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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

50

Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

30

Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA

POMAGAMY W UZYSKANIU

KREDYTU lub POŻYCZKI
tel. 793-793-005, 74 307-07-37
0 zł prowizji I decyzja w 20 min
wysoka przyznawalność

Nie bądź obojętny
Znaczne spadki temperatur, z którymi mamy do czynienia w ostatnich dniach,
stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych,
w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym
okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu,
bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Wałbrzych, ul Bolesława Chrobrego 2/1 (parter)
REKLAMA

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
REKLAMA

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

Wałbrzyscy policjanci przeszukują ogródki działkowe i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby
bezdomne.
- W ramach działań policyjnych „Zima 2017/2018”
wałbrzyscy policjanci przypominają o zagrożeniach jakie
niosą za sobą ujemne temperatury. Narażone na niebezpieczeństwo związane z
utratą życia lub zdrowia są w
szczególności osoby bezdomne, w podeszłym wieku oraz
samotne. Dlatego nie bądźmy obojętni. Pomagajmy i
wspierajmy potrzebujących.
Po raz kolejny apelujemy o
informowanie
funkcjonariuszy o każdej zauważonej

osobie leżącej lub siedzącej
na ziemi, ławce, przystanku,
czy też w altanie ogrodowej,
która mogłaby być narażona na wyziębienie. Być może
państwa pomoc przyczyni się
do uratowania komuś życia.
Informacje można przekazywać na numer telefonu alarmowego Policji - 997 lub w
najbliższej jednostce policji.
Wszystkie działania mają charakter pomocowy i w związku z tym policjanci, w trakcie
wykonywania obowiązków
służbowych, udzielają infor-

macji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek
pomagających bezdomnym
oraz innym osobom wymagającym opieki. Pamiętajmy
też, że zagrożenie utraty życia
dotyczy w tym okresie także
osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach
opuszczonych i nieogrzewanych – mówi sierżant sztabowy Marcin Świeży, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego
Policji w Wałbrzychu.
(RED)
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Przygotowali przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
zorganizował dla pracodawców spotkanie informacyjne, dotyczące Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Ogrodowej 5B w Wałbrzychu ze
specjalistami PUP spotkało się kilkudziesięciu pracodawców, którzy mają swoją
siedzibę lub prowadzą działalność na
terenie Wałbrzycha lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają z udziałem środków
KFS inwestować w podnoszenie swoich
własnych kompetencji lub kompeten-

cji osób pracujących w ﬁrmie. W trakcie
spotkania eksperci Powiatowego Urzędu
Pracy w Wałbrzychu przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące Krajowego
Funduszu Szkoleniowego, ogólne zasady ogłoszonego przez Powiatowy Urząd
Prawy w Wałbrzychu konkursu wniosków,
przyjęte przez wałbrzyski PUP kryteria
oceny wniosków, a także najczęstsze
problemy i trudności, jakie dotychczas
pojawiały się przy składaniu wniosków
o doﬁnansowanie Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

Lecha Bukowca

śp.
składam wyrazy współczucia
Roman Ludwiczuk

Art Square na Nowym Mieście

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,
a także opiniowanie celowości
realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
W trakcie lutowego posiedzenia, Powiatowa Rada
Rynku Pracy wydała, między
innymi, pozytywną opinię
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu, pozytywnie oceniła
sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu
Pracy w 2017 roku, oceniła
też pozytywnie racjonalność
gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2017 roku, przewidzianych na finansowanie

Rodzinie i bliskim

(RED)

Obradowała Powiatowa Rada
Rynku Pracy
W Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wałbrzychu odbyło
się posiedzenie Powiatowej
Rady Rynku Pracy, będącej
organem opiniodawczo –
doradczym Starosty Wałbrzyskiego.
Do zadań Powiatowej Rady
Rynku Pracy, należy ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału
środków Funduszu Pracy na
sfinansowanie
programów
dotyczących promocji zatrudnienia i sfinansowanie innych
fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków
Funduszu Pracy. Ponadto do
kompetencji Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Wałbrzychu
należy składanie wniosków i
wydawanie opinii w sprawach
dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego
oraz zatrudnienia w powiecie;
opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych;
opiniowanie proponowanych

Dziękuję Ci Lechu
za lata pracy dla Wałbrzycha.
Dziękuję, między innymi,
za odnowiony Rynek i Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Za tę pracę zapłaciłeś najwyższą cenę:
najpierw utratę zdrowia,
a w konsekwencji życia.

programów dotyczących promocji zatrudnienia, a także
podjęła uchwały w sprawie
przeznaczenia w roku 2018
środków Funduszu Pracy nafinansowanie
programów
dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz w sprawie
celowości realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja.
W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz kierownictwo
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu.
(GŁ)

Wałbrzyska
Galeria
Sztuki BWA pozyskała
środki finansowe w VIII
edycji Funduszu Toyoty
„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, w kwocie
17 000 zł na projekt „Art
Square”.
- Projekt „Art Square”
WGS BWA, m.in. dzięki dotacji z Funduszu Toyoty i Gminy Wałbrzych oraz zaangażowaniu merytorycznym
partnerów, m.in. Stowarzyszeniu na Rzecz Działań
Artystycznych i Społecznych O!Kultura, powstanie
w wałbrzyskiej dzielnicy
Nowe Miasto wyjaśnia
koordynator projektu Lilianna Masiuk. - Działania
WGS BWA, które planowane są do Art Skwerów,
związane są bezpośrednio
ze statutem galerii i głównie bieżącą działalnością
wystawienniczą, ale nie
tylko. W dzisiejszych czasach wprost narzuca się
konieczność wychodzenia
z działalnością edukacyjną
poza siedzibę instytucji, by
zwrócić uwagę i zachęcić
do oglądania artystycznych

realizacji eksponowanych w
profesjonalnych wnętrzach
galerii. Stąd potrzeba zorganizowania łatwego dostępu
do odpowiednio wyposażonego miejsca. Da to możliwość włączenia twórców w
bezpośrednich działaniach
artystycznych w aktywizację odbiorcy w różnym wieku. Planujemy prowadzić
plenerowe działania artystyczne i edukacyjne, m.in.
zajęcia z projektowania plakatu, przybliżyć twórczość
ceramiczną - wciąż znakomicie obecną w środowisku
wałbrzyskich artystów, malarstwo sztalugowe, akwarelę czy rysunek, wszystkie
zakończone
ekspozycją.
Istniejący ciąg komunikacyjny w pobliżu Art Skwerów
zapewni dużą oglądalność
i dostępność dla odbiorcy
często zupełnie nie korzystającego z profesjonalnych
miejsc prezentacji sztuki.
Prace przygotowawcze
będą trwały od lutego do
maja, natomiast otwarcie
odbędzie się w połączeniu z
Międzynarodowym Dniem
Dziecka - 1 czerwca 2018 r.

- Podczas otwarcia planujemy m.in. działania z artystą ceramikiem Łukaszem
Karkoszką, promocję rocznicy uzyskania przez Polskę
niepodległości i szykujących
się obchodów tego jubileuszu, plenerową wystawę
zaprojektowaną i przygotowaną przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
w Wałbrzychu oraz koncert
kameralny muzyków Filharmonii Sudeckiej. Chcemy
przez tę różnorodność pokazać do czego taki właśnie
skwer będzie nam i wszystkim mieszkańcom służył –
dodaje Liliana Masiuk.
Partnerzy
finansowi
projektu Art. Square: Toyota Motor Manufacturing
Poland Sp. z o.o. i Gmina
Wałbrzych. Partnerzy projektu: Fundacja Edukacji
Europejskiej, Zespół Szkół
nr 5, Stowarzyszenie na
Rzecz Działań Artystycznych
i Społecznych „O!Kultura”,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka
pod Atlantami, wałbrzyskie
szkoły.
(LM)
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Starosta odwiedził Centralną Stację Ratunkową GOPR w Wałbrzychu
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura złożył wizytę w Centralnej Stacji
Ratunkowej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.
W trakcie spotkania naczelnik Wałbrzysko – Kłodzkiej Grupy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, starszy instruktor ratownictwa górskiego Mariusz Rzepecki pokazał staroście centralę oraz sprzęt będący na

wyposażeniu ratowników. Głównym
tematem spotkania było omówienie
możliwości współpracy pomiędzy
Powiatem Wałbrzyskim a GOPR przy
planowanej rozbudowie centralnej
stacji GOPR w Wałbrzychu, a także w
zdobyciu nowego samochodu ratowniczego.
- Obecny Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego od 3 lat wspiera służby ratownicze i porządkowe na terenie naszego

powiatu. Zawsze podkreślam, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest i będzie dla mnie zadaniem
priorytetowym. W tym roku również
zabezpieczyliśmy środki na wsparcie
powiatowych służb, będziemy też
analizować możliwości dodatkowego
wsparcia planowanych przez GOPR
inwestycji - powiedział starosta Jacek
Cichura.
(GŁ)

Jacek Cichura i Mariusz Rzepecki rozmawiali m.in. o planowanej
rozbudowie centralnej stacji GOPR w Wałbrzychu.

Mł. insp. Zbigniew Oryl przeszedł
na emeryturę

Budżet Partycypacyjny Powiatu
Wałbrzyskiego

W piątek, 16.02.2018 r.
w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło
się uroczyste pożegnanie
mł. insp. Zbigniewa Oryla
– I Zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu, który po 27 latach
służby w policji przeszedł
na zasłużoną emeryturę.
W uroczystości uczestniczyli policjanci i pracownicy
policji z wałbrzyskich komisariatów, a także przedstawiciele samorządów, prokuratury i
kościoła. Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura - w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
- podziękował mł. insp. Zbi-

Głosowanie na projekty
zgłoszone do tegorocznego
Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego odbywa się w wyznaczonych
lokalach wyborczych w terminie do 05.03.2018 r.
Poniżej przedstawiamy
wykaz lokali wyborczych, w

Mł. insp. Zbigniew Oryl (piąty od lewej) przeszedł na emeryturę.
gniewowi Orylowi za wieloletnią dobrą współpracę i jego
zaangażowanie w działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie wałbrzyskim.

Życzył również radości z czasu
wolnego, który będzie mógł
poświęcić rodzinie i realizacji
odkładanych marzeń.
(GŁ)

L.p.
1.

