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Wałbrzyski sąd uniewinnił
KREDYTU LUB POŻYCZKI pierwszego komendanta
głównego policji
POMAGAMY W UZYSKANIU

pracującym, emerytom, rencistom,

a także osobom prowadzącym działalność gospodarczą

tel. 793-793-005, 74 307-07-37
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ul . Bolesława Chrobrego 2/1 58-316 Wałbrzych
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
KRAZ 7765

tek!
Wyjazdy z Polski w każdy pią

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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In memoriam - Ku pamięci
,,Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.”

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli

w ostatniej drodze ziemskiej Śp. Zdzisława Janczaka składa rodzina.
,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli

w ostatniej ziemskiej drodze śp. Łucji Kłapyta i uczcili Jej pamięć
oraz służyli nam wsparciem i pomocą w tym trudnym czasie - Rodzina.
Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia, 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
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UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 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 pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga 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 cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga 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.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła 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 Janina 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 wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

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,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

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

tel. 693-788-894, 784-609-208
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Poniżej przedstawiamy wykaz projektów zgłoszonych
do III edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego
poprawnych pod kątem formalno-prawnym.
LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH POPRAWNYCH
POD KĄTEM FORMALNO-PRAWNYM
L.p.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NAZWA PROJEKTU

GMINA

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc
oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Boguszów Boguszów-Gorce
w sprzęt ratowniczy
„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”
Jedlina-Zdrój
Powiatowa Akademia Rowerowa
Walim
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów
oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt
Mieroszów
ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
poprzez doposażenie jednostki OSP Stare Bogaczowice w sprzęt Stare Bogaczowice
ratowniczy i odzież ochronną
„Mini muzeum – skarby z naszych domów”
Stare Bogaczowice
Cykliczne wydarzenia kulturalno-społeczne:
a) upamiętnienie 75 rocznicy mordu na Wołyniu;
Stare Bogaczowice
b) IV Biesiada Kresowa
Cykl spacerów szczawieńskich
Szczawno-Zdrój
„Trenujemy, Ratujemy, Wygrywamy” – szkolenie z Pierwszej
Szczawno-Zdrój
Pomocy Przedmedycznej dla dzieci i młodzieży
IV Uphill Rogowiec – bieg w stylu anglosaskim na najwyżej
Głuszyca
położone ruiny zamku w Polsce
Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głuszycy Górnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczoGłuszyca
-gaśniczy
Poczekalnia multimedialna „Infoludek”
Głuszyca
XIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w zapasach kobiet
Czarny Bór
– zakup sprzętu

Wartość
projektu (w zł)
41.565
13.030
14.715
18.345

11.264,47
11.265
11.265
11.440
15.043,40
23.000
23.190
23.190
12.840

14.

Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Wałbrzyskim poprzez doposażenie jednostki OSP Borówno w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Czarny Bór

12.840

15.

Wyposażenie pomieszczenia dla Międzypokoleniowego Teatru
Muzycznego

Czarny Bór

12.840

Ponadto informujemy, że trzy zgłoszone projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Poniżej przedstawiamy wykaz lokali wyborczych, w których będzie można oddać głosy na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Informujemy, że głosować można także korespondencyjnie, przesyłając kartę do głosowania na adres Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. O ważności
głosu decyduje data wpływu. Ponadto dodatkowy punkt do głosowania będzie umiejscowiony w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, w Punkcie Kancelaryjnym.
Głosowanie odbywać się będzie w wyznaczonych lokalach wyborczych w terminie od 19.02 05.03.2018 r. Karty do głosowania zostaną udostępnione w dniu 19.02.2018 r.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L.p.
1.
L.p.
1.
L.p.
1.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L.p.
1.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH
1. Gmina Głuszyca
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Świetlica wiejska w Sierpnicy, ul. Świerkowa 31
pon.-pt 14.00 - 19.00
Świetlica wiejska w Kolcach, ul. Pamięci Narodowej 39
pon.-pt 14.00 - 19.00
Świetlica wiejska w Grzmiącej, ul. Wiejska 1
pon.-pt 14.00 - 19.00
Świetlica wiejska w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 61
pon.-pt 14.00 - 19.00
Centrum Kultury MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26
10.00 – 17.00 (czwartek – nieczynne)
Urząd Miejski w Głuszycy, Biuro Obsługi Klienta
w godzinach pracy
2. Gmina Szczawno-Zdrój
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Publiczna Biblioteka Miejska im. Tadeusza Boya Żeleńskiego ul. Wojska Polskiego 4a
pon, śr., pt 10.00-18.00, wt 9.00-16.00, czw. 11.00-19.00
3. Gmina Jedlina-Zdrój
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Biblioteka przy Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13
pn., wt., śr. 9.30-17.30, czw. – nieczynne, pt. – 8.00-16.00
4. Gmina Czarny Bór
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 43 Czarny Bór
pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-17.00
5. Gmina Walim
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach, ul. H. Sienkiewicza 75
pon.-pt 14:00-18:00
Świetlica Wiejska w Olszyńcu, ul. Świdnicka 4a
pon.-pt 16:00 – 20:00
Świetlica Wiejska w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1
pon.-pt 15:00-19:00
Świetlica Wiejska w Niedźwiedzicy 33
pon.-pt 15:00-19:00
Świetlica - Klub Strażaka w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 10
pon.-pt 15:00-19:00
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu , ul. Kościuszki 2
pon.-pt. 12:00-18:00
6. Gmina Mieroszów
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Urząd Miejski w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1
pon, wt., czw., 7.30-15.30, śr. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30
7. Gmina Stare Bogaczowice
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Świetlica wiejska - Gostków ul. Główna 42
w godzinach pracy świetlicy
Świetlica wiejska – Nowe Bogaczowice ul. Główna 10
w godzinach pracy świetlicy
Gminne Centrum Edukacyjno – Społeczne – Stare Bogaczowice, ul. Głowna 148
w godzinach pracy
Sklep spożywczy – Chwaliszów
w godzinach pracy sklepu
Świetlica wiejska – Cieszów ul. Główna 26
w godzinach pracy świetlicy
Przedszkole Niepubliczne w Strudze
w godzinach pracy
Świetlica wiejska w filii Gminnej Biblioteki Publicznej – Lubomin ul. Główna 5
w godzinach pracy świetlicy
Świetlica wiejska – Jabłów ul. Główna 74
w godzinach pracy świetlicy
8. Gmina Boguszów-Gorce
Adres lokalu wyborczego
Godziny otwarcia
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4
pn. – pt. 10.00-18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 1, ul. Przodowników Pracy 6
wt. – 14.00-18.00, czw. – 9.00-13.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 2, ul. Reymonta 4
pn. – pt. 10.00-18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 3, ul. Żeromskiego 35
pn. – pt. 10.00-18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 4, ul. Traugutta 12g
pn. – pt. 10.00-18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 5, ul. Kosynierów 81
pn., śr., pt. – 14.30-18.00
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 606 478 000

Niewinny...
Janusz
Bartkiewicz

Do Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu jechałem lekko
zaniepokojony, chociaż nie
wyobrażałem sobie, aby sąd
ten przychylił się do zarzutu prokuratora z Instytutu
Pamięci Narodowej, jakoby
Leszek Lamparski, jako Komendant Wojewódzki Milicji
Obywatelskiej w Wałbrzychu, dopuścił się 94 zbrodni
przeciwko ludzkości przez
to, że przed opublikowaniem w Dzienniku Ustaw
Dekretu o stanie wojennym,
podpisał 94 decyzje o internowaniu działaczy „Solidarności”. O sprawie tej na
łamach Tygodnika DB 2010
pisałem dwukrotnie, więc
nie będę ponownie przywoływał tła tamtych wydarzeń i
ich późniejszych ocen prawnych, historycznych i politycznych, jakie się w obiegu
publicznym przez te wszystkie lata pojawiały. Ważne
jest to, że 12.02.2018 roku
Sąd Rejonowy w składzie
trzech sędziów zawodowych uniewinnił gen. Leszka
Lamparskiego od postawionego mu zarzutu, a w ustnym uzasadnieniu wyroku
przedstawił argumentację
uzasadniającą takie rozstrzygnięcie.
Sąd w pierwszej kolejności podkreślił, że przedmiotem sprawy nie było
dokonanie oceny zasadności wprowadzenia stanu wojennego, albowiem

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

przedmiotem tym było rozpoznanie zarzutu postawionego generałowi Leszkowi
Lamparskiemu, który w sposób bardzo konkretny został
opisany w akcie oskarżenia.
Jednakże w ocenie sądu nie
ma podstaw do przypisania
mu sprawstwa, albowiem biorąc pod uwagę treść i zakres zarzutu - zachodzi sytuacja wyłączająca jego winę.
Prokurator zarzucił mu to, że
12 grudnia 1981 roku wydawał decyzje o internowaniu
wskazanych mu osób, w sytuacji, kiedy nie dysponował
żadną podstawą prawną,
albowiem „Dekret o stanie
wojennym” został uchwalony przez Radę Państwa
parę godzin po północy (z
12 na 13 grudnia), a więc de
facto 13 grudnia. Jednakże w ocenie sądu okoliczności faktyczne wskazują,
że działał on w warunkach
błędu, a zgodnie z ustawą:
nie popełnia przestępstwa
ten, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co
do okoliczności znamion
czynu. Istotnym jest to, że
w chwili wydawania decyzji o internacji L. Lamparski nie wiedział i nie mógł
wiedzieć, że dekret uchwalono dopiero 13 grudnia i
nie było takich możliwości,
żeby mógł się o tym dowiedzieć. Sąd zwrócił uwagę,
że decyzje o internowaniu
były wydawane na drukach,
które były już wcześniej
przygotowane, przez co zawierały błędne informacje
o przywołanej podstawie
prawnej internowania (dekret), ale zdaniem sądu jest
to okolicznością prawnie
nieistotną. Sprawą kluczową

jest to, że L. Lamparski, jako
komendant
wojewódzki
Milicji Obywatelskiej, dysponował przekazanym mu
projektem dekretu, który
w istotnej części zawierał
te przepisy, jakie znalazły
się w później uchwalonym
akcie prawnym Rady Państwa. Konkretnie chodzi o
treść art. 42, stanowiącego
podstawę internacji oraz
art. 61, który mówił, że ten
akt prawny wchodzi wprawdzie w życie z dniem ogłoszenia, jednakże posiada
moc prawną z chwila jego
uchwalenia. Sąd szczególnie
podkreślił, że L. Lamparski
w chwili podejmowania decyzji działał w świadomości
i w przekonaniu, że dekret
ten został już podjęty i ma
moc obowiązującą. O tym,
że ten akt prawny został
podjęty w nocy z 12 na 13
grudnia, a faktycznie już 13
grudnia i następnie opublikowany dopiero 17 grudnia,
nie wiedział i nie mógł wiedzieć. Jest to bowiem wiedza, którą ustalono w sądzie
lata później, na podstawie
zeznań świadków uczestniczących faktycznie w
uchwalaniu „Dekretu o stanie wojennym”, czyli członków Rady Państwa i osób
odpowiedzialnych za stan
wojenny. To się udało po
latach ustalić – podkreślał
sąd, a oskarżony działał w
błędnym przekonaniu, czyli
istniała różnica między jego
przekonaniem, a rzeczywistością, której oskarżony nie
był w stanie zweryfikować w
tych okolicznościach, jakie
były wtedy mu dane.
W dalszej części uzasadnienia sąd zwrócił uwagę,

