widokowa 
to konstrukcja stalowa, skręcana, 
tworząca kształt hiperboloidy jed-
nopowłokowej o przekroju szesna-
stokątna, w formie 32 słupów usta-
wionych pod kątem 68º względem 
podstawy. Wejście na wieżę pro-
wadzi 90 schodów przykręconych 
do stalowego trzonu. Na budowę 
fundamentów wieży zużyto 50m³ 
betonu, a na wykonanie konstruk-
cji wieży 30 ton stali. Przy dobrej 
pogodzie z wieży można zobaczyć 
Wielką Sowę, Śnieżkę a nawet wro-
cławski Sky Tower.

Nie mniej popularne są inne 
punkty widokowe w Jedlinie - 
Zdroju. Na położonej 751 m n.p.m. 
górze Jałowiec oraz w dawnym ka-
mieniołomie, na wznoszącej się na 

Aktywniej i z czystszym 
powietrzem 

Burmistrzowie Głuszycy, Jedliny-Zdroju i Świeradowa-Zdroju stawiają w swoich 
gminach na rowery elektryczne.

Turystyczne hity

wysokość 634 m n.p.m. górze Bar-
barka, zostały w 2017 r. zamonto-
wane platformy widokowe. – Ser-
decznie zapraszamy na spacer na 
Jałowiec lub do kamieniołomu, by 
już teraz podziwiać piękną panora-
mę Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich 
– zachęca Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny Zdroju.

Ze względu na duże zaintere-
sowanie, rekomendujemy trasy 
dojścia na platformę widokową na 
Górze Jałowiec:
Trasa 1: od Placu Zwycięstwa >>>  
ul. B. Chrobrego >>> ul. Słowackie-
go >>> w prawo pod pierwszym 
wiaduktem kolejowym przy ul. 
Dworcowej >>> szerokimi ścież-
kami leśnymi do góry na Jałowiec. 
Czas przejścia około 1 h.
Trasa 2: od kompleksu „Active Je-
dlina” >>> ul. Zakopiańska >>> 

ul. Moniuszki >>> ul. Kamienna 
>>> ul. Ogrodowa >>> około 50 
m za wiaduktem w lewo, wzdłuż 
ogródków >>> ścieżkami leśnymi 
do góry na Jałowiec. Czas przejścia 
około 1 h.
Trasa 3: od Hotelu Jedlinka >>> 
ścieżką leśną do Dworca kolejo-
wego >>> ul. Dworcową do końca 
>>> w lewo pod wiaduktem kole-
jowym >>> szerokimi ścieżkami 
leśnymi do góry na Jałowiec. Czas 
przejścia około 1 h 15 min.
Trasa 4: od pensjonatu „Zacisze 
Trzech Gór” ul. Pokrzywianki >>> 
Przełęcz Kozia >>> Przełęcz Pod 
Borową  >>> Rozdroże Pod Boro-
wą >>> Rozdroże Ptasie >>> bia-
ło-czerwony szlak uzdrowiskowy 
>>> Jałowiec Mały >>> Jałowiec. 
Czas przejścia około 1 h 30 min.

(RED)

Wieża widokowa na górze Borowa – zdjęcie wykonane przez Krzysztofa Żarkowskiego 
przy użyciu drona.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności



Czwartek, 8 lutego 2018 r.

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

R E K L AMA

R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIECZOREK, STASZIC, 

MARCEL, SILESIA
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

LOKALIZATORY GPS
SAMOCHODOWE i OSOBISTE

ALARMY-KAMERY-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS 

Wałbrzych • ul. Długa 3a • tel. 608 44 22 04

Gmina Stare Bogaczowice w minione Święta Bożego Narodzenia była 
wyjątkowo przystrojona. Dodatkową motywacją dla mieszkańców 
był, ogłoszony przez wójta gminy, konkurs na najładniejszą dekorację 
świąteczną posesji. „Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. 
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, mogliśmy poczuć magię 
świąt. Przepiękne dekoracje cieszyły oko i napawały nas magiczną 
atmosferą. Cieszę się, że udało nam się podziękować mieszkańcom za 
wykonaną pracę.”-mówi Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice. 
Uczestnicy konkursu odebrali swoje nagrody w ostatni dzień stycznia. 
Zastępca wójta Bogdan Stochaj wręczył laureatom nagrody pieniężne i 
pamiątkowe dyplomy.

(IL)

Film dokumentalny opo-
wiadający o odnalezionych 
po latach w Walimiu kliszach 
z fotogra�ami i losach ludzi 
na nich będących wypływa 
na szerokie wody. Wkrótce 
zostanie wyświetlony na 
University of South Wales w 
Sydney.

