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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

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

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!

KR
AZ

 77
65

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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POMAGAMY  W  UZYSKANIU 

KREDYTU lub POŻYCZKI
tel. 793-793-005, 74 307-07-37

0 zł prowizji   I  decyzja w 20 min
wysoka przyznawalność

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

Nasza Czytelniczka, która jest osobą 
poruszającą się na wózku inwalidzkim, 
poprosiła naszą redakcję o pomoc w roz-
wiązaniu problemu dostępu do autobu-
sów publicznej komunikacji miejskiej, 
obsługiwanych przez Śląskie Konsor-
cjum Autobusowe. – Kierowca odmówił 
wysunięcia platformy umożliwiającej 
wyjazd osobie poruszającej się na wózku 
inwalidzkim – mówi Ilona Piechna.

W piątkowy wieczór (23 lutego 2018 r.) 
do naszej redakcji napisała oburzona Czytel-
niczka: - Jechałam dziś autobusem linii nr 5, 
z którego wysiadałam na placu Grunwaldz-
kim w Wałbrzychu o koło godziny 19.50. 
Autobus dalej jechał w kierunku Nowego 
Miasta, a w związku z tym, że było trochę 
ludzi, jedna z pasażerek poszła do kierow-
cy, by wysunął platformę dla osób niepeł-
nosprawnych. A kierowca zapytał: że co?? I 
siedział dalej... Poczym pasażerowie wysu-
nęli mi platformę, która była pochylona pod 
kątem 45 stopni i jak zjeżdżałam, to zsuwa-
łam się z wózka. Więc pasażerowie trzymali 
mnie, a ja w tym czasie krzyczałam do kie-
rowcy, a wraz ze mną inni ludzie z autobusu, 
by w końcu obniżył platformę, ale kierowca 
mnie zlekceważył. A jak już wysiadłam, to 
wyjrzał zza przednich drzwi i… tyle! To jest 
druga taka sytuacja z autobusem miejskim 
w Wałbrzychu. Pierwszy raz nie zgłaszałam 
bo uznałam, że nie będę robić afery, choć 
wtedy kierowca mnie nie zabrał bo było 
dużo ludzi, a ja byłam na wózku (to chyba 

rzeczą jestem…), ale dziś wściekłam się, bo 
gdy by nie ludzie, to poleciałabym na twarz! 
– relacjonuje Ilona Piechna.

W poniedziałek list naszej czytelnicz-
ki przesłaliśmy pocztą elektroniczną do 
Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu oraz do Śląskiego 
Konsorcjum Autobusowego w Wałbrzy-
chu. Tego samego dnia odpisał nam kie-
rownik Działu Komunikacji Zbiorowej 
Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu: - W odpowiedzi na 
przesłanego maila uprzejmie informuję, 
że niezwłocznie przekazano pismo niepeł-
nosprawnej pasażerki do operatora – Ślą-
skiego Konsorcjum Autobusowego w celu 
pilnego wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia 
i udzielania odpowiedzi na temat powta-
rzającego się problemu z zachowaniem 
kierowców w stosunku do osób niepełno-
sprawnych, korzystających z komunikacji 
zbiorowej jak również jego rozwiązania. 
Jednocześnie informuję, że przeprowa-
dzane są okresowo szkolenia dotyczące 
zachowania się kierowców w stosunku do 
pasażerów o różnym stopniu niepełno-
sprawności w celu umożliwienia tym oso-
bom korzystania z komunikacji zbiorowej 
– napisał Andrzej Welc.

Niestety, do chwili zamknięcia tego wy-
dania nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Ślą-
skiego Konsorcjum Autobusowego w Wał-
brzychu.

Robert Radczak

Kierowca nie na piątkę

Autobusy komunikacji miejskiej są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
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Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenie 
wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu 

pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 

w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”

Program adresowany jest do 20 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, 
które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia,  zarejestrowanych w tut. 
Urzędzie, które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu tzw. młodzi NEET1), w tym 
należących do niżej wymienionych  grup:
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifi kacjach
• osoby pozostałe tj. takie które nie należą do ww grup oraz grupy osób 

niepełnosprawnych

W bieżącym roku uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby bezrobotne, które były 
już uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w 2017 roku.

W ramach projektu Urząd sfi nansuje Twoje szkolenie.

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szczegóły na www.urzadpracy.pl
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5b

Informacje pod numerem telefonu: 
604 25 39 87

Przychodnia Krzysztof w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Chrobrego 2

WYNAJMIE 
POMIESZCZENIA
w budynku przychodni 

na działalność medyczną 
i pokrewną.

Obiekt jest wyposażony w windę 
i miejsca parkingowe.

R E K L A M A

Klub Radnych PiS w Ra-
dzie Miejskiej Wałbrzycha 
złożył projekty uchwał 
rady miejskiej dotyczące 
100-lecia odzyskanie nie-
podległości przez Polskę.

 - W 1918 roku, po roz-
biorach i 123 latach niewo-
li, rusyfikacji i germanizacji 
– wolna Polska powróciła 
na mapę świata. Spełniły 
się marzenia pokoleń Pola-
ków. Z tej dziejowej próby 
nasz Naród wyszedł zwy-
cięsko dzięki tym, którzy 
nie zwątpili w sens walki o 
suwerenność Polski i pozo-
stali nieugięci. Odzyskanie 
niepodległości stało się 
możliwe dzięki ich walce 
pełnej poświęcenia i boha-
terstwa nie tylko na polach 
bitew, ale i w codziennych 
zmaganiach o zachowanie 
duchowej i materialnej sub-
stancji narodowej oraz w co-
dziennym trwaniu polskich 
rodzin. Data 11 Listopada 
zakorzeniła się mocno w 
narodowej tradycji. Dlatego 
Klub PiS w Radzie Miejskiej 
w Wałbrzychu złożył dwa 
projekty uchwał. Pierwszy 
projekt zakłada, że Rada 
Miejska Wałbrzycha, w ślad 
za Sejmem Rzeczypospoli-
tej Polskiej, składając hołd 
pokoleniom, dzięki którym 
Polska odzyskała niepodle-
głość, ustanowi obecny rok 
Rokiem Jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Drugi 
projekt uchwały zakłada, 
że rondo na wjeździe do 
Wałbrzycha od strony 
Świebodzic (u zbiegu ulic 
Wrocławskiej i Wilczej) 

Jubileuszowe uchwały

Działania w ramach pro-
gramu realizowane były 
przez ponad miesiąc. Or-
ganizatorzy wraz z funkcjo-

nariuszami policji i straży 
miejskiej oraz uczniami klas 
mundurowych IV LO prze-
szkolili ponad 400 młodych 

ratowników z klas I-III szkół 
podstawowych w zakresie 
udzielania pierwszej pomo-
cy oraz zasad korzystania 

Numer 112 ratuje życie
23 lutego 2018 r. odbyła się gala �nałowa akcji „Numer 112 ratuje życie”, 

której organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich 
w Wałbrzychu w partnerstwie z wicewojewodą dolnośląskim Krzysztofem 

Kamilem Zielińskim. Przedsięwzięcie organizowane było w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

z numeru 112. Ogłoszono 
również dwa konkursy – lite-
racki „Na ratunek!” oraz pla-
styczny „Czy to w mieście, 
w górach czy nad morzem 
– numer 112 ci pomoże”. 
Wpłynęło ponad 700 prac. 
Organizatorzy nagrodzili aż 
46 prac w obu kategoriach, 
a o wręczenie nagród po-
prosili gości, którzy uświet-
nili swoją obecnością galę. 

Oprócz wicewojewo-
dy dolnośląskiego Kamila 
Krzysztofa Zielińskiego, na 
gali obecni byli również: 
Katarzyna Dawidczyk z 
WZK Victoria S.A. – sponso-
ra głównego akcji oraz ko-
mendanci straży miejskiej 
- Kazimierz Nowak i straży 
pożarnej Krzysztof Szysz-
ka, przedstawiciele policji, 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia, PKP Polskich Li-
nii Kolejowych S.A, dyrek-
torzy szkół i opiekunowie 
uczniów biorących udział w 
konkursach.

W ramach akcji grupa 
uczniów PSP Nr 21 odwie-
dziła Centrum Powiada-
miania Ratunkowego we 
Wrocławiu, gdzie mogli 
przekonać się jak wygląda 
praca operatorów numeru 
112. Na galę przybyli rów-
nież przedstawiciele CPR: 
Agnieszka Martyniuk - za-
stępca kierownika oraz ope-
ratorki numeru 112. Zapre-
zentowano symulację pracy 
operatorów na żywo w po-
staci scenek teatralnych – 
wypadek, pożar i kradzież. 

Działania to również 
cyberprzestrzeń. Organi-
zatorzy zadbali o propago-
wanie idei w mediach spo-
łecznościowych. Od ponad 
miesiąca działa pro�l na 
facebooku – facebook.com/
numer112ratuje gdzie pu-
blikowane są informacje na 
temat akcji. 

- Naszym zdaniem, tego 
typu akcje powodują wzrost 
bezpieczeństwa w mieście. 
Popieramy i liczymy na 
więcej. Już teraz możemy 
powiedzieć, że akcja będzie 
miała swoją kontynuację – 
podkreśla Kamil Krzysztof 
Zieliński.

(RED)

Laureaci konkursów wraz z organizatorami i przedstawicielami służb ratowniczych.

otrzyma nazwę 100-lecia 
Niepodległości Polski. 

 W ten sposób pragniemy 
utrwalić w pamięci wałbrzy-
szan znaczenie tej daty w 
historii Polski. Przyjęcie tych 
uchwał przez Radę Miejską 
będzie wyrazem pamięci 
o obrońcach Konstytucji 3 
maja, żołnierzach Insurek-
cji Kościuszkowskiej i ko-
lejnych powstań narodo-
wych, legionistach polskich 
i wszystkich walczących w 
I wojnie światowej oraz w 
latach 1918–1921: obroń-
cach Lwowa, żołnierzach 
Powstania Wielkopolskiego 
i Powstań Śląskich oraz bo-
haterach wojny polsko-bol-
szewickiej, którzy obronili 
młodą niepodległość – czy-
tamy w komunikacie wyda-
nym przez Klub Radnych PiS 
w Radzie Miejskiej Wałbrzy-
cha.

(RED)

Radna PiS Beata Mucha



Czwartek, 1 marca 2018 r.

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

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Do 5 marca trwa głosowanie na pro-
jekty zgłoszone do tegorocznego Budże-
tu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzy-
skiego.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów 
oraz lokali wyborczych, w których można 
oddać głosy na projekty zgłoszone w ra-
mach budżetu partycypacyjnego na rok 
2018. Informujemy, że głosować można 

także korespondencyjnie, przesyłając kartę 
do głosowania na adres Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu. O ważności głosu de-
cyduje data wpływu. Ponadto dodatkowy 
punkt do głosowania został umiejscowiony 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wał-
brzychu, al. Wyzwolenia 24, w Punkcie Kan-
celaryjnym.