że praktyka prawa w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej,
przywoływana przez obrońcę w mowie końcowej, ale
sądowi również znana, była
taka, że wielokrotnie uchwalano różnego rodzaju akty
prawne, których ogłoszenie
następowało w dacie późniejszej, ale ich obowiązywanie miało miejsce już od
daty uchwalenia. Nawet
uchylenia stanu wojennego
dokonano w taki sam sposób, czyli aktem prawnym
z mocą obowiązującą od
chwili jego podjęcia. Takich przykładów – zdaniem
sądu - jest mnóstwo, bo w
czasach PRL brak było jednoznacznego unormowania
w tym zakresie i przepisy takie sytuacje dopuszczały. W
ocenie sądu, generał Lamparski w chwili podejmowania decyzji administracyjnej
nie miał możliwości dokonania takiej wykładni, której
po latach dokonał Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, oceniając zgodność
dekretu o stanie wojennym
z konstytucją. Do takich konkluzji, że faktycznie 12 grudnia nie było jeszcze „Dekretu
o stanie wojennym”, dochodzono po przeanalizowaniu
obowiązujących przepisów,
poglądów, doktryny, po dokonanych przez prawników
wykładniach prawa. Leszek
Lamparski takiej wykładni
nie zrobił, bo nie miał takich
możliwości i nie był do tego
uprawniony. Zdaniem sądu
przekłada się to na to, że w
zakresie postawionego mu
zarzutu nie można mu przypisać winy, skutkiem czego
obowiązkiem sądu było
jego uniewinnienie.

Kończąc swe uzasadnienie, sąd zwrócił jeszcze uwagę na to, że aktem
oskarżenia nie były objęte
te okoliczności, które sąd
ustalił, a co do których nie
ma wątpliwości, że internowani zostali pozbawieni
wolności w sposób de facto naruszający ich prawo,
w sposób uwłaczający ich
godności, że w czasie internowania przebywali niekiedy w niedopuszczalnych
warunkach bytowych, że
członkowie ich rodzin nie
wiedzieli co się z nimi działo. Oczywiście wszystko to
było zachowaniem negatywnym, ale nie objętym
aktem oskarżenia, który
obejmował jedynie zarzut
wydania decyzji o internowaniu na podstawie nieistniejącego aktu prawnego,
ale tego - zdaniem sądu - L.
Lamparskiemu nie można
przypisać na podstawie
istniejących
okoliczności
wyłączających winę oskarżonego, na które sąd w
uzasadnieniu wskazał i stąd
takie rozstrzygnięcie.
Co do wyroku - nie złożono zdania odrębnego, a
wyrok jest nieprawomocny
i stronom przysługuje odwołanie. Po ogłoszeniu wyroku zasiadająca w ławach
dla publiczności grupka
reprezentująca środowiska wałbrzyskiej prawicy
opuściła salę z okrzykami
"Hańba dla sądu" i "Hańba
dla Polski" i udała się do
prezesa tego sadu, aby zaprotestować, a faktycznie
donieść na skład orzekający, że wydał orzeczenie nie
po ich myśli.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Pływalnia
startuje
19 lutego będziemy mogli
korzystać ze zmodernizowanego i unowocześnionego
Wodnego Centrum Rekreacji
w Świebodzicach. Zakończył
się trwający ponad pół roku remont obiektu. Prace kosztowały
2 mln zł. W efekcie modernizacji wydzielona została osobna
strefa saunarium i tężni solnej,
wraz z basenem schładzającym
i wytwornicą lodu. Są nowe
natryski, toalety i szatnie, hol i
elektroniczny system kasowy,
a w strefie basenowej pojawiły
się atrakcje dla dużych i małych.
Jedną z największych jest niewątpliwie 12-osobowe jacuzzi,
które wraz z drugą, mniejszą
wanną, daje wspaniałe możliwości relaksu. A dla maluchów
przygotowano wodny plac zabaw, na którym czekają na nie:
zabawny, kolorowy smok i krab,
„psikające” wodą. W brodziku
pojawiła się mała zjeżdżalnia,
grzybek wodny i rybka-fontanna. Zmodernizowana została
także zjeżdżalnia oraz strefa hydromasaży w basenie rekreacyjnym. W strefie saun pojawiły się
aż cztery sauny: sucha, parowa,
z aromaterapią oraz infrared.
Po relaksującym pobycie w takim miejscu możemy udać się
do tężni solnej, która dostarczy
nam niezbędnych mikroelementów, uspokoi, odpręży. Zakres prac był naprawdę bardzo
duży, objął także podbasenie,
gdzie zmodernizowano system
filtrów, system wentylacyjny,
klimatyzacyjny. Wszystko sterowane komputerowo. Otwarcie
obiektu dla korzystających nastąpi w poniedziałek, 19 lutego.
A 24 i 25 lutego dzieci do 16.
roku życia mogą korzystać z pływalni bezpłatnie (do 2 godzin).
(ABP)
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Do komisji powiatu po kasę
Radni PSL i Ziemi Wałbrzyskiej zmienili zasady wypłaty diet
w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, w myśl zasady „Jesteś z nami,
my zapłacimy Tobie, bądź bierny, mierny, ale wierny”.

kie z którymi zarząd powiatu rozmawia i nie
rozmawia.
Takie zasady wprowadzone przez koalicję
PSL i radnych klubu Ziemi Wałbrzyskiej to nie
rozwój, a zapaść powiatu wałbrzyskiego, za
którą w przyszłości zapłacą jego mieszkańcy.

Radni Klubu PO w Powiecie Wałbrzyskim nigdy tego nie zaakceptują i zawsze będą bronić
mieszkańców powiatu.
W imieniu Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego
Jarosław Buzarewicz

Dzień Babci i Dziadka w OSK

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego.
„Koalicjanci” zadecydowali o zwiększeniu
diet tym radnym, którzy będą w pełni akceptować ich zasady. Po wprowadzonych zmianach
diety „rządzących” w zależności od pełnionych
przez nich „funkcji” będą w wysokości 1400 –
1878 zł miesięcznie.
Radni klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego nie przyszli do rady
po samorządowe pieniądze i zaproponowali
obniżenie wszystkim Radnym diet do wielkości
minimalnych, jednak „koalicjanci” nie zgodzili się
na to i postanowili podnieść diety dla „swoich”.

Obecni radni klubu Platformy Obywatelskiej w Powiecie Wałbrzyskim nigdy nie
zaakceptują zasad według których każdego roku zwiększa się wydatki na administrację, aby zatrudniać w starostwie członków partyjnych (ścisłe kierownictwo PSL),
bezmyślnie sięga się po kredyty zamiast
po dotacje, wydaje się setki tysięcy złotych
na promocję starosty i członków zarządu
kosztem prowadzenia promocji regionu.
Nie ma zgody na dzielenie gmin Powiatu
Wałbrzyskiego na lepsze i gorsze, czyli ta-

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w specjalnym
programie artystycznym dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 14 uczciły Dzień Babci i Dziadka. Na
scenie wystąpiły maluchy ze wszystkich grup wiekowych , wykonując piosenki, wiersze, układy taneczne
oraz okolicznościową inscenizację. Prezentacje wnucząt oklaskiwały gorąco ich babcie i dziadkowie.

(BAS)

REKLAMA

Zostań dobrym kierowcą ze Szkołą Jazdy Sztymala
Szkoła Jazdy Sztymala to wykwalifikowana kadra instruktorów i wykładowców, która za cel stawia sobie jak
najlepsze wyszkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy. Dzięki dużemu
zaangażowaniu i pasji kadry instruktorskiej, oraz sumienności naszych
kursantów osiągamy coraz lepsze
wyniki.
Cztery lata z rzędu osiągaliśmy najwyższą zdawalność wśród szkół nauki
jazdy w powiecie wałbrzyskim, a instruktorzy otrzymali indywidualne wyróżnienia.
Jeśli myślisz o karierze zawodowego
kierowcy, również się na nas nie zawiedziesz. Nasza wiedza, która zostanie
Ci przekazana nie jest oparta jedynie na
suchej teorii, lecz na bogatych doświadczeniach i praktyce.
Po ukończonych kursach na wyższe
kategorie pomożemy Ci w otrzymaniu
potrzebnych świadectw kwalifikacji do
przewozu osób lub rzeczy, abyś stał się
pełnoprawnym kierowcą zawodowym.
Jeżeli wykonujesz już zawodowo przewóz drogowy zapraszamy na szkolenia
okresowe obowiązkowe co 5 lat.

Nasze samochody odpowiadają tym,
z którymi kursanci spotkają się podczas egzaminu państwowego w WORD,
co z pewnością ułatwi opanowanie
stresu i pomoże w osiągnięciu pozytywnego wyniku. Dodatkowo wychodząc

naprzeciw oczekiwanią naszych kursantów otrzymują Państwo możliwość
zdawania egzaminu państwowego na
pojeździe szkoły, gdyż 2 nasze samochody wyposażone są w system umożliwiający rejestrację przebiegu egzaminu.