Autorem zdjęć z klisz wyko-
nanych pomiędzy 1947 a 1959 
r. jest Filip Rozbicki, nieżyjący 
już organista a zarazem jeden 
z pierwszych polskich osad-
ników w Walimiu. Na około 
800 fotogra�ach utrwalił on 
codzienne życie mieszkańców 
miejscowości i okolicznych wsi.

Bohaterem dokumentu wy-
produkowanego przez „Fakty 
po południu” TVN24, oprócz 
tytułowych ludzi sfotografo-
wanych przez Filipa Rozbickie-
go, jest również pochodzący z 
Walimia miłośnik historii Łu-

kasz Kazek. Autorem zdjęć jest 
Artur Głupczyk, a reżyserem 
Mateusz Kudła. 21 lutego �lm 
„Ludzie z Klisz”, z inicjatywy Ka-
mila Jantosa, zostanie wyświe-
tlony na University of South 
Wales. W marcu 2017 r. obraz 
zdobył nagrodę Gold Plaque 
na 53. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Telewizyjnym w Chi-
cago. Natomiast we wrześniu 
– główną nagrodę Złotego 
Del�na na festiwalu produkcji 
�lmowych Corporate Media & 
TV Awards w Cannes.

Informacje o stałej wysta-
wie w Walimiu i działaniach 
związanych �lmem można 
przeczytać na stronie inter-
netowej: http://www.�lipro-
zbicki.pl/, a także na portalu 
społecznościowym Facebook: 
https://www.facebook.com/
ludziezklisz/.

(MM)

200 000 zł przez najbliższe 
trzy lata przeznaczy Gmina 
Świebodzice na wymianę pie-
ców centralnego ogrzewania 
opalanych tradycyjnym pali-
wem stałym.

31 stycznia Rada Miejska 
Świebodzic przyjęła uchwałę o 
możliwości ubiegania się o do-
tacje na ten cel. W roku bieżą-
cym miasto przeznaczy na to 30 
000 zł, w kolejnym 100 000 zł a 
w 2020 – 70 000 zł. Uchwała do-
tyczy zasad i trybu postępowa-
nia przy udzielaniu dotacji ce-
lowej na do�nansowanie zadań 
inwestycyjnych, związanych z 
ograniczaniem niskiej emisji 
na terenie Gminy Świebodzice. 
Zgodnie z jej zapisami, miasto 
będzie udzielać dotacji na zmia-
nę systemu ogrzewania, oparte-

go na paliwie stałym, na: ogrze-
wanie gazowe, elektryczne, 
olejowe, pompy ciepła. Główną 
intencją przyjętych przepisów 
jest zachęcenie mieszkańców do 
likwidacji tradycyjnych pieców, 
opalanych węglem. Warunkiem 
otrzymania dotacji jest likwi-
dacja w mieszkaniu wszystkich 
źródeł ciepła, opartych na tym 
paliwie. Wysokość dotacji wy-
nosić będzie do 40 % kosztów 
kwali�kowanych, lecz nie więcej, 
niż 3 0000 zł. Wniosek będzie 
możliwy do pobrania elektro-
nicznie, z Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Świebodzice, 
zakładka Ochrona środowiska, a 
także bezpośrednio w Wydziale 
Ochrony Środowiska UM, ul. Że-
romskiego 27, pok. Nr 3.

(ABP)

Dobre wieści napłynęły z 
Instytucji Pośredniczącej Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, zajmu-
jącej się rozdziałem środków 
unijnych. Wniosek Gminy Świe-
bodzice, dotyczące rewitaliza-
cji obszarów zdegradowanych, 
uzyskał do�nansowanie we 
wnioskowanej kwocie.

Świebodzice otrzymają po-
nad 3 000 000 zł na rewitalizację 
obszarów ulic: Krasickiego, Pia-
skowej i Słowackiego oraz budo-
wę świetlicy środowiskowej dla 
seniorów. Inwestycja ta już się 
rozpoczęła, trwają prace na ul. 
Krasickiego. Łączna wartość zada-
nia to 5,7 mln zł.

Rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych obejmuje bardzo sze-
roki zakres działań, dotyczą przede 

wszystkim infrastruktury: budowa 
chodników, nawierzchni ulic, upo-
rządkowanie i nowe zagospodaro-
wanie podwórek, wytyczenie tere-
nów zielonych i służących rekreacji. 
Powstaną nie tylko estetyczne 
chodniki, jezdnie, oświetlenie ale 
także chociażby plac zabaw i kącik 
rekreacyjny (Krasickiego i Słowac-
kiego); renowacji zostaną poddane 
historyczne elementy, jak chociaż-
by fragment schodów bramy miej-
skiej, stara studnia i pompa, mur 
kościelny (Słowackiego).