(GŁ)

L.p. NAZWA PROJEKTU GMINA Wartość 
projektu (w zł)

1.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc 
oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Boguszów 

w sprzęt ratowniczy
Boguszów-Gorce 41.565

2. „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego” Jedlina-Zdrój 13.030

3. Powiatowa Akademia Rowerowa Walim 14.715

4.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów 
oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt 

ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie
Mieroszów 18.345

5.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego 
poprzez doposażenie jednostki OSP Stare Bogaczowice w sprzęt 

ratowniczy i odzież ochronną
Stare Bogaczowice 11.264,47

6. „Mini muzeum – skarby z naszych domów” Stare Bogaczowice 11.265

7.
Cykliczne wydarzenia kulturalno-społeczne: 

a) upamiętnienie 75 rocznicy mordu na Wołyniu;
b) IV Biesiada Kresowa

Stare Bogaczowice 11.265

8. Cykl spacerów szczawieńskich Szczawno-Zdrój 11.440

9.
„Trenujemy, Ratujemy, Wygrywamy” – szkolenie z Pierwszej 

Pomocy Przedmedycznej dla dzieci i młodzieży
Szczawno-Zdrój 15.043,40

10.
IV Uphill Rogowiec – bieg w stylu anglosaskim na najwyżej 

położone ruiny zamku w Polsce
Głuszyca 23.000

11.
Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Głuszycy Górnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-

-gaśniczy
Głuszyca 23.190

12. Poczekalnia multimedialna „Infoludek” Głuszyca 23.190

13.
XIII Międzynarodowy Turniej Czarny Bór OPEN w zapasach kobiet 

– zakup sprzętu
Czarny Bór 12.840

14.
Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Wałbrzyskim poprzez dopo-

sażenie jednostki OSP Borówno w sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Czarny Bór 12.840

15.
Wyposażenie pomieszczenia dla Międzypokoleniowego Teatru 

Muzycznego
Czarny Bór 12.840

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH

1. Gmina Głuszyca

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Świetlica wiejska w Sierpnicy, ul. Świerkowa 31 pon.-pt 14.00 - 19.00

2. Świetlica wiejska w Kolcach, ul. Pamięci Narodowej 39 pon.-pt 14.00 - 19.00

3. Świetlica wiejska w Grzmiącej, ul. Wiejska 1 pon.-pt 14.00 - 19.00

4. Świetlica wiejska w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 61 pon.-pt 14.00 - 19.00

5. Centrum Kultury MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 10.00 – 17.00 (czwartek – nieczynne)

6. Urząd Miejski w Głuszycy, Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy

2. Gmina Szczawno-Zdrój

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. 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

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. 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

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 43 Czarny Bór pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-17.00

5. Gmina Walim

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach, ul. H. Sienkiewicza 75 pon.-pt 14:00-18:00

2. Świetlica Wiejska w Olszyńcu, ul. Świdnicka 4a pon.-pt 16:00 – 20:00

3. Świetlica Wiejska w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1 pon.-pt 15:00-19:00

4. Świetlica Wiejska w Niedźwiedzicy 33 pon.-pt 15:00-19:00

5. Świetlica - Klub Strażaka w Zagórzu Śląskim, ul. Główna 10 pon.-pt 15:00-19:00

6. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu , ul. Kościuszki 2 pon.-pt. 12:00-18:00

6. Gmina Mieroszów

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. 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

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

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 Edukacyjno – Społeczne – Stare Bogaczowice, ul. Głowna 148 w godzinach pracy

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 �lii Gminnej Biblioteki Publicznej – Lubomin ul. Główna 5 w godzinach pracy świetlicy

8. Świetlica wiejska – Jabłów ul. Główna 74 w godzinach pracy świetlicy

8. Gmina Boguszów-Gorce

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 pn. – pt. 10.00-18.00

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 1, ul. Przodowników Pracy 6 wt. – 14.00-18.00, czw. – 9.00-13.00

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 2, ul. Reymonta 4 pn. – pt. 10.00-18.00

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 3, ul. Żeromskiego 35 pn. – pt. 10.00-18.00

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 4, ul. Traugutta 12g pn. – pt. 10.00-18.00

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, Filia nr 5, ul. Kosynierów 81 pn., śr., pt. – 14.30-18.00

Starosta Wałbrzyski ogłasza konkurs 
„Kultywowanie kulinarnych tradycji 
świątecznych w powiecie wałbrzyskim – 
Wielkanoc 2018”.

Celem konkursu jest m.in. kultywowa-
nie i propagowanie wiedzy o tradycjach 
kulinarnych, popularyzacja kultury polskiej 
i tradycji ludowej i pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnej. Udział w Konkursie 
może wziąć indywidualnie każdy mieszka-
niec dowolnej gminy wchodzącej w skład 
Powiatu Wałbrzyskiego, jak również znajdu-
jące się na terenie Powiatu Gospodarstwa 
Agroturystyczne. Zgłoszenia do konkursu 

przyjmowane są do dnia 15 marca 2018 r. 
do godziny 15.30. Regulamin Konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy można pobrać ze 
strony www.ziemiawalbrzyska.pl pod lin-
kiem http://www.ziemiawalbrzyska.pl/kul-
tura/wielkanocny-konkurs-kulinarny.html 
lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 (punkt 
kancelaryjny, pok. nr 21). Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody w postaci bo-
nów pieniężnych, zaś pozostali uczestnicy 
otrzymają nagrody pocieszenia również w 
formie bonów.

(GŁ)

Wielkanocny Konkurs Kulinarny

Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego
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KONFERANSJER 

- profesjonalne prowadzenie 

eventów oraz imprez 

okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 

imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Miałem w tej sprawie gło-
su nie zabierać, ale zabiorę, 
ponieważ nie mogę ścier-
pieć tego słowotoku, jaki 
od ponad dwóch tygodni 
leje się z ekranów telewi-
zorów w sprawie przypisy-
wania Narodowi Polskiemu 
lub Państwu Polskiemu (tak 
zapisane jest w tej ustawie 
- JB) odpowiedzialności lub 
współodpowiedzialności za 
popełnione przez III Rzeszę 
Niemiecką zbrodnie nazi-
stowskie. Taki zapis w usta-
wie o IPN został wprowadzo-
ny pod postacią art. 55a ust. 
1 w noweli autorstwa przy-
pisywanego wiceministrowi 
sprawiedliwości Patrykowi 
Jakiemu. Raban okrutny 
podniósł się na świecie z tej 
przyczyny, że jeden z izrael-
skich polityków, walczący w 
kampanii wyborczej o głosy 
swych rodaków, oskarżył 
Polskę o antysemityzm i 
próbę zaciemniania odpo-
wiedzialności Polski i Pola-
ków za zbrodnie dokonane 
na Żydach w czasie II wojny 
światowej i w latach następ-
nych. Larum wielki podniósł 
się również w Polsce gdzie 
opozycja parlamentarna i 
pozaparlamentarna, zaczę-
ła wołać wielkim głosem, 

Burza w szklance wody
Janusz
Bartkiewicz

że wprowadzone przepi-
sy godzą w konstytucyjną 
wolność słowa i grożąc karą 
więzienia za korzystanie z 
tychże właśnie praw, naru-
szają obowiązujące Polskę 
przepisy prawa międzyna-
rodowego.

Nie będę się w te szcze-
góły wgłębiał, bo to właśnie 
ciągłe ich nagłaśnianie rodzi 
moje zmęczenie tym te-
matem. Jest tak, ponieważ 
uważam całe to zamieszanie 
za burzę w szklance wody, 
dzięki której każda strona 
tego rzekomego kon�iktu 
prowadzi swą cyniczną grę, 
mającą przynieść jej okre-
ślone polityczne frukta. Bo 
pamiętać przede wszystkim 
należy, że dzieje się to tuż 
przed kampaniami wybor-
czymi w Izraelu i Polsce i 
każda ze stron (politycy z 
Izraela i PiS) chcą pokazać 
swoim potencjalnym wy-
borcom, że to nikt inny niż 
właśnie oni, stoją murem 
za ochroną ich praw i god-
ności, na które niecne siły 
nastają coraz bardziej bez-
czelnie i brutalnie.

Urodziłem się po II woj-
nie i wychowałem w kra-
ju, w którym nikt nie miał 
wątpliwości, że zbrodni na 
Żydach dopuścili się nie-
mieccy zbrodniarze spod 
znaku swastyki, nie odbie-
ranej wtedy jako hinduski 
symbol szczęścia, lecz bu-
dzącej w ludziach, jako sym-
bol niesamowitych zbrodni, 
poczucie grozy. Nie słyszało 

się też, aby ktoś na świecie 
Polskę i Polaków o te zbrod-
nie oskarżał, chociaż ani w 
Polsce, ani na świecie nie 
ukrywano tego, iż zbrodni 
na Żydach dopuszczali się 
też pojedynczy obywate-
le Polski, którzy z różnych 
pobudek podjęli się współ-
pracy z niemieckim oku-
pantem, w tym z pobudek 
materialnych. Nikt w Polsce 
nie robił specjalnie raba-
nu z tego powodu, że ktoś 
gdzieś tam w świecie użył 
określenie „polskie obozy 
koncentracyjne”, albowiem 
wszyscy doskonale wiedzie-
li, że chodzi o obozy zbudo-
wane na terenach okupo-
wanej Polski przez władze III 
Rzeszy Niemieckiej, które za 
swą zbrodniczą działalność 
zostały osądzone i skaza-
ne przez Międzynarodowy 
Trybunał w Norymberdze. 
Określenie to funkcjonowa-
ło w jakimś wąskim obiegu 
publicznym z powodu swo-
istej prostoty języka angiel-
skiego, ale jednak wszyscy 
doskonale wiedzieli, o co 
chodzi. Pamiętam, że w 
tamtych czasach powszech-
nie mówiło i pisało się, na-
wet w polskich podręczni-
kach do historii, o obozach 
koncentracyjnych w Oświę-
cimiu, Brzezince i innych i 
tak samo mówiło się (i mówi 
obecnie) o getcie warszaw-
skim, łódzkim i innych. A 
przecież getta nie były za-
kładane przez polskie wła-
dze tych miast, tylko przez 

niemieckie władze okupa-
cyjne. Tak więc powstanie 
w getcie warszawskim nie 
było skierowane przeciwko 
polskim władzom, bo tylko 
jakiś kompletny idiota mógł 
nie wiedzieć, że w tym cza-
sie cała Polska znajdowała 
się pod okupacją państwa 
niemieckiego. A zdaniem 
idiotów nie ma potrzeby się 
zajmować. Dlaczego jednak 
nikt przeciw tym określe-
niom nie protestował i nie 
protestuje? Ano dlatego, że 
każde z nich funkcjonują 
w określonych okoliczno-
ściach historycznych, któ-
rych nikt przecież na świecie 
nie kwestionuje. Podniesio-
na wrzawa spowodowała 
jedynie to, że teraz w świa-
towych mediach pojawiają 
się rożnego rodzaju bzdury 
na ten temat, tak samo, jak 
w Polsce pojawiają się iden-
tyczne bzdury dotyczące 
tzw. żołnierzy wyklętych, 
czy funkcjonariuszy mun-
durowych służących tota-
litarnemu państwu, albo o 
nieistnieniu niepodległej 
Polski w latach 1944 – 2016. 
To wszystko jest tego same-
go kalibru i jest efektem tak 
zwanej polityki historycznej 
zapoczątkowanej przez PO i 
PiS, a obecnie twórczo roz-
wijanej pospołu przez obie 
te formacje polityczne, po-
zostające w pozornym klin-
czu politycznym. Bo ideowo 
są dziećmi tej samej matki i 
ojca.

Cała ta burza jest z grun-
tu fałszywa i wywołana, jak 
już wspomniałem, z czysto 
politycznych interesów. 
Przecież sławetny art. 55a, 
wprowadzony poprawką do 
IPN, nie wziął się z powietrza, 
czego - być może - wielu lu-
dzi sobie tego po prostu nie 
uświadamia. Nie będę go 
przytaczał w całości, bo szko-
da mi miejsca, więc od razu 
wskażę, że jego treść tylko 
w niewielkim zakresie różni 
się od przepisu, który w 2006 
roku został wprowadzony 
do kodeksu karnego ustawą 
z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 218, 
poz. 1592). Wprowadzony 
przepis ustanawiał przestęp-
stwo „pomówienia Narodu 
Polskiego” a także wpro-
wadzał odpowiedzialność 
karną (3 lata pozbawienia 
wolności) za publiczne po-
mawianie Narodu Polskie-
go o udział, organizowanie 
lub odpowiedzialność za 
zbrodnie komunistyczne 
lub nazistowskie. Przepis 
ten różni się z obecnym art. 
55a ustawy o IPN tylko tym, 
że nie ma w nim mowy o 
zbrodniach popełnionych 
przez III Rzeszę Niemiecką. 
A przecież III Rzesza Nie-
miecka była jak najbardziej 
nazistowska, a więc żadnej 
różnicy nie widzę. Tamten 
przepis był nawet korzyst-

niejszy, ponieważ pozwalał 
na karanie tych, którzy mo-
gli przypisywać Narodowi 
Polskiemu (jakby to durnie 
nie zabrzmiało) odpowie-
dzialność za zbrodnie nazi-
stowskie popełnione przez 
kolaboracyjne władze Fran-
cji lub np. Słowacji i Rumunii. 
Bo takie miały miejsce jak 
najbardziej. I jakoś wówczas 
żadne ośrodki polityczne 
w Izraelu i USA nie prote-
stowały i w świat nie poszły 
bzdurne informacje o od-
powiedzialności Polski i Po-
laków za zbrodnie pełnione 
na Żydach, Polakach i Cyga-
nach, bo wszyscy doskonale 
wiedzieli, kto te zbrodnie po-
pełniał. Jednakże z tymi dur-
nowatymi przepisami uporał 
się polski Trybunał Konstytu-
cyjny, który wyrokiem z 30 
września 2008 r. uznał je za 
niezgodne z Konstytucją RP i 
wyrzucił do kosza. Wspomnę 
tylko, że obecna poprawka 
jest po prostu idiotyczna, 
bo nikt nie wyśle jakiegoś 
spec komanda, aby kogoś, 
kto za granicą popełnił prze-
stępstwo z art. 55a, porwało 
i w kajdanach przywlekło 
do Polski, to z drugiej stro-
ny mówi ona o przestęp-
stwie popełnionym wbrew 
oczywistym faktom. A fakty 
ustalają historycy, a nie pro-
kuratorzy z IPN, a więc z tego 
tylko powodu mogą mnie, 
co niektórzy, pocałować w 
antypody mojej głowy.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Szczawno-Zdrój

- Tegoroczna kampania wnioskowa różni się od dotychczasowych. Wnioski o 
płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja daje możliwość automatycznego wypełniania części wniosku na pod-
stawie 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 po-
prawianie 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 płat-
ności. Dlatego prosimy producentów rolnych o kontaktowanie się z kierownikami 
biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego już teraz, w celu jak najspraw-
niejszej obsługi w czasie trwania kampanii wnioskowej - od 15 marca do 15 maja 
2018 roku.