Sudecka Żyleta
W sobotę o godzinie 8.30
na terenie Gościńca Łomnickiego w Gminie Głuszyca wystartował IV Maraton
Pieszy „Sudecka Żyleta”.
Imprezę otworzyli Starosta
Wałbrzyski Jacek Cichura i
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód - patroni honorowi imprezy.
Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy wspominają, że
w pierwszej „Sudeckiej Żylecie” wystartowało 19 osób,
a obecnie zapisy do udziału

Uczestnicy Sudeckiej Żylety.

trwały zaledwie 2,5 minuty - w tym czasie zapisało się
330 osób, w związku z czym
zwiększono liczbę uczestników do 400. Trasa maratonu
pieszego jest zawsze wymagająca, liczy blisko 46 km i
wiedzie przez Góry Sowie,
Suche i Wałbrzyskie. W maratonie nie jest prowadzona
klasyfikacja.
- Wspaniały pomysł i doskonale przygotowana impreza, uczestnicy z całej Polski, a także brak rywalizacji,
to wszystko przekłada się na

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

doskonały klimat i atmosferę
panującą wśród uczestników. Z przyjemnością objąłem to wydarzenie patronatem honorowym, ponieważ
zawsze wspieram działania
promujące zdrowy i aktywny
tryb życia i organizowane dla
dobra publicznego. Gratuluję organizatorom, a uczestnikom dotarcia do mety i
wspaniałych wspomnień z
powiatu wałbrzyskiego - powiedział starosta Jacek Cichura.
(GŁ)

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.

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 Wał-

brzychu. O ważności głosu
decyduje data wpływu. Ponadto dodatkowy punkt do
głosowania został umiejscowiony w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu,
al. Wyzwolenia 24, w Punkcie
Kancelaryjnym.
(GŁ)

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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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. W 2017r. pod naszą opieką było ponad 750 pacjentów
w hospicjum domowym i stacjonarnym.
Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomu.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą opieka jest 45 rodzin. Finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne.
Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin Aglomeracji wałbrzyskiej.
Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Pod nasza opieką w 2017r. było jest 50 dzieci.
1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710.
Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Poznaję historię mojego miasta by być dumnym
z jego przeszłości
Stanisław
Michalik

To była bardzo miła niespodzianka. Były wałbrzyski radny
miejski Paweł Szpur zaprosił
mnie na rozmowę, której nagranie będzie można obejrzeć
w internetowym profilu na
Facebooku. Tematem rozmowy były moje zainteresowania
historią Wałbrzycha i ziemi
wałbrzyskiej, a także rozwojem krajoznawstwa i turystyki
w tym regionie. Temat naszej
rozmowy był na tyle interesujący, że warto mu poświęcić
nieco uwagi.
Zadajmy sobie pytanie,
czy można żyć bez historii? To
retoryczne pytanie nie budzi
chyba żadnych wątpliwości.
Oczywiście, nie można żyć
bez historii. Wyobraźmy sobie kim byśmy byli nie znając
przeszłości. Całkowicie przypadkowym jestestwem, które
znalazło się na tej ziemi nie
wiadomo skąd, po co i dlaczego. Historia odpowiada nam
przecież na nurtujące każdego myślącego człowieka pytanie - co było wcześniej, co
się działo przed nami, skąd się
wzięło to co nas otacza, kim
jesteśmy i jak powinniśmy
żyć. Bo przecież historia jest
nauczycielką życia, z jej nauk
powinniśmy czerpać wiedzę i
doświadczenie.

To wszystko piękna teoria.
A obok niej funkcjonuje praktyka. Z jej obserwacji wynika,
że można żyć bez historii. Tak
samo zresztą jak bez kultury,
bez religii, bez takich czy innych ideałów. Można ograniczyć wiedzę historyczną do
minimum, albo też spreparować ją dla własnych potrzeb.
Mistrzami w tej dziedzinie
są politycy. Dla nich historia
jest przedmiotem, nie zaś
podmiotem. Najlepiej się nią
posłużyć dla osiągnięcia własnych celów. Niewątpliwie
ludzi traktujących historię
jako rzecz niewartą zachodu i
niepotrzebną stratę czasu jest
zdecydowana mniejszość.
Moje refleksje adresuję do
tej pierwszej kategorii osób, a
więc do tych, dla których poznanie przeszłości jest ważne,
zwłaszcza jeśli dotyczy ona
miejsca urodzenia i nauki
szkolnej, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, słowem
naszej „małej ojczyzny”.
„W dziejach miast odczytać można wielką historię
całych narodów i cywilizacji.
Zawierają one w sobie także
coś więcej. W tych lokalnych
historiach odczytać można
niepowtarzalną konkretność
ludzkich dziejów, zbliżyć się
do szczegółu ludzkiego życia.
Dlatego „małe historie” nie
są tylko lustrzanym odbiciem
tych „wielkich”. Toczą się czasem nieco odmiennym i własnym rytmem, który najlepiej
odczuwa ten, kto jest związany ze swoją małą ojczyzną”.

Takimi słowami otwiera
swoja książkę „Dom nad Nysą.
Zgorzelec i Gorlitz 1945-1989.
Kronika wydarzeń” wybitny
publicysta i dziennikarz dr
Kazimierz Wóycicki. Zgorzelcem zainteresował się tylko
dlatego, że stamtąd wywodzi
się jego żona, ale - jak mówi
- poprzez zagłębienie się w
archiwalne materiały i dokumenty z czasów powojennych Zgorzelca związał się z
nim emocjonalnie, doświadczając na sobie jak niezwykle
ciekawe i pouczające są dzieje tego granicznego miasta.
Refleksje zasłużonego naukowca odczuwam na własnej skórze, kiedy poznaję
bliżej historię dużego Wałbrzycha, a także okolicznych
miejscowości, w tym mojego
miasta - Głuszycy. Wprawdzie
w przeważającej mierze nie
jest to historia ojczysta, bo o
przeszłości tej ziemi z czasów
piastowskich wiemy bardzo
niewiele, a cały Śląsk - w miarę
upływu czasu - stał się bardziej
niemiecki niż polski, zaś dla
poznania wydarzeń współczesnych potrzebne byłoby
dotarcie do dokumentów archiwalnych, co okazuje się nie
takie proste. Mimo, że przez
ponad pięć wieków ziemie te
zamieszkiwała głównie ludność niemiecka i to jej należy
przypisać osiągnięcia gospodarcze tego obszaru, to jednak
historia Śląska była i jest bliska
nam Polakom, bo Polska - jako
najbliższy sąsiad Śląska - ocierała się o nie, a nawet brała w

nich bezpośredni udział. Mam
tutaj na uwadze wojny husyckie z XV wieku, wojnę 30-letnią w XVII wieku, czy też wojny
austriacko-pruskie w XVIII, a
także wojny napoleońskie z
początkiem XIX wieku, na I i II
wojnie światowej kończąc.
Maleńka Głuszyca, utopiona w kotlinie śródgórskiej,
nie mogła - mimo wszystko uniknąć tragicznych skutków
tych wojen, a znajdując się
na szlaku drogowym z południa na północ i z zachodu
na wschód, była za każdym
razem narażona na grabież,
pożogi, kontrybucje i niewolę. Przeszła Głuszyca ciężką
szkołę życia zanim stała się
znaczącym ośrodkiem przemysłu lekkiego w wielkiej
Rzeszy Niemieckiej, a zaś w
planach militarnych III Rzeszy
pod koniec II wojny światowej – miejscem tajemnych,
podziemnych inwestycji.
Wszystkich moich Czytelników zainteresowanych przeszłością Głuszycy odsyłam do
mojej ostatniej książki - ”Głuszyca – miasto włókniarzy.
Ciekawostki z historii miasta”.
Książkę wzbogacają najlepsze fotogramy z przeszłości i
współczesne wybrane przez
naszych głuszyckich artystów
– fotografów i kolekcjonerów, z Grzegorzem Czepilem
na czele. To dobrze, że mamy
taką książkę, bo w mieście,
które aspiruje do stania się
niedługo Mekką turystyki górskiej i rowerowej, narciarskich
tras biegowych, wspinaczki

Tydzień pomocy

skalnej, a także rekreacji i wypoczynku, materiały promocyjne o mieście i gminie są jak
uszka do wigilijnego barszczu.
Poznając historię swego miasta stajemy się jego
świadomymi mieszkańcami,
wiążemy się z nim mentalnie
i emocjonalnie, zarażamy się
bakcylem patriotyzmu lokalnego. Jak ważna i drogocenna
jest taka więź przekonują nas
najczęściej ci, którzy z różnych
powodów zmuszeni byli opuścić swe gniazdo rodzinne.
Historia magistra vitae est,
mawiali starożytni Rzymianie.
Mimo upływu lat ta prawda
nie traci nic na swej aktualności. Z historii naszego miasta
możemy się nauczyć między
innymi tego, że nie wolno
się załamywać w sytuacjach
trudnych, trzeba z ufnością
i wiarą szukać sposobów na
wyjście z impasu. Jest jeszcze inne powiedzenie, nie
ma złego, co by na dobre nie
wyszło. Głuszyca nie jest już
miastem przemysłowym, ale
nie oznacza to wcale, że nie
może rozwinąć się w innym
kierunku. Podziemna Osówka pokazuje jak niewyczerpane są możliwości rozwoju
turystycznego w mieście, w
którym dotąd przyjezdni modlili się tylko o to, by przez nie
bezpiecznie i jak najszybciej
przejechać. Dziś Głuszyca stała się ważnym miejscem na
trasie turystyczno-krajoznawczej regionu wałbrzyskiego,
a Wałbrzych wyrasta na jego
stolicę turystyczną.