Zakres prac jest bardzo duży, a 
główną intencją rewitalizacji jest 
przede wszystkim poprawa ja-
kości życia i integracja społeczna 
mieszkańców żyjących na wska-
zanych obszarach.

(ABP)

Napisz dyktando 
i zgarnij nagrody
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach zaprasza do 
udziału w siódmej już edycji 
Dyktanda Gminnego o Pióro 
Wójta Gminy Stare Bogaczo-
wice. Wydarzenie organizowa-
ne jest w ramach obchodów 
„Międzynarodowego Dnia Ję-
zyka Ojczystego”. Mieszkańcy 
Gminy sprawdzą swoją wiedzę 
23 lutego o godz. 17:00 w Gmin-
nym Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnym w Starych Bogaczo-
wicach. Spotkanie ma na celu 
głównie dobrą zabawę i integra-
cję. Każdy pisze tekst anonimo-
wo! Zwycięzca otrzyma pióro 
ufundowane przez Mirosława 
Lecha Wójta Gminy Stare Bo-
gaczowice, a pozostali uczest-
nicy inne nagrody rzeczowe. 
Chęć udziału w zabawie można 
zgłaszać w Gminnym Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym w 
Starych Bogaczowicach pod nr 
telefonu 74-844-35-03.

(IL)

Nauka na stoku
Dzieci z Gminy Walim roz-
poczęły kurs nauki jazdy na 
nartach. Z bezpłatnych zajęć 
korzysta prawie 30. młodych, 
przyszłych amatorów zimo-
wych sportów. Program �nan-
sowany jest ze środków Gminy 
Walim. Choć tak zwane „pierw-
sze koty za płoty” już za uczest-
nikami programu, to wciąż 
można dołączyć do grupy uczą-
cych się. Szkolenie odbędzie się 
jeszcze 9 lutego w godzinach 
od 17.00 do 18.30. Kliknij, aby 
dowiedzieć się więcej: http://
walim.pl/?p=19598.

(MM)

Nowe urządzenie 
pomiarowe
Służy badaniu obecności i 
natężenia różnych gazów w 
powietrzu, w tym tzw. „ciche-
go zabójcy” - takie niezwykle 
pożyteczne urządzenie po-
miarowe dostała jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Walimiu. Miernik wielogazowy 
służy do wykrywania i badania 
stężenia obecności niebez-
piecznych gazów w powietrzu. 
- Dzięki niemu będziemy mogli 
stwierdzić w tlenie obecność 
gazu, tlenku węgla, czyli czadu, 
toksycznego siarkowodoru, czy 
metanu - przybliża Rafał Tyka, 
prezes OSP Walim. - Do tej pory 
nie mieliśmy takiej „pomocy”, 
więc w przypadku na przykład 
rozszczelnienia gazociągu mu-
sieliśmy czekać na wsparcie 
jednostki z Wałbrzycha, która 
mogła stwierdzić stopień zagro-
żenia, czy zarządzić ewakuację. 
Od teraz możemy samodzielnie 
przeprowadzić interwencję, nie 
angażując dodatkowych sił, co 
znacząco wpłynie na bezpie-
czeństwo mieszkańców Gminy 
Walim, na sprawność i tempo 
akcji. Zakup zrealizowany został 
z funduszy sołeckich.

(MM)

Mieroszowski 
Pegazik
13 lutego 2018 r. uczniowie 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych zaprezentują się 
w Mieroszowskim Centrum 
Kultury, podczas II etapu - eli-
minacji miejsko - gminnych. 
Laureaci z I miejsca w kategorii 
„młodsi” i „starsi” reprezentowa-
li będą Gminę Mieroszów pod-
czas �nału wojewódzkiego.

(MCK)

Ludzie z Klisz w Sydney

Nagrody za światełka Program antysmogowy

Mają do�nansowanie
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne... TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

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

• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju 
   i za granicą
• przygotowanie transportu 
   dla    dla rodziny (kondukt), stypy, 
   oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC 
   czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
•  montaż i demontaż nagrobków 
•  •  toaleta pośmiertna

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa: 