W naszej szkole w cenie
kursu otrzyma się gwarancję
profesjonalizmu.
Z nami nie tylko zdasz egzamin,
ale również uzyskasz wiedzę
i umiejętność bycia dobrym kierowcą.
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Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje

POMOCY.

Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT
KRS0000037904 w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

NIP: 886 273 72 92

KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Wałbrzych w blasku iluminacji
Stanisław
Michalik

Było ciemno, prawie noc,
ale Wałbrzych przejaśniał,
dziś promieniuje w blaskach
iluminacji. Co się stało w
Wałbrzychu?
O Wałbrzychu było niedawno głośno na całym
świecie. A stało się to m. in.
skutkiem akcji poszukiwawczej „cudownego pociągu
pancernego” wypełnionego militariami i kosztownościami, wywiezionymi pod
koniec wojny z oblężonego
Wrocławia. Rzecz charakterystyczna dla współczesnego świata medialnego, który
żyje z takich sensacji. Wiadomo, że odkrycie takiego
„skarbu” byłoby rzeczywiście wydarzeniem na skalę
światową, tylko jest do tego
nadal tak samo daleko, jak
było zaraz po wojnie. Pociąg
jeśli rzeczywiście znajduje
się w przypuszczalnym miejscu, to jest dobrze ukryty, a
jego odszukanie wymaga
znacznie większych pieniędzy i czasu.
Rzecz znamienna, że sensacja miała miejsce w momencie dość szczególnym
dla Wałbrzycha. To było 70
lat jak Wałbrzych stał się
polskim miastem. Jubileusz
ten zaktywizował inteligencję wałbrzyską, ludzi kultury i polityki do pokazania
dorobku miasta na polu

kultury. A że było się czym
pochwalić, posłużę się jednym, ale za to bardzo znamiennym przykładem.
Wiadomość o przyznaniu najważniejszej w Polsce
nagrody literackiej „Nike”
w roku 2013 dla powieściopisarki Joanny Bator, autorki książki „Ciemno, prawie
noc” była miłym zaskoczeniem. Z pochodzenia wałbrzyszanka i - co dla nas najcenniejsze - czyniąca miasto
lat dzieciństwa i młodości,
miejscem akcji swoich powieści, stała się nagle sławna w całej Polsce. Nic więc
dziwnego, że to wstrząsnęło
wałbrzyskim światem kulturalnym. Wszędzie, gdzie się
tylko dało, można było przeczytać, usłyszeć i zobaczyć
ceremonię wręczania nagrody i dowiedzieć się coraz
więcej o pisarce i jej książkach. Jednym słowem: zawrzało nagle jak w kipiącym
garncu, podczas gdy dotąd
o Joannie Bator było cicho
jak makiem siał, za wyjątkiem Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, która
nieśmiało lansowała pisarkę
i jej twórczość. Oczywiście,
co jest zrozumiałe, trudno
było przewidzieć, że jej specyficzna i dość zagadkowa
powieść znajdzie uznanie
szacownego jury konkursowego. Było się z czego
cieszyć, bo Joanna Bator
jest drugą Wałbrzyszanką
obok Olgi Tokarczuk, która
dostąpiła tego zaszczytu. To
dobrze, że władze miejskie
potrafiły to docenić i obie
powieściopisarki otrzymały

tytuł honorowych obywateli miasta Wałbrzycha.
W książce Joanny Bator
Wałbrzych jest miastem
owładniętym przez ciemne
moce, miastem upiorów i
mistyfikacji. W mrocznych,
zastygłych budynkach dawnego Wałbrzycha działy się
rzeczy ze świata ułudy, horroru i fantasmagorii, bo tak
został zapamiętany przez
dorastającą dziewczynkę.
Nic w tym dziwnego, bo
Wałbrzych od pierwszych lat
po wyzwoleniu zdawał się
być miastem magicznym.
Był to specyficzny tygiel ludzi różnych narodowości,
języków, kultur. Napływowi
mieszkańcy miasta odnajdowali w nim wciąż nowe,
tajemnicze miejsca i budzące grozę zakamarki. Frapującą zagadką był i pozostaje
do dziś świat podziemny
Wałbrzycha. Trwały ślad
tej magicznej przeszłości
Wałbrzycha znajdujemy w
książce Jerzego Rostkowskiego „Podziemia III Rzeszy”. Ale ten świat odszedł,
należy do przeszłości. Powoli wyłania się z odmętu
coś nowego, twórczego. I w
tym znajduje autorka nutę
optymizmu, z którą chce się
podzielić z czytelnikami.
W Wałbrzychu i okolicach powstaje właśnie
ekranizacja powieści Joanny Bator „Ciemno, prawie
noc” w reżyserii Borysa
Lankosza. Scenariusz filmu
„Ciemno, prawie noc” to
wspólne dzieło Magdaleny
Lankosz i Borysa Lankosza,
które łączy elektryzującą

historię kryminalną z elementami kina grozy. W roli
dziennikarki Alicji Tabor,
która powraca do rodzinnego miasta, aby napisać
reportaż o tajemniczych
zaginięciach dzieci, wciela się Magdalena Cielecka.
W gwiazdorskiej obsadzie znajdują się również:
Marcin Dorociński, Dawid
Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel,
Jerzy Trela, Dorota Kolak,
Piotr Fronczewski czy Roma
Gąsiorowska. Niespodzianką jest to, że „Ciemno, prawie noc” będzie również
debiutem aktorskim polskiej supermodelki Anii Rubik. Niektóre sceny do filmu
realizowane są w podziemiach głuszyckiej Osówki.
Joanna Bator powróciła na
jakiś czas do Wałbrzycha,
by czuwać osobiście nad
ekranizacją swojej powieści. A film oparty na powieści Joanny Bator trafi do kin
w styczniu 2019 roku.
Wałbrzych był od prawieków i jest nadal magicznym
miejscem na ziemi, pełnym tajemnic i fascynacji.
Wiem, że dla wąskiej grupy
malkontentów Wałbrzych
jest miastem, w którym
dominuje „ciemno, prawie
noc”, ale właśnie Joanna
Bator jest osobą, dla której
już od dawna zabłysło nad
Wałbrzychem promieniejące światło. Czas najwyższy
dostrzec jak wiele dobrego
dzieje się w Wałbrzychu, pokazać także osiągnięcia kultury wałbrzyskiej i należycie
je docenić.

Jarmark wielkanocny

Jarmark Wielkanocny od będzie się w Hali Spacerowej w SzczawnieZdroju w dniach 24-25 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 17:00.
Uzdrowiskowa
Gmina
Miejska Szczawno Zdrój
organizuje Jarmark Wielkanocny w Hali Spacerowej w
Szczawnie-Zdroju. Impreza została zaplanowana w
dniach 24-25 marca 2018
r. w godzinach od 10:00 do
17:00. - Zapraszamy wystawców do udziału w jarmarku – zachęca Karolina
Tomza z Urzędu Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju.
- Zgodnie z ideą wydarzenia, każdy wystawca zobowiązuje się do wystawienia
rękodzieła.
„Chińszczyzna”
nie będzie przez nas tolerowana – podkreśla Karolina
Tomza. – Zależy nam, by
oferowane przez wystawców
produkty nie będą pakowane
w torby foliowe – mile widziane opakowania ekologiczne. Wystawcy zwolnieni są z
wszelakich opłat, jednakże
obowiązkowym „wpisowym”
jest przekazanie organiza-

torowi jednej sztuki prezentowanych przez siebie dzieł
w celu nagradzania uczestników podczas konkursów
odbywających się podczas
świątecznego
wydarzenia
(upominek + wizytówka wystawcy).
Potwierdzeniem
udziału w imprezie będzie
nadesłanie wypełnionej karty
zgłoszenia na adres mailowy:
k.tomza@szczawno-zdroj.pl.
Miejsce ekspozycji wskaże
wystawcom organizator w
Hali Spacerowej, która jest
zabytkowym obiektem zadaszonym. W przypadku dużej
ilości zgłoszeń wykorzystany
będzie również teren wokół
hali. Wystawcy mogą zorganizować warsztaty w ramach
prowadzonej przez siebie
działalności na ustalonych
przez siebie warunkach (bezpłatnie bądź odpłatnie), o
czym poinformują organizatora.
(RED)
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Podglądają budowę
Budowa krytej pływalni
„Delfinek” wzbudza zainteresowanie nie tylko samych
mieszkańców Głuszycy, ale
także innych samorządów
w Polsce.
8 lutego delegacja pracowników Urzędu Miejskiego w Kaletach (województwo śląskie),
miejskich radnych na czele z
przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniuszem

Ptakiem oraz burmistrzem
Klaudiuszem Kandzią odwiedziła budowę głuszyckiego
obiektu sportowo-rekreacyjnego. O wielu sprawach związanych z budową „Delfinka”
opowiedzieli delegacji z Kalet
kierownik referatu Inwestycji,
Rozwoju i Promocji Urzędu
Miejskiego w Głuszycy Katarzyna Łazanowska i zastępca burmistrza Grzegorz Szymański,

a także kierownik budowy Tomasz Ligierko i Bogdan Suchanek- właściciel Dolnośląskiej
Firmy Budownictwa Ogólnego.
Spotkanie było także okazją do
ciekawej wymiany doświad-

czeń samorządowców. Na koniec wizyty w Głuszycy goście
zwiedzili największą atrakcję
turystyczną gminy Głuszyca Podziemne Miasto Osówka.
(SJ)
REKLAMA

Pięknie recytowali
Poznaliśmy
tegorocznych finalistów eliminacji
miejsko-gminnych
XXIII
Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Pegazik” w Głuszycy. Adrian
Pokojowczyk - uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 oraz
Szymon Kwiatkowski ze
Szkoły Podstawowej nr 2
będą reprezentować Głuszycę podczas finału XXIII
Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego „Pegazik”
w Kłodzku.
W głuszyckich eliminacjach, które odbyły się w sali
widowiskowej Centrum Kultury – MBP, wzięło udział 14
uczestników wyłonionych w
eliminacjach szkolnych. Komisja konkursowa w składzie:
Bożena Waliszewska, Jadwiga
Paprota, Monika Kulus, Stanisław Michalik, pod przewodnictwem Roberta Delegiewicza oceniała uczestników
zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez głównego organizatora -Kłodzkie Centrum