W związku z ustanowionym
dnia 22 lutego Dniem Ofiar
Przestępstw,
Ministerstwo
Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”.
W bieżącym roku obchody
odbywają się w dniach 19 - 25
lutego. W ramach obchodów
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu do 23 lutego 2018 r.
osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z
bezpłatnych porad i informacji
udzielanych przez prawnika.
Dyżury prawnika w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu odbywają się w budynku sądu przy
ul. Słowackiego 11 A w pokoju
103 (I piętro) w godzinach od
10.00 do 13.00.
(RED)

Talentu nie skrywaj!
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
łowi talenty! Nie ma ograniczeń wiekowych, liczą się
tylko chęci, zdolności i dobre
samopoczucie. Śpiewasz, tańczysz, grasz, czarujesz, rysujesz,
a może… – zapraszamy na castingi do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Piaskowej Górze:
24 lutego i 7 kwietnia w godz.
10-12. Uwaga! Zespoły zapraszamy na casting 7 kwietnia.
Finał „Wałbrzych ma Talent”
podczas Dni Wałbrzycha, 26
maja. Regulamin konkursu na
stronie www.wok.walbrzych.pl.
W tym roku dodatkowo konkurs wspierają: Toyota, która
ufundowała dodatkowe 1000
zł na nagrodę oraz Studio M23,
w którym można będzie nagrać
swoją piosenkę.
(RED)
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Polska Seniora

Podwyżki z ZUS

Konsultacje programu Polska Seniora cieszyły się wielkim zainteresowaniem seniorów.
Szerokim
echem
i
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania
w ramach programu Polska
Seniora,
zorganizowane
przez parlamentarzystów:
Agnieszkę
Kołacz-Leszczyńską i Wiesława Kiliana,
które odbyły się w Wałbrzychu i Świdnicy.
- Polska Seniora to konsultowany w całej Polsce program Platformy Obywatelskiej skierowany do seniorów.
Jego główne filary to: zdrowe
życie, godne życie, ale także
aktywne życie, a szczegóły
programu to m.in.: odziały
geriatryczne w każdym wo-

jewództwie, darmowe szczepienia przeciwko grypie,
bilans 50-latka, zwolnienie z
płacenia składek jako zachęta
do dłuższej pracy, czek opiekuńczy finansujący opiekę
nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo,
urlop wytchnieniowy, senioralny budżet obywatelski,
czy Biuro Seniora w każdym
powiecie. Obecni na spotkaniach seniorzy aktywnie włączyli się w dyskusję o kierunkach zmian i potrzebach osób
starszych. Akceptując założenia programu Polska Seniora,
przekazywali swoje propozycje i wyzwania, które chcieliby

realizować lokalnie w naszych
miastach i powiatach. Kolejne
konsultacje w gminach naszego regionu zaplanowano już
wkrótce, gdyż seniorzy uznali,
że dwa spotkania nie w pełni
wyczerpały ich pomysły i aktywność – wyjaśnia Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, poseł na Sejm RP. Na następne,
ogólnopolskie
konsultacje
programu Polska Seniora
parlamentarzyści Platformy
Obywatelskiej wyjeżdżają za
dwa tygodnie do województwa łódzkiego, a następnie
warmińsko-mazurskiego
i
pomorskiego.
(ESZ)

Więcej pieniędzy na swoim
koncie zobaczą emeryci już
w marcu. Jak co roku właśnie
w tym miesiącu zostaną zwaloryzowane kwoty wypłacanych przez ZUS świadczeń.
W tym roku wzrosną o 2,98
proc. - Tak wysoka podwyżka wynika tego, że wzrost
wynagrodzeń był wyższy niż
można było się spodziewać
po pierwszych trzech kwartałach 2017 r. W rezultacie
najniższa emerytura i renta
wzrosną o 29,80 zł. To najwyższa waloryzacja od pięciu
lat, dlatego na tegoroczny
marzec emeryci całym kraju
czekają wyjątkowo niecierpliwie. W 2017 waloryzacja
wynosiła bowiem zaledwie
0,44 proc. Nie trzeba składać
żadnego wniosku, ponieważ
ZUS podwyższy wypłacaną
rentę czy emeryturę z urzędu.
Rolą waloryzacji jest utrzymanie siły nabywczej emerytury
i renty. Każdego roku do wypłacanych emerytur dodawana jest kwota uzyskana po jej
przemnożeniu przez wskaźnik waloryzacji – mówi Iwona
Kowalska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
(RED)

Ulubione zwierzątko
Rozstrzygnięto XI edycję
miejskiego konkursu plastycznego „Moje ulubione
zwierzątko”.
Organizatorami konkursu
byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich na wałbrzyskim
Podzamczu oraz Ośrodek
Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu. Konkurs był jednym z punktów
programu obchodów 40-lecia Spółdzielni Mieszkanio-

wej Podzamcze. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych oraz
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy
Wałbrzych. Wpłynęło 606
prac. Komisja konkursowa
pod przewodnictwem Barbary Malinowskiej, wałbrzyskiej
artystki, przyznało 12 nagród
i 25 wyróżnień w 4 kategoriach wiekowych. Wystawa
pokonkursowa zorganizowana została w OSK i SP nr 21.
(BAS)

Nagrodę odbiera jedna z laureatek.
REKLAMA

Komfort Kuchnie – nowe meble odmienią Twój dom
Nowa kuchnia to marzenie każdej prawdziwej
pani domu. A Studio Mebli
Kuchennych Komfort Kuchnie przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu pomoże w realizacji nawet najbardziej
wyszukanych planów.
- Nie ma nic bardziej trwałego niż prowizorka – głosi stare porzekadło. I często patrząc
na swoją kuchnię odnosicie
wrażenie, że to jedno zdanie
idealnie opisuje miejsce, które ma być sercem Twojego
domu… Wcześniej albo nie
było pieniędzy, bo byliście
na dorobku i były ważniejsze
wydatki niż „wypasiona kuchnia”, albo brakowało czasu, bo
przecież trzeba było przeprowadzać się do nowego domu
z dnia na dzień. A potem przyszła codzienność, rutyna i niechęć do zmian. A gdy już zaczęliście planować zmiany, to
okazywało się, że na rynku nie
ma tego, czego szukacie. Albo
nie potrafiliście znaleźć firmy,
która spełni Wasze marzenia.
I tak mijały lata, aż prowizoryczna kuchnia zaczęła Wam
przeszkadzać.

- I co teraz? – pytacie.
A odpowiedź jest oczywista: trzeba zwróć się po pomoc do fachowców ze Studia
Mebli Kuchennych Komfort
Kuchnie przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu.
- Wszystkich poszukujących wyjątkowych mebli zapraszamy do Komfort Kuchnie – profesjonalnego studia
mebli kuchennych z siedzibą
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu, które oferuje swoim
klientom szerokie spektrum
różnorodnych
rozwiązań
systemów kuchennych wykonywanych pod wymiar.

Uważnie analizujemy potrzeby naszych klientów i
wspólnie pracujemy nad
optymalnymi rozwiązaniami,
które pozwolą stworzyć projekt, będący kwintesencją
marzeń o nowej kuchni. Od
lat współpracujemy z renomowanymi producentami
z kraju i z zagranicy. Między
innymi z Wolsztyńską Fabryką Mebli oraz niemieckimi
firmami Nobilia i Sachsen
Kuchen. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza
firma sprosta najbardziej wygórowanym wymaganiom
klientów, którym zapew-

niamy swobodę w procesie
tworzenia ich wymarzonej
kuchni. Dodatkowym atutem firmy jest aż pięcioletnia gwarancja udzielana na
cały asortyment. Wszystkich,

którzy cenią sobie najwyższą
jakość produktu i najwyższe
standardy obsługi klienta,
zapraszamy do profesjonalnego studia mebli kuchennych Komfort Kuchnie przy

ul. Długiej 39 w Wałbrzychu
oraz do kontaktu pod numerami: 74 066 03 39 i 601 77 13
57 zapraszają właściciele Studia Mebli Kuchennych Komfort Kuchnie w Wałbrzychu.
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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

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.

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

Skorzystaj z dofinansowania
Zakochani
w Szczawnie-Zdroju
Zarówno w sobie, jak i w
podwałbrzyskim uzdrowisku – zakochani obchodzili swoje święto właśnie w
Szczawnie-Zdroju.
Odgrywane przez uczniów
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie sceny m.in.
z „Małego Księcia”, „Ślubów
panieńskich”, „Poskromienia
złośnicy” czy „Gwiazd naszych wina” cieszyły się dużym
uznaniem publiczności. Towarzysząca temu muzyka dotykająca tematyki miłości – zarówno ta z list przebojów, jak
i znanych filmów romantycznych wprawiała wszystkich
uczestników w walentynkowy
klimat. Dużym powodzeniem
cieszyła się oczywiście fotobudka z gadżetami – wydrukowanych zostało blisko 400
zdjęć par w różnym wieku.
A teraz… miłosne fotografie

trafią na facebookową stronę Uzdrowiskowej Gminy
Szczawno-Zdrój, by powalczyć o wygraną, czyli wycieczkę do Pragi dla dwóch osób!
Aforyzmom o miłości nie było
końca – Miejska Biblioteka
Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w przerwach
pomiędzy tańcami i śpiewami
raczyła nas cytatami o tym, co
w życiu najważniejsze.
- Serdeczne podziękowania dla Magdaleny Klimczak,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza
Boya-Żeleńskiego oraz Sylwii Wiśniowskiej-Augustyn,
nauczycielowi języka polskiego w Zespole Szkół im.
Marii Skłodowskiej-Curie za
przygotowanie oprawy słowno-muzycznej – podkreślają
organizatorzy.
(KT)

Miłosne fotografie trafiły na facebookową stronę Uzdrowiskowej
Gminy Szczawno-Zdrój, by powalczyć o wygraną, czyli wycieczkę do
Pragi dla dwóch osób.

Uzdrowiskowa
Gmina
Miejska
Szczawno-Zdrój ogłasza ostatni nabór do programu „KAWKA”. Program
umożliwia wymianę starego pieca na
ekologiczne ogrzewanie przy pomocy
dofinansowania pochodzącego ze środków funduszy ochrony środowiska.
Aby wziąć w nim udział należy wypełnić ankietę, która jest dostępna pod
adresem:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScDPD8pWORE8alZv1kc_zCxe-x0TzqsR1CJAUZ6EJrzpPHMaA/viewform?c=0&w=1 i przesłać ją,
wykorzystując przycisk „PRZEŚLIJ” albo
wydrukować i przesłać lub złożyć w

Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju
(pok. nr 5 lub nr 16). Na miejscu dostępne są również formularze ankiety w wersji papierowej do wypełnienia.
Program „KAWKA” skierowany jest
do odbiorców indywidualnych - osób
fizycznych. Co można zrealizować w
ramach programu „KAWKA”? Wymienić stare piece węglowe, kaflowe i inne
nieekologiczne na nowe źródła ciepła
na gaz, olej, lub urządzenia grzewcze na
paliwo stałe V klasy lub opatrzone certyfikatem Ecodesign. Wykonać instalację
kolektorów słonecznych do ciepłej wody
użytkowej.