Zapraszamy.

Kampania na nowych zasadach, 
czyli eWniosekPlus

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

21 lutego w Szczawnie-Zdroju odbyło się inauguracyjne spotkanie 
z okazji Dni Seniora 2018. W każdą środę miesiąca w Cafe Galeria 
Ogród Sztuki od godz. 16:00 odbywać się będą wykłady, warsztaty, 
pokazy multimedialne dla starszych mieszkańców naszego miasta. 
Projekt finansowany jest ze środków własnych Uzdrowiskowej Gminy 
Szczawno-Zdrój i Stowarzyszenia Ogród Sztuki. Jak co roku, Dni 
Seniora zainicjował Ryszard Ratajczak ciekawym wykładem na temat 
marzeń sennych. Zebrani licznie na spotkaniu seniorzy czynnie w nim 
uczestniczyli analizując wespół z prelegentem symbolikę własnych 
snów.

(KT)

Dni senioraRecital Aleksandra 
Evseev’a
1 marca o godzinie 19.00 
w teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie Zdroju wystąpi 
Aleksander Evseev, który jest 
laureatem ukraińskich i mię-
dzynarodowych konkursów 
wokalnych. Ukończył studia na 
wydziale Sztuki Estradowej w 
Dnietropietrowsku. Koncerto-
wał m.in. na scenach w Kana-
dzie, Francji, Niemczech, Rosji 
i Ukrainie. Podczas koncertu w 
Szczawnie - Zdroju zaśpiewa 
słynne ballady ukraińskie i ro-
syjskie, pieśni Bułata Okudżawy 
oraz pieśni z repertuaru Chóru 
Aleksandrowa. Bilety na kon-
cert Aleksandra Evseev’a kosz-
tują 25 zł.

(RED)

Będzie jarmark
Po sukcesie Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego gmina 
Szczawno-Zdrój postanowiła 
zorganizować Jarmark Wiel-
kanocny. W związku z tym 
wszystkich rękodzielników i lo-
kalnych twórców organizatorzy 
zapraszają 24 i 25 marca do Hali 
Spacerowej. Szczegółowych 
informacji na ten temat udziela 
Karolina Tomza, podinspektor 
ds. promocji Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju. Kontakt: 
tel. +48 535 348 296 / e-mail: 
k.tomza@szczawno-zdroj.pl.

(RED)

Odwiedzili maturzystów

27 lutego 2018 r. w Ze-
spole Szkół im. M. Skłodow-
skiej – Curie w Szczawnie 
– Zdroju odbyło się wyjaz-
dowe posiedzenie Komisji 
Oświaty, Polityki Społecz-
nej i Promocji Rady Powia-
tu Wałbrzyskiego. Radni 
spotkali się z tegorocznymi 
maturzystami, z którymi 
rozmawiali o przygotowa-
niach do matury, planach 
na przyszłość i latach spę-
dzonych w szkole.

Młodzież przedstawiła 
swoje oczekiwania dotyczą-
ce zwiększenia liczby godzin 
zajęć z przedmiotów matural-

nych, na co od razu zareago-
wał wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski, który obiecał, że 
dodatkowe godziny zostaną 
przyznane już od 5 marca, a 
koszty z tym związane po-
kryje organ prowadzący. W 
najbliższym czasie młodzież 
z klasy technikum ochrony 
środowiska odwiedzi oczysz-
czalnię ścieków w Świebo-
dzicach - Cierniach i wspólnie 
z pracownikami Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu 
weźmie udział w wizji lokalnej 
dotyczącej kwali�kacji stanu 
drzew zgłoszonych do wy-
cinki  z powodu zagrożenia 

bezpieczeństwa. Wiceprze-
wodnicząca Komisji Oświaty, 
Polityki Społecznej i Promocji 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Ewa Woźniak i Leonard Gór-
ski zostali zasypani pytaniami 
ze strony młodzieży na temat 
możliwości rozwijania pasji 
i zainteresowań na zajęciach 
dodatkowych i pozalekcyj-
nych. Radny Bogusław Uch-
manowicz i Krzysztof Krajewski 
życzyli młodzieży sukcesów, 
determinacji w dążeniu do 
celu, rozwijania pasji i talentów 
oraz sukcesów w dalszym życiu 
prywatnym i zawodowym.

(AB)

Spotkanie powiatowych radnych z maturzystami z „Ceramika”.
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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

R E K L A M A

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą 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 uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L A M A

Walentynowicz 
za przodowników
Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak wydał zarządzenia 
zastępcze, na mocy których 
zmienił nazwy 12 ulic na Dol-
nym Śląsku. Jest to działanie 
w oparciu o ustawę o zakazie 
propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek organi-
zacyjnych, jednostek pomocni-
czych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomników. Na 
liście jest między innymi mia-
sto Boguszów Gorce, w którym 
wojewoda zmienił nazwę ulicy 
Przodowników Pracy na Anny 
Walentynowicz. - W sumie w 
regionie ustawą dekomuniza-
cyjną objęte zostaną prawdo-
podobnie 52 ulice. Do tej pory 
Wojewoda Dolnośląski wydał 
37 zarządzeń zastępczych. Na-
stępne zarządzenia Wojewoda 
będzie mógł wydać dopiero 
po otrzymaniu kolejnych opinii 
Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu. 
Uzyskanie opinii jest niezbęd-
nym elementem tego postę-
powania. Okres oczekiwania 
na nie wstrzymuje bieg 3-mie-
sięcznego terminu, przewidzia-
nego na wydanie zarządzeń 
zastępczych, o czym stanowi 
art. 6 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 3 
przywołanej na wstępie ustawy 
– informuje Biuro Prasowe Wo-
jewody Dolnośląskiego.

(RED)

Jeśli jesteś ubezpieczo-
ny, a stan twojego zdrowia 
nie pozwala ci pracować - 
postaraj się o skierowanie 
na rehabilitację leczniczą 
w ZUS. Skierowanie do sa-
natorium lub na leczenie 
w miejscu zamieszkania 
- możesz dostać nawet w 
ciągu kilku dni!

O skierowanie na lecze-
nie �nansowane przez ZUS 
mogą starać się osoby, które 
pobierają zasiłek chorobo-
wy, świadczenie rehabilita-
cyjne lub rentę okresową z 
tytułu niezdolności do pracy. 
Ale podstawowym warun-
kiem otrzymania skierowa-
nia są rokowania, wskazują-
ce na możliwość odzyskanie 
sprawności i powrotu pa-
cjenta do pracy. Co ciekawe 
z rehabilitacji na koszt Zakła-
du mogą również skorzystać 
osoby ubezpieczone w ZUS, 
ale niepobierające żadnych 
świadczeń, u których wystę-
puje zagrożenie utratą zdol-
ności do pracy. Z takiej for-
my rehabilitacji w 2017 roku 
skorzystało aż 3 430 osób.

- Na skierowanie do sana-
torium z NFZ czeka się około 
dwóch lat a w ZUS zaledwie 
dwa miesiące a gdy jest pilne 
wskazanie lekarskie to na re-
habilitację wyjechać można 
jeszcze w czasie zwolnienia 
lekarskiego – mówi Iwona 
Kowalska, Regionalny Rzecz-
nik Prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku. - W przeciwieństwie 
do NFZ, osoba skierowana 
na takie leczenie nie musi 
ponosić żadnych kosztów 
związanych ze swoją kura-
cją, pobytem i dojazdem do 

uzdrowiska. Nie musi także 
korzystać z urlopu wypo-
czynkowego. Mając skiero-
wanie do sanatorium lekarz 
wystawi nam zwolnienie 
lekarskie – zapewnia Iwona 
Kowalska.

Jak to załatwić?
Żeby dostać skierowanie 

trzeba odwiedzić swojego 
lekarza rodzinnego, który 
wypisze nam wniosek o re-
habilitację leczniczą w ra-
mach prewencji rentowej 
ZUS. Wniosek taki może być 
napisany na dowolnym for-
mularzu. Ważne, aby były w 
nim dane takie jak: imię i na-
zwisko chorego, PESEL, adres 
zamieszkania i numer telefo-
nu, rozpoznanie medyczne 
w języku polskim, opinia, czy 
po przeprowadzeniu reha-
bilitacji istnieje pozytywne 
rokowanie odzyskania zdol-
ności do pracy. Jeżeli lekarz 
ma swój indywidualny pro�l 
na portalu elektronicznym 
ZUS wystawienie wniosku 
będzie jeszcze prostsze gdyż 
lekarz zrobi to online a dane 
dotyczące pacjenta zostaną 
„zaciągnięte” z systemu. 

- Wniosek o rehabilitację 
leczniczą może lekarz wysta-
wić także w trakcie wystawia-
nia elektronicznego zwolnie-
nia lekarskiego. Jeśli wpisany 
w e-ZLA numer statystyczny 
choroby będzie znajdował 
się w systemie, na kompu-
terze lekarza wyświetli się 
komunikat o możliwości skie-
rowania pacjenta na rehabili-
tację – informuje rzeczniczka.

Po akceptacji, otworzy 
się formularz wniosku o re-

habilitację ZUS PR-4 i auto-
matycznie zostaną wprowa-
dzone dane pacjenta. Tak 
wypełniony wniosek o reha-
bilitację lekarz może prze-
słać w formie elektronicznej 
bezpośrednio do ZUS. Oczy-
wiście pacjent może także 
sam dostarczyć wniosek le-
karzowi. Wzór jest ogólnie 
dostępny na stronie Zakładu 
pod adresem: Zus.pl/rehabi-
litacja. 

Do wniosku trzeba do-
łączyć kopie dokumentacji 
medycznej i wszystko złożyć 
w dowolnej placówce ZUS. 
Potem wystarczy cierpliwie 
czekać na zaproszenie od 
lekarza orzecznika, który po 
zbadaniu pacjenta zdecydu-
je o skierowaniu lub nie do 
sanatorium. Lekarz poszuka 
także ośrodka najbliższego 
miejscu zamieszkania cho-
rego. 

Skierowanie do sanato-
rium możemy dostać bez-
pośrednio od ZUS, np., gdy 
lekarz orzecznik kontroluje 
nasze zwolnienie lekarskie, 
i stwierdza czy są przesłanki 
do przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego. Turnus 
trwa 24 dni i odbywa się w 
trybie ambulatoryjnym lub 
stacjonarnym. Po zakończe-
niu rehabilitacji wydawana 
jest ubezpieczonemu karta 
informacyjna zawierająca 
szczegółowy opis przebie-
gu rehabilitacji oraz opinię 
o stanie funkcjonalnym w 
aspekcie powrotu do pra-
cy. ZUS ponosi całkowity 
koszt rehabilitacji, łącznie z 
kosztami zakwaterowania, 
wyżywienia oraz przejazdu 

z miejsca zamieszkania do i 
z ośrodka rehabilitacyjnego 
najtańszym środkiem komu-
nikacji publicznej.

Szybka rehabilitacja z ZUS
Prewencja rentowa ma 

na celu przeciwdziałanie 
pogarszającemu się stano-
wi zdrowia zawczasu. Czas 
w tym przypadku jest klu-
czowy, bo dalsze miesiące 
pracy mimo pogarszające-
go się zdrowia mogą przy-
nieść nieodwracalne skutki 
i pozbawić chorego możli-
wości dalszej pracy. Dlate-
go oferta ZUS jest tak atrak-
cyjna. W przeciwieństwie 
do sanatoriów NFZ czas 
oczekiwania na skierowa-
nie jest zdecydowanie krót-
szy. W przypadku chorób 
zawodowych i wypadków 
przy pracy pacjenci kiero-
wani są do sanatoriów już 
na kolejny turnus. Odsetek 
pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków to około 80 pro-
cent. 

Gdzie możesz wyjechać?
ZUS nie posiada własnych 

ośrodków rehabilitacyjnych, 
dlatego co roku podpisuje 
umowy z najlepszymi pla-
cówkami medycznymi w 
kraju, które wyłaniane są w 
drodze obwarowanego wie-
loma wymogami konkursu. 
Jakość świadczonych usług 
jest regularnie poddawana 
kontroli. Sprawdzane są wa-
runki hotelowe i żywienio-
we, sprzęt, jakim dysponuje 
ośrodek oraz kwali�kacje 
kadry medycznej i rodzaj 
prowadzonych terapii. 