Kultury Sportu i Rekreacji. Komisja przyznawała punkty za
interpretację utworu, kulturę
słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Oto wyniki konkursu
w kategorii „młodsi”: I miejsce
i prawo reprezentowania Głuszycy w Finale Wojewódzkim
w Kłodzku – Adrian Pokojowczyk, II miejsce - Anna Skowron, III miejsce - Aleksandra
Harasimowicz. W kategorii
„starsi” I miejsce i prawo reprezentowania Głuszycy w Finale Wojewódzkim w Kłodzku – Szymon Kwiatkowski,
II miejsce - Roksana Twaróg, III
miejsce – Aleksandra Grecka.
Zastępca burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański dodał
otuchy stremowanym uczestnikom, a na zakończenie wręczył zwycięzcom nagrody
ufundowane przez Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda. Po
zakończonych eliminacjach
delegaci na Finał Wojewódzki
mogli skorzystać z cennych
uwag przekazanych przez Roberta Delegiewicza - aktora,
scenarzystę i reżysera.
(SJ)

Raport z Głuszycy
• Przypominamy, że 24 lutego o godz. 10.00 - z okazji
Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego
- Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy organizuje VI
Dyktando Miejskie. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura oraz Burmistrz
Głuszycy Roman Głód. Organizatorzy zapraszają do
uczestnictwa mieszkańców
Powiatu Wałbrzyskiego, którzy ukończyli 13 rok życia.
Zgłoszenia
przyjmowane
są do 21 lutego 2018 r. do
godz. 17.00 w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul.

Szef Kuchni Poleca
Sudecki Zurek na Zakwasie

podany z
Wędzonkami, Białą Kiełbasą oraz Jajkiem
12 zł

Gulasz z Dzika

DANIE
AUTORSKI
E

podany z
Kaszą Gryczaną oraz Surówką z Buraczków i Kapusty
1-sze MIEJSCE NA FESTIWALU GULASZU 2017r
35zł

Golonka Pieczona bez Kości

Polewana Ciemnym Piwem
podana z
Zasmażaną Kapustą, ,Ziemniakami z Wody oraz
Musztardą
27 zł

Mega Schabowy
Polany Sosem z Podpiekanymi Pieczarkami
Podany z
frytkami oraz Bukietem Surówek
27 zł

Polędwiczki w Sosie Ziołowo Czosnkowym

Grunwaldzkiej 26 oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej: ckmbp@interia.
pl. Ilość miejsc ograniczona.
O uczestnictwie w konkursie
decyduje kolejność zgłoszeń.
Regulamin dostępny jest na
stronie www.ckmbp.gluszyca.pl . Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 74
84 56 334 w.12.
• Burmistrz Roman Głód zaprasza 8 marca wszystkie
panie na koncert Krzysztofa
Kurnyty. Największe przeboje
muzyki filmowej będzie można usłyszeć w sali widowiskowej CK-MBP w Głuszycy. Początek koncertu o godz. 17. 00.
(SJ)

podane z
Kluskami Śląskimi Carpaccio z Buraka
z Liśćmi Szpinaku i Serem Feta
30 zł

Sudecki Placek Ziemniaczany

DANIE

Podany z
AUTORSKIE
Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz Surówką z
Kiszonej Kapusty
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
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REKLAMA
Boguszów-Gorce, dnia 15 lutego 2018 r.

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
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

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.
publiczna

nad

Zaplanowane na 6 lutego, a zwołane przez Wójta
Gminy Walim, Zebranie
Wiejskie w sołectwie Olszyniec, w sprawie wyboru
uzupełniającego, wyłoniło
nowego sołtysa wsi. Została
nim jednogłośnie wybrana
Agnieszka Madej z 49 głosami
poparcia. Głosowanie odbyło
się w Świetlicy Wiejskiej przy
ul. Świdnickiej 4 w Olszyńcu.
- Składamy najserdeczniejsze
gratulacje i trzymamy kciuki za sukcesy w działalności
sołeckiej – podkreśla Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.
(RED)

przestrzennego

dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb

Dyskusja

Olszyniec ma
nowego sołtysa

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 BoguszówGorce 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 BoguszówGorce. 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

Tak to widzą
Zdjęcia wykonane przez
dzieci i młodzież z Walimia
ozdobiły katalog „Tak to
widzę!”. Jest to efekt warsztatów fotograficznych, jakie
zostały
przeprowadzone
przez edukatorów z Muzeum
Pana Tadeusza we Wrocławiu w sierpniu ubiegłego
roku. - Właśnie otrzymaliśmy
katalog
podsumowujący
projekt! W albumie zaprezentowane są zdjęcia m.in.
dzieci i młodzieży z Walimia,
które po raz pierwszy w życiu
wykonały zdjęcia aparatem
otworkowym - informuje Beata Rosicka z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Katalog można obejrzeć w
świetlicy Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu oraz w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu, natomiast
wszyscy autorzy fotografii publikację otrzymali na pamiątkę. Do końca lutego w Galerii Ossoliskiej we Wrocławiu
można zobaczyć wystawę
czasową prezentującą efekty
cyklu warsztatów fotografii
otworkowej dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska, który
zainspirowała Jadwiga Nowak-Jeziorańska – żona słynnego „Kuriera z Warszawy”.
Walim był jedną z kilkunastu
miejscowości, które skorzystały z bezpłatnych zajęć.
(MM)

Nowy sprzęt dla OSP Boguszów
Nowy zestaw narzędzi
hydraulicznych do ratownictwa technicznego firmy
„Holmatro” trafił do jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Boguszowie. Po
przeszkoleniu strażaków z
nowymi narzędziami, zestaw uzupełnił wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Zestaw składa się z nożyc
o dużej sile przecinania (144
tony) oraz rozpieracza ramieniowego o mocy rozwarcia
blisko 30 ton. Oba narzędzia
zasila trzystopniowa pompa o
wysokiej wydajności, a zestaw
przystosowany jest do działań ratowniczych z pojazdami
wykonanymi w najnowszej
technologii z uwzględnieniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. Sprzęt
będzie służył strażakom do
działań ratowniczych m. in. w
czasie wypadków komunikacyjnych, gdy kluczową rolę w
walce o zdrowie i życie osób
zakleszczonych w rozbitym

Po przeszkoleniu strażaków z nowymi narzędziami, zestaw uzupełnił
wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.
samochodzie odgrywa wykorzystanie profesjonalnego i
niezawodnego sprzętu.
Zakup sprzętu został zrealizowany ze środków Urzędu
Miasta Boguszowa-Gorc oraz
dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a
także środków OSP pozyska-

nych ze zbiórek. - Serdeczne
podziękowania należą się
wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu.
Strażakom należy życzyć aby
nowy sprzęt musiał być wykorzystywany tylko w czasie
ćwiczeń – podkreślają przedstawiciele OSP Boguszów.
(RED)

Bajkowy comber
Od ponad dwudziestu
lat, w tłusty czwartek do
Boguszowa-Gorc
licznie
zjeżdżają panie aby hucznie obchodzić tradycyjną
Babską Biesiadę Combrową. Boguszowski Comber,
odbywający się w Szybie
„Witold” to najstarsza i najbardziej popularna zabawa
kostiumowa tego typu w
regionie.
Rokrocznie, zgodnie z
prastarymi, combrowymi zasadami tłumnie biesiadują tu
panie z całego powiatu wałbrzyskiego (i nie tylko). Tegoroczna, XXIII Babska Biesiada
odbyła się w klimacie baśniowym, więc Boguszów-Gorce
opanowały królewny, smerfetki, dobre wróżki i pokraczne wiedźmy. Pojawiła się też
Fiona, Czerwony Kapturek,
szalony Kapelusznik, Kot w
Butach, Cruella de Mon i wiele, wiele innych. Jak co roku
były wspólne śpiewy, tańce
z kukłą combrową i frywolne
konkursy. Nowicjuszki złożyły uroczystą przysięgę, a dla
niepokornych przygotowano
dyby, klęczenie na grochu i
wtrącanie do lochu. Odbył się
też bajeczny turniej rycerski, a
na śmiałków czekała podróż
na latającym dywanie. Spokoju nie zaznali też zaproszeni
na biesiadę nieliczni mężczyźni. Jak tradycja karze, obcięto
im zwisy męskie oraz przymu-

Uczestniczki 23 Bajkowej Babskiej Biesiady Combrowej w Boguszowie
– Gorcach.
szono do złożenia przysięgi
bezwzględnego posłuszeństwa wobec zebranych na
imprezie dam. O combrowy
porządek imprezy zadbały:
Halina Krysta, Maria Burzyńska oraz Katarzyna Bernaś, a
do tańca zagrzewał wszystkich zespół Sekret. W nagrodę za wspólne biesiadowanie w Bajecznym Grodzie
Boguszów Gorce wszystkim
uczestniczkom imprezy wręczono pamiątkowe, combrowe kufle.
- Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” oraz
Gmina Boguszów-Gorce już
dziś zapraszają na kolejną