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

MSO- Mobilne 
Serwisy Opon

Zadzwoń--> Zamów 
Opony Używane/Nowe

Podaj adres i to wszystko
-->Przyjedziemy i zamontujemy

tel 791 701 701

SKUP 
aut/motocykli
Płatność gotówką 

na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

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

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Pewne zwycięstwa
W II lidze koszykarzy Górnik 
Trans.eu Wałbrzych pokonał 
Rawię Rawag Rawicz 72:57 
(19:7, 15:18, 21:8, 17:24). 
Punkty dla Górnika zdobywali: 
Wróbel 27, Durski 19, Krusz-
czyński 9, Glapiński 5, Spała5, 
Krzywdziński 5, Ratajczak 2, 
Jeziorowski 0, Kaczuga 0, Szy-
mański 0, Kłyż 0. Kolejny mecz 
ligowy ekipa trenera Marcina 
Radomskiego rozegra w Ostro-
wie ze Stalą. Spotkanie zostanie 
rozegrane 14 lutego. W III lidze 
koszykarzy KKS Siechnice uległ 
MKS Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój 68:82 (15:18, 21:27, 14:18, 
18:19). Punkty dla zespołu Ma-
zbud Basket zdobyli: Józefowicz 
19, Myślak 18, Stochmiałek 13, 
Pilarczyk 13, Olszewski 8, Grab-
ka 5, Pawlikowski 4, Wackowski 
2. 10 lutego zespół trenera Mi-
chała Borzemskiego będzie po-
dejmował WSTK Wschowa.

(RED)

Siatkarskie emocje
W meczu XX kolejki I ligi siat-
karzy Stal Nysa pokonała MKS 
Aqua Zdrój Wałbrzych 3:1 w 
setach: 25:16, 25:17, 21:25, 
25:11. Kolejne spotkanie ligo-
we podopieczni trenera Janusza 
Bułkowskiego rozegrają 10 lute-
go, a ich rywalem w hali Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu będzie 
TSV Sanok. Z kolei UMKS Volley 
Głogów uległ Chełmcowi Wo-
dociągi 0:3 (20:25, 11:25, 18:25).
Na kolejny mecze trener Jacek 
Kurzawiński zaprasza kibiców 
do Hali Wałbrzyskiech Mistrzów. 
10 lutego o godz. 15.00 Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych bę-
dzie podejmował Sobieskiego 
Oława.

(RED)

Szczęśliwie rozpoczęły się dla polskich biathlonistów Mistrzostwa 
Europy Juniorów w Pokljuce. Już pierwszego dnia doczekaliśmy 
się medalu, a wywalczyła go sztafeta mieszana w składzie Natalia 
Tomaszewska, Joanna Jakieła, , Marcin Szwajnos, oraz wychowanek 
UKN Melafir Czarny Bór i mieszkaniec Borówna - Przemysław Pancerz. 
Gratulacje należą się również Wojciechowi Janikowi- zawodnikowi UKN 
Melafir, który w duecie z Magdaleną Piczura zajęli 11 miejsce.

(RED)

Bartosz Gołębiewski, aktualny mistrz Polski seniorów i młodzieżowców 
w kategorii średniej w boksie olimpijskim, spotkał się z władzami 
rodzinnej Jedliny-Zdrój. Reprezentant Polski i zawodnik KKB 
RUSHH Kielce w rozmowie z przewodniczącą rady miejskiej Marią 
Drapich i burmistrzem Leszkiem Orplem podsumował ostatnie 
starty, które zaowocowały złotymi medalami oraz zwycięstwem 
w krajowym rankingu wagi średniej (do 75 kg) , a także drugim 
miejscem w rankingu krajowym bez podziału na kategorie wagowe. 
Samorządowcy przekazali list gratulacyjny oraz upominki, a także 
zadeklarowali pomoc w znalezieniu sponsorów, którzy dofinansują 
przygotowania tego utalentowanego jedlinianina do igrzysk 
olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

(RED)

Mistrz Polski w urzędzie

Pancerz na medal! Pływający Idol
Odbyły się 15. mistrzostwa 
w pływaniu w ramach cyklu 
Grand Prix „Idol” 2018, któ-
rym patronował prezydent 
Wałbrzycha dr Roman Szełe-
mej. Tradycyjnie zawody odbyły 
się na krytej pływalni Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr przy ul. 
Ogrodowej. Rywalizowano na 
dystansie 50 m stylem dowol-
nym. Wyniki open – mężczyźni: 
1. Amadeusz Kołaczek – 28,78 
sek., 2. Tymoteusz Kołaczek 
(obaj Świebodzice) – 31,34, 3. 
Ireneusz Kordylak (Wałbrzych) 
– 41,04; kobiety: 1. Maja Łapa – 
30,34, 2. Urszula Troszczyńska 
– 39,38, 3. Marzena Zagrodna 
(wszystkie Wałbrzych) – 53,09.

(BAS)

Holly najszybszy
Piotr Holly zwyciężył w XIX 
Biegu o Memoriał Stanisława 
Kaczmarka, byłego prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzychu. 
Tym samym powtórzył swój 
ubiegłoroczny sukces. W bie-
gu głównym o Puchar Every 
Can Counts rywalizowano na 
dystansie 6600 m, a trasa pro-
wadziła w rejonie tamtejszych 
ogródków działkowych. Za-
wody zorganizował Ośrodek 
Społeczno-Kulturalny SM „Pod-
zamcze” oraz Fundację na Rzecz 
Odzysku Aluminiowych Opako-
wań RECAL. Była to pierwsza im-
preza sportowa zorganizowana 
w ramach obchodów 40-lecia 
spółdzielni. Klasy�kacja gene-
ralna – mężczyźni: 1. Piotr Holly, 
2. Patryk Łazarski, 3. Jan Kaczor; 
kobiety: 1. Joanna Hoja, 2. Ewa 
Korjcig, 3. Izabela Bączyk.