Wszyscy, którzy chcą przystąpić do
Programu „KAWKA”, muszą posiadać
środki własne na sfinansowanie 30 %
kosztów inwestycji. Pozostała część – 70
% kosztów zadania wypłacana jest przez
gminę bezpośrednio wykonawcy po zakończeniu i odbiorze prac.
Wypełnienie i złożenie ankiety nie
rodzi żadnych zobowiązań finansowych oraz nie gwarantuje uzyskania
dofinansowania. Realizacja Programu
zaplanowana została do 31.08.2018 r.
O zakwalifikowaniu do Programu może
decydować kolejność zgłoszeń.
(RED)

O rewitalizacji przestrzeni miejskich oraz budynków
W odpowiedzi na list otwarty Stowarzyszenia „Kocham Szczawno-Zdrój” w
sprawie naboru wniosków ogłoszonego
przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację przedsięwzięć w ramach Poddziałania 6.3.4
RPO WD Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów – ZIT AW informuję, że po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, Gmina
Szczawno-Zdrój odstąpiła od przygotowania i złożenia wniosku.
W niniejszym konkursie preferowane
były projekty zlokalizowane na obszarze
tych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, które
zostały wskazane w Strategii ZIT AW, jako
szczególnie wymagające wsparcia. Zgodnie
z zapisami Strategii, w związku z koniecznością koncentracji środków w celu uzyskania
oczekiwanych efektów realizacji projektów
rewitalizacyjnych, przedsięwzięcia będą
wdrażane przede wszystkim na terenie: Boguszowa-Gorc, Głuszycy, Mieroszowa, Żarowa, Jaworzyny Śląskiej, Strzegomia, Walimia,
Jedliny-Zdroju, Kamiennej Góry, Nowej Rudy,
Świdnicy, Świebodzic i Wałbrzycha. Zatem
Gmina Szczawno-Zdrój w oparciu o kryteria

wyboru nie miała szans na zdobycie liczby
punktów gwarantującej uzyskanie dofinansowania. Pragnę nadmienić, iż w konkursie
poza jednostkami samorządu terytorialnego aplikować mogły również inne podmioty np. organizacje pozarządowe. Ponadto
przypominam, że Gmina Szczawno-Zdrój
pozyskała środki w ramach ZIT AW na inwestycje w infrastrukturę społeczną. W ramach
Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B:
Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych
wielorodzinnych) otrzymała ponad 600 tys.
zł na termomodernizację czterech budynków
komunalnych oraz jako zarządca wspólnot
mieszkaniowych ponad 770 tys. zł na termomodernizację ośmiu budynków wspólnotowych zarządzanych przez Gminę.
W 2018 roku Gmina Szczawno-Zdrój
ma zaplanowane do realizacji inwestycje o
znacznej wartości robót, a jednocześnie istotne dla Mieszkańców, w tym m.in. budowę krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”, przebudowę ulic Sienkiewicza i Chopina, kontynuację
programu zmiany sposobu ogrzewania pn.

„Kawka”. W kolejnych latach planowana jest
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Ograniczony budżet Gminy nie pozwala na
równoczesną realizację wszystkich zamierzeń
inwestycyjnych, natomiast regulamin konkursu ściśle określa, do kiedy projekt powinien
być zrealizowany i rozliczony (w niniejszym
konkursie to wrzesień 2019 roku).
Odnosząc się do Gminnego Programu
Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 informuję, że niniejszy Program został opracowany
zgodnie z Ustawą o rewitalizacji (t.j.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1023 ze zm.) i służyć ma różnym
naborom wniosków ze środków unijnych
czy krajowych w perspektywie finansowej
do 2025 roku. Program Rewitalizacji umożliwia ubieganie się o dofinansowanie działań
społecznych i infrastrukturalnych różnym
podmiotom, nie tylko gminie, w tym m.in.
jednostkom organizacyjnym jst, instytucjom
kultury, zakładom lecznictwa uzdrowiskowego i podmiotom leczniczym, wspólnotom
i spółdzielniom mieszkaniowym, organizacjom pozarządowym, LGD, przedsiębiorcom.
Marek Fedoruk
Burmistrz Szczawna-Zdroju

Czwartek, 22 lutego 2018 r.

DB2010

Gmina Głuszyca

www.db2010.pl

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Sukcesy głuszyckich
gimnazjalistów

Masz jeden głos
Do 5 marca 2018 r. w Gminie Głuszyca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w
ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego 2018. Przypominamy,
że każdy mieszkaniec danej

gminy może oddać tylko jeden głos na projekt, który został zgłoszony w jego gminie.
Poniżej
przedstawiamy
wykaz projektów zgłoszonych w Gminie Głuszyca do III
edycji Budżetu Partycypacyj-

nego Powiatu Wałbrzyskiego
i poprawnych pod kątem formalno-prawnym:
IV Uphill Rogowiec – bieg
w stylu anglosaskim na najwyżej położone ruiny zamku
w Polsce, szacunkowy koszt
realizacji: 23.000 zł.
Poprawa
bezpieczeństwa poprzez doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej

w Głuszycy Górnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, szacunkowy koszt
realizacji: 23.190 zł.
Poczekalnia multimedialna „Infoludek”, szacunkowy
koszt realizacji: 23.190 zł.
Wykaz punktów, w których można oddać głos prezentujemy na stronie 3.
(SJ)
REKLAMA

Młodzież z Gimnazjum Publicznego w Głuszycy może pochwalić
się nie lada sukcesami. W finale powiatowym w piłce siatkowej
drużyny chłopców oraz dziewcząt wywalczyły I miejsce, co dało im
awans do półfinału strefy wałbrzyskiej. Chłopcy pokonali drużyny
z Boguszowa-Gorc oraz z Jedliny-Zdroju, natomiast dziewczęta
zwyciężyły z drużynami z Czarnego Boru i z Jedliny-Zdroju. Młodzież
trenuje pod okiem Radosława Zychala, nauczyciela wychowania
fizycznego z Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.

(SJ)

Gulasz z Dzika

będzie od lipca do sierpnia na
otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej. Zajęcia
prowadzone będą dla dwóch
grup 15-osobowych. Udział
w projekcie umożliwi dzieciom nabycie podstawowych
umiejętności
pływackich.
Całość zadania wynosi 5750
zł. Wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki sporządziła
Monika Kulus -dyrektor CK-MBP, która będzie również
koordynatorem zadania.
(SJ)

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

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. Regulamin dostępny jest na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl . Szczegółowe informacje udzielane są pod
nr tel. 74 84 56 334 w.12.
• Dzieci, młodzież i dorosłych
zapraszamy do udziału w organizowanym po raz czwarty
w Głuszycy biegu „Tropem

Sudecki Zurek na Zakwasie

podany z
Wędzonkami, Białą Kiełbasą oraz Jajkiem
12 zł

Dofinansowanie
dla pływaków
Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i
Turystyki, Stowarzyszeniu
Przyjaciół Głuszycy przyznano dofinansowanie ze
środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów na
realizację w 2018 roku zajęć
sportowych w ramach Programu Powszechnej Nauki
Pływania „Umiem pływać”.
Zadanie pt. „Głuszyccy
Pływacy” skierowane będzie
do dzieci z terenu Gminy Głuszyca z klas I-III. Realizowane

Szef Kuchni Poleca

Wilczym”- największym biegu
pamięci w Polsce. Szósty ogólnopolski Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych wyruszy w niedzielę
4 marca. W Głuszycy startujemy o godz. 12:00 z placu przy
kaplicy św. Józefa przy ul. Łukasiewicza. Trasa prowadzi przez
ul. Pionierów i ul. Dolną do mety
przy kompleksie boisk Orlik. Biegnący mają do pokonania symboliczny dystans 1963 metrów.
Wszelkie informacje dotyczące
zapisów dostępne są na stronie
www.ckmbp.gluszyca.pl i na FB
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Informacje o biegu udzielane są także pod nr tel. 74 8456
334. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w głuszyckiej edycji biegu i prosimy mieszkańców
o kibicowanie na trasie!
(SJ)

Polędwiczki w Sosie Ziołowo Czosnkowym
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

REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 606 478 000

Wstydu nie mają
Janusz
Bartkiewicz

Obiecałem sobie, że będę
się od polityki trzymał z daleka, a więc Czytelnikom Tygodnika DB 2010 głowy tą
tematyką zawracać nie będę,
ale – niestety - nie da się, bo
obiecanki cacanki, a walizka
po peronie skacze – jak w takich sytuacjach mawiał mój
kolega z dawnych studenckich lat. Po prostu nie da się i
koniec. Dzieje się tyle, że grzechem byłoby tego nie komentować, a ponieważ człowiekiem grzesznym jestem, więc
czynię to, co powinienem.
Tak jak Władysław Frasyniuk,
współczesna ikona niegdysiejszej walki – ponoć – o wolność, równość i demokrację,
której – ponoć – w tamtych
czasach nie było. Piszę „ponoć”, bo patrząc się na to, co
w wyniku tej walki mamy, widzę wyraźnie, że to co jest, od
tego co było, niczym się nie
różni. Polska zarządzana centralnie przez przewodniczącego (dawniej sekretarza), który
uważa, iż wie najlepiej, co dla
obywateli (dawniej mas pracujących miast i wsi) jest najkorzystniejsze, więc władzę
swą realizuje w drodze nakazów i zakazów, przy jednoczesnym niesamowitym uprzywilejowaniu najwierniejszych
akolitów prezesa (dawniej
sekretarza). Hasło i przekonanie Lenina, że państwem
rządzić może nawet kucharka
(z całym mym szacunkiem dla
tychże kucharek) powróciło z

wielką siłą, czego efekty doświadczamy zarówno jako
obywatele, jak i państwo będące podmiotem międzynarodowych praw i stosunków.
Tak więc Władysław Frasyniuk, nie godząc się na taki
stan rzeczy, zaprowadzony
w zdecydowanej większości
wbrew polskiej konstytucji
i wielu jej aktów wykonawczych, ma prawo stosować
tak zwany akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, czyli
świadome łamanie prawa
wobec tego, że prawa te zostały wprowadzone w sposób
niezgodny z prawem. Podejmując taką decyzję świadomie godzi się na to, że rządzący zastosują wobec niego
wynikające z obowiązującego
prawa restrykcje. I dlatego
bardzo mnie wkurza ryk parlamentarnej opozycji, której
się najwyraźniej wydaje, że
Władysławowi Frasyniukowi
przysługuje jakiś (niewiadomego pochodzenia) immunitet, dający mu prawo łamać.
Nie, takiego immunitetu nikt
mu nie dał i jeżeli się nie stawiał na wezwanie prokuratury, to prokurator miał prawo
zarządzić jego doprowadzenie, a policjanci mogli (aczkolwiek wcale nie musieli)
założyć mu kajdanki, bo prawo stanowi, że można je stosować przy doprowadzaniu,
zwłaszcza kiedy doprowadzany stosuje tak zwany bierny
opór. A odmowa stawienia
się w prokuraturze jest właśnie aktem biernego oporu,
który w zasadzie był efektem
wcześniejszego
czynnego
oporu, jakiego się dopuścił
w czasie policyjnej interwencji podczas jednej z manifestacji ulicznej w Warszawie.