24 Babską Biesiadę Combrową, która odbędzie się
w tłusty czwartek w 2019 r.
pod hasłem: „na oskarowej
gali wśród gwiazd kina i seriali”. Organizatorzy imprezy
składają serdeczne podziękowania za twórczy wkład w
realizację 23 Bajkowej Babskiej Biesiady Combrowej:
Przewodniczącej Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Sylwii
Dąbrowskiej, radnej Renacie
Stec oraz Annie Barczuk, Teresie Kozickiej, Bożenie Czajce,
Magdzie Ślebioda – podkreślają zaangażowane w organizację combrowe baby.
(RED)
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Sklep Spiżarnia
- zdrowa żywność i kosmetyki na każdą kieszeń
Masz dość wszechobecnej chemii w produktach
spożywczych?
Szukasz
naturalnych kosmetyków
i zdrowej żywności? Odwiedź sklep „Spiżarnia”
w Hali Targowej „Bazar”
przy ul. Hetmańskiej 82 na
osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu.
- Ostatnio byłam na zakupach w świetnym sklepie ze
zdrową żywnością. Produkty
najwyższej jakości, ze szczególną starannością wybierane. Od wejścia czuć już zapach
świeżego chleba na zakwasie.
A w środku - wszystko to, co
nam potrzeba. Musisz koniecznie odwiedzić SklepSpiżarnia na Podzamczu. Gorąco polecam! – napisała Pani
Paulina w poście w serwisie
społecznościowym po wizycie w sklepie „Spiżarnia”
w Hali Targowej „Bazar” przy
ul. Hetmańskiej 82 na osiedlu
Podzamcze w Wałbrzychu.
I nie jest to jedyna dobra
recenzja tego wyjątkowego

sklepu, zlokalizowanego w
sercu wielkiego osiedla.
- Duży wybór, pyszny
chleb. Sklep z duszą. Aż chce
się wracać – napisała Pani
Paulina przyznając maksymalną liczbę 5 gwiazdek. Po-

dobnie uczyniła Pani Monika,
która w swoim wpisie dodała:
- Zakupy udane. Fajne
ceny i Pan Właściciel jeszcze
pyszną kawą poczęstował,
mimo ogromnego ruchu. Polecam wszystkim, którym nie

jest obojętne co ląduje na talerzu. Na pewno tu wrócę.
W czym tkwi tajemnica
tego miejsca?
- Sklep ze zdrową żywnością „Spiżarnia” znajduje się
w Hali Targowej „Bazar” na
wałbrzyskim Podzamczu. W
jednym miejscu możesz kupić wszystko, czego potrzebujesz, by zdrowym być.
Mamy prawdziwy chleb,
wędliny i sery bez chemii,
ekologiczne jajka od szczęśliwych kurek, naturalne
śmietany i masło, przyprawy bez chemii, prawdziwy
miód, soki, oleje, mąki i kasze, mleko zbożowe, żywność bezglutenową, zdrowe
słodycze, naturalne kosmetyki, suplementy i wiele innych... Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.0017.00, a w soboty w godzinach 9.00-14.00 do naszego sklepu w Hali Targowej
„Bazar” przy ul. Hetmańskiej
82 - stoisko nr 3. Można się

także z nami skontaktować
telefonicznie pod numerem
605 570 035 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:szymonzakrawacz@

gmail.com – podkreśla Szymon Zakrawacz, właściciel
sklepu „Spiżarnia” w Wałbrzychu.
(TP)

Dietetyk radzi:

Jak polepszyć proces trawienia?
Co jeść i pić, jak jeść i pić, kiedy jeść i pić? Tego wszystkiego
nasi czytelnicy dowiedzą się w nowym cyklu na łamach
Tygodnika DB 2010, poświęconemu zasadom zdrowego
odżywiania. Autorem porad jest wałbrzyszanin Piotr Luboński –
dietetyk kliniczny i sportowy.
- Mam na imię Piotrek
i z zawodu jestem dietetykiem, który od wielu lat jednocześnie jest pasjonatem
dietetyki zarówno klinicznej
jak i sportowej. Chciałbym
Państwu udzielić pewnej
ważnej wskazówki dietetycznej, która odnosi się do
trawienia. Świetnym sposobem na polepszenie procesu
trawienia – gdy nie ma przeciwwskazań lekarskich - jest
używanie soku ze świeżo
wyciśniętej cytryny, rozrobionego w połowie szklanki
wody. Taki napój można pić
przed lub w trakcie każdego
posiłku. Wpłynie to korzystnie na wydzielanie się soków
żołądkowych oraz aktywacji

Pół szklanki wody ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny poprawi proces trawienia.

Innymi sposobem na poprawę procesu trawienia jest przede
wszystkim jak najrzadsze przyjmowanie leków przeciwbólowych
(NLPZ).

tak zwanej w fizjologii - fazy
głowowej. Innymi sposobami na poprawę procesu trawienia jest przede wszystkim
jak najrzadsze przyjmowanie leków przeciwbólowych
(NLPZ) oraz stosowanie do
posiłków pojedynczych ziół
lub mieszanek ziołowych.
Inne sposoby ułatwiające

proces trawienia to spożywanie produktów gorzkich
lub kwaśnych na kilkanaście
minut przed posiłkiem.
Serdecznie
zapraszam
wszystkie osoby borykające się od pewnego czasu z
chorobami metabolicznymi,
problemami żołądkowo-jelitowymi, wzdęciami, zgagą,

ze zbędnymi kilogramami i
innymi na indywidualne konsultacje. Zainteresowanych
proszę o kontakt, dzwoniąc
na numer telefonu: 737-617654. Pamiętaj! Korzystanie z
pomocy to żaden wstyd. Korzystanie z pomocy specjalistów jest domeną mądrych.
Piotr Luboński
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Deklaracja
Sudecka
Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki był jednym
z sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej, która określa
wolę współdziałania samorządów południowej
i zachodniej części województwa dolnośląskiego
przy opracowaniu strategii rozwoju społecznogospodarczego tej części naszego regionu.
W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie
Sygnatariuszy
Deklaracji
Sudeckiej z udziałem około
stu wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zainteresowanych współpracą i perspektywami rozwoju regionu
sudeckiego. Głównym celem
spotkania było podpisanie
dwóch ważnych dokumentów: porozumienia sygnatariuszy w sprawie współpracy
przy opracowywaniu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”oraz
ustalenie regulaminu pracy
sygnatariuszy porozumienia.
- Podczas spotkania omawiane były działania i zada-

Porządkowali cmentarz

Zmiany
na ul. Głównej

nia związane z siecią dróg
krajowych i autostrad oraz na
dróg wojewódzkich. Przedstawione informacje posłużyły nam do sformułowania
założeń do procedury i treści Strategii Rozwoju Sudety
2030. W swoim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie
przebudowy drogi krajowej
nr 35 na odcinku Wałbrzych
- Wrocław oraz budowy łącznika do drogi ekspresowej
S-3 jako gwaranta rozwoju regionu wałbrzyskiego.
Szybkie połączenie z bogatą
północą otwiera nowe możliwości – relacjonuje Adam
Górecki.
(RED)

Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o.
informuje, że od 19 lutego
2018 roku wprowadzona
zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Głównej (dawna nazwa ulicy to
XXX-lecia PRL) w Czarnym
Borze. – Zmiana organizacji
ruchu na ul. Głównej w Czarnym Borze będzie polegała na
zakazie wjazdu samochodów
ciężarowych o masie powyżej
5 ton (nie dotyczy autobusów
szkolnych) na ulicę Główną.
Za utrudnienia przepraszamy
– mówią przedstawiciele firmy
prowadzącej remont drogi.

To była pracowita sobota dla radnych Klubu Radnych Współpraca dla Rozwoju w radzie Gminy Stare
Bogaczowice. Emilia Kmiecik, Aneta Rajca, Marcin Uchmanowicz i Ariel Zarzeczny wspólnymi siłami
zadbali o okolice muru cmentarza w Starych Bogaczowicach. - Była zgrana ekipa, uśmiech na twarzy
oraz serdeczna atmosfera! Mirosław Lech, Artur Michalski, Igor Rajca - serdecznie dziękujemy za pomoc i
cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie do wspólnej pracy – podkreślają radni.

(RED)

(RED)

Spotkanie z pisarką
Biblioteka + Centrum Kultury
w Czarnym Borze zapraszamy na spotkanie z pisarką
Moniką Sawicką. Spotkanie
za autorką książek z działu tzw.
„kobiecej literatury” rozpocznie
się 19 lutego o godz. 16.00 w
Bibliotece + Centrum Kultury
przy ul. Sportowej 43 w Czarnym Borze.
(RED)

Napisz dyktando i zgarnij nagrody
Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach zaprasza
do udziału w siódmej już edycji Dyktanda
Gminnego o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”. Do udziału zachęcamy osoby dorosłe ale
także młodzież gimnazjalną, dla której stworzyliśmy specjalną kategorię z cennymi nagrodami.
Mieszkańcy Gminy sprawdzą swoją wiedzę 23

lutego o godz. 17:00 (piątek ) w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym. Spotkanie ma
na celu głównie dobrą zabawę i integrację. Każdy pisze tekst anonimowo! Zwycięzca otrzyma
pióro ufundowane przez Mirosława Lecha Wójta
Gminy Stare Bogaczowice, a pozostali uczestnicy inne nagrody rzeczowe. Chęć udziału w zabawie można zgłaszać w GCBK pod nr telefonu
74-844-35-03. Regulamin konkursu i warunki
udziału dostępne są na www..gcbk.pl.
(IL)
REKLAMA

Terno na Dzień Kobiet
Wójt Gminy Czarny
Bór Adam Górecki zaprasza 3 marca 2018 roku na
VIII Gminny Dzień Kobiet.
Gwiazdą będzie Cygański
Teatr Muzyczny Terno, który tego dnia wystąpi w sali
widowiskowej Biblioteki +
Centrum Kultury przy ul.
Sportowej 43 w Czarnym
Borze o godz. 17.00. Bilety
w cenie 25 zł do nabycia w
Bibliotece + Centrum Kultury.
Cygański Teatr Muzyczny
Terno to Romska wieloosobowa grupa muzyczno-taneczna o zmiennym składzie,
założona w 1955 roku w
Gorzowie Wielkopolskim z
inicjatywy muzyka i kompozytora Edwarda Dębickiego.
Zespół koncertował w niemal
wszystkich krajach Europy, a
także w USA i Kanadzie. Brał
udział w festiwalach muzyki,
pieśni i tańca, ogólnopolskich konkursach zespołów
i solistów estradowych oraz
festiwalach muzyki cygańskiej za granicą. „Terno” ma
na swoim koncie udział w

wielu filmach – główną rolę
w „Cygańskich pieśniach Papuszy” (1984) Grzegorza Dubowskiego i dokumentalnym
filmie „Zanim opadną liście”
(1963) Władysława Ślesickiego oraz w epizodach filmów
fabularnych: „Śpiew po rosie” (1982) Władysława Ślesickiego, „Rzeka kłamstwa”

