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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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www.kasacja.info
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SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport

REKLAMA

NOWOŚCI W KREDYTOK
• PRAWNIK OK - telefonicznie i online
• POŻYCZKI Z PREMIĄ ZA POLECENIE
– otrzymasz 100 zł za każdą osobę, która skorzysta z oferty KredytOK
• RATKA SPŁATKA NA 4 MIESIĄCE – 3 miesiące wolne od spłaty kapitału!
• AUTO KASA – pożyczka pod zastaw lub na zakup auta, gotówka do 100 tys. zł
dla każdego bez względu na historię kredytową

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: wałbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

Szczegóły na str. 9 i na kredytok.pl
REKLAMA

Praca w Niemczech

MASZ KILKA
KREDYTÓW?

dla kobiet i mężczyzn

Połącz wszytkie w jeden
wygodny do spłaty. RRSO 16,1%

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

#prostezasady
Staraj się mieć tylko jedną
ratę kredytu gotówkowego.
Łatwiej zapanujesz nad
zobowiązaniami.

Jeśli masz kilka
kredytów w różnych
bankach, połącz wszystkie
w jeden, wygodny do spłaty,
kredyt konsolidacyjny
w Getin Banku.
Możesz skonsolidować wiele różnych
zobowiązań jak np.:pożyczki
i kredyty gotówkowe, zadłużenie
na karcie kredytowej, zadłużenie
w limicie w koncie

REKLAMA

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

tek!
Wyjazdy z Polski w każdy pią

KRAZ 7765

Wałbrzych, Sztygarska 10

30

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

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

• 4,99 % prowizji od kwoty konsolidowanych kredytów
• minimum formalności - wszystko podczas jednej wizyty
w Placówce Banku
• kredyty bez zaświadczeń
• Atrakcyjne oprocentowanie dla emerytów i rencistów
PLACÓWKA FRANCZYZOWA GETIN NOBLE BANK SA.
ul. Słowackiego 1 58-300 Wałbrzych tel. 726-388-593

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,1%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 24 900 zł, całkowita kwota do zapłaty 42 764,25 zł,oprocentowanie
zmienne 8,79%, całkowity koszt kredytu 17 864,25 zł (w tym: prowizja 2 145,17 zł, odsetki 12 031,10 zł, koszt ubezpieczenia 3 687,98 zł), 95 miesięcznych rat równych w wysokości po 450,15 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 15.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie kredytu uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Prowizja 4,99% dotyczy
konsolidowanych zobowiązań z innych banków oraz kwoty ubezpieczenia kredytu. Od pozostałej części kredytu jest naliczona prowizja obowiązująca w Banku na dzień zawarcia umowy.
Ostateczna prowizja od kredytu konsolidacyjnego będzie średnią ważoną tych wartości. Warunkiem skorzystania z oferty jest konsolidacja co najmniej jednego zobowiązania z innego banku.
Oferta dostępna w placówkach franczyzowych. Szczegóły i warunki oferty w tym opłaty i prowizje dostępne w placówkach franczyzowych i na getinbank.pl. Pośrednik kredytowy jest
umocowany przez Getin Noble Bank S.A. do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o kredyt konsumencki i rachunek bankowy oraz wykonywania czynności faktycznych związanych
ze wskazanymi umowami. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A
Getin Bank zwyciężył w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2017 w kategorii „Bankowość Internetowa”. Ranking dostępny na newsweek.pl.

„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
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Echa naszych publikacji

Wrogowie rozliczeń?
W numerze 9 Tygodnika DB 2010 z 8 marca
2018 roku opublikowałem felieton pt. „Dzień
hańby”, w którym bardzo
krytycznie odniosłam się

do uchwalonej 6 marca
br. ustawy degradacyjnej,
dotyczącej generałów W.
Jaruzelskiego i Cz. Kiszczaka, a w zasadzie wszystkich
oficerów i żołnierzy Wojs-

ka Polskiego sprzed 1990
roku. Według tej ustawy
wszystkim tym osobom
minister spraw wewnętrznych lub prezydent mogli „po uważaniu” odebrać

stopnie wojskowe, a nawet
wykopać ich z grobów, aby
gdzieś pod płot przenieść.
Na wieść o uchwaleniu
tego aktu Zarząd KM PiS w
Wałbrzychu zareagował ośREKLAMA