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

Inna rzecz, że prowadzonej w
słusznej sprawie.
***
Wiceminister sprawiedliwości, z wykształcenia politolog, który nie zna prawa, bo
nie jest w stanie zrozumieć
jego złożoności i wszelkich
zawiłości, opracował i wprowadził pod obrady Sejmu
poprawkę do ustawy o IPN,
według której tylko prokurator (IPN) i sędzia (podległy
ministrowi) ustalać będzie,
co jest, a co nie jest faktem
historycznym. Wprowadzone przepisy (art. 55a ustawy
o IPN) są niczym innym, jak
kryminalizacją wyrażania poglądów i stanowią nieuzasadnione ograniczenie wolności
wypowiedzi, przez co rażąco
naruszają zobowiązania Polski
wynikające z prawa międzynarodowego. Przepisy te są jawnym naruszeniem Konstytucji
RP i nawet czołowe postaci
pisowskiej prawicy mówią o
nich, że są bublem prawnym
(m.in. były premier Olszewski) i że spowodują olbrzymie
zawirowanie międzynarodowe (senator Anna Anders). A
mimo to prezydent ustawę
podpisał, chociaż miał wątpliwości co do jej konstytucyjności. I znów opozycja jest straszliwie oburzona, udając, iż nie
pamięta, że praktycznie jak
jeden mąż (tylko kilku jej posłów było przeciw) za przyjęciem intelektualnych owoców
ministra Jakiego, wzorując się
na prezesie Jarosławie, rękę
za przyjęciem ustawy podniosła. Wszystko to sprawiło
niebezpieczne nadwyrężenie
naszych stosunków politycznych, militarnych i gospodarczych z najważniejszymi
dla Polski partnerami świata

zachodniego, a także kolejny
raz osłabiło jej pozycję w Unii
Europejskiej. Jestem święcie
przekonany, że wszystkie międzynarodowe skutki będące
efektem tej ustawy, zostały
skalkulowane przez prezesa
Jarosława, bez którego zgody
lub polecenia nic w kraju dziać
się nie może i się nie dzieje.
Wywołana burza kiedyś ucichnie (tak jak ucichła w UE sprawa nielegalności TK i obalenia
trójpodziału władzy), a PiS
(czytaj: prezes) znów objawi
się obywatelom (dawniej masom pracującym miast i wsi)
jako jedyna polityczna instytucja stojąca na straży godności
Polski i Polaków, którym wraże
(czytaj: żydowskie) siły plują w
twarz. Nikt chyba nie może
zaprzeczyć, że po Polsce rozlewa się mętna i szybko brunatniejąca fala nacjonalizmu
i rasizmu, a ludzie porwani
jej nurtem znów zaczną głośno krzyczeć „Jarosław Polskę
zbaw” i o to rzeczonemu Jarosławowi szło, albowiem wybory już za pasem.
***
W odpowiedzi na światowe reperkusje propagandowe i polityczne ludzie prezesa
Jarosława bronią się tym, że
w stosunku do narodu i państwa (polskiego) nie można
stosować odpowiedzialności
zbiorowej, bo jeżeli nawet
ileś tam Żydów zostało zamordowanych przez Polaków, to jednak jako naród
i państwo jesteśmy cacy, o
czym świadczą drzewka w
Yad Washem, czyli Instytucie
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu w Jerozolimie. Niby prawda, tylko
że mnie mocno zastanawia,
dlaczego nagle niezgoda na

odpowiedzialność zbiorową
stała się główny orężem pisowskiej propagandy? Chyba
zapomniano o tym, że jeszcze
tak niedawno PiS, idąc w rękę
w rękę z PO, zastosował taką
odpowiedzialność wobec tysięcy emerytowanych funkcjonariuszy mundurowych,
których haniebną ustawą
represyjną pozbawiono należnych im prawnie środków
do życia. Jakże typowa to
dla prawicy z POPiS relatywizacja prawa i obyczajów. To
samo dotyczy tzw. polityki
historycznej, realizowanej w
braterskiej koalicji PO i PiS, o
czym ciągle ci z PO zapominają. Mam na myśli krzyk, jaki
podniósł się po tym, kiedy
nominant prezesa Jarosława,
czyli premier Morawiecki, oddał cześć członkom Brygady
Świętokrzyskiej Narodowych
Sił Zbrojnych, co uczynił na
grobie niemieckich kolaborantów na niemieckim cmentarzu. Oddał hołd tej części
organizacji militarnej, która
w kwietniu 1944 roku wypowiedziała posłuszeństwo Rządowi Polski na Uchodźstwie i
podjęła jawną współpracę z
okupantem, szczególnie w likwidacji ratujących się od Holokaustu polskich obywateli
pochodzenia żydowskiego.
A kto jeszcze tak niedawno
uhonorował ich ustanowieniem Dnia Żołnierzy Wyklętych, czyli także członków
owej brygady? A kto 15 września 2017 jednogłośnie głosował w Sejmie za przyjęciem
uchwały gloryfikującej NSZ,
w tym także kolaborantów
z Brygady Świętokrzyskiej?
Wstydu panowie z opozycji
nie macie.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Budują ścieżki
Trwa budowa ponad 2,5
km ścieżek rowerowych na
terenie Świebodzic. Są już
prawie gotowe na ul. Kolejowej (pozostało tylko położenie asfaltu, wykonawca czeka
na wyższe temperatury), a
budowę kolejnych odcinków
możemy obserwować m. in.
na ul. Świdnickiej, na Osiedlu
Piastowskim (ul. Mieszka I,
Piasta). Łącznie miasto przeznacza na to zadanie ponad 2
mln zł. Drogi dla rowerzystów
pojawią się jeszcze na ul. Zwycięstwa i Stawowej, dodatkowo powstaje także ścieżka
działkowa za garażami przy ul.
Chrobrego 7. Budowa ścieżek
jest elementem dużego projektu realizowanego w Świebodzicach, związanego z ograniczaniem skutków tzw. niskiej
emisji. Projekt, opiewający na
prawie 7,5 mln zł, obejmuje
także modernizację i przebudowę Placu Dworcowego
na Centrum Przesiadkowe
(inwestycja jest już w ponad
połowie wykonana), montaż
oświetlenia przede wszystkim
na przejściach dla pieszych –
to zadanie zostało już wykonane w 2017 roku, a w roku 2018
zostanie doświetlonych kolejne 5 przejść; a także budowę
inteligentnych przystanków i
zakup kolejnego, czwartego,
nowoczesnego autobusu dla
komunikacji miejskiej. ZGK
Świebodzice sp. z oo. zamierza
zlecić opracowanie dokładnej
analizy sieci komunikacyjnej
w mieście i przygotowanie
nowego rozkładu jazdy, który
maksymalnie uwzględni potrzeby i oczekiwania mieszkańców Świebodzic.
(ABP)
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Dopłacą do wymiany
Burmistrz Jedliny-Zdroju
ogłasza nabór wniosków o
przyznanie dofinansowania
na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Nabór wniosków
trwa do 5 marca 2018 r.
Wniosek musi zostać
złożony na obowiązującym
formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski
złożone po okresie naboru
nie będą rozpatrywane. Formularze wniosków można
pobrać w następujący sposób: za pośrednictwem strony internetowej www.jedlinazdroj.eu lub osobiście w
siedzibie Urzędu Miejskiego
w Jedlinie-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta). Rozpatrywane
będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające
wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. O dofinansowanie mogą się ubiegać
osoby fizyczne: właściciele,
współwłaściciele, najemcy
nieruchomości i lokali mieszkalnych.
Dofinansowaniu
podlega wyłącznie całkowita
wymiana ogrzewania wę-

Dostaną bonifikatę
Mieszkańcy Gminy Jedlina-Zdrój mogą uzyskać obniżkę za użytkowanie wieczyste
nieruchomości. - Osobom
fizycznym, których dochód
miesięczny na jednego członka
gospodarstwa domowego nie
przekracza 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna za użytkowanie wieczyste
nieruchomości ma być wnoszona Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój udziela 50% bonifikaty
od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na
cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele – informuje Leszek Orpal, burmistrz
Jedliny-Zdroju.

Na narty
do Jedliny-Zdroju

(RED)

Gmina Jedlina-Zdrój podejmuje kolejne działania na rzecz poprawy
jakości powietrza (fot. JK Żarkowski).
glowego na: kotły opalane
gazem, kotły opalane olejem
opałowym, piece elektryczne, pompy ciepła. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% poniesionych
i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie
więcej niż 7 000 zł. Szczegółowych informacji na temat
naboru udzielają pracownicy
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój,

w godz. pracy urzędu (tel.
748455215 wewn. 30).
Złożenie wniosku nie
jest tożsame z otrzymaniem
dofinansowania. Wysokość
przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia Gminie
Jedlina-Zdrój pożyczki przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
(RED)

Szukają pracowników
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza nabór osób
chętnych do prac porządkowych na terenie miasta Jedlina-Zdrój w ramach umowy
- zlecenie. Stawka godzinowa
13,70 zł brutto. Szczegółowe
informacje można uzyskać w
Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój,
ul. Poznańska 2 pokój nr 5a. u
Marka Pińka lub pod telefonem
telefonu 74 84 55 215 lub 216.
(RED)

Choć zima nie rozpieszcza narciarzy, to są miejsca,
w których można korzystać z jej uroków. Jednym
z takich miejsc jest stok
narciarski w kompleksie
Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju.
- Znakomite warunki, jakie
panują na stoku narciarskim
w Jedlinie-Zdroju za sprawą
mroźnej aury, pozwalają na
codzienne zjazdy. Stok narciarski, usytuowany u zbiegu
ulic Sienkiewicza i Poznań-

skiej, jest idealnym miejscem
do nauki nie tylko dla najmłodszych miłośników sportów zimowych. Do dyspozycji
jest wyciąg orczykowy na naśnieżanej i ratrakowanej trasie. Polecamy również naukę
z instruktorem narciarstwa,
który na pewno sprosta Państwa oczekiwaniom. Czekamy
na Was codziennie od godziny
09.00 do godziny 21.00 – zachęcają pracownicy Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju.
(RED)
REKLAMA