(1986) Jana Łomnickiego,
„Orzeł i reszka” (1974) Ryszarda Filipskiego, „Farba” (1998)
Michała Rossy. Członkowie
zespołu mają też w swoim
dorobku udział w sztuce teatralnej „Chata za wsią” J.I.
Kraszewskiego, wystawionej
w Teatrze im. J. Osterwy w
Gorzowie .Ostatnio zespół

występował w Teatrze Buffo,
obok znakomitych polskich
artystów, w widowisku muzycznym " Cygański wieczór".
Do wyjątkowych i jedynych
należą również koncerty Terno z towarzyszącą orkiestrą
symfoniczną, podczas których wykonywane są utwory
Edwarda Dębickiego. To oni
są organizatorami i gospodarzami Festiwalu Romane
Dyvesa. Festiwalu Muzyki Cygańskiej organizowanego od
28 lat i transmitowanego na
żywo przez TVP. Lider i twórca
zespołu Edward Dębicki jest
poetą, akordeonistą, autorem
i kompozytorem widowisk
muzycznych,
współtwórcą
scenariuszy filmowych i muzyki filmowej oraz autor ponad 200 pieśni m.in. dla Edyty
Geppert. Jej wykonanie utworu „Idź swoją drogą” zdobyło
Grand Prix na Festiwalu w
Opolu w 1995 roku. Zespół
Terno powitał 2018 rok razem
z widzami TVP 2 w Zakopanem, gdzie wystąpił podczas
Nocy Sylwestrowej.
(RED)
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Będą dwa sołectwa?
Burmistrza
Mieroszowa zaprasza mieszkańców
Gminy Mieroszów do konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne
sołectwa: Rybnica Leśna
i Kamionka oraz nadania
statutów nowo powstałym
sołectwom.
- Celem konsultacji jest
poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Mieroszów
w sprawie projektu uchwały
Rady Miejskiej Mieroszowa
w sprawie podziału sołectwa
Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i
Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom. Konsultacje potrwają
od 26 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. Forma przeprowadzenia konsultacji to imienne
wyrażenie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej
przedmiotem
konsultacji.
Formularz konsultacji można
pobrać z sekretariatu Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie,
ze strony internetowej Gminy Mieroszów - mieroszow.
pl oraz z Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie - www.bip.
mieroszow.pl (w zakładce

Mieroszowskie
dyktando
Zachęcamy do udziału w I
Dyktandzie Gminnym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. - W dyktandzie mogą
wziąć udział osoby chętne w
trzech kategoriach wiekowych:
maluch, junior oraz dorośli.
Więcej szczegółowych informacji otrzymacie w szkołach lub
w MCK pod numerem telefonu
(74) 880 12 68. Na gminnych
mistrzów ortografii czekają
ciekawe nagrody – podkreślają
organizatorzy.
(RED)

Akademia
piłkarska
Formularze konsultacji można pobrać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie.
„konsultacje społeczne”). wypełnione formularze należy
składać w terminie od 26 lutego 2018 r. do 2 marca 2018
r. w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie,
drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
(plac Niepodległości 1, 58350 Mieroszów) lub na adres
mailowy urzad@mieroszow.
pl. Wyniki konsultacji zostaną
przedstawione mieszkańcom

gminy na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, na stronie internetowej Gminy Mieroszów oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w ciągu 14 dni od
dnia zakończenia konsultacji
oraz Radzie Miejskiej Mieroszowa na najbliżej sesji – wyjaśnia burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński.
(RED)

- Zgodnie z obietnicą sprzed
kilku miesięcy właśnie ruszyła Mieroszowska Akademia
Piłkarska dla dzieci w wieku
6-12 lat. Na treningach panuje niesamowity duch walki naszych najmłodszych piłkarzy. A
już 25 lutego pierwszy turniej
piłkarski w Mieroszowie! Rywalizować między sobą będą
najmłodsi z takich klubów
jak Zagłębie Lubin czy Górnik
Wałbrzych. Już dzisiaj gorąco
zapraszam na to świetne widowisko – zachęca burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
(RED)

Wspólnie możemy
więcej
Prosimy o wsparcie dla
OSP w Mieroszowie. - Naszym celem jest zakup defibrylatora AED dla OSP w
Mieroszowie, który podniesie bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślają organizatorzy zbiórki: Krzysztof
Brych, Izabela Czerepak
oraz OSP Mieroszów.
- Powstał pomysł na zorganizowanie oficjalnej zbiórki
pieniędzy na zakup defibrylatora AED dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie. Zbiórka odbywa się
poprzez portal internetowy
zrzutka.pl.
Pomysłodawcą
oraz zgłaszającym projekt
jest mieszkaniec Gminy Mieroszów Krzysztof Brych. Pie-

niądze wpłacać można po
wejściu w link https://zrzutka.
pl/ehkhkp i poprzez przelew
internetowy lub tradycyjny.
Zbiórka kończy się 8 maja
2018 r. Potrzebujemy zebrać
kwotę 6 500 zł. Liczy się każda
złotówka. Gmina Mieroszów
jest dosyć sporo oddalona od
najbliższej stacji pogotowia
ratunkowego, co wydłuża
przyjazd służb medycznych.
Straż pożarna coraz częściej
wyjeżdża do zdarzeń typowo
medycznych, a dzięki temu
urządzeniu może zostać uratowane niejedno ludzkie
życie – podkreślają przedstawiciele Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mieroszowie.
(RED)

OSP w Mieroszowie prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup
defibrylatora AED.
REKLAMA
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KONFERANSJER
- profesjonalne prowadzenie
eventów oraz imprez
okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi,
imprezy okolicznościowe
Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

Zrewitalizują uzdrowisko
Jedlina - Zdrój wygrała prestiżowy konkurs w Aglomeracji
Wałbrzyskiej na rewitalizację uzdrowiskowej części miasta.
- Kilkuletnia praca przygotowawcza zakończyła się
sukcesem i zaowocowała zajęciem trzeciego miejsca w
konkursie na najlepsze projekty rewitalizacyjne Aglomeracji Wałbrzyskiej i uzyskała
dofinansowanie w wysokości
ponad 1 600 000 złotych z
Unii Europejskiej – podkreśla
Leszek orpel, burmistrz Jedliny - Zdroju. - Jedlina-Zdrój
jest jedyną gminą w powiecie
wałbrzyskim, która otrzymała
dofinansowanie. Całkowita
wartość projektu to prawie
1 900 000 zł.
W ramach tego projektu
przewiduje się rewitalizację
alei Niepodległości – wycinkę i ogławianie drzew,
renowację alejek i terenów
zielonych. Planowane jest
również
uporządkowanie
terenów nieutwardzonych
w otoczeniu uzdrowiska i
zbudowanie dodatkowych
miejsc postojowych. Wyremontowana ma zostać
ścieżka łącząca ul. Piastowską z ul. Piękną (tzw. „basenowa”) oraz pobocza ulicy
Sienkiewicza. Całkowitemu
przeobrażeniu ulegnie teren
podwórek przy ulicy Piastowskiej 35-41. W ramach
projektu
odrestaurowany
będzie kiosk przy ul. Sienkiewicza 1 oraz zostaną wyremontowane budynki po
dawnej rozlewni wód przy
ulicy Poznańskiej 8, a niepełnosprawni uzyskają dostęp

do budynku Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju.
- Pierwsze prace nad przygotowaniem do rewitalizacji
rozpoczęliśmy już w roku
2014. Wtedy to została przeprowadzona inwentaryzacja
architektoniczna w całym
mieście. Efektem tego było
opracowanie dokumentu pt.
„Wskazówki dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu miasta
Jedlina-Zdrój”. W tym czasie
odbywały się spotkania z
mieszkańcami Jedliny-Zdroju,
którym zostały zaprezentowane przykładowe rozwiązania architektoniczne, zarówno domów, ogrodzeń, ale
również obiektów tzw. małej
architektury pasujące do stylu miasta. Zaproponowane
rozwiązania gmina sukcesywnie wprowadzała na obszarze
miasta. Kolejnym etapem
porządkowania architektonicznego w Jedlinie-Zdroju
było przygotowanie do rewitalizacji uzdrowiskowej części
miasta. Po wielu debatach
z radnymi oraz spotkaniach
mieszkańców
z urbanistami i architektami, w sierpniu
2015 r. powstał dokument
pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej
i
niezagospodarowanych
podwórek w uzdrowiskowej
części miasta Jedlina-Zdrój”.
Celem opracowania było
przedstawienie wstępnych
propozycji rozwiązań do

dyskusji, modyfikacji i zaakceptowania również przez
organ konserwatorski. Należy zaznaczyć, że teren ten
w większości objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską.
Kolejnym krokiem przygotowania do rewitalizacji było
opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.
Dokument ten, niezbędny
do pozyskania środków zewnętrznych, konsultowany
z mieszkańcami, został przyjęty przez Radę Miasta Jedlina - Zdrój w czerwcu 2016
r. Rozpoczęły się prace projektowe. Już w grudniu 2016
r. powstał gotowy projekt
„Rewitalizacji przestrzeni publicznej centrum miasta Jedlina-Zdrój”. Tak więc gdy został
ogłoszony przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej nabór wniosków na konkurs w ramach
działania 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów,
gmina była gotowa do złożenia wniosku. Obecnie trwają
przygotowania do przetargu
na wyłonienie wykonawcy.
Planowane zakończenie całości inwestycji to pierwsza połowa przyszłego roku. Mamy
nadzieję, że jest to dopiero
początek procesu rewitalizacji części uzdrowiskowej, a w
dalszej perspektywie obejmie
on resztę naszego miasta –
podkreśla burmistrz Leszek
Orpel.
(KS)

Ochronić świątynię
Andrzej
Basiński

Są chwile i zdarzenia, które
zaangażowany w nie kibic sportowy zapamięta do końca życia.
Odnosi się to także do nieco
starszych sympatyków „kopanej” w Wałbrzychu, którzy swoim
znacznie młodszym kolegom (i
koleżankom) opowiadają np. o
najlepszym okresie piłkarzy Górnika Wałbrzych oraz jego pojedynkach na stadionie na Nowym
Mieście.
Tu mała dygresja. Halę OSiR
(obecnie Halę Wałbrzyskich Mistrzów) nazwano kiedyś „kotłem”
za przyczyną gorącej, żywiołowej
atmosfery, panującej w jej wnętrzu podczas meczów koszykówki i siatkówki. Kiedy z racji nie
tylko kibicowskiej powinności,
ale przede wszystkim obowiązków zawodowych, zajmowałem
miejsce w kabinie na koronie
stadionu, często słyszałem, wyrażaną nie tylko przez miejscowych
dziennikarzy opinię, że na miano
„kotła” zasługuje też nowomiejska niecka. Krzyk wydobywający
się z gardeł zasiadającej w niej
ciżby, spotęgowany po zdobyciu gola przez gospodarzy, niósł
się daleko poza dzielnicę. Często
na trybunach zasiadało ponad
30 tys. widzów (nieodżałowany
spiker Henryk Kuster twierdził,
że podczas jednego z meczów z
bytomskimi Szombierkami było
ich nawet 40 tysięcy), co stanowi,
zwłaszcza w porównaniu z teraźniejszą widownią, frekwencję
wręcz niewyobrażalną. Kilka lat
trwała „złota era” wałbrzyskiego
futbolu, której autorami byli Ryszard Walusiak, Leszek Kosowski
oraz Włodzimierz Ciołek i spółka.