Jak bez kolejki wyjechać do sanatorium?

Coraz większa popular-
ność wyjazdów do sana-
toriów na koszt ZUS wy-
nika przede wszystkim z 
poszerzającej się oferty re-
habilitacyjnej. 20 lat temu 
sanatoria, z którymi współ-
pracował ZUS prowadziły 
leczenie schorzeń tylko z 
dwóch grup schorzeń: na-
rządów ruchu i narządów 
krążenia. Dzisiaj z leczenia 
mogą korzystać już cierpią-
cy na schorzenia narządów 
krążenia, ruchu, układu od-
dechowego, głosu a także 
dla osób ze schorzeniami 
psychosomatycznymi, oraz 
po leczeniu onkologicznym 
raka piersi. Ponadto pro-
blemy z narządami ruchu i 
krążeniem możemy podre-
perować w trybie ambula-
toryjnym, czyli w miejscu 
naszego zamieszkania.

 - ZUS po raz pierwszy 
wysłał Polaków do sanato-
riów w 1996 r. Na leczenie 
w pierwszym roku skierowa-
nych zostało niespełna 9 tys. 
osób. Od tego czasu na reha-
bilitację wyjechało przeszło 
1,3 mln osób, a w ostatnich 
latach rocznie korzysta z pro-
gramu prawie 80 tys. osób. 
Do sierpnia 2016 swoją reha-
bilitacje zakończyło 45 356 
pacjentów. Program bez-
płatnej rehabilitacji rentowej 
ZUS skierowany jest do osób 
aktywnych zawodowo, za-
grożonych utratą zdolności 
do pracy w wyniku przebytej 
choroby lub urazu – dodaje 
Iwona Kowalska.

(RED)
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Gmina Głuszyca

https://www.facebook.com/

ZAPRASZAMY

profesjonalna organizacja przyjec 
okolicznosciowych !!!

,
,

, ,

Jubileusze 
małżeństw 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód zaprasza pary małżeńskie 
świętujące w bieżącym roku 35, 
40, 45 i 50 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego o zgła-
szanie chęci udziału w uroczy-
stości „Jubileuszy Małżeństw 
2018 w Gminie Głuszyca”. Pod-
czas uroczystości jubilatom będą 
wręczane medale przyznane z 
przez prezydenta RP.

(RED)

Graty z chaty
Zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych – akcja „Wywalamy 
graty z chaty” organizowana 
przez Urząd Miejski w Głuszy-
cy – odbędzie się w dniach 19, 
21 i 23 marca br. Zbiórka prze-
prowadzona zostanie w formie 
„wystawki” i dotyczy odpadów 
wielkogabarytowych z gospo-
darstw domowych. Nie odbiera-
ne będą gruz, papa, żużel, odpa-
dy budowlane itp. Harmonogram 
zbiórki: 19 marca – Głuszyca, 21 
marca – Grzmiąca i Łomnica, 23 
marca – Kolce, Sierpnica i Głuszy-
ca Górna. Odpady należy wysta-
wić na 1 dzień przed planowaną 
zbiórką. Mieszkańcy zabudowy 
jednorodzinnej proszeni są o wy-
stawianie odpadów przed pose-
sjami, a mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej – przy pojemni-
kach na odpady.

(SJ)

Ponad 115 tys. 
do�nansowania
Gmina Głuszyca otrzyma-
ła dwie dotacje celowe 
z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
na realizację rządowych 
programów „MALUCH+ ”  
oraz „SENIOR+”. W ramach 
resortowego programu roz-
woju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech 
„MALUCH+” 2018 Gmina 
Głuszyca uzyskała dotację 
celową w wysokości 72. 000 
zł z przeznaczeniem na reali-
zację zadania dotyczącego 
zapewnienia funkcjonowania 
w 2018 roku miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
w żłobku utworzonym przez 
gminę. Gmina Głuszyca za-
kwali�kowana została rów-
nież do do�nansowania w 
ramach Programu „SENIOR+” 
edycja 2018.  Dotacja ze 
środków budżetu państwa w 
wysokości 43.200 zł zostanie 
przekazana na funkcjonowa-
nie Domu Dziennego Pobytu 
„Senior Wigor” w Głuszycy.

(SJ)

Już po raz szósty Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy zorganizowa-
ła dyktando miejskie dla 
uczczenia Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczyste-
go. Konkurs objęli honoro-
wym patronatem Starosta 
Wałbrzyski Jacek Cichura i 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód. Do tegorocznej edy-
cji dyktanda przystąpiło 21 
osób.

Na konkurs zostały przy-
gotowane dwa teksty. Pierw-
szy specjalnie na okoliczność 
głuszyckiego dyktanda na-
pisała Jolanta Maria Kaleta – 
wrocławska pisarka, autorka 
powieści, których akcja roz-
grywa się na Dolnym Śląsku 
(w tym również w Głuszycy). 
Autorem drugiego tekstu był 
Stanisław Michalik, mieszka-
niec Głuszycy, regionalista, 
polonista, bloger, autor ksią-
żek o historii miejscowości z 
terenu powiatu wałbrzyskie-
go oraz felietonista Tygodni-
ka DB 2010. Do odczytania 
został wylosowany tekst Sta-
nisława Michalika zatytuło-
wany „O czym należy pamię-
tać z historii współczesnej”. 

Udany sprawdzian

Prace uczestników dyktanda 
oceniała komisja konkurso-
wa w składzie: Dorota Hałas 
(polonista, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Głuszyc), 
Marta Borowiec (nauczyciel 
języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 3), Aneta 
Kalenik (polonista, p.o. dyrek-
tora Gimnazjum Publicznego 
w Głuszycy), Jadwiga Papro-
ta (polonista), Bożena Wali-
szewska (polonista), Barbara 
Miszczuk (polonista) oraz 
Stanisław Michalik (polonista, 
historyk).

Tytuł „Mistrza Ortografii 
2018” zdobył Tadeusz Bań-
kowski, mieszkaniec Głu-
szycy, który uzyskał wynik 
194 punkty na 200 możli-
wych do zdobycia. II miejsce 
zajęła Marta Wróblewska 
(179/200), III miejsce przypa-
dło Annie Dylak (178/200). 
Najlepszym uczestnikiem 
w kategorii do 18 roku ży-
cia został Łukasz Wałowski 
(176/200).

- Serdecznie gratulujemy 
laureatom konkursu i dzię-
kujemy wszystkim, którzy 

zmierzyli się z tegorocznym 
tekstem dyktanda. Funda-
torami nagród byli: Starosta 
Wałbrzyski Jacek Cichura, 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, Centrum Kultury – 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy. Podziękowania 
dla członków Głuszyckiej Or-
kiestry Dętej: Piotra Sycza i 
Ryszarda Ogorzelca, którzy 
umilili czas oczekiwania na 
wyniki. Do zobaczenia za rok 
– dodają organizatorzy dyk-
tanda w Głuszycy.

(MBP)

Laureaci dyktanda miejskiego w Głuszycy.
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L A M A

Wygodne dojście do Pu-
blicznego Przedszkola nr 3 
„Niezapominajka” na Osie-
dlu Sudeckim w Świebodzi-
cach cieszy nie tylko rodzi-
ców uczęszczających tam 
maluchów, ale także miesz-
kańców pobliskich budyn-
ków wielorodzinnych.

Miasto właśnie zakończy-
ło remont chodnika przy ul. 
Zwycięstwa 22-24. Objął on 
113 metrów, które zostały 
wyłożone kostką betonową. 
Koszt zadania to 27.00 zł, 
prace na zlecenie samorządu 
wykonała nasza spółka ZGK 
Świebodzice. Niedawno gmi-
na zakończyła remont chod-
nika przy ul. Mikulicza 11-17, 
220 m nowego chodnika 
kosztowało ok. 34.000 zł, kilka 
miesięcy temu zostały prze-
prowadzone prace związane 
z budową chodnika i dojazdu 
do budynków Zamkowa 2-3 

(koszt to 35. 000 zł), a wcze-
śniej gmina wykonała bardzo 
oczekiwany przez mieszkań-
ców dojazd do budynku 29-
31. Tu także prace wyniosły 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Lada moment rozpocznie się 
kolejna, drogowa inwestycja 
na Pełcznicy. Nowa droga i 
chodniki powstaną przy ul. 
Zamkowej 6-20. 

- W dzielnicy Pełcznica bę-
dzie się w najbliższym czasie 
więcej działo jeśli chodzi o in-
westycje, to nie tylko chodniki i 
dojazdy do budynków, ale tak-
że kontynuacja remontu dróg 
na Osiedlu Wilcza Góra, które 
zostały zgłoszone i zatwierdzo-
ne w ramach budżetu obywa-
telskiego na 2018 – mówi Bog-
dan Kożuchowicz, burmistrz 
Świebodzic. - W pierwszej 
kolejności to kontynuowanie 
prac na ul. Świerkowej.

(ABP)

W słynnej książce „Kocia 
kołyska” amerykański pisarz 
Kurt Vonnegut pisze o życiu 
jako przedziwnym mechani-
zmie:

„Pijak, który w parku śpi,
królowa brytyjska,
łowca, który tropi lwy
i chiński dentysta
mędrek, przygłup, pracuś, leń,
tyran i poddany,
chcąc czy nie chcąc, tworzą ten
przedziwny mechanizm.

Och, tak, właśnie tak!
W świecie rozsypani
funkcjonują razem jak
przedziwny mechanizm.

I próbuje w swej książce 
znaleźć odpowiedź na py-
tanie, kto jest twórcą tego 
przedziwnego mechanizmu, 
na jakich zasadach on funk-
cjonuje, ile w tym wszystkim 
jest świadomej i celowej 
woli Boga, a ile dziełem przy-
padku. W tych poszukiwa-
niach ma mu między innymi 
posłużyć odkrycie zagadki 
związanej z pierwszą bombą 
atomową i jej konstrukto-
rem, Feliksem Hoenikkerem.

Bohaterowi książki, Jo-
naszowi, udało się odsłonić 
wydarzenia z życia rodziny 
Hoenikkerów w pamiętnym 
dniu, 6 sierpnia 1945 roku, 
w którym amerykański lot-
nik zrzucił bombę atomową 
na japońskie miasto Hiro-
szimę. Głowa rodziny, dok-

Świat realny i świat idealny
Stanisław 
Michalik

tor Feliks, miał troje dzieci. 
Ich matka zmarła sześć lat 
wcześniej, po urodzeniu 
najmłodszego syna, Ne-
wtona. Domem zajmowała 
się najstarsza córka Angela. 
W dniu ataku na Hiroszi-
mę miała 22 lata, a jej brat, 
Frank, lat 12. Sześcioletni 
Newton był karłem. Angela 
mawiała często, że ma trój-
kę dzieci - Newtona, Franka 
i ojca. Nie było w tym żadnej 
przesady. Ojciec nie zajmo-
wał się domem, był osobą 
z innej planety. 6 sierpnia 
spędził cały dzień  w domu i 
zajmował się pętlą ze sznur-
ka, z której splótł konstruk-
cję nazywając ją kocią koły-
ską. Niestety, nie wzbudził 
entuzjazmu u Newtona ani 
tą zabawką, ani też kołysan-
ką, którą mu zaśpiewał, a 
brzmiała ona tak:

„Lulaj, mój koteczku, 
na wysokim drzewie,
Drzewem wiatr kołysze, 
koteczka kolebie.
A jak gałąź pęknie 
– wtedy będzie pięknie,
zwali się kołyska, koteczek i wszystko”.

Przestraszony Newton 
uciekł wtedy z domu na po-
dwórze, wcześniej zrobił to 
Frank i tak działo się często, 
gdy ojciec z sobie tylko wia-
domych powodów, zamiast 
udać się do pracy nad bom-
bą atomową, pozostawał w 
domowym gabinecie.

Tak więc w momencie, 
w którym rozstrzygały się 
losy wojny, co wiązało się 
z nieprzewidywalnym do 
końca kataklizmem dużego 
miasta Hiroszimy, a w trzy 
dni później - Nagasaki, je-
den z głównych sprawców 

tego zdarzenia beztrosko 
bawił się sznurkiem. Zaraz 
po tym - przez kilka tygo-
dni - największym punktem 
jego zainteresowania były 
żółwie, ich budowa anato-
miczna i sposób poruszania 
się i rozmnażania. Nie przy-
wiązywał wagi do tego, że 
choć jego wynalazek prze-
chylił szalę w tej wojnie, 
przyniósł zwycięstwo USA 
z Japonią, to jednak odby-
ło się to kosztem życia ok. 
150 tysięcy ludzi, nie licząc 
zniszczeń materialnych i 
następstw chorób poura-
zowych. Czy trzeba szukać 
jeszcze innych paradoksów 
w przedziwnym mechaniź-
mie tego świata?