Kampania na nowych zasadach,
czyli eWniosekPlus
- Tegoroczna kampania wnioskowa różni się od dotychczasowych. Wnioski o
płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Aplikacja daje możliwość automatycznego wypełniania części wniosku na podstawie rysowanych upraw, wyświetlania wskazówek w zakresie uzupełniania pól,
czy dołączania wymaganych załączników, a także, co szczególnie istotne, wyświetla
komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku, co umożliwia ich poprawianie na bieżąco.
Dodatkowo rolnicy, którzy potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem
z 2017 roku będą mogli zamiast wniosku złożyć Oświadczenie. Termin składania
Oświadczeń jest wcześniejszy niż kampania wnioskowa i przypada od 15 lutego do
14 marca.
- Naszym celem jest, aby rolnicy w sprawny sposób złożyli wnioski i uzyskali płatności. Dlatego prosimy producentów rolnych o kontaktowanie się z kierownikami
biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego już teraz, w celu jak najsprawniejszej obsługi w czasie trwania kampanii wnioskowej - od 15 marca do 15 maja
2018 roku.
Zapraszamy.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław,
centrala – 71 339 80 21/22,
sekretariat – 71 339 86 56,
faks – 71 339 79 12,
e-mail: sekretariat@dodr.pl, www.dodr.pl
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KONFERANSJER
- profesjonalne prowadzenie
eventów oraz imprez
okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi,
imprezy okolicznościowe
Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76
Nocne zwiedzanie
- Przy blasku srebrzystego
księżyca zapraszamy do poznania historii zamku Grodno w Zagórzu Śląskim oraz
jego mieszkańców. Jeżeli nie
straszne Państwu tonące w
ciemności kamienne zamczysko oraz Biała Dama to zapraszamy. Nocne zwiedzanie to
rozrywka dla tych naprawdę
niezlęknionych! Nocne zwiedzanie zamku Grodno jest
usługą cykliczną, przypadającą na ostatni piątek miesiąca.
Aktualne terminy: 23 lutego
2018 r., wejście o godz. 18:00;
30 marca 2018 r., wejście o
godz. 20:00 oraz 27 kwietnia
2018 r., wejście o godz. 20:00.
Uwaga: wyruszamy z ronda
w Zagórzu Śląskim przy ul.
Głównej! Na nocne zwiedzanie obowiązują wcześniejsze
zapisy mailowo na: biuro@
zamekgrodno.pl, telefonicznie +48 74 845 33 60 lub kom.
+48 723 973 354 bądź osobiście w kasie biletowej zamku
Grodno. Grupy zorganizowane prosimy o kontakt w celu
ustalenia dogodnego terminu: biuro@zamekgrodno.pl.
Cena biletu na nocne zwiedzanie: 30 zł od osoby. Nocne
zwiedzanie realizowane jest
dla grup minimum 10-osobowych. Ze względu na trasę
nocnego zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie
wygodnego, płaskiego obuwia. Koniecznie prosimy zabrać ze sobą latarki – dodają
pracownicy Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu, którzy
organizują Nocne zwiedzanie
zamku Grodno.
(MM)

Patriotyzm chorwacki
Andrzej
Basiński

Patriotyzm to teraz temat
modny i na topie. Pod wpływem różnych sił, z którymi
jestem w konflikcie, przybiera
często postać hurranarodową,
krzykliwą, poniżającą i upokarzającą współobywateli, a manifestowaną najczęściej przez
wytatuowanych łysoli, wypełnionych narodowymi fobiami,
wrzeszczących o wyższości
Polaków nad innymi nacjami
oraz oczywiście o wieszaniu i
zapowiadających śmierć wrogom ojczyzny. Tak, jak gardłują
wspierając się racami, petardami i fizyczną przemocą kibole
na Jasnej Górze przed Matką
Boską Częstochowską. To „patriotyzm”
zdegenerowany,
paskudny i groźny, skierowany brutalnie przeciwko tym,
co twierdzą, że Polska nie jest
nieskalaną dziewicą, lecz krajem z takim samym, jak gdzie
indziej z historycznym bagażem czynów szlachetnych i bohaterskich, ale także podłych i
zbrodniczych. Idiotyczna - jak
stwierdziła doradzająca prezydentowi Zofia Romaszewska
- nowelizacja ustawy o IPN zaprzeczyła tym oczywistościom
i przysporzyła Polsce szkód
trudnych do odrobienia. Nie
zgadzam się, jak wielu, na patriotyzm napuszony, nadęty,
nabzdyczony, na tromtadrację i polskie cierpiętnictwo
oraz postawy nafaszerowane

dziwaczną mieszanką kompleksów i megalomanii. Tego
rodzaju „patrioci” to osobniki i
śmieszne, i żałosne, a czasami
niebezpieczne.
Bardzo znacząca jest tu
rola nauczycieli, by tłumacząc
swoim podopiecznym pojęcie
patriotyzmu, potrafili zgodnie
ze swoim sumieniem i przekonaniami zachować zdrowe
proporcje oraz nie poddawać
się nachalnym politycznym
trendom i zmienionym na
okresowe potrzeby partyjne
programom nauczania, robiącym w niektórych przypadkach
nieodwracalne spustoszenie w
świadomości dzieci i młodzieży. Być może, decydującą rolę
spełniać tu będą rodzice.
Patriotyzm to, moim skromnym zdaniem, także podziw
dla piękna ojczystej przyrody,
zabytków i różnego rodzaju
pamiątek przeszłości, które
to walory wydobywać i podkreślać ma przede wszystkim
szkoła. Dlatego od pewnego
czasu ze zdziwieniem, a nawet
przykrością obserwuję praktykę, przechodzącą już w wątpliwej wartości tradycję, jednej
z wałbrzyskich szkół, chociaż
podejrzewam, że ta bardzo
kontrowersyjna praktyka jest
też udziałem innych placówek oświatowych w naszym
mieście i poza jego granicami.
Chodzi o wiosenne wyjazdy w
ramach „zielonej szkoły”. Edukacja w plenerze. Jak się zdążyłem zorientować, każdy sporadycznie stykający się z tym
hasłem, rozumie go jako eskapady do ciekawych zakątków
naszego kraju. W tym przypadku nic z tych rzeczy. Uczniowie

Mieroszowskie
dyktando
ze swoimi wychowawcami
notorycznie wyjeżdżają bowiem do... Chorwacji. Nie są to
podróże tanie i część rodziców
stawianych jest w obliczu wydatku znacznie obciążającego
rodzinny budżet. A ponieważ
nie wszyscy z nich odznaczają
się odwagą w prezentowaniu
swoich ocen, skwapliwie zgadzają się z wyjazdem na Bałkany, przeznaczając na ten cel
pieniądze z różnego rodzaju
pożyczek, dziwiąc się po cichu,
po co to wszystko i komu to
służy. Nie jest to sytuacja zdrowa...
Służę „ściągą”, chociaż jestem przekonany, że nauczyciele mają w tym względzie
wystarczającą wiedzę. Ale
spróbuję. Już w otaczających
nas Sudetach jest multum
miejsc z ciekawymi, malowniczymi zakątkami, np. w Górach
Sowich i Stołowych z unikalnym Szczelińcem. W Karkonoszach są to okolice Śnieżki,
rejony Karpacza i Szklarskiej
Poręby z lesistymi zboczami
i wąwozami, wodospadami
Szklarka i Kamieńczyk. Kuszą
do zwiedzania zielone uzdrowiska, stare warownie nad
leśnymi potokami, okolice
Ślęży. W ogóle Dolny Śląsk to
nieprzebrane zasoby historycznych skarbów. Idźmy dalej. Spływ tratwami Dunajcem,
fantastyczne krajobrazy Jury
Krakowsko-Częstochowskiej,
przepiękna Solina i w ogóle
imponujące wspaniałą dzikością Bieszczady, jeziora i zamki
Warmii i Mazur, nie wymagająca zachęt Puszcza Białowieska,
prastare knieje z sędziwymi
dębami i ogromnymi papro-

ciami wyspy Wolin, wodno-leśne uroki Ziemi Lubuskiej,
miasteczka i wioski Pomorza
oraz Wielkopolski... To drobny
promil polskich wspaniałości.
Nasz kraj jest widokowo przepiękny i należy wszelkimi dostępnymi sposobami popularyzować jego wspaniałości
między Odrą a Bugiem oraz
Bałtykiem i górskimi pasmami. Tak kształtować można, a
nawet należy uczucia patriotyczne.
Skąd zatem ta Chorwacja?
Apeluję do dyrektorów szkół
i nauczycieli o rozwagę. Może
jeszcze nie jest za późno na
zmianę wiosennych planów...
I jeszcze jedna uwaga w
tonacji pedagogicznej, której
adresatami również są dyrektorzy szkół i nauczyciele, w
kontekście niedawnych wydarzeń związanych z ujawnianiem się w Polsce kolejnych
popisów
faszystowskiego
plugastwa. Dołóżcie państwo
starań, by wycieczki do obozu
Auschwitz-Birkenau weszły
na stałe do planu szkolnych
wyjazdów oraz żeby były poprzedzone przekazem niezbędnych, rzetelnie udokumentowanych informacji, jak
również odpowiedzialnych
i w pełni obiektywnych komentarzy, które w zestawieniu
z okrutną w swej wymowie
obozową ekspozycją pozostawią trwały ślad w świadomości
młodych ludzi. Takie eskapady są bezcennymi lekcjami
o istocie człowieczeństwa, a
także o patriotyzmie. Rotmistrz
Witold Pilecki jest tu jednym z
wyjątkowych jego przykładów.

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. Mieroszowskie
dyktando rozpocznie się 23
lutego o godz. 16.00 w sali im.
Włodka Szomańskiego w Mieroszowskim Centrum Kultury.
(RED)

Rap w piwnicy
Piwnica pod Zielonym Kotem
przy ul. Żeromskiego 28 w
Mieroszowie zaprasza 24 lutego na koncert: ROK Rapsów#1,
Opus Magnum, Szachu, Boban,
DjBrylok, NwL. Początek o godzinie 20.00. Wstęp kosztuje 15 zł.
(RED)

Mieroszów w grze
Wielkie święto piłkarskie dla
najmłodszych już w najbliższą niedzielę, 25 lutego! Do
Gminy Mieroszów zawitają
świetne kluby i szkółki z Dolnego Śląska. Będzie to pierwszy
sprawdzian dla naszych młodych piłkarzy z Mieroszowskiej
Akademii Piłkarskiej. Przyjdzie
zmierzyć się z takimi klubami
jak Zagłębie Lubin, Górnik Wałbrzych, AKS Strzegom, Zagłębie
Wałbrzych czy Victoria Świebodzice - walka będzie zacięta do
końcowego gwizdka. Początek
o godz. 9.00 w hali sportowej
przy ul. Hożej w4 Mieroszowie.
(RED)
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Fotowoltaika
Mieszkańcy sami wybiorą
dla Starych Bogaczowic
Gmina Stare Bogaczowice zgłosiła
do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego trzy projekty: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie jednostki OSP Stare Bogaczowice w sprzęt ratowniczy i odzież
ochronną-kwota 11.264,47; Mini muzeum – skarby z naszych domów” kwota 11.265; Cykliczne wydarzenia
kulturalno-społeczne: upamiętnienie
75 rocznicy mordu na Wołyniu oraz IV
Biesiada Kresowa-kwota - 11.265.