(BAS)
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USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

INNE

(3) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

Do wynajęcia garaż z kanałem o 
pow. 19 m na Piaskowej Górze przy 
ulicy Wyszyńskiego, tel. 883 334 486

OKAZJA ! DO SPRZEDANIA WARSZ-
TAT SAMOCHODOWY Z WYPO-
SAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 500 000 
TEL. 606 97 66 30

OKAZJA !!! WOLNOSTOJĄCY DOM 
PRZY ULICY WYSZYŃSKIEGO NA 
PIASKOWEJ GÓRZE !!! pow. 118 m, 
garaż, działka 450m. Cena 369 tys. 
tel. 883 334 486

OKAZJA !!!  2- POZIOMOWE MIESZ-
KANIE Z TARASEM, BIAŁY KAMIEŃ, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, CENA 109 
TYS. TEL. 606 97 66 30

MS-3406 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 
56m2, do odświeżenia. Cena 152 
tys. Tel. 883 334 481

MS- 3368 Piaskowa Góra – kawa-
lerka pow. 28m. Cena 79 tys. zł. Tel. 
793 111 130

MS-3365 Biały Kamień, 3 pokoje, 
78m2, z ogródkiem (50m2 od 
budynku) ok. 650m2. Cena 145 tys. 
Tel. 883 334 481

MS- 3412 Podgórze, ul. Świdnicka 2 
pokoje pow. 48m z ogrodem. Cena 
78 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3259 Biały Kamień mieszkanie 
na pierwszym piętrze, pow. 33m 
ogrzewanie gazowe. Cena 85 tys. zł. 
Tel. 793 111 130

MS- 3398 Nowe Miasto, kawalerka 
25m2, po kapitalnym remoncie, 1 
piętro. Cena 47 tys. Tel. 883 334 481

MS-2960 ul. Bethovena mieszkanie 
dwu- poziomowe trzy pokoje, pow. 
79m, pierwsze piętro. Cena 109tys. 
zł. Tel. 793 111 130

MS-3331 Poniatów – ul. Orkana 
z ogródkiem, 1 piętro, 2 pokoje, 
66m2, do remontu. Cena 79 tys. Tel. 
883 334 481

MS- 3273 Biały Kamień, 3 pokoje 
z ogródkiem pow. 60m- I- piętro, 
cena 129 tys. tel. 606 97 66 30

MS-3418 Biały Kamień- kawalerka o 
pow. 28m po kapitalnym remoncie, 
ogrzewanie miejskie, cena 79900, 
tel.  883 334 486

MS-3420 Okolice Placu Gedymina, 3 
pokoje 78m, 2-poziomowe z ogród-
kiem, cena 179 tys. tel. 883 334 481

Do wynajęcia komfortowe 2 
pokojowe mieszkanie na Piaskowej 
Górze- wysoki standard- umeblowa-
ne tel. 606 97 66 30

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW 
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY 
MIESZKANIA 2, LUB 3 POKOJO-
WYCH NA PIASKOWEJ GÓRZE, LUB 
PODZAMCZU

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Miłosza( Duracza ) , 2 
pokoje, 2 piętro, balkon, 33 m3, 
116 000 po remoncie tel 883 
334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GÓRA , dom bliźniak, okolice 
Szpitala Górniczego, pow . 120 
m2, dzialka 500 m2 , cena 449 
000, tel 883 332 727

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Kruczkowskiego, 25 
m2, 3 piętro, po remoncie kawa-
lerka z jasną kuchnią , cena 98 
000 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA, ul. Nałkowskiej kawalerka 
z balkonem z jasną kuchnią , 
cena 89 000, tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA , ul Wrocławska, 1 pokój, 
26 m2, 2 piętro, cena 68 000 zł 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODZAMCZE 
ul. Poselska, 3 pokoje, 4 piętro 
62 m2, cena 189 000 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul. 
Grodzka , 2 pokoje, 36 m2 cena 
105 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, 45 m2 
cena 149 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
ulica Daszyńskiego, 38 m2, co 
gaz , 1 piętro, po remoncie, cena 
69 500 tel 883 332 730