Książka Kurta Vonnegu-
ta „Kocia kołyska” dotyczy 
spraw ważnych, bo jest to 
zawoalowany traktat o do-
bru i złu, o ludzkich wybo-
rach i ich konsekwencjach. 
Jest to zarazem wyjątkowo 
celna satyra polityczna uka-
zująca znikomość i złudność 
ludzkich ideałów wobec 
przedziwnego mechanizmu 
świata, który pozwala po-
litykom rozstrzygać o jego 
losach.

Okazuje się, że nic się nie 
zmieniło mimo tragicznych 
doświadczeń II wojny świa-
towej. Zarówno w wymiarze 
makro - dotyczącym całego 
świata, jak i wymiarze mikro - 
odnoszącym się do każdego 
kraju z osobna, do każdego 
miejsca na ziemi. O losach 
jednych i drugich decydują 
politycy, a więc garstka ludzi, 
która w tym przedziwnym 
mechanizmie świata jest w 
stanie spowodować nawet 
jego unicestwienie. Jak ła-
two może się stać, że gałąź 

pęknie, „zwali się kołyska, 
koteczek i wszystko”.

Może i dobrze, że są na tej 
ziemi ludzie, którzy wierzą, 
iż ich losy znajdują się w rę-
kach istoty ponadziemskiej i 
ponadzmysłowej  - Boga, że 
nie jest to sprawa złego wy-
boru polityków, pomyłki lub 
przypadku. W tym nasza je-
dyna nadzieja, by skazani na 
bycie maleńkim trybikiem w 
tym przedziwnym mechani-
zmie nie popaść w depresję, 
by mieć w życiu sensowny, 
optymistyczny motyw. Au-
tor książki znajduje antido-
tum przypominające do złu-
dzenia nieistniejącą wyspę 
Utopię Tomasza Morusa, na 
której społeczeństwo żyło 
sobie bez problemów i kon-
�iktów.

Warto przenieść się do 
idealistycznego świata Kur-
ta Vonneguta na utopijnej 
wyspie San Lorenzo na Mo-
rzu Karaibskim, by poobser-
wować życie w innym syste-
mie niż ten, który dominuje 
na całym świecie. Powieść 
amerykańskiego klasyka 
otwiera taką furtkę i daje 
dużo do myślenia, choć każ-
dy myślący człowiek zdaje 
sobie sprawę z iluzoryczno-
ści tej wizji. Świat idealny 
był jest i pozostanie ma-
rzeniem, żyjemy w świecie 
realnym, a najtęższe umysły 
uczonych i apologetów reli-
gijnych uznają, że takie jest 
nasze przeznaczenie.

No ale pomarzyć można, 
zwłaszcza wtedy, gdy żyje-
my w pokoju i mamy jeszcze 
dozwoloną wolność myśle-
nia, choć nie ma pewności, 
czy wkrótce nasi rządzący 
nie stworzą odpowiednich 
ograniczeń…

Kolejny chodnik 
gotowy

W Świebodzicach kontynuowane są remonty chodników.
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Gmina Mieroszów

 - W ramach tej inicjatywy w gór-
skich schroniskach, na słupkach z 
oznakowanymi szlakami, na wy-
znaczonych górskich trasach oraz 
przy wejściach do górskich parków 
narodowych zostaną zamontowa-
ne specjalne edukacyjne tabliczki, 
zachęcające turystów do niepozo-
stawiania śmieci. Na tabliczkach 
występuje ekobohater naszej ak-
cji, czyli orzeł przedni – wspaniały 
symbol polskich gór, który będzie 
zachęcać do troski o ich czystość. 7 
marca 2018 r. (środa) o godz. 9.30 
przy rozwidleniu szklaków w Soko-
łowsku zaczniemy naszą wyprawę 
do schroniska Andrzejówka. Po-
prowadzą nas Dominik Dobrowol-
ski (wrocławski ekolog i podróżnik 
- pomysłodawca akcji) oraz Marcin 
Fila - lokalny sudecki przewodnik. 
Najaktywniejsi uczestnicy wypra-
wy dostaną pamiątkowe koszulki z 
orłem przednim - symbolem akcji, 
a w schronisku oczywiście wszyscy 
otrzymają gorącą herbatę i pyszny 
poczęstunek. Kiedy dotrzemy na 

miejsce, ok. godz. 11:30 rozpocz-
nie się spotkanie dla dziennikarzy, 
a także miłośników gór i sudeckiej 
przyrody. W czasie konferencji 
opowiemy o naszej inicjatywie i 
oczywiście zachęcimy – za po-
średnictwem mediów – do nie-
śmiecenia, do selektywnej zbiórki 
i recyklingu. Andrzejówka będzie 
pierwszym schroniskiem w Polsce, 
które zainicjuje cykl kolejnych ak-
cji pt. „Śmieci skrzydeł nie mają”. 
Planujemy, aby orzeł przedni po-
jawił się w minimum 500 miej-
scach (schroniska, szlaki górskie, 
parki narodowe…) od Sudetów po 
Bieszczady.  Będziemy także regu-
larnie sprzątać górskie szlaki oraz 
koordynować i finansować eduka-
cyjne akcje dla szkół i organizacji 
społecznych - mówi Piotr Drozdo-
wicz, asystent akcji „Śmieci skrzy-
deł nie mają”.

Koalicja Recykling Górom to oby-
watelska inicjatywa na rzecz czysto-
ści polskich gór, działająca społecz-
nie i non pro�t.

- Wśród nas są ngo’s, samorządy, 
media i osoby prywatne. Do dzia-
łań oczywiście mogą się przyłączać 
Wszyscy, którym na sercu leży czy-
stość gór! Zapraszamy oczywiście 
także darczyńców. Pierwszą organi-
zacją, która nam pomaga, jest Fun-
dacja PlasticsEurope Polska – doda-
je Piotr Drozdowicz.

Czy problem śmieci w górach jest 
poważny?

- Tak, każdego roku polskie góry 
odwiedza coraz więcej turystów. 
Niestety wraz z turystami drastycz-
nie zwiększa się ilość śmieci, które 
pozostają w schroniskach oraz na 
górskich szlakach. Wzrastają koszty 
wywożenia śmieci i sprzątania szla-
ków – osiągają już wysokość kilku-
dziesięciu tysięcy złotych rocznie 
dla poszczególnych schronisk. Lasy 
Państwowe, samorządy i górskie 
parki narodowe wydają na akcje 
sprzątania setki milionów złotych 
rocznie. A przecież wystarczyłoby, 
gdyby turyści wzięli sprawę dosłow-
nie w swoje ręce i zabrali śmieci (wy-

Spotkanie z odkrywcą
Mieroszowskie Centrum Kultury 
zaprasza na spotkanie z odkryw-
cą ludzkich tajemnic, eksplorato-
rem, dokumentalistą - Łukaszem 
Kazkiem. - „Ludzie, ludziom zgoto-
wali ten los”, czyli wielka tajemnica 
Riese. Mieroszów i wojenne portrety 
jego mieszkańców oraz „Faszystow-
ska mać!” - niezwykła książka, repor-
taż. Zapraszamy 12 marca o godz. 
12:00 do sala MCK – zachęcają orga-
nizatorzy.

(RED)

Być kobietą
8 marca o godz. 18.00 burmistrz 
Mieroszowa Marcin Raczyński, 
Mieroszowskie Centrum Kultury 
i Akademia Rozwoju Talentów 
zapraszają Panie na koncert „Być 
kobietą”. - Bo „(…) najwięcej wita-
miny mają polskie dziewczyny. I to 
jest prawda, to jest fakt: dziewczęcy 
urok, wdzięk i takt…” - jak śpiewał 
Andrzej Rosiewicz. I właśnie m.in. 
ten utwór usłyszymy w autorskim 
wykonaniu młodych artystów. W 
ten wieczór stawiamy na kobiety, a 
o kobietach będzie wyjątkowo mu-
zycznie, w rytm najbardziej znanych 
przebojów. Zapraszamy 8 marca o 
godz. 18:00 do sali Mieroszowskiego 
Centrum Kultury – mówią organiza-
torzy.

(RED)

Śmieci skrzydeł nie mają

starczy, jeśli zabiorą swoje śmieci) 
do swoich plecaków, nie zostawiając 
ich w schroniskach ani na szlakach. 
Właśnie taka idea połączyła miłośni-
ków polskich gór, którzy utworzyli 
Koalicję Recykling Górom. Pomysł 
polskiej edycji akcji „Śmieci skrzydeł 
nie mają” narodził się w Dolomitach, 
gdzie od lat prowadzona jest ekolo-
giczna akcja „I ri�utti non hanno le 
ali” – wyjaśnia Dominik Dobrowol-
ski, który reprezentuje Koalicję Re-
cykling Górom i jest pomysłodawcą 
akcji.

(RED)

Zapraszamy do kultowego schroniska Andrzejówka w Rybnicy Leśnej w Gminie Mieroszów. To 
właśnie tu 7 marca zostanie zainaugurowany ogólnopolski edukacyjny projekt 

pt. „Śmieci skrzydeł nie mają!” – zabierz je ze sobą na dół, posegreguj 
i wrzuć do odpowiednich pojemników na odpady.
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Mirosławowi 

Lechowi
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia

z powodu śmierci 

teścia

składa zespół Tygodnika DB 2010 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Rockowy zespół Believe, 
którego liderem jest gita-
rzysta Mirosław Gil, zagra 
dwa koncerty na Dolnym 
Śląsku: 16 marca w Ka-
miennej Górze i 17 marca 
we Wrocławiu. Koncerty są 
częścią trasy koncertowej 
promującej nowy album 
„Seven Widows”.

Believe to polski zespół 
grający rock progresywny. 
Wśród jego założycieli było 
trzech muzyków grupy Colla-
ge. Grupa powstała z inicjaty-
wy gitarzysty Mirka Gila, a wo-
kalistą został Tomek Różycki, 
który także śpiewał na pierw-
szej płycie Collage – „Baśnie”. 
Aktualnie w skład zespołu Be-
lieve tworzą: Mirek Gil – gitary; 
Satomi – skrzypce, klawisze; 
Robert Qba Kubajek – perku-
sja; Łukasz Ociepa – wokal; 
Przemas Zawadzki – bas.

Rockowe brzmienie Belie-
ve wzbogacone jest o dźwięk 
skrzypiec japońskiej skrzy-
paczki Satomi. W 2006 roku 
ukazał się debiutancki album 
grupy „Hope to see another 
Day” wydany w Szwajcarii. A 
ostatni krążek „Seven Win-
dows” miał swoją premierę 
25 października ubiegłego 
roku. Na płycie znalazło się 7 
wielowątkowych, rozbudo-
wanych kompozycji, pełnych 
klimatycznych ri�ów i powie-
wu świeżości na scenie pro-
gresywnej.

Koncert w Kamiennej Gó-
rze został zaplanowany na 
16 marca (godz. 18.00) w Auli 
Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. M. Skłodowskiej –Cu-
rie 2. Bilety do 5 marca kosz-
tują 30 zł, a od 6 marca - 40 zł.

W Jedlinie-Zdroju re-
alizowany jest projekt 
„Ograniczenie niskiej emi-
sji w Uzdrowisku Jedlina – 
Zdrój”.

To zadanie inwestycyj-
ne obejmuje modernizację 
oświetlenia, wymianę słu-
pów i opraw oświetlenio-
wych oraz montaż nowych 
słupów na osiedlu domów 
jednorodzinnych, przy uli-
cach: Herberta, Norwida, Mi-
łosza, Sikorskiego i Andersa. 
Podpisane z �rmą „Tauron 
Dystrybucja” S.A. porozumie-
nie zakłada także wymianę 
słupów oświetleniowych 
w centrum miasta. Będą to 
ozdobne słupy uliczne i par-
kowe. Nowoczesne oświetle-
nie zostało już zamontowane 
na osiedlu domów jednoro-
dzinnych, wymianę słupów 
i opraw zakończono na ulicy 
Jana Pawła II.

Doświetlony został bulwar 
- od ul. Zakopiańskiej do na-

W ramach grantów przy-
dzielonych przez Lokalną 
Grupę Działania „Partner-
stwo Sowiogórskie” Gmina 
Jedlina – Zdrój dostała do-
�nansowanie do moderni-
zacji Kompleksu Sportowo 
– Rekreacyjnego w wyso-
kości 241 402,00 zł czyli 
63,63% kosztów zadania.