Dofinansowanie otrzyma projekt,
który zdobędzie najwięcej ważnych głosów mieszkańców! Każdy mieszkaniec
może oddać tyko jeden głos. Glosować
można na terenie gminy w wyznaczonych lokalach wyborczych w terminie od
19.02 - 05.03.2018 r. Karty do głosowania
są na miejscu w następujących lokalach:
1. Świetlica wiejska - Gostków ul. Główna
42/w godzinach pracy świetlicy 2. Świetlica wiejska – Nowe Bogaczowice ul.
Główna 10/ w godzinach pracy świetlicy
3. Gminne Centrum Biblioteczno - Kul-

turalne – Stare Bogaczowice, ul. Głowna
148/ w godzinach 9.00 -18.30 4. Sklep
spożywczy – Chwaliszów/ w godzinach
pracy sklepu 5. Świetlica wiejska – Cieszów ul. Główna 26/ w godzinach pracy
świetlicy 6. Przedszkole Niepubliczne w
Strudze/ w godzinach pracy 7. Świetlica
wiejska w filii Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Lubomin ul.
Główna 5/ w godzinach pracy świetlicy
8. Świetlica wiejska – Jabłów ul. Główna
74/ w godzinach pracy świetlicy.
(IL)

Żłobek już otwarty

Są już widoczne efekty z pozyskanych przez Powiat Wałbrzyski
środków na montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach
użyteczności publicznej należących do powiatu i gmin Czarny
Bór, Walim oraz Stare Bogaczowice. Firma ML SYSTEM z Zaczernia
rozpoczęła prace montażowe na budynku Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice. Podobne instalacje zostaną też zamontowane na
szkole podstawowej, strażnicy OSP, przedszkolu w Strudze, Gminnym
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym i świetlicy w Gostkowie.

(IL)

Projekt Gminy Stare
Bogaczowice i Ramony
Bukowskiej, znalazł się
wśród 6 projektów zgłoszonych do konkursu Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.
Cztery z nich otrzymały
dofinansowanie w ramach,
którego za kwotę 4,30 mln
złotych, przy 3,64 mln wsparcia ze środków unijnych
zostaną sfinansowane 122
miejsca w żłobkach w gminie
Stare Bogaczowice i w Świdnicy. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na utworze-

nie w naszej gminie 16 miejsc
w żłobku, który znajduje się w
Strudze.
Oficjalne otwarcie, tego
niezwykle ważnego miejsca,
odbyło się 16 lutego. Żłobek
mieści się w budynku istniejącego już przedszkola. Jest
doskonale przystosowany do
potrzeb najmłodszych. Nowoczesne sale, wyposażenie
oraz wykwalifikowana kadra sprostają oczekiwaniom
najbardziej wymagających
rodziców. W ramach projektu finansowana jest opieka
dziecka przez 12 miesięcy.

Uroczyste otwarcie żłobka w Strudze.
Kolejne miesiące pobytu
dziecka w żłobku są finansowane przez Rodzica i Gminę
Stare Bogaczowice, wg zasad

obowiązujących
winnych
żłobkach. Godziny działalności żłobka to 5.30 - 18.00.
(IL)
REKLAMA
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Tartak Urbaniak oferuje:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

WIECZOREK, STASZIC,
MARCEL, SILESIA

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

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Grzegorz Banaszek: Nie mamy kompleksów

Srebrne akademiczki

Podczas lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw
Polski w Toruniu, swoją
formę sprawdzą także wieloboistki. - Nie mamy kompleksów i jesteśmy dobrej
myśli, ale potrzeba jeszcze
sporo pracy, by dogonić
Europę - powiedział Tygodnikowi DB 2010 Grzegorz
Banaszek, trener kadry pań
i Górnika Wałbrzych w tej
konkurencji.
Dodał, że realizacja zwiększających się aspiracji, związana jest nieodłącznie z koniecznością podnoszenia swoich
umiejętności technicznych
oraz z efektywniejszą pracą
nad motoryką. - Zapoznając
się ze sportowymi życiorysami Amerykanek czy Brytyjek
zauważymy, że do wieloboju
trafiają młodziczki skaczące
w dal 6 metrów, wzwyż 180
cm oraz biegające 200 m w
25 sek. U nas taki poziom prezentują dopiero 18-19-latki –
zauważył.
Trener poinformował, że
do kadry zakwalifikowało się
5 seniorek i 8 juniorek. Najlepsze seniorki to: Izabela Mikołajczyk (KS Warszawianka),
legitymująca się wynikiem
5968 pkt w 7-boju i 4188 pkt
w 5-boju, Weronika Grzelak (LKS Górnik Wałbrzych),
odpowiednio 5625 i 4154
oraz Paulina Ligarska (SKLA
Sopot), 5585 i 3889. Wśród
juniorek przodują: Adrianna
Sułek (Zawisza Bydgoszcz),
5784 i 4385 i Patrycja Adamczyk (KS Polonia Pasłęk), 5515
i 3854. - Na halowy światowy

AZS PWSZ Wałbrzych
akademickim
wicemistrzem Polsk w futsalu kobiet! Drużyny Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
wśród kobiet i Uniwersytetu Warszawskiego wśród
mężczyzn zwyciężyły w
Akademickich
Mistrzostwach Polski w futsalu.
Impreza zakończyła się w
niedzielę w Warszawie.
W sumie o medale AMP
rywalizowało po 16 drużyn
męskich i żeńskich. Sporo
meczów było bardzo zaciętych, kończących się rzutami
karnymi. W ścisłym finale Akademickich Mistrzostw Polski
w futsalu kobiet wałbrzyskie
akademiczki zmierzyły się z
zespołem UJ Kraków. Jedna

Weronika Grzelak.
czempionat do Birmingham
(1-4 marca), na podstawie
zaproszeń pojedzie najlepsza
dwunastka, natomiast w letnich Mistrzostwach Europy
w Berlinie wystąpią te, które
osiągną wyznaczone przez
PZALA minimum 6000 pkt.
Szanse na wyjazd mają Mikołajczyk, Grzelak i Sułek - wyjaśnił szkoleniowiec.
Obecna europejska czołówka w tej konkurencji, to
Belgijka Nafissatou Thiam
– 7013 pkt, Niemka Carolina
Schafer – 6836, Łotyszka Laura Ikauniece-Admidina, 6815,
Brytyjka Katarina Thomson
– 6691 i Holenderka Anout
Vetter – 6636.
Banaszek jest najbliżej wieloboistek Górnika Wałbrzych.
- Od dawna duże nadzieje
wiążę z Grzelak, ale ta dziewczyna ma ogromnego pecha.
Na mistrzostwach świata ju-

niorów w 2016 roku w Bydgoszczy upadła na finiszu
200 m i doznała urazu barku,
a następnego dnia przekroczyła linię na łuku i została
zdyskwalifikowana. Kontuzja
stanęła także na przeszkodzie
rok później podczas występu
na Młodzieżowych Mistrzostw
Europy, także w Bydgoszczy.
- Wyczerpałam już limit nieszczęść i teraz nadszedł czas
na zaprezentowanie pełni
swoich możliwości. Przede
mną szanse, których nie można zmarnować – zapowiadała
jeszcze niedawno. Niestety,
później była kolejna kontuzja.
- Podczas treningu skoku
wzwyż, noga mi „uciekła” i
nastąpiło skręcenie stawu
skokowego z uszkodzeniem
torebki stawowej - opisała
uraz Grzelak.
Na szczęście leczenie i rehabilitacja przyniosły efekty,

ale na mistrzostwach Polski
w hali Weronika wystąpiła
tylko w skoku w dal, by nie
prowokować losu. Nie broniła zatem mistrzowskiego
tytułu w 5-boju z ub.r. W
Toruniu skoczyła 5,97 m i zajęła miejsce tuż za podium,
tracąc 37 cm do triumfatorki,
Anny Michalskiej-Jagaciak.
21-letnia wałbrzyszanka nadal jednak liczy na dobry
sezon i zamierza odkuć się
najpierw na letnich mistrzostwach Polski, a potem w
Berlinie.
- W Toruniu najlepszą pięcioboistką okazała się Sułek,
która poprawiła rekord Polski
juniorek. Na pewno będzie
się liczyć w dalszej części sezonu. Po halowej rywalizacji,
na zgrupowaniu w Zakopanem kadrowiczki pracować
będą nad siłą i wytrzymałością, natomiast w kolejnym,
w hiszpańskim Lloret de Mar,
do treningu wprowadzone
zostaną elementy techniczne
i szybkościowe - zapowiedział
trener.
Na zakończenie Banaszek
zaznaczył: - Patrząc na historię
polskiego wieloboju kobiecego widzimy, że co dekadę
mamy zawodniczkę liczącą
się na świecie lub w Europie.
Koniec lat 80., to Małgorzata
Guzowska-Nowak, lata 90. zawodniczka Górnika Urszula
Włodarczyk, 2009 rok – Kamila Chudzik, potem Karolina
Tymińska. Wierzę, że moje
wychowanki stać na przejęcie
po nich schedy.
Andrzej Basiński

uczelnia ma 20 lat, druga ponad 600. Jedna ma ok. 2 tysiące studentów, druga ponad
40 tysięcy. Wałbrzych bronił
złota zdobytego przed rokiem,
kiedy pokonał 4:3 właśnie UJ
Kraków. Z kolei Kraków to
mistrz kraju w futsalu kobiet,
w rozgrywkach PZPN. Niestety
w tym roku wałbrzyszanki musiały uznać wyższość drużyny
z Krakowa (1:2).
Niebawem szansa na rewanż. W sobotę, 24 lutego o
godz. 12.00, zapraszamy na
ćwierćfinałowy mecz Pucharu
Polski AZS PWSZ Wałbrzych AZS UJ Kraków. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy
ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.
Wstęp wolny!
(ESZ)

Wałbrzyskie piłkarki nożne zdobyły srebrny medal Akademickich
Mistrzostw Polski.
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Wzięli rewanż
W spotkaniu XXIII kolejka II
ligi koszykarzy Górnik Trans.
eu Wałbrzych pokonał WKK
Wrocław 74:67 (13:13, 15:21,
27:13, 19:20). Punkty dla Górnika Trans.eu w derbowym
meczu zdobywali: Glapiński
16, Krzywdziński 15, Spała
11, Kruszczyński 10, Durski
10, Ratajczak 9, Jeziorowski
3, Szymański 0. Kolejny mecz
podopieczni trenera Marcina
Radomskiego rozegrają w Kątach Wrocławskich z Polkątami.
Spotkanie zostanie rozegrane
24 lutego o godz. 18.00.