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
okolice ulicy Andersa, 2 pokoje, 
wysoki parter, ogródek, CO Gaz, 
65 m2, cena 109 000 zł, tel 883 
334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 
1 piętro ogródek, po remoncie, 
CO gaz cena 259 000 tel 883 334 
836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2, 
CO gaz , 1 piętro cena 135 000 zł 
tel 883 332 727

RENOMAHOME - PODGÓRZE - 
ulica Niepodległości, 100 m2, 
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena 
199 000 zł, tel 883 332 727

RENOMAHOME NOWE MIASTO 
- ul. Asnyka, 48 m2 , 2 pokoje, co 
gaz 1 piętro , 85 000 zł tel ,883 
334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 

RENOMAHOME – SZCZAW-
NO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa, 
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena 
640 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
- spokojna okolica, do wprowa-
dzenia, 112 m2 , 5 pokoi, działka 

1050 m, cena 409 000 tel 883 
332 727

RENOMAHOME - BOGUSZÓW – 
GORCE - 3 pokoje, Co węgiel,par-
ter cena 69 900 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME – Gluszyca kawa-
lerka 25 m w bloku za 52 tys I 2 
pokoje w bloku 51 m2 za 103 tys 
kontakt 883 334 836

ŚRÓDMIEŚCIE,2 pokoje, 39m2, 
parter, po remoncie, nowocześnie 
wykończone do wprowadzenia-
,100000zł. Kontakt 694778179

BIAŁY KAMIEŃ, do wynajęcia 
2pokoje, parter, po kapitalnym 
remoncie, nowocześnie wykoń-
czone i wyposażone, ogrzewanie 
gazowe – podłogowe .1450zł.
Lokalizacja blisko Szczawna Zdro-
ju. Dostępne od marca. Kontakt 
694778179

PIASKOWA GÓRA,42m 2 ,2 pokoje 
,3 piętro w budynku czteropiętro-
wym. Po remoncie, umeblowane 
i wyposażone. 138 000zł. Kontakt 
694778179

CZARNY BÓR, połowa domu 
w pionie do remontu, 100m2 
powierzchni użytkowej, 
1400m2działki, 3 pokoje, garaż, 
pomieszczenia gospodarcze-
,145000zł. Kontakt 694778179

SOBIĘCIN, dwa pokoje po remon-
cie, dwie łazienki , wyjście na 
ogród, garaż, piwnica, komór-
ka,120 000zł. Kontakt 694778179

JEDLINA ZDRÓJ, 3pokoje,60m2, 
wysoki parter, osobne wej-
ście, garaż,84900zł. Kontakt 
694778179

R E K L AMA

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?
Chcesz, by Twoi klienci co tydzień 

dostawali Tygodnik DB 2010?
Skontaktuj się z nami!  redakcja@db2010 • tel. 790 709 590

Sprawdź gdzie możesz dostać Tygodnik DB 2010!
Pełna lista ponad 150 punktów na stronie db2010.pl w zakładce DYSTRYBUCJA

Nie dostałeś Tygodnika DB 2010? Nic straconego! 
Znajdziesz go na db2010.pl w zakładce ARCHIWUM GAZETY

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?

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,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje 30m2 
po remoncie, z balkonem, czynsz 
180 zł, cena 91.000 tel: 535-416-
014

ŚWIEBODZICE dom wolnostojący 
156m2, pięć pokoi, działka 600m2 
okzyjna cena 285000,-zł tel do 
kontaktu 535-416-014

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje, 
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do 
kontaktu: 792- 549 -757

PODZAMCZE 3pokoje  niski czysz, 
54m2 cena 152tys  telefon 792-
549-757

WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,  
KAWALERKA , ogrzewanie miej-
skie, 74 000zł. tel. do kontaktu 
792-549-757

GŁUSZYCA, 43m, 1 pokój, wysoki 
parter,  cena 32 000zł. tel. do 
kontaktu 792-549-757

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-
cja, ogrzewanie gazowe, cena 
209 900 zł, tel. do kontaktu: 792 
-549 -757

GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTO-
JĄCY  - OKAZJA ! 111m2, z dużą 
działką 1195m2, cena 205tys. 
ogrzewanie gazowe telefon: 535-
416-014 
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BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
w wysokim standardzie w nowym 
budownictwie w spokojnej okolicy 
z ogródkiem. Mieszkanie w pełni 
rozkładowe z wyposażeniem, 4 
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
balkon. Cena:175 000zł  (nr:2420)  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,  
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do 
własnej aranżacji. Cena : 119 000 
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksu-
sowe mieszkanie z kominkiem i 
miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością ada-
ptacji na dom, działka .2500m2. 
Obiekt idealny na agroturystykę. 
Cena: 89 000 do negocjacji ( nr: 
2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – GŁUSZYCA, mieszkanie z 
GARAŻEM 61 m2, 5 pokoi, łazien-
ka,pierwsze piętro, CO . Cena: 79 
000 zł  ( nr: 2429)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