Do jego regresu przyczyniła się
degrengolada miejscowego górnictwa, głównego piłkarskiego (i
nie tylko) mecenasa i pamiętam
spotkanie oglądane przez... kilkudziesięciu widzów, co nie wpłynęło na opinię traktującą stadion
jako świątynię najpopularniejszej
dyscypliny, a więc obiekt godny
szczególnego szacunku.
Łza się w oku kręci na wspomnienie meczu inaugurującego
sezon 1983/84. Na murawie zalanej deszczem Górnik podejmował Wisłę Kraków i zaaplikował jej
pięć bramek, tracąc tylko jedną.
Potem była jeszcze m.in. wygrana
z Legią Warszawa 4:1.Coś niespotykanego, zdawałoby się niemożliwego! Miażdżyliśmy zespoły z
ogromnymi tradycjami, które po
dziś dzień brylują na krajowych
arenach! „Biało-niebiescy” wywalczyli wtedy tytuł mistrzów jesieni ówczesnej ekstraklasy. Wyobrażacie to sobie, młodzi kibice?
Euforia kibiców i emocje zdawały
się roznosić „kocioł”. To były
czasy! Szkoda, że trudno sobie
wyobrazić, by powtórzyły się w
stosunkowo nieodległych latach.
O piłkarskiej roli „kotła” na
Nowym Mieście można by w nieskończoność. A przecież obiekt
odwiedziło też wielu przedstawicieli królowej sportu, za jaką
ciągle uchodzi lekka atletyka, z
mistrzami olimpijskimi: Józefem
Szmidtem, Elżbietą Krzesińską i
Władysławem Komarem. Jego
bieżnię przemierzał dwukrotny
mistrz Europy Stanisław Grędziński, do niedawna prezes lekkoatletów Górnika.
Jeszcze nie tak dawno, bo 5
lat temu, zupełnie realna stała
się przebudowa stadionu dla
potrzeb lekkiej atletyki. Zaprezentowano ciekawy i atrakcyjny
projekt obiektu, który miał spełniać wymagania II kategorii IAAF
i razem z pobliską halą stałby się
miejscem organizacji imprez z
„wysokiej półki” oraz centrum

szkoleniowym i bazą treningową
dla młodych adeptów tej dyscypliny. Wszystko pozostało na
papierze...
W opinii ojców miasta, teraz
nie stać go na taki wydatek, są
bowiem znacznie potrzebniejsze
przedsięwzięcia. Gdy zapytałem
Stanisława Grędzińskiego jak daleko do realizacji projektu przebudowy stadionu, powiedział,
że... jak do kosmosu. To smutne i
zapewne wielu zagorzałych sympatyków lekkiej atletyki nie doczeka momentu otwarcia obiektu
i oglądania na nim rywalizacji na
bieżni skoczniach i rzutniach.
Co tam plany... Gorzej, że stadion w przyspieszonym tempie
przeobraża się w ruinę i jeśli stan
ten będzie postępować, powstanie na jego miejscu ogromny
śmietnik. Byłby to skandal i powód do wyjątkowego wstydu, w
złym świetle stawiający miasto
uznawane od pewnego czasu za
przykład ciekawego i dynamicznego rozwoju oraz likwidowania
wieloletnich opóźnień, z powodu
których Wałbrzych uchodził w
szerszej opinii za symbol brudnego i zapleśniałego zaścianka, co
ilustrowały np. filmy fabularne.
Ze stadionu już znikła elektroniczna tablica wyników, jedna z
pierwszych w Polsce. Jaki jest teraz „kocioł” każdy widzi...
Apelujemy zatem do wałbrzyskich władz: NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ ZADBAĆ O ZABEZPIECZENIE TERENU STADIONU NA
NOWYM MIEŚCIE, BY POWSTRZYMAĆ JEGO DEGRADACJĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ TEŻ PRZYCZYNĄ
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU!
TRZEBA OCHRONIĆ PRZED KOMPLETNYM UPADKIEM DAWNĄ
SPORTOWĄ ŚWIĄTYNIĘ! W imieniu wałbrzyskich kibiców sportowych wyrażam również nadzieję,
że projekt przebudowy obiektu
nie trafi bezpowrotnie do kosza!
Andrzej Basiński
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Biathloniści w czołówce

Dobry znak
Zwycięskim meczem w wykonaniu drużyny MKS Aqua Zdrój
Wałbrzych zakończyła się runda zasadnicza rozgrywek I ligi
siatkarzy. W Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój wałbrzyscy siatkarze pokonali TSV Sanok 3:0. Przed wałbrzyskimi siatkarzami najważniejsze mecze w sezonie – w fazie play out będą
bronić I ligi. Pierwsze mecze już na początku marca.
(RED)

Urwały seta liderowi
Od poniedziałku trwa w Kościelisku XXIV Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w biathlonie oraz zmagania o medale Mistrzostw Polski
Młodzieżowców. Po raz kolejny możemy pochwalić zawodników UKN
Melafir Czarny Bór: złoto wywalczyli Wojciech Filip i Wojciech Janik,
natomiast srebro Mateusz Gierczyk. Mateusz Janik zdobył srebro,
a złoto w biegu pościgowym. Po dłuższej kontuzji i rehabilitacjach,
ale w świetnej formie, po raz pierwszy wystartował Bartłomiej Filip
lokując się na 4 miejscu.

(RED)

W meczu X kolejki III ligi siatkarki MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych, po zaciętym meczu, uległy Sobieskiemu Oława
1:3 (24:26, 19:25, 25:22, 23:25). Chełmiec w tym meczu zagrał w
składzie: Julia Rzeczycka, Martyna Urbanowska, Paulina Kądziołka,
Aleksandra Lupa, Natalia Sławińska, Magdalena Zdebska, Paulina
Szymańska (libero) oraz Judyta Rzeczycka, Paulina Groń, Izabela
Groń, Karolina Nowak. Następny mecz, w ramach XI kolejki III ligi,
podopieczne trenera Jacka Kurzawińskiego rozegrają 24 lutego, a
ich rywalem w Wałbrzychu będzie UKS Ares LO Nowa Sól.
(RED)

I Wałbrzyski Mistrz
Kierownicy 2018
I Wałbrzyski Mistrz
Kierownicy 2018 to cykl
czterech imprez o charakterze tzw. KJS – czyli
Konkursowej Jazdy Samochodem.
W rywalizacji mógł
wziąć udział każdy kierowca posiadający sprawny
samochód, kask i chęć do
stanięcia w szranki w sportowej jeździe na czas. Do
wyboru kierowcy należało,
czy trasę zawodów pokona
sam, czy też w towarzystwie pilota. Na starcie imprezy organizowanej przez

grupę Walim Rajdowy stanęło 42 kierowców z Dolnego Śląska, a czekało na
nich do pokonania siedem
prób sportowych. Najszybszy kierowca minionej
niedzieli w Wałbrzychu to
Marek Potępa jr. Jego pilotem w tych zawodach był
doświadczony na prawym
fotelu Patryk Korbel. Na
najwyższy stopień podium
dowiozło ich żółte Renault
Megane Coupe w barwach
Opona Autoserwis. Więcej
na sport.db2010.pl.
(MP)

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie
Urzędu Gminy Walim (www.walim.pl:
menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia)
został wywieszony na okres od 15.02.108 r.
do 08.03.2018 r. wykaz nr 01/2018
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży.

MSO- Mobilne
Serwisy Opon
Zadzwoń--> Zamów
Opony Używane/Nowe

Podaj adres i to wszystko
-->Przyjedziemy i zamontujemy

tel 791 701 701
Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego

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

w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA”
Robert Skała
ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce
TELEFON 668-413-130
• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju
i za granicą
• przygotowanie transportu
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”

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

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

MS-3439 Nowe Miasto, ok. ul.
Zakopiańskiej, 3 pokoje, 64m2, 2
piętro, do remontu, cena 119 tys.
tel. 883 334 486

USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(3) Sprzedam dom w Strudze
albo zamienię na mieszkanie lub
bliźniak w Wałbrzychu i okolicach. Tel. 500 345 562
Sprzedam za 120 tys. zł dom do
remontu na działce budowlanej
2200/m2 w Mieroszowie. Tel. 737
905 950
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

INNE
(2) UWAGA!!! Pożyczka nawet do
25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły
509 821 194. RRSO 89,93%.