Czterech
na mistrzostwa świata

(RED)

Biathloniści z Gminy Czarny Bór przywieźli z Zakopanego 17 medali.

Zaproszenie
do Starej Kopalni
W niedzielę, 4 marca, w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, rozegrane zostaną IV Mistrzostwa
Wałbrzycha w Warcabach
64-polowych. Turniej rozpocznie się o godz. 10. Rywalizacja
odbędzie się pod honorowym
patronatem prezydenta miasta
dr Romana Szełemeja, a nad jej
sprawnym przebiegiem czuwać
ma zasłużony w tej dyscyplinie
zawodnik i instruktor Kazimierz
Kaczuga ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Dęby
Wałbrzych.
(bas)

Wielkim
sukcesem
biathlonistów z Czarnego
Boru zakończyły się w Zakopanem Mistrzostwa Polski
Juniorów i Młodzieżowców
oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, z której zawodnicy UKN Melafir i AZS
Wrocław- wychowankowie
Jerzego Szydy przywieźli aż
siedemnaście krążków.
Na trasach emocji było
wiele, zwłaszcza, że sztafeta
UKN Melafir w składzie: Marcin Kaczanowski, Mateusz
Gierczyk i Wojciech Janik wygrała z drugą sztafetą z Zakopanego o ponad 6 minut.

Dobre występy mieszkańców Gminy Czarny Bór
zaowocowały powołaniem
aż czterech biathlonistów
na Mistrzostwa Świata Juniorów do Otepaa w Estonii, które odbędą się w
dniach 26.02- 04.03.2018
r. Trzymajmy więc kciuki
za Przemysława Pancerza
(tegorocznego medalistę
mMistrzostw Europy), Wojciecha Janika, Wojciecha
Filipa i Mateusza Gierczyka,
którzy będą reprezentować
Polskę na arenach międzynarodowych.
(RED)

Siatkarki
walczą o baraże
Najbliższy mecz III ligi siatkarek MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych rozegra w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów z UKS
Ares Nowa Sól. W pierwszej
rundzie, po dość trudnym
spotkaniu, zwycięstwo w
pięciu setach odniosły podopieczne Jacka Kurzawińskiego.
- Obecnie oba zespoły mają
po 18 punktów i tylko lepszymi setami wyprzedzamy ekipę
z Nowej Soli (22:14 Chełmiec,
22:16 Nowa Sól). Po poprzedniej kolejce, kiedy to zanotowaliśmy porażkę 1:3 (pierwszy
stracony set lidera z Oławy
oraz duże szanse na doprowadzenie do tie breaka) nastroje są jednak bojowe. Stawką
bowiem jest zajęcie II miejsca
w tabeli i awans do baraży o II
ligę kobiet. Do tego potrzebne
są zwycięstwa, najlepiej przed
fantastyczną wałbrzyską publicznością. Początek meczu w
najbliższą sobotę, 24 lutego o
godzinie 17.00, w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Zapraszamy –
mówi Jacek Kurzawiński, trener
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych.
(RED)

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

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

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

wybrany „najlepszym technikiem” turnieju. Z kolei Arkadiusz Osienienko (KO Gym)
wrócił właśnie ze zgrupowania w Centralnym Ośrodku
Sportowym w Zakopanem.
Przez ponad tydzień przygotowywał żużlową kadrę Polski,
zarówno seniorów i juniorów.
W składzie „polskiej husarii”
nie zabrakło największych
gwiazd polskiego speedway’a
– relacjonuje Mariusz Cieslinski z KO Gym Świebodzice.
(RED)

Grzegorz Ciosek zdobył tytuł mistrza Polski.

na rynku od 1998 roku.

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

W
podwarszawskich
Markach Polski Związek
Kickboxingu zorganizował
Mistrzostwa Polski K-1 Rules ProAm. Grzegorz Ciosek (KO Gym Świebodzice)
wygrał swój finałowy pojedynek zostając mistrzem
Polski.
- Jakub Szydełko (KO Gym)
zapewnił sobie awans do
Mistrzostw Polski Juniorów,
wygrywając w Przewornie
Mistrzostwa Dolnego Śląska
w boksie. Jednocześnie został

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Okna LUCH

Kupiê zegarki

Sukcesy KO Gym

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

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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”

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

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
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USŁUGI
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) 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
(1) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

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

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam dom w Strudze
albo zamienię na mieszkanie lub
bliźniak w Wałbrzychu i okolicach. Tel. 500 345 562
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

SPRZEDAM
(5) Sprzedam pawilon pszczelarski i sprzęt pszczelarski. Likwidacja pasieki. Tel. 500 345 562

KUPIĘ
(4) 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
WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok
, duży ogród 300m2 , garaż.
Teren ogrodzony. Tel 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-866
JEDLINA-ZDRÓJ, 60m2, 3 pokoje,
ogródek, garaż, cena 84.900
zł, tel. do kontaktu: 792- 549
-757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-826
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 pod numerem PAN-MS-767
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 3
pokoje niski czysz, 54m2, cena
147 000 zł, telefon 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-728
Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok.
45m2 spokojna cicha okolica
cena 118 tys tel do kontaktu
535416014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-848
WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28
m, KAWALERKA , ogrzewanie
miejskie, 72 000zł. tel. do kontaktu 792 549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-835
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE super lokalizacja 97m2 4pokoje
plus garaż cena 200tys tel do
kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-880

GŁUSZYCA 49m2 2pokoje
47tys. OKAZJA ! tel do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-680
BOGUSZÓW-GORCE 38m2
2pokoje, pierwsze piętro, 65 000
zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-873

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

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

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- 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

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

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

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

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

MS-3420 Okolice Placu Gedymina,
3 pokoje 78m, 2-poziomowe z
ogródkiem, cena 179 tys. tel. 883
334 481
Podzamcze, 2 pokoje, 40m2, cena
79 900
Do wynajęcia komfortowe 2
pokojowe mieszkanie na Piaskowej
Górze- wysoki standard- umeblowane tel. 606 97 66 30
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY
MIESZKANIA 2, LUB 3 POKOJOWYCH NA PIASKOWEJ GÓRZE, LUB
PODZAMCZU

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

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

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

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE,3 pokoje po

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

negocjacji. Wysoki standard

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

kapitalnym remoncie. Pierwsze piętro 65m2, 164000zł. do
wykończenia. Rozkładowe,
garderoba. Ogrzewanie gazowe.
Lokalizacja centrum miasta.
Kontakt 694778179
Nowe Miasto, 2pokoje,pierwsze
piętro, po kapitalnym remoncie.
Zadbana kamienica i klatka
schodowa,31m2,ogrzewanie
gazowe.105 000zł. Kontakt
694778179
SZCZAWNO ZDRÓJ, 3 pokoje
plus weranda, przestronny
hol, duże możliwości aranżacyjne,114m2, parter, stylowa
kamienica. Mieszkanie z tarasem.
Do remontu,265000zł. Kontakt
694778179
PODZAMCZE,48,40m2, 2pokoje,pierwsze piętro, rozkładowe,
osobno wc. Do remontu, blok
po termomodernizacji,127000zł.

RENOMAHOME - SOBIĘCIN -

Kontakt 694778179

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

JEDLINA ZDRÓJ, 3pokoje,60m2,
wysoki parter, osobne wejście, garaż,84900zł. Kontakt
694778179
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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 do 31.03.2018
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
ZŁOTE PIASKI: miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej
znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite
krajobrazy to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała
baza wypadowa do Bałcziku, Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu
i Istambułu. Miasto to słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp.
Dzielnica Czajka to turystyczna dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się
sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu DAHLIA GARDEN***,
• wyżywienie HB - stół szwedzki z napojami,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta
na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy w turnusie.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• Dzieci do lat 2 – GRATIS,
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 599 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 999 PLN,
• Trzecia i czwarta osoba w pokoju 2 osobowym – ZNIŻKA 200 PLN od ceny podstawowej,
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 PLN,
• All Inclusive Light - osoba dorosła - 60 €, dziecko - 30 €,
• All Inclusive (pełny) - osoba dorosła - 100 €, dziecko - 50 €.

LP.

TERMIN

CENA

MIEJSCA

1.

26.05.2018 - 03.06.2018

1410 PLN 1000 PLN

15 MIEJSC

2.

03.06.2018 - 11.06.2018

1410 PLN 1000 PLN

18 MIEJSC

3.

09.06.2018 - 20.06.2018

1410 PLN 1300 PLN

28 MIEJSC

4.

14.06.2018 - 25.06.2018

1410 PLN 1300 PLN

25 MIEJSC

5.

18.06.2018 - 29.06.2018

1410 PLN 1300 PLN

27 MIEJSC

6.

23.06.2018 - 04.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

25 MIEJSC

7.

27.06.2018 - 08.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

10 MIEJSC

8.

02.07.2018 - 13.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

10 MIEJSC

9.

06.07.2018 - 17.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

15 MIEJSC

10.

11.07.2018 - 22.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

22 MIEJSCA

11.

15.07.2018 - 26.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

22 MIEJSCA

12.

20.07.2018 - 31.07.2018

1610 PLN 1510 PLN

15 MIEJSC

13.

24.07.2018 - 04.08.2018

1610 PLN 1510 PLN

28 MIEJSC

14.

29.07.2018 - 09.08.2018

1610 PLN 1510 PLN

10 MIEJSC

15.

02.08.2018 - 13.08.2018

1610 PLN 1510 PLN

8 MIEJSC

16.

11.08.2018 - 22.08.2018

1610 PLN 1510 PLN

15 MIEJSC

17.

16.08.2018 - 27.08.2018

1610 PLN 1510 PLN

18 MIESC

18.

20.08.2018 - 31.08.2018

1610 PLN 1510 PLN

21 MIEJSC

19.

25.08.2018 - 05.09.2018

1410 PLN 1300 PLN

12 MIEJSC

20.

29.08.2018 - 09.09.2018

1410 PLN 1300 PLN

22 MIEJSCA

21.

03.09.2018 - 14.09.2018

1410 PLN 1300 PLN

28 MIEJSC

22.

07.09.2018 - 18.09.2018

1410 PLN 1300 PLN

25 MIEJSC

23.

12.09.2018 - 23.09.2018

1410 PLN 1300 PLN

30 MIEJSC
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