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

BON - 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 – STRUGA, dom wolnostojący 
w pięknej okolicy  o pow. 330 m2, 
działka 60 arów ogrodu, 9 pokoi, 
3 kuchnie, 3 łazienki, do zamiesz-
kania Cena: 490 000 zł (nr: 2430) 
(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,mieszka-
nie, 46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wc i pryszni-
cem, do wprowadzenia. Cena: 89 
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 56m2, 
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 – BOGUSZÓW GORCE,przy-
tulne mieszkanie do wprowa-
dzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka, 
CO.,kominek. Cena: 40 000  zł 
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe 
mieszkanie o powierzchni 179 m2, 
6 pokoi, kuchnia, dwie toalety na 
mieszkanie bądź siedzibę �rmy 
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, 
wolnostojący garaż CENA: 210 000 
zł (nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 
mieszkanie do wprowadzenia w 
sąsiedztwie deptaka i parku o pow. 
60 m2 na parterze 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC i przedpokojem 
z ogrzewaniem gazowym CENA: 
139 000 zł (nr: 2417) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( 
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3 
pokoje, 2-kondygnacyjne miesz-
kanie z widokiem na zieleń po 
generalnym remoncie CENA: 149 
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z ogrzewaniem miejskim, 56,7 
m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka do 
wprowadzenia CENA: 149 000 m2 
(nr: 2408) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  na Piaskowej Górze, cena 
65 tys.zł. -  4 piętro, jasna kuchnia, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 169 tys.zł. 1 
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881 
424 100.

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

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 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, 38m2, po re-
moncie, co gaz, 1 piętro, cena 65 
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 2 pokoje na 
Jabłowie 40m2, parter, stan bar-
dzo dobry, 65 tys.zł. Garaż, ogród, 
74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje 
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, 
cena 80 tys.zł. cicha okolica 74 
666 42 42, 881 424 100 .

WILLA – Sprzedamy kawalerke 
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 31m2, 1 piętro, po 
remoncie, co gaz, cena 75 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy w Śródmie-
ściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co 
gaz, stan b.dobry, 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 46m2, 
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 3 pokoje w 
Śródmieściu, cicha okolica 45m2, 
2 piętro, co gaz, cena 104 tys.zł. 
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Nowym Mieście, okolice Psie Pole, 
parter, cena 70 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2, N.Miasto, na Chopina, 1p. 

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

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

PILNIE POSZUKUJĘ MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA . tel. 577-263-955

Jedlina Zdrój, 2 pokoje, OGRZE-
WANIE MIEJSKIE, duży balkon, 
spokojna lokalizacja Cena: 112 
tys. zł do negocjacji, tel. 530-998-
374

OKAZJA! Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, duży balkon, pierwsze 
piętro, dwa mieszkania na piętrze. 
159.000zł. Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE!, ATRAKCYJNA 
OFERTA, ROZKŁADOWE miesz-
kanie, 3 pokoje, 54 m2, 6 PIĘTRO, 
balkon, ogrzewanie miejskie, 
po remoncie, blok po spłaconej 
termomodernizacji, 189.000 ZŁ 
do negocjacji, tel. 535-285-514

Podzamcze, 2 pokoje, 36m2, duży 
balkon, parter, winda. 97.500zł. 
Kontakt 535-311-265

Połowa domu w Czarnym Borze 
!!!71m2, garaż, działka 2800m2, 
do remontu, Cena 145tys. zł tel. 
530-998-374

KAWALERKA Z ANTRESOLĄ, po 
remoncie, 31m2, widna kuchnia, 
ogrzewanie gazowe-typu mora, 
kamienica po renowacji, 1 piętro, 
75.000 zł, tel. 535-285-514

1 piętro 60m2 2 pokoje, Ładny, 
docieplony budynek, 79 900zł DO 
NEGOCJACJI ul Piotra Skargi tel. 
577-263-955

3pokojowe mieszkanie, 63m2, 
Stary-Zdrój, ogrzewanie miejskie, 
duży balkon, blok z 1998r, Cena: 
155 tys. zł  do negocjacji, kontakt: 
530-998-374

Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265

Biały Kamień, kawalerka z miej-
skim ogrzewaniem w czynszu, 
czynsz 190zł !!! Cena:65000 zł tel. 
530-998-374

PIASKOWA GÓRA, kawalerka 
po kapitalnym remoncie, 28m2, 
SUPER LOKALIZACJA, balkon, 
kuchnia w zabudowie, ogrze-
wanie miejskie,  95 000zł, tel. 
535-285-514