wiadczeniem (DB 2010 z 15
marca br.), w którym m.in.
napisał: „Zarząd Komitetu
Miejskiego PIS w Wałbrzychu z zadowoleniem przyjął decyzję Sejmu RP, który
uchwalił ustawę degradacyjną. Ustawa ta jest kolejnym
krokiem w drodze rozliczenia się z patologiami PRL-u.
(...) 6 marca br. zapisze się
dobrze w naszej historii.
(...). Niestety w polskim parlamencie ciągle zasiadają
osoby, wrogo nastawione
do ostatecznego rozliczenia
się z PRL-em. (...) Ich postawa jest tak obywatelska, jak
obywatelska była milicja w
latach 1944/1990”.
Jak wiadomo 30 marca
2018 roku prezydent RP
Andrzej Duda oświadczył,
że tej ustawy nie podpisze,
ponieważ „Ta ustawa jest
po prostu niesprawiedliwa. Nie możemy w Polsce
przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając
niesprawiedliwe
rozwiązania. W moim przekonaniu, nie tędy droga”. A
na dodatek prezes Jarosłąw
Kaczyński oświadczył, że „tą
sprawą” PiS nie bedzie się
już zajmował.

Jako autor wspomnianego felietonu, w którym
również o niesprawiedliwości wspominałem, zapytuję zatem Zarząd KM PiS w
Wałbrzychu, czy uważa, że
30 marca w naszej historii
zapisze się jako Dzień Hańby Narodowej i czy prezydent RP oraz poseł Jarosław
Kaczyński, jest również - jak
parlamentarzyści z opozycji - „wrogo nastawiony do
ostatecznego rozliczenia się
z PRL-em”? Bo mnie się wydaje, ba, jestem całkowicie
o tym przekonany, że prezydent RP Andrzej Duda swoim zachowaniem przyznał
mi rację. Z czego się bardzo
cieszę.
Emerytowany podinsp. policji
mgr Janusz „Bartek”
Bartkiewicz
były oficer MO w Wałbrzychu
i syn śp. dypl. płk WP

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w artykule nie
odzwierciedlają poglądów i
opinii redakcji.

Portret Pani Wiosny

W pasażu hipermarketu Tesco w Szczawnie-Zdroju, odbył się finał
VII Miejskiego Konkursu Plastycznego „Portret Pani Wiosny”,
połączony z wystawą nagrodzonych prac. Organizatorami konkursu
byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków
Polskich w Wałbrzychu, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze”, Kodak Express Super Fotograf oraz
Tesco. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci z
oddziałów przedszkolnych. Na konkurs wpłynęło 511 prac. Komisja
przyznała 12 nagród oraz 11 wyróżnień. Wystawa pokonkursowa
została zorganizowana także w PSP nr 21.

(BAS)
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Nowości w Ceramiku
W Zespole Szkół im.
M. Skłodowskiej Curie w
Szczawnie – Zdroju, czyli
popularnym „Ceramiku”,
powstanie klasa patronacka Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych
Victoria
S.A. i oddział dla młodzieży
ze spektrum autyzmu.
W dniu 20 kwietnia na terenie Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych Victoria w
Wałbrzychu planowane jest
podpisanie trójstronnego listu intencyjnego na utworzenie klasy patronackiej: technik procesów chemicznych
w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w SzczawnieZdroju, dla którego organem
prowadzącym jest Powiat
Wałbrzyski. List podpisany
będzie przez Zarząd WZK
Victoria S.A. i Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, przy kontrasygnacie Ministra Edukacji
Narodowej Anny Zalewskiej,

która przyjeżdża do Wałbrzycha specjalnie na to wydarzenie.
Współpraca między Zespołem Szkół w Szczawnie –
Zdroju a WZK Victoria zrodziła
się w ramach współpracy obu
podmiotów na płaszczyźnie
Klastra Edukacyjnego, który
działa przy WSSE Invest Park
w Wałbrzychu.
- Pani Minister przywiązuje bardzo dużą uwagę do
rozwoju szkolnictwa zawodowego - mówi wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski. - Podczas Kongresu Powiatów „
Dobry zawód” we Wrocławiu minister Anna Zalewska przedstawiła założenia
rozwoju szkół zawodowych
i większego wpływu przedsiębiorców na kształcenie
zawodowe. To bardzo dobre
rozwiązania,
wyczekiwane
od lat. Szkolnictwo zawodowe zostało zniszczone w

latach dziewięćdziesiątych,
kiedy to zlikwidowano szkoły
przyzakładowe, ograniczono
możliwość odbywania zajęć
praktycznych w zakładach
pracy, zamykając młodzież
w Centrach Kształcenia Praktycznego, czy warsztatach
szkolnych, pozbawiając ich
tym samym możliwości poznania specyfiki pracy w
zakładach pracy. Osobiście
kibicuję Pani Minister, aby
proponowane założenia zostały w pełni zrealizowane. Na
to - niestety - potrzeba czasu.
Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że bez ich udziału, zaangażowania finansowego, nie
ma szans na pojawienie się
na rynku wykwalifikowanych
pracowników, których na dziś
bardzo brakuje – dodaje wicestarosta.
Zespół Szkół w Szczawnie
– Zdroju, poza nowym kierunkiem pod patronatem WZK