- Pozyskane pieniądze, 
wraz z wkładem własny m 
gminy, przeznaczymy na 
zagospodarowanie tere-

nu wokół Skateparku przy 
ulicy Kłodzkiej – wyjaśnia 
Leszek Orpel, burmistrz Je-
dliny Zdroju. - Dla miłośni-
ków rowerów wybudujemy 
rowerowy tor przeszkód, 
czyli tak zwany pumptrack, 
a dla amatorów treningów 
siłowych i kondycyjnych 
zamontujemy urządzenia 
do street workout oraz do 
crossfit-u. Poza tym zosta-
nie zadaszona część trybun 
przy boisku do gry w pił-

kę nożną. Całość uzupełni 
podświetlony plac z rzeźbą 
multimedialną w kształcie 
betonowych kul nawiązują-
cych do tradycji gry w pet-
nque. Dopełnieniem pro-
jektu będą elementy małej 
architektury, ciągi komuni-
kacyjne, nasadzenia drzew i 
krzewów. Po wykonaniu tej 
inwestycji Kompleks będzie 
atrakcyjnym miejscem do 
wypoczynku i rekreacji.

(KS)

Believe zagra blisko nas

- Istnieje możliwość rezer-
wacji biletów oraz opłata za 
nie przelewem. Wystarczy za-
rezerwować bilety telefonicz-
nie (75 744 28 75; 75 307 04 
98) i dokonać wpłaty na konto: 
Centrum Kultury, 58-400 Ka-
mienna Góra, ul. Kościuszki 4, 
Bank Spółdzielczy Kamienna 
Góra - nr konta: 02 8395 0001 
0011 5036 2003 0001. W tytule 
przelewu proszę napisać: Bile-
ty koncert Believe + nazwisko 
osoby rezerwującej bilety – in-
formują organizatorzy koncer-
tu w Kamiennej Górze.

Dzień później – 17 mar-
ca – zespół Believe zagra w 
Domu Kultury Luksus przy 
ul. Wita Stwosza 16 we Wro-
cławiu. Koncert rozpocznie 

się o godz. 19.00, a przodg 
gwiazda wieczoru wystąpi 
wrocławski Tangram - kwar-
tet pasjonatów muzyki, któ-
rzy nie zwracają uwagi na 
modę, czy tanią popularność. 
Głównym celem tego zespołu 
jest budowanie wyjątkowe-
go klimatu różnymi, często 
pozornie niepasującymi do 
siebie dźwiękami. Całość two-
rzy dość spójny ambientowo-
-progresywny kolaż. Zespół 
Tangram gra w składzie: Ania 
Svetozarov – wokal, Ela Koło-
dziejczyk – wokal, Darek Du-
szyński – klawisze i Ivar - gi-
tary, dziwnodźwięki. Bilety w 
przedsprzedaży kosztują 35zł, 
a w dniu koncertu – 40 zł.

(RED)

Jedlina pięknie oświetlona

W kompleksie Active Jedlina przybyło lapm.

Kolejne atrakcje

miotu zamontowane zostały 
dodatkowe punkty świetlne. 
Dzięki tej modernizacji i wy-
mianie ponad 300 opraw na 
nowoczesne oprawy typu 
LED gmina zaoszczędzi na 
opłatach za oświetlenie, a 
miasto zyska na estetyce. 
Wartość inwestycji wynosi 
707 838,97 zł z czego otrzy-

mane do�nansowanie w 
ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Aglo-
meracji Wałbrzyskiej wynosi 
601 663,12 zł czyli 85% jej 
wartości.

Realizacja tego zadania 
zostanie zakończona pod ko-
niec I kwartału 2018 r.

(KS)
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… to miejsce idealne do 
zamieszkania i prowadze-
nia działalności gospodar-
czej. To miejsce, które już 
wybrały setki osób, budu-
jąc na terenie gminy Stare 
Bogaczowice swoje nowe 
domy. A wszechstronny i 
harmonijny rozwój gminy 
będzie stale zwiększał jej 
atrakcyjność, zdetermino-
waną nie tylko doskonałym 
położeniem.

Od trzech lat Gmina Stare 
Bogaczowice jest jedną z naj-
dynamiczniej rozwijających 
się gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej.

– Przede wszystkim inwe-
stujemy w bezpieczeństwo i 
komfort życia mieszkańców. 
Remontujemy drogi, budu-
jemy chodniki, wyznaczamy 
nowe przejścia dla pieszych, 
stawiamy latarnie, a w sołec-
twach powstają wielofunkcyj-
ne boiska sportowe. Cały czas 
inwestujemy w szkołę, poza 
tym na wysokim poziomie 
funkcjonują w gminie przed-
szkola, a ostatnio został w 
otwarty żłobek – wylicza Mi-
rosław Lech, wójt gminy.

Takie podejście samorzą-
dowców sprawiło, że ostatnie 
lata to w Gminie Stare Boga-

Gmina Stare Bogaczowice bo…
czowice okres wzmożonego 
indywidualnego budownic-
twa mieszkaniowego. Obec-
nie na terenie gminy ofero-
wanych jest kilkaset działek 
budowlanych. Można prze-
bierać wśród tych położonych 
blisko granic Wałbrzycha i 
Szczawna-Zdroju oraz wśród 
takich, na których docenimy 
spokój i bliskość przyrody. Wa-
runki do życia w Gminie Stare 
Bogaczowice są więc wręcz 
wymarzone dla rodzin poszu-
kujących oazy w niedalekiej 
odległości od wielkomiejskiej 
aglomeracji. I doceniło to już 
wiele osób, przenosząc swo-
je gniazda do malowniczych 
miejscowości, które wchodzą 
w skład tej gminy.

Wielkimi atutami Gminy 
Stare Bogaczowice są dosko-
nałe położenie i sieć dróg. Na 
jej obszarze znajduje się 17,2 
km dróg gminnych publicz-
nych o dobrej nawierzchni. 
W ciągach dróg gminnych 
znajduje się 47 obiektów mo-
stowych. Drogi powiatowe 
(32 km) i drogi wojewódzkie 
(16 km) pozwalają na szybkie 
przemieszczanie się w dowol-
nym kierunku. W ubiegłym 

roku nastąpiła przebudowa 
drogi wojewódzkiej w Stru-
dze i Lubominie, poza tym 
trwa budowa drogi szybkiego 
ruchu S-3 w północnej części 
gminy (z węzłami drogowy-
mi Kamiennej Górze i Sadach 
Dolnych). Projekt budowy 
drogi uwzględnia szczególne 
uwarunkowania przy przej-
ściu przez tereny leśne Gór 
Wałbrzyskich – między inny-
mi budowę tuneli lub przejść 
dla zwierzyny.

Przeważająca część obsza-
ru gminy, związana ze zlewnią 
rzeki Strzegomki, znajduje się 
w stre�e ochrony zbiornika 
wody pitnej „Dobromierz”. 
W szczególności w stre�e 
tej znajdują się obszary wsi: 
Nowe i Stare Bogaczowice, 
Chwaliszów, Cieszów, Lubo-
min i Struga. Obszarami praw-
nie chronionymi są również 
tereny o najwyższych walo-
rach przyrodniczych, usytu-
owane na jej obrzeżach. Na-
leżą do nich: Książański Park 
Krajobrazowy oraz Obszar 
Chronionego Krajobrazu Ma-
sywu Trójgarbu. Część gminy, 
sąsiadująca z obszarem miasta 
Szczawno Zdrój, znajduje się 

ponadto w stre�e C (ochrony 
górniczej) – ochrony uzdro-
wiska Szczawno Zdrój. Co 
ważne, gmina dba o czystość i 
bezproblemowo wprowadziła 
nowy system segregacji oraz 
odbioru odpadów komunal-
nych.

Malownicze położenie oraz 
liczne i cenne zabytki sprawia-
ją, że z każdym rokiem rośnie 
liczba turystów korzystających 
z tych atrakcji. A samorząd 
gminy od trzech lat nie tylko 

inwestuje w zwiększenie ich 
dostępność i atrakcyjności 
(między innymi przez imprezy 
kulturalne), ale także wspie-
ra inicjatywy mieszkańców, 
angażujących się w akcje ich 
ratowania, jak np. zalewu w 
Startych Bogaczowicach. Poza 
tym wzmacnia ofertę tury-
styczną, inwestując - między 
innymi - w zagospodarowanie 
Trójgarbu, na którym ma sta-
nąć wieża widokowa.

(TP)

Gmina Stare Bogaczowice

 W Gminie Stare Bo-
gaczowice odbyło się VII 
Dyktando Gminne o Pióro 
Wójta Gminy Stare Boga-
czowice. Tegoroczna edy-
cja cieszyła się wspaniałą 
frekwencją.

Dyktando pisali zarów-
no seniorzy, jak i młodzież. 
Uczestnicy, w radosnej at-
mosferze, sprawdzili swo-
ją wiedzę ortogra�czną. 
Wśród wszystkich, wyło-
nieni zostali zwycięzcy w 
trzech kategoriach. Kate-
goria grupowa: I miejsce 
- Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, II miejsce - Sołectwo 
Gostków, III miejsce - So-

łectwo Chwaliszów. Kate-
goria indywidualna: I miej-
sce - Joanna Bankowska, II 
miejsce - Jadwiga Selent, III 
miejsce - Krystyna Jończyk. 
Kategoria młodzież: I miej-
sce - Małgorzata Mołda, II 
miejsce - Tomasz Mołda, III 
miejsce - Maja Czarnecka. 
Wszyscy uczestnicy dostali 
upominki od organizato-
rów, a zwycięzcy cenne na-
grody rzeczowe. Tegorocz-
ny mistrz ortogra�i - Joanna 
Bankowska otrzymała pióro 
ufundowane przez Mirosła-
wa Lecha, wójta Gminy Sta-
re Bogaczowice.

(IL)

Ośrodki Integracji 
Społecznej
W miejscowościach Chwa-
liszów i Struga powstaną 
Lokalne Ośrodki Integracji 
Społecznej. Gmina Stare 
Bogaczowice podpisała już 
umowę z TWS GB Sp. zo.o. 
na realizację tego zadania. 
Planowany termin zakoń-
czenia budowy to 31 maja 
2019 roku. Wartość całej in-
westycji wynosi 2 349 300 
złotych brutto.

(IL)

Będzie droga 
do zamku Cisy
Gmina Stare Bogaczowice 
podpisała umowę z Przed-
siębiorstwem Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowym 
„DROG-ZIEM”, która obej-
muje wykonanie zadania 
„Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych 
dz. nr 324/1 w miejscowo-
ści Cieszów”. Wartość in-
westycji wynosi 432 625,22 
zł brutto. Planowany termin 
zakończenia przebudowy 
drogi to 30 września 2018 
roku.

(IL)

W Gminie Stare Boga-
czowice atmosfera świąt 
wielkanocnych zagości już 
24 marca. Tego dnia Fun-
dacja Pałac Struga, Urząd 
Gminy Stare Bogaczowi-
ce oraz Gminne Centrum 
Biblioteczno-Kulturalne 
organizują piknik wielka-
nocny.

Wszystkie atrakcje roz-
grywać się będą na terenie 
Pałacu Struga. Organiza-
torzy zapraszają od godz. 
14:00. - Podczas pikniku 
wielkanocnego odbędzie 
się konkurs kulinarny na 
najciekawszą potrawę z ja-
jem, warsztaty �orystyczne 
z robienia palm wielkanoc-
nych oraz wspólne tworze-
nie największej palmy wiel-

kanocnej w gminie. Tego 
dnia nie zabraknie atrakcji 
dla dzieci! Profesjonalna 
�rma animacyjna „Kamayu 
Art” przeprowadzi szereg 
konkursów i zabaw. Będzie 
malowanie buziek i warszta-
ty zdobienia jaj wielkanoc-
nych. Dzieci odwiedzi także 
zajączek, który wszystkim 
rozda atrakcyjne prezenty. 
Organizatorzy przygotowali 
również bezpłatny poczę-
stunek-wspólne pieczenie 
kiełbasy i żur wielkanocny z 
bogaczowickim jajem. 

Podczas pikniku wielka-
nocnego będzie można zaku-
pić między innymi: swojskie 
jaja, miód oraz ręcznie robio-
ne ozdoby wielkanocne.

(IL)

Kolejny chodnik
Z inicjatywy władz Gminy 
Stare Bogaczowice, Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei 
rozpoczęła pierwsze prace 
przy drodze wojewódzkiej 
w Starych Bogaczowicach. 
W ramach prac remonto-
wych zostanie położona 
nowa nawierzchnia asfaltowa 
i - wspólnie z gminą - wybu-
dowany zostanie chodnik na 
odcinku 980 m, od Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej do 
mostu „wałbrzyskiego”.

(IL)

Zapisy trwają
Wójtowie Gminy Stare Bo-
gaczowice oraz Gminy Czar-
ny Bór zapraszają 2 maja 
2018 r. na trzeci „Górski 
Półmaraton z Flagą na Trój-
garbie”. Tym razem biegacze 
wystartują znad Zalewu w 
Starych Bogaczowicach, a do 
wyboru będą mieli dwie trasy: 
dystans 10 km oraz bardziej 
wymagający dystans 21 km. 
Chęć udziału w półmaratonie 
warto zgłosić już teraz, kiedy 
wpisowe jest w niższej cenie. 
Zapisy dostępne na stronie in-
ternetowej www.datasport.pl.