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

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
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok ,
duży ogród 300m2 , garaż. Teren
ogrodzony. Tel 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl
JEDLINA-ZDRÓJ, 60m2, 3 pokoje,
ogródek, garaż, cena 84.900 zł,
tel. do kontaktu: 792- 549 -757
oferta dostępna na www.panorama.net.pl
WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje,
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do
kontaktu: 792- 549 -757 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 3
pokoje niski czysz, 54m2, cena
147 000 zł, telefon 792-549-757
oferta dostępna na www.panorama.net.pl
Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok.
45m2 spokojna icha okolica
cena 122tys tel do kontaktu
535416014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl
WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,
KAWALERKA , ogrzewanie miejskie, 72 000zł. tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE super lokalizacja 97m2 4pokoje
plus garaż cena 200tys tel do
kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl
GŁUSZYCA 49m2 2pokoje
47tys. OKAZJA ! tel do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl

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
OKAZJA !!! DO SPRZEDANIA
WARSZTAT SAMOCHODOWY
Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ.
CENA 1 500 000 TEL. 606 97 66 30

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

OKAZJA !!! PODZAMCZE, 2 POKOJE,
40m2. Cena 79 900, tel. 883 334
486
MS-3406 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
56m2, do odświeżenia. Cena 152
tys. Tel. 883 334 481
MS- 3368 Piaskowa Góra – kawalerka pow. 28m. Cena 69 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-3429 Nowe Miasto, duża
kawalerka – 34m2, cena 49 tys. tel.
883 334 486
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

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

Podzamcze, 2 pokoje, 40m2, cena
79 900

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Forteczna , 54 m2 , po remoncie
cena 165 000 tel 883 334 836

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY
MIESZKANIA 2, LUB 3 POKOJOWYCH NA PIASKOWEJ GÓRZE, LUB
PODZAMCZU

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

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 MIESZKANIE Z TARASEM, BIAŁY KAMIEŃ,
OGRZEWANIE MIEJSKIE, CENA 109
TYS. TEL. 606 97 66 30

26 m2, 2 piętro, cena 68 000 zł tel
883 334 836

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. Malczewskiego , 4
pokoje, 7 piętro, balkon, 57m2,
152 000 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 kawalerka z jasną kuchnią , cena 98
000 zl tel 883 332 730
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA, ul. Wrocławska 2 pokoje,
Co gaz 38 m2 , cena 78 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ul Wrocławska, 1 pokój,

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
OKAZJA okolice ulicy Andersa, 2
pokoje, wysoki parter, ogródek,
CO Gaz, 65 m2, cena 85 000 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
- OKAZJA !! ul. Prusa, 38 m2 , 1
pokój, 3 piętro ,48 000 zł tel ,883
334 836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN -

RENOMAHOME - BOGUSZÓW –
GORCE - 3 pokoje, Co węgiel,parter cena 69 900 zl tel 883 332 730
RENOMAHOME – Gluszyca kawalerka 25 m w bloku za 52 tys I 2
pokoje w bloku 51 m2 za 103 tys
kontakt 883 334 836

ŚRÓDMIEŚCIE,3 pokoje po
kapitalnym remoncie. Pierwsze piętro 65m2, 164000zł. do
negocjacji. Wysoki standard
wykończenia. Rozkładowe,
garderoba. Lokalizacja centrum
miasta. Kontakt 694778179
BIAŁY KAMIEŃ, do wynajęcia
2pokoje, parter, po kapitalnym
remoncie, nowocześnie wykończone i wyposażone, ogrzewanie
gazowe – podłogowe 1450zł.Lokalizacja blisko Szczawna Zdroju.
Dostępne od marca. Kontakt
694778179
SZCZAWNO ZDRÓJ, do wynajęcia połowa domu wolnostojącego.70m2 ,całe pierwsze
piętro,3 pokoje, kuchnia łazienka
z wc. Urządzone ,wyposażone w
sprzęt AGD , balkon, do dyspozycji ogród. 1400zł. Plus liczniki.
Kontakt 694778179

RENOMAHOME – SZCZAWNO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa,
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena
640 000 tel 883 332 727

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

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
- spokojna okolica, do wprowadzenia, 112 m2 , 5 pokoi, działka
1050 m, cena 409 000 tel 883
332 727

JEDLINA ZDRÓJ, 3pokoje,60m2,
wysoki parter, osobne wejście, garaż,84900zł. Kontakt
694778179
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• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514

112.000zł do negocjacji Kontakt
535-311-265

2430) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

Podzamcze, 2 pokoje, 3 piętro,
54,5m2, wysoki standard Czynsz:
400zł Cena 165 000zł tel 577263-955

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

Dom wolnostojący w Jedlinie
Zdroju, ogrzewanie centralne gazowe, nowy dach, docieplony, do
odświeżenia, 2 garaże, 240m2, i
1000m2 działki cena: 375 000zł
tel 577-263-955

PILNIE POSZUKUJEMY 2 POKOI
41m2 na Podzamczu
BIAŁY KAMIEŃ, piękne mieszkanie, świetna lokalizacja – Dąbrowszczaków (obecnie Monte
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo
wysoki parter, ciepłe mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, kilkurodzinna kamienica, 139.900 zł, tel.
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE.
535-285-514
Kawalerka z ogrzewaniem miejskim, Biały Kamień, Niski czynsz
190 zł, Świetna lokalizacja, cena:
65tys. Tel. 530 998 374
PODZAMCZE, bardzo ładne
mieszkanie po remoncie, 52m2, 4
piętro z windą, 2 pokoje, kuchnia
w zabudowie, duży balkon. Cena
155.000zł. Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE!, ATRAKCYJNA
OFERTA, 3 pokoje, 54 m2,
rozkładowe, 3 PIĘTRO z windą,
duży balkon z nową balustradą,
standard do wprowadzenia,
159.000 ZŁ do negocjacji, tel.
535-285-514
3-pokojowe mieszkanie na
Białym Kamieniu,Ogrzewanie
gazowe, 1. piętro, Cena:129 tys.zł
tel. 530-998-374
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2,
parter ul Długa Czynsz 220zł/msc
Ogrzewanie MIEJSKIE, wymienione instalacje, do wprowadzenia
cena 155tys tel. 577-263-955

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

Szczawienko, 35m2, blisko strefy
ekonomicznej, niski czynsz, Cena:
43 000zł, kontakt: 530-998-374

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

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

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

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

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

OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3
POKOJE, balkon, spokojna okolica, ogrzewanie miejskie, stan do
wprowadzenia,NOWA Cena: 145
000 zł, tel.530-998-374
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA,
Stary Zdrój-Bardowskiego, kilkurodzinna kamienica po gruntownym remoncie i ociepleniu,
1 PIĘTRO, ogrzewanie gazowe,
2 pokoje, 50 m2, 89 900zł, tel.
535-285-514
Podzamcze, po remoncie, 36m2,
2 pokoje, 4 piętro, winda. Cena

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
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr:

BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia.
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –WALIM mieszkanie, 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,przytulne mieszkanie do wprowadzenia, 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 firmy
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 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,
kuchnia, 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 mieszkanie 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, mieszkanie 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

WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166 .
Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail:
willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 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 kawalerka, 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 remoncie, 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 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.
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, dwupoziomowe, 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,

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 bardzo 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 Śródmieściu, 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

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 – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 83.000zł, 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 DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

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.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 5 pokoi, 108m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe, C.O.
gazowe, ogród 400m2, garaż,
cena 345.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, 2
pokoje, 50m2, 2 piętro w 3, po remoncie, ogrzewanie elektryczne,
cena 99.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2,

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)
w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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REKLAMA

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473

WEEKEND MAJOWY - WYCIECZKA OBJAZDOWA PO GRECJI

TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 190 € 1000 PLN + 190 € - PROMOCJA - 30 % do 15.03.2018
PROGRAM:
1 DZIEŃ: Wyjazd ok godz. 16.00. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji.
2 DZIEŃ: Przyjazd w godzinach wieczornych na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Meteory - klasztor; Tempi - kościółek Św. Paraskewi; wytwórnia ikon - proces powstania. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Ateny - Akropol z przewodnikiem (Świątynia Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon
Herodesa Attykusa); Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa – Olimpejon, Zappeion, Stadion Olimpijski Kalimarmaro, Plac Syndagma, Grób Nieznanego
Żołnierza, Plaki, Agora Rzymska, Wieża Wiatrów, Agora Grecka; przejazd nad Kanałem Korynckim. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Myken – Brama Lwic, grobowiec Agamemnona, muzeum, wykopaliska; Navplio; Epidavros - amﬁteatr.
Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: rejs statkiem po Kanale Korynckim. Zwiedzanie starego Koryntu Akrokorynt. Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Mistry - średniowieczne miasto, położone na zboczach gór Tajget - miejsce to posiada status
muzeum. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Delfy - Marmara (Sanktuarium Ateny, Tolos); źródło Kastalskie, Święty Okręg (ruiny świątyni Apollina, Skarbiec
Ateńczyków, teatr), muzeum – z woźnicą z Delf; Termopile - pomnik króla Leonidosa. Wieczór GRECKI z konsumpcją, nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W programie na trasie: Saloniki: Łuk Galeriusza, Rotunda, bizantyjskie świątynie (Bazylika św.
Demetriusza, Agia Soﬁa), Biała Wieża, pomnik Aleksandra Wielkiego; Dalszy przejazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu w pokojach
2, 3 i 4 os. z łazienkami,
• wyżywienie HB,
• ubezpieczenie NNW, KL, bagażu,
• opiekę pilota na trasie,
• taksy klimatyczne,
• wszystkie opłaty miejscowe,
• podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, parkingów, przewodników
lokalnych - koszt 110 €,
• składki na TFG - 10 PLN/osobę,
• wydatków własnych.

POZOSTAŁE OFERTY
HOLANDIA - KWIATY, WIATRAKI, DIAMENTY, SERY

TERMIN: 28.04 - 02.05.2018 1350 PLN + 25 € 1200 PLN + 25 € - PROMOCJA DO 15.03.2018
02.05 - 06.05.2018 1350 PLN + 25 € 1200 PLN + 25 € - PROMOCJA DO 15.03.2018

CHORWACJA - OD SZYBENIKA PO DUBROWNIK

TERMIN: 27.04 - 03.05.2018 1550 PLN 1400 PLN - PROMOCJA DO 15.03.2018
30.04 - 06.05.2018 1550 PLN 1400 PLN - PROMOCJA DO 15.03.2018

CHORWACJA - CZARNOGÓRA - BOŚNIA - ALBANIA

TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1890 PLN 1740 PLN - PROMOCJA DO 15.03.2018

CHORWACJA NA "LUZIE" - RIWIERA ADRIATYCKA

TERMIN: 27.04 - 05.05.2018 1698 PLN 1548 PLN - PROMOCJA DO 15.03.2018

REKLAMA