Minister Edukacji Anna Zalewska weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia
pomiędzy WZK Victoria a Powiatem Wałbrzyskim.
Victoria, zaprasza również
od września 2018 r. młodzież
z orzeczeniem o spektrum
autyzmu. – Uruchomiony zostanie oddział specjalny, skierowany właśnie do tej grupy
młodzieży, która - posiadając

orzeczenie o spektrum autyzmu - nie może kontynuować
nauki w naszym regionie, albowiem żadna szkoła takich
kierunków nie oferuje. Zapraszamy do klas informatycznych, gdzie młodzież może

zdobyć kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę po zakończeniu edukacji - mówi Jolanta Ozimek, dyrektor Zespołu
Szkół im. M. Skłodowskiej –
Curie w Szczawnie - Zdroju.

Podobne akcje prowadzone są w całym kraju,
gdyż w sezonie godowym

giną pod kołami ogromne
ilości żab, a są one w Polsce
pod ochroną. Akcja w Zagó-

rzu Śląskim potrwa do końca
kwietnia.

(GŁ)

Chronią żaby w Zagórzu Śląskim
17 kwietnia 2018 roku w
Zagórzu Śląskim, w okolicach jeziora Bystrzyckiego,
na odcinkach drogi powiatowej nr 3371 D oraz drogi
powiatowej nr 3373 D rozpoczęła się akcja rozstawienia zabezpieczeń uniemożliwiających wkraczanie
płazów na jezdnię. Działania te podejmowane są od
2015 roku i mają na celu zabezpieczenie płazów, będących w Polsce pod ochroną,
przed rozjeżdżaniem ich
przez samochody.
W tym regionie zidentyfikowano występowanie głównie 2 gatunków chronionych:
ropuchy szarej i żaby trawiastej, które zaczynają okres
rozrodu i przez 2- 3 tygodnie
tłumnie przemieszczają się
przez ruchliwą jezdnię, kierując się w stronę zbiornika

wodnego w celu złożenia
skrzeku. Akcja prowadzona
jest wspólnie przez Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu,
Nadleśnictwo Świdnica oraz
Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska we Wrocławiu,
przy wsparciu ze strony Gminy Walim, Klubu Przyrodników i wałbrzyskiego oddziału
Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody w Polsce.
- Akcję ochrony płazów
prowadzimy od 2015 roku, po
przeprowadzonej wspólnie z
Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska i Klubem Przyrodników wizji lokalnej, w
trakcie której stwierdziliśmy
śmierć blisko 500 żab z chronionych gatunków, rozjechanych przez samochody w
trakcie migracji przez drogę.
Podjęliśmy zatem działania
prewencyjne, polegające na

rozstawianiu - w miejscach
największej migracji - płotków z agrowłókniny i folii oraz
wkopywanie wiaderek, w których gromadzą się płazy i kilka
razy dziennie są przenoszone
przez drogę do zbiornika
wodnego. Materiały dostarcza Nadleśnictwo Świdnica,
natomiast Powiat Wałbrzyski
zapewnia brygadę drogową,
która montuje te instalacje i
na zmianę z członkami Straży Ochrony Przyrody będzie
regularnie przenosić nagromadzone żaby przez jezdnię.
Racjonalne i odpowiedzialne
korzystanie ze środowiska
naturalnego, a także ochrona
przyrody są dla nas ważnymi
zagadnieniami. W 2017 roku
w trakcie trwania akcji przeniesiono w ten sposób ponad
1300 żab – wyjaśnia starosta
Jacek Cichura.