(IL)

Mistrzowie ortograf ii

VII Dyktando Gminne o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

Zaprosili już zajączka

24 marca Pałac Struga zaprasza na piknik wielkanocny.
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R E K L A M A

Ośrodek Społeczno – 
Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, znany 
jest w mieście z szerokiej 
oferty ciekawych zajęć dla 
dzieci i młodzieży, która 
w tej placówce działając w 
różnych sekcjach pożytecz-
nie spędza wolny czas. W 
związku z tym mamy pro-
pozycję dla ośrodka.

Co pewien czas odbywa-
ją się w OSK turnieje war-
cabowe, nad przebiegiem 
których czuwa Kazimierz Ka-
czuga, zasłużony zawodnik i 
instruktor z uprawnieniami 
sędziowskimi w tej dyscypli-
nie. Gotów jest poprowadzić 
sekcję warcabową, a pod-
czas jej zajęć wprowadzałby 
początkujących młodych 
w tajniki tej gry, a zaawan-
sowanych uczyłby bardziej 
skomplikowanych kombina-
cji na planszy. Z wstępnego 
rozeznania wynika, że znala-
złoby się sporo chętnych do 
uczestniczenia w tym kole 
zainteresowań, więc można 
by wykorzystać umiejętności 
pana Kazimierza i jego dobre 
chęci. Jak powiedział, otrzy-
mywał już podobne propo-
zycje z ośrodków spoza Wał-

brzycha, gdyż znane są jego 
warcabowe osiągnięcia, ale 
ze zrozumiałych powodów 
wolałby zająć się podopiecz-
nymi bliżej swojego miejsca 
zamieszkania. Gdyby inicjaty-
wa Kaczugi spotkała się z po-
zytywnym odzewem władz 
spółdzielni, z czasem mógłby 
w Wałbrzychu powstać klub 
rywalizujący z powodzeniem 
z innymi dolnośląskimi, i nie 
tylko, teamami. Apelujemy o 
jej rozważenie, może powsta-
nie i działalność sekcji war-
cabowej nie musiałaby być 
związana z poważniejszymi 
kosztami i wydatkami. Spraw-
dza się tu przysłowie: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”... 
A znając zaangażowanie 
pana Kazimierza w sportową 
działalność na terenie Po-
dzamcza jako członka Stowa-
rzyszenia Rekreacyjno-Spor-
towego Dęby Wałbrzych (dał 
się m.in. poznać jako biegacz 
długodystansowy, a poza tym 
liczna sportowa rodzina Ka-
czugów legitymuje się liczą-
cymi się sukcesami), wiemy, 
że stać go na wyszkolenie 
dobrych zawodników, z któ-
rych i spółdzielnia i OSK byli-
by dumni.

Andrzej Basiński

Pięściarstwo to nie tyl-
ko boks zawodowy, któ-
ry zdominował medialne 
przekazy w tej dyscyplinie. 
Bywa, że niezasłużenie, 
gdyż często gale, zwłasz-
cza te mniejszej rangi, mają 
posmak nieco jarmarczny, 
a ich organizatorzy próbu-
ją bezkrytycznie kopiować 
wielkie widowiska, naraża-
jąc siebie i zawodników na 
śmieszność. Boks amator-
ski, zwany też olimpijskim, 
traktowany jest przez nasze 
media marginalnie, głów-
nie z powodu braku mię-
dzynarodowych sukcesów.

Szkoda, bo w przeszłości 
słynęliśmy z jego wybitnych 
przedstawicieli, a amatorstwo 
było kuźnią przede wszystkim 
umiejętności technicznych. 
Może 23-letni Bartosz Gołę-
biewski nawiąże do najlep-
szych osiągnięć swoich po-
przedników? Ostatnio został 
sklasy�kowany na drugim 
miejscu w Polsce, bez po-
działu na kategorie wagowe, 
w rankingu „Top 50” za 2017 
r. portalu Bokser.org, co jest 
bardzo znaczącym i obiecują-
cym wyróżnieniem (za 2016 r. 
był 8.). Ale po kolei.

Urodził się w Wałbrzychu, 
jednak na stałe mieszka w 
Jedlinie – Zdroju. Od pew-
nego czasu określenie „na 
stałe” ma charakter umowny, 
bowiem odwiedza rodzinną 
miejscowość w każdy week-
end, gdyż od dwóch lat jest 
zawodnikiem zespołu KKB 
Rushh Kielce. Pierwszy kon-
takt z boksem miał w wieku 
16 lat. Tra�ł do DKB Dzier-
żoniów, gdzie trenował pod 
okiem Piotra Wilczewskiego, 
przez półtora roku był też w 
grupie trenera Zenona Ka-
czora. Walczy w kategorii 
średniej, do 75 kg. Oczywi-
ście, w tej wadze wybrano go 
najlepszym we wspomnia-
nym rankingu. Stoczył do-
tychczas 110 walk, z których 
ok. 30 przegrał.

Propozycja dla OSK

Kazimierz Kaczuga to znany popularyzator sportu na wałbrzyskim 
Podzamczu.

Trzecie podejście

Ma już na swoim koncie 
kilka wartościowych doko-
nań. Wśród młodzieżowców 
wywalczył mistrzostwo Polski 
w 2017 r., a wicemistrzostwo 
w 2015 r., natomiast brązowe 
medale zdobywał w 2014 i 
2016 r. Na drugim stopniu 
podium mistrzostw Polski 
stanął w 2013 r. w wadze pół-
średniej. Jako senior krajowy 
prymat zgarnął w ubiegłym 
roku na mistrzostwach Polski 
w Człopie, a srebro stało się 
jego udziałem w Szczecinie 
(2015) i Sokółce (2016).

Polskę reprezentował w 
tamtym roku na mistrzo-
stwach Europy w Charkowie 
na Ukrainie, przegrywając w 
pierwszym pojedynku oraz 
na mistrzostwach Europy do 
lat 22 w rumuńskim Braile, 
gdzie dotarł do ćwierć�nału.

Dobrze wspomina Między-
narodowy Turniej im. Feliksa 
Stamma w Warszawie. Dwu-

krotnie zajmował w nim dru-
gie miejsce: w 2015 r. w �nale 
pokonał go Irlandczyk Micha-
el O’Reilly, a rok później uległ 
Holendrowi Maksowi van der 
Pasowi w stosunku 1-2. Gdy 
pytam o jego życiową walkę, 
wymienia zwycięskie starcie 
z Węgrem Zoltanem Harc-
sa, właścicielem brązowych 
krążków z mistrzostw Europy 
w Baku (2013) i Igrzysk Eu-
ropejskich w tym mieście w 
2015 r. oraz 6. zawodnikiem 
Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie (2012). Pojedynek ten 
stoczył właśnie „na Stammie” 
podczas swojego pierwszego 
występu na tym turnieju.

- Do trzech razy sztuka. 
Jednym z moich tegorocz-
nych celów, jeśli zostanę 
wystawiony, jest wreszcie 
wygrana w tych zawodach 
(odbędą się w dniach 11-17 
marca – przyp. A.B.). Byłoby 
to liczące się osiągnięcie w 

moim bokserskim CV. Liczę, 
że nie tylko bezpośredni ob-
serwatorzy będą trzymali za 
mnie kciuki – powiedział.

W tym roku nastawia się 
także w mistrzostwach Polski 
w Karlinie (22-27 kwietnia) 
oraz na mecz z Hiszpanią.

Pytam o jego atuty. Od-
powiada, że silna ręka i ciosy 
proste. Niejednokrotnie, jak 
mówi, te walory zadecydowa-
ły o jego zwycięstwie przed 
czasem. Oczywiście, zdaje 
sobie sprawę ze swoich nie-
dociągnięć, które stara się 
konsekwentnie eliminować.

Ile czasu poświęca na tre-
ning w Kielcach?  - Dwa razy 
dziennie po półtorej godziny. 
Ćwiczy pod kierunkiem trene-
ra Grzegorza Nowaczka. Nale-
ży dodać, że Rushh w klasy�ka-
cji klubowej za ub. r. uplasował 
się na drugim miejscu w kraju 
za Skorpionem Szczecin. A 
wracając do wspomnianego 
ogólnopolskiego rankingu in-
dywidualnego, wyprzedził go 
tylko Mateusz Polski, brązowy 
medalista ostatnich ME w kat. 
64 kg.

Co utrudnia mu sportowe, 
i nie tylko, życie?  - Od dziec-
ka choruję na tarczycę, która 
mnie osłabia, co oczywiście 
odbija się na kondycji. Wal-
czę z tą dolegliwością, sys-
tematycznie biorąc leki pod 
kontrolą lekarza. Bywało nie 
raz, że przegrywałem z tego 
powodu. Gdyby nie choroba, 
już wcześniej zdobyłbym mi-
strzostwo Polski – zapewnia.

Sportowy cel jest oczywi-
sty.  - Marzę o zakwali�kowa-
niu się na igrzyska w Tokio. 
Do tego czasu zrobię wiele, 
by wzbogacić swoje zawod-
nicze umiejętności na tyle, by 
w stolicy Japonii nie stać mnie 
było tylko na zrobienie dobre-
go wrażenia – zaznacza.

Dlatego do 2020 r. nie my-
śli o przejściu na zawodow-
stwo. Ale nie wyklucza tej de-
cyzji po igrzyskach.

Andrzej Basiński

Silna ręka to bokserski atut Bartosza Gołębiewskiego.
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Zatrudnię osobę 
ze znajomością języka 

niemieckiego w mowie 
i piśmie oraz obsługi 

komputera 
w charakterze spedytora 
do �rmy transportowej.

(Może być do przyuczenia) 
Kontakt: 606-478-000.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

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

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

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

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

Akademiczki 
w pół�nale
W ćwierć�nale piłkarskiego 
Puchar Polski kobiet, AZS 
PWSZ Wałbrzych pokonał 
AZS UJ Kraków 2:1 (1:0). 
Bramki w tym spotkaniu zdo-
bywały: 1:0 Julita Głąb (11), 1:1 
Justyna Maziarz (47), 2:1 Jo-
lanta Siwińska (70). AZS PWSZ 
zagrał w składzie: Klimek - Si-
wińska, Mesjasz, Szewczuk, 
Pluta, Dereń, Rędzia, Zawadz-
ka, Głąb, Rapacka, Rozmus. W 
pół�nale zespół trenera Kami-
la Jasińskiego zagra w Łęcznej 
z Górnikiem. Pozostałe wyniki 
ćwierć�nałów: Górnik Łecz-
na - AZS Wrocław 6:0, Czarni 
Sosnowiec - Medyk Konin 1:0, 
Olimpia Szczecin - UKS SMS 
Łódź 1:0. Pół�nały zostaną 
rozegrane 28 kwietnia: Górnik 
Łęczna - AZS PWSZ Wałbrzych 
oraz Czarni Sosnowiec - Olim-
pia Szczecin.

(RED)

Rozgromili Czechów
W meczu kontrolnym piłka-
rze Górnika Wałbrzych roz-
gromili FK Hradec Kralove 
5:0 (2:0), a bramki zdobywali: 
Damian Bogacz 2, Jan Rytko, 
Marcin Smoczyk i, Damian Cha-
jewski. Wałbrzyszanie zagrali w 
składzie: Jaroszewski - Micha-
lak, Mrowiec, Smoczyk, Krzy-
miński, zawodnik testowany, 
Rytko, zawodnik testowany, 
Chajewski, Dec, Bogacz oraz 
Młodziński, Ziobro i piłkarze z 
zespołu juniorów. Następny 
mecz sparingowy podopiecz-
ni trenera Macieja Jaworskie-
go rozegrają 3 marca o godz. 
13.00 z AKS Strzegom.

(RED)

Siatkarze MKS Aqua 
Zdrój Wałbrzych mecze o 
utrzymanie w I lidze roz-
poczną z tygodniowym 
opóźnieniem. Pierwsze dwa 
spotkania odbędą się w 
Wałbrzychu w dniach 10-11 
marca 2018 r.

Po rundzie zasadniczej 
MKS Aqua-Zdrój zajął 10 
miejsce z dorobkiem 23 pkt (7 
wygranych na 22 rozegrane 
mecze) natomiast bezpośred-
ni rywal o utrzymanie w I lidze 
- drużyna Olimpii Sulęcin - za-
kończyła te zmagania z 9 pkt 
na koncie (3 zwycięstwa na 22 
rozegrane mecze).