Biały Kamień, 2 pokoje, 42m2, 
2 piętro, ogrzewanie gazowe. 
Wymienione instalacje, dach po 
remoncie. Cena 72.000zł. Kontakt 
535-311-265

Podzamcze 2 pokoje, 3 piętro 
54,5m2, stan do wprowadzenia; 
po remoncie cena 165 000zł tel. 
577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 54m2, 8 piętro 
w 10, cena 184.000zł, nowe, w 
trakcie kapitalnego remontu, 
możliwość własnej aranżacji,  tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 3 pokoje, 63m2, 2 piętro w 
10, cena 188.000zł, po remoncie, 
wolne od zaraz,  tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –   STARY ZDRÓJ, ul. 
Armii Krajowej, 2 pokoje,  jasna 
kuchnia, 37m2, 2 piętro w 2, do 
odnowienia, c.o. gazowe cena 
59.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Rynek, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro w 3, do 
odnowienia, c.o. gaz i węglowe, 
cena 110.000zł, 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 

PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 

całe 1 piętro, bezczynszowe, 

C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 

299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 

223 424

RENOMA –   STARY ZDRÓJ, kawa-

lerka,  jasna kuchnia, 31m2, 2 pię-

tro w 3, po kapitalnym remoncie, 

c.o. gazowe cena 55.000zł, tel. 74 

840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 

SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2, 

305m2 działki, po remoncie, cena 

470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 

223 424

RENOMA – Działka DZIEĆMORO-

WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 

cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 

693 223 424

po remoncie, co gaz, cena 129 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  Sprzedamy pół domu po 
remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 
120m2, działka 550m2, cena 480 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, 
stan dobry, 55 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy w B.Gorcach 
na Krakowskim Osiedlu 2 pokoje, 
parter. 42m2, cena 55000zł. 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 mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje, 
P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 tys.zł. 
74 666 42 42, 

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 
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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”)

Okazja, Szczawno-Zdrój, 60m2, 
parter blisko deptaka, ogrzewanie 
gazowe, do wprowadzenia 133 
000zł PILNE tel. 577-263-955

DB2010 .PL
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.
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R E K L AMA

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

WIELKIE FIRST MOMENT WYJAZDÓW NA SEZON 2018 
- WIOSNA, LATO, JESIEŃ! DO 40 % TANIEJ!!! PROMOCJA DO 15.03.2018

WCZASY:
BUŁGARIA: ZŁOTE PIASKI - HOTEL DAHLIA GARDEN 3*, 

TEMIDA 3*
obóz młodzieżowy 1999 PLN 1599 PLN,

samolot od 1899 PLN 1599 PLN

wczasy autokar SENIOR 55+ od 1430 PLN 1000 PLN,
przedsezon czerwiec/wrzesień od 1200 PLN  1100 PLN

sezon lipiec/sierpień od 1610 PLN  1510 PLN

Dzieci do lat 2 – GRATIS
Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami 

w pokoju 2 osobowym  – STAŁA CENA 599 PLN

BUŁGARIA: wczasy samolot
ALBENA HOTEL VITA PARK*** ALL INCLUSIVE PLUS od 1890 PLN

ALBENA HOTEL ALTHEA*** ALL INCLUSIVE od 2250 PLN
ŚW.KONSTANTYN I ELENA HOTEL DOLPHIN**** ALL INCLUSIVE od 2340 PLN

ALBANIA (opcja wyżywienia do wyboru za dopłatą): 
wczasy autokar HOTEL SARANDA BEACH RESORT*** , HOTEL BIANCO od 999 PLN z BB 

samolot HOTEL SARANDA BEACH RESORT***, HOTEL BIANCO od 1199 PLN z BB 

CHORWACJA:
wczasy apartamenty PAKOSTANE, PODACA, BRIST, ZAOSTROG - od 490 PLN + 230 €

GRECJA - RIWIERA OLIMPIJSKA:
HOTEL ENASTRON*** , apartamenty OCEANIC, ELENA, ADONIS  wczasy od 999 PLN

bez wyżywienia (opcja wykupienia za dopłatą)
HOTEL EDEN*** 2299 PLN 1899 PLN z HB

WYCIECZKI:
BENELUX: Belgia, Holandia, Luksemburg - wycieczka objazdowa 28.04-03.05.2018 1790 PLN + ok.90 €  1390 PLN + ok. 90 €

GRECJA: wycieczka objazdowa - pielgrzymka 27.04-06.05.2018 1 430 PLN + 190 € 1 000 PLN + 190 €
CHORWACJA + BOŚNIA I HERCEGOWINA: wycieczka objazdowa 27.04-05.05.2018 - 1230 PLN + 180 €  800 PLN + 180 €

LWÓW: wycieczka 11-14.10.2018 , 08-11.11.2018 790 PLN 590 PLN

R E K L AMA