- Teraz jednak te wyniki 
nie mają żadnego znaczenia, 
jedyną przewagą naszej dru-
żyny jest atut własnego boiska 
podczas pierwszych dwóch 
meczów rywalizacji (gra się do 
trzech zwycięstw). W rundzie 
zasadniczej oba zespoły mie-
rzyły się dwukrotnie: w Wał-
brzychu triumfował MKS, w 
Sulęcinie Olimpia (oba mecze 
wygrane przez gospodarzy 
po 3:0). Ważna informacja dla 
naszych kibiców: pierwotne 
terminy gier play-out zostały 

przesunięte i harmonogram 
gier prezentuje się następu-
jąco: 10 marca 2018 godz. 
18:00 Aqua-Zdrój Wałbrzych 
– Olimpia Sulęcin, 11 marca 
2018 godz. 17:00 Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – Olimpia Sulęcin, 
17 marca 2018 Olimpia Sulę-
cin – Aqua-Zdrój Wałbrzych, 
18 marca 2018 Olimpia Sulę-
cin – Aqua-Zdrój Wałbrzych 
(opcjonalnie), 21 marca 2018 
Aqua-Zdrój Wałbrzych – 
Olimpia Sulęcin (opcjonalnie). 
A w ramach przygotowań 
do fazy play-out nasz zespół 
rozegra sparing otwarty dla 
kibiców z II ligową drużyną 
Gwardii Wrocław. W czwar-
tek 1 marca o godzinie 18:30 
do Wałbrzycha przyjedzie 
zespół, który aktualnie zaj-
muje trzecią pozycję w swo-
jej grupie ale otwarcie mówi 
o awansie do I ligi mężczyzn. 
Zapraszamy kibiców, będzie 
to ostatnia okazja do zobacze-
nia podopiecznych Janusza 
Bułkowskiego przed batalią o 
utrzymanie – zachęca Fabian 
Kurzawiński, kierownik druży-
ny MKS Aqua Zdrój.

(RED)

Dwa mecze
W meczu XXIV kolejki II ligi 
koszykarze Polkątów Ma-
ximusa Kąty Wrocławskie 
ulegli Górnikowi Trans.eu 
Wałbrzych 58:70 (13:18, 18:6, 
16:24, 11:22). Punkty dla Gór-
nika Trans.eu zdobywali: Durski 
23, Krzywdziński 12, Wróbel 11, 
Glapiński 9, Spała 6, Ratajczak 
5, Kruszczyński 4, Jeziorowski 0. 
Następny mecz zespół trenera 
Marcina Radomskiego rozegra-
ją 3 marca o godz. 17.00. Ry-
walem Górnika Trans.eu w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów będzie 
SMK Lubin.

(RED)

Czekają na baraże
W XVIII kolejce rozgrywek III 
ligi koszykarzy, prowadzący 
w rozgrywkach Chromik Żary 
pokonał MKS Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój 85:63 (21:12, 
24:12, 20:21, 20:18). Punkty dla 
zespołu trenera Michała Borze-
mskiego w Żarach zdobywali: 
Stochmiałek 23, Józefowicz 16, 
Pilarczyk 12, Przydryga 4, Grab-
ka 4, Olszewski 4.

(RED)

Wygrali ze Zdrojem
Piłkarze Górnika Boguszów-
-Gorce, po golach Zygmunta 
Bejnarowicza i Wojciecha 
Choińskiego oraz Rafała Li-
pińskiego, pokonali w meczu 
kontrolnym Zdrój Jedlina-
-Zdrój 2:1. Górnik wystąpił w 
składzie: Marcin Malczewski, 
Jarosław Pryk, zawodnik testo-
wany, Mateusz Jaskółowski, 
Zygmunt Bejnarowicz, Adrian 
Maliszewski, Wojciech Choiński, 
Ryszard Bejnarowicz, zawodnik 
testowany, zawodnik testowa-
ny, zawodnik testowany.

(RED)

MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych pokonał 
UKS Ares LO Nowa Sól 3:0 
(25:21, 27:25, 25:13) w XI 
kolejce rozgrywek III ligi 
siatkarek. Tym samym wał-
brzyszanki zrobiły urodzi-
nowy prezent trenerowi 
Jackowi Kurzawińskiemu.

Chełmiec Wodociągi w 
meczu z Z UKS Ares zagrał w 
składzie: Joanna Smernicka, 
Martyna Urbanowska, Pau-
lina Kądziołka, Aleksandra 
Lupa, Natalia Sławińska, Ka-
rolina Nowak, Paulina Szy-
mańska (l) oraz Magdalena 
Zdebska, Julia Rzeczycka, 
Paulina Groń, Izabela Groń, 
Laura Debic, Katarzyna Mróz, 
Marta Jasińska. 

Następny mecz pod-
opieczne trenera Jacka Ku-
rzawińskiego rozegrają 3 
marca o godz. 13.00. W Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów rywa-
lem Chełmca będzie IKS Jele-
nia Góra.

- Po sobotnim zwycię-
stwie bez straty seta, apetyty 
naszej drużyny z pewnością 
wzrosły. Zwłaszcza, że sobot-
ni rywal zajmuje 7 pozycję w 
tabeli (wyprzedza wycofany 
z rozgrywek UKPS Lubin). W 
pierwszej rundzie moje pod-
opieczne triumfowały 3:0 
(26:24, 25:20, 25:18) i na po-
dobny wynik liczymy również 
teraz. Dla kibiców nasz klub 
wraz ze sponsorami przygo-
tował upominki – początek 
spotkania o godzinie 13:00 w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
przy ul. Wysockiego 11a. Z 
kolei wyjazd do Radkowa cze-
ka nasze młodziczki. Nasza 
najmłodsza ligowa drużyna 
(rocznik 2003-04) rozegra 
jeszcze trzy turnieje: 4 mar-
ca w Radkowie, 11 marca w 
Głogowie i na zakończenie 
udanego sezonu 18 marca w 
Wałbrzychu. Trzymamy kciuki 
– dodaje Jacek Kurzawiński.

(RED)

Mecze play-out 
przesunięte

Prezent dla trenera
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USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

(5) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam garaż w pobliżu 

OBI w Wałbrzychu, cena 14 tys. 

Tel: 578-917-661

(1) Sprzedam dom w Strudze 

albo zamienię na mieszkanie lub 

bliźniak w Wałbrzychu i okoli-

cach. Tel. 500 345 562

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

INNE

Samotny miły pan (75 lat) pozna 

panią w podobnym wieku, lub 

młodszą ponieważ dokucza 

mu samotność. Jest mężczyzną 

statecznym, tolerancyjnym, 

dobrze sytuowanym.  Szuka Pani 

do wspólnego życia.  Tel. 74 664 

81 30 

(5) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

SPRZEDAM

(4) Sprzedam pawilon pszczelar-

ski i sprzęt pszczelarski. Likwida-

cja pasieki. Tel. 500 345 562

KUPIĘ

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

62 m2, cena 189 000 zł tel 883 
332 727

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

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

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

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
OKAZJA okolice ulicy Andersa, 2 
pokoje, wysoki parter, ogródek, 
CO Gaz, 65 m2, cena 85 000 zł, tel 
883 334 836

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

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

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

RENOMAHOME NOWE MIASTO 
- OKAZJA !! ul. Prusa, 38 m2 , 1 
pokój, 3 piętro ,48 000 zł tel ,883 
334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 

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

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

1050 m, cena 409 000 tel 883 
332 727

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze 
piętro, rozkładowe, duży salon 
z kominkiem, ogrzewanie wę-
glowe, można przerobić na ga-
zowe, 99m2 , 129000zł. Kontakt 
694778179

Nowe Miasto, 2pokoje,pierwsze 
piętro, po kapitalnym remoncie. 
Zadbana kamienica i klatka 
schodowa,31m2,ogrzewanie 
gazowe.105 000zł. Kontakt 
694778179

SZCZAWNO ZDRÓJ, 2 poko-
je,44m2, 1 piętro, gazowe ogrze-
wanie, 120 000zł. Blisko Parku 
Zdrojowego. Stan do zamieszka-
nia . Kontakt 694778179

KUŹNICE, 2 pokoje(jeden z anek-
sem kuchennym), po kapitalnym 
remoncie. Nowocześnie wykoń-
czone. Parter ,28m2, ogrzewanie 
elektryczne.58 000zł. Kontakt 
694778179

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

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 535-416-
014 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 792-549-
757 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 kontak-
tu 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 do-
stępna 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 792-549-
757 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 WARSZ-
TAT SAMOCHODOWY Z WYPO-
SAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 
WRAZ Z NAJEMCĄ.CENA 1 500 000 
TEL. 606 97 66 30

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

OKAZJA !!! EDN-MS-3445  Do sprze-
dania 2 pokojowe mieszkania na 
Podzamczu 11-piętro, pow. 40m, 
cena 79900 tel. 883 334 486

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

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

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

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

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

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

MS-3331 Poniatów – ul. Orkana 
z ogródkiem, 1 piętro, 2 pokoje, 
66m2, do remontu. Cena 79 tys. Tel. 
883 334 481
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w Tygodniku DB 2010, 
w portalu db2010.pl, 

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

• Ogłoszenia okolicznościowe  

• Podziękowania

• Kondolencje

 • Nekrologi

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

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

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

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

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

Do wynajęcia garaż na Piaskowej 
Górze przy ulicy Wyszyńskiego, tel. 
883 334 486

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW 
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY 
MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ GÓRZE, 
LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC 
SPŁATY ZADŁUŻENIA

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

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

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Malczewskiego , 4 
pokoje, 7 piętro, balkon, 57m2, 
152 000 tel 883 334 836

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

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

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA, ul. Wrocławska 2 pokoje, 
Co gaz 38 m2 , cena 78 000, tel 
883 334 836

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

RENOMAHOME - PODZAMCZE 
ul. Poselska, 3 pokoje, 4 piętro 
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BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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

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

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

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

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

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

BON - 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 wolnosto-
jący w pięknej okolicy  o pow. 
330 m2, działka 60 arów ogrodu, 
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do 
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr: 

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

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

BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,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,przy-
tulne mieszkanie do wprowa-
dzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka, 
CO.,kominek. Cena: 40 000  zł 
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

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

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, wol-
nostojący 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 przedpo-
kojem z ogrzewaniem gazowym 
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

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

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

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

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

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

 e-mail: 
willa_nieruchomosci@wp.pl, 

www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

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

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

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

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
2 pokoje po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 38m2, po re-
moncie, co gaz, 1 piętro, cena 65 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 43tys.zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Jabłowie 40m2, parter, stan bar-
dzo dobry, 65 tys.zł. Garaż, ogród, 
74 666 42 42, 507 153 166

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy w Śródmie-
ściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co 
gaz, stan b.dobry, cena 110 tys.zł. 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

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

PILNIE POSZUKUJEMY 2 POKOI 
41m2 na Podzamczu

BIAŁY KAMIEŃ, piękne miesz-
kanie, świetna lokalizacja – Dą-
browszczaków (obecnie Monte 
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo 
wysoki parter, ciepłe mieszkanie, 
niskie koszty utrzymania, kilkuro-
dzinna kamienica, 139.900 zł, tel. 
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE. 
535-285-514

Kawalerka z ogrzewaniem miej-
skim, 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, wymienio-
ne instalacje, do wprowadzenia 
cena 155tys tel. 577-263-955

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

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

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

OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3 
POKOJE, balkon, spokojna okoli-
ca, ogrzewanie miejskie, stan do 
wprowadzenia,NOWA Cena: 145 
000 zł,  tel.530-998-374

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
Stary Zdrój-Bardowskiego, kil-
kurodzinna kamienica po grun-
townym 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 

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻ-
LIWOŚĆ 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 re-
moncie, ogrzewanie elektryczne, 
cena 99.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 

2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Rynek, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro w 3, do 
odnowienia, c.o. gaz i węglowe, 
cena 110.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, 
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – 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 DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

WILLA –  Sprzedamy 46m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 69 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 3 pokoje w 
Śródmieściu, cicha okolica 45m2, 
2 piętro, co gaz, cena 104 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 424 100.

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

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2, N.Miasto, na Chopina, 1p. 
po remoncie, co gaz, cena 129 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

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

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

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

WILLA- Sprzedamy w B.Gorcach 
na Krakowskim Osiedlu 2 pokoje, 
parter. 42m2, cena 55000zł. 74 
666 42 42, 507 153 166. 

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

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
94m2 na Podgórze, dwupoziomo-
we, stan bardzo dobry, ogród, 145 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje, 
P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 tys.zł. 
74 666 42 42, 
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

112.000zł do negocjacji Kontakt 
535-311-265

Podzamcze, 2 pokoje, 3 piętro, 
54,5m2, wysoki standard Czynsz: 
400zł Cena 165 000zł tel 577-
263-955

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

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA do 31.03.2018

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.

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

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 €.

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.

R E K L A M A

R E K L A M A