(GŁ)
REKLAMA

ul. B. Chrobrego 2/1
w Wałbrzychu
793-793-005
lub 531-483-291

KREDYT KONSOLIDACYJNY
na spłatę innych kredytów

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
do 25 tys na 48 miesięcy
- wiele ofert w 1 miejscu
- decyzja w 10 min
Szanowni klienci
zmieniamy godziny pracy naszego biura
w poniedzialek, wtork, czwartek od 9:00 do 16:00
W środę pracujemy do godziny 17:00
piatek od 9:00 do 14:00
Zapraszamy
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Hospicjum to też życie
Żonkilowa kwesta, bal
i koncert charytatywny to
działania na rzecz wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana
Pawła II, organizowane
w tych dniach w gminach
Aglomeracji Wałbrzyskiej. A
każdy może wspomóc działalność tej placówki, przekazując 1 proc. podatku.
- 13 kwietnia, po raz drugi
w wałbrzyskim hospicjum rozpoczęliśmy Żonkilową Kwestę
“Pola Nadziei”. Przez tydzień
w Wałbrzychu i gminach powiatu wałbrzyskiego zbieramy
datki na rzecz osieroconych
dzieci oraz na rehabilitację
nieuleczalnie chorych. W akcji
bierze udział wielu młodych
wolontariuszy z wałbrzyskich
szkół oraz osoby publiczne –
mówi wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński,
który także włączył się w zbiórkę pieniędzy.
Po inauguracji kwesty w
siedzibie wałbrzyskiego hospicjum rozstrzygnięty został
konkurs „Anioł Hospicjum”.
Wicewojewoda , wraz z prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w
Wałbrzychu Renatą Wierzbicką oraz zastępcą prezydenta
Wałbrzycha Zygmuntem No-

waczykiem, wręczyli nagrody
laureatom, którymi w tym
roku zostali: Martin Ring (PSP
26 w Wałbrzychu), Wiktoria
Tyborska (PSP 26 w Wałbrzychu), Wiktoria Jankowska
(PSP 15 w Wałbrzychu), Alicja
Gniatkowska (PSP 37 w Wałbrzychu), Daniel Piotrowski
(PSP 37 w Wałbrzychu) oraz
wyróżnienia, które otrzymali:
Gabriela Paterek (PSP 28 w
Wałbrzychu), Adrian Zieliński
(PSP 10 w Wałbrzychu), Mateusz Drubko (PSP 5 w Wałbrzychu), Emil Wójcik (PSP
10 w Wałbrzychu) oraz Kamil
Drzeżdżon (PSP 15 w Wałbrzychu).

To będzie bal
- Mamy przyjemność zaprosić państwa na coroczny
Bal Charytatywny na rzecz
wałbrzyskiego
hospicjum.
Byłoby nam ogromnie miło,
gdyby zechcieli państwo
wspomóc naszą instytucję i
przyjąć nasze zaproszenie.
Może to być dobra okazja do
miłego spędzenia czasu w
gronie znajomych, integracji z pracownikami. Cena za
bilet – 150 zł/os. Już ponad
20 lat pomagamy chorym w
zaawansowanej fazie cho-

roby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom
osieroconym. W 2017r. pod
naszą opieką było ponad
750 pacjentów w hospicjum
domowym i stacjonarnym.
Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. Opiekujemy
się rodzinami i osieroconymi
dziećmi. Pod naszą opieką
jest 45 rodzin. Finansujemy
wyjazdy wakacyjne dla dzieci
i rodzin. Zakupujemy również
odzież i wyprawki szkolne.
Od 2016r. opiekujemy się
również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z
obszaru gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
Finansujemy
rehabilitację dla tych dzieci
oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Pod nasza opieką
w 2017r. było 50 dzieci. Tylko
dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować
opiekę na odpowiednim poziomie - podkreśla Renata
Wierzbicka.
Bal
odbędzie
się
21.04.2018 roku o godzinie
20.00 w restauracji Maria w
wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko. Podczas balu została
zaplanowana licytacja dzieł
sztuki i przedmiotów znanych
osobistości z Polski. Dochód z

Laureaci konkursu „Anioł Hospicjum”.
licytacji zostanie przekazany
dla podopiecznych hospicjum. Bilety w cenie 150 zł od
osoby można kupić w sekretariacie hospicjum w godzinach od 8.00 do 15.00.

Koncert w Starych
Bogaczowicach
Na 21 kwietnia zaplanowany także został w Starych
Bogaczowicach trzeci Koncert Charytatywny na rzecz
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.
- Społeczny Komitet „Solidarni z Wałbrzyskim Hospicjum” przy Gminnym

Komfort Kuchnie
– nowe meble na wiosnę
Chcesz coś zmienić na
wiosnę? Odnów serce swojego domu i zmień meble
kuchenne!
W kuchni skupia się pozytywna energia domu. W
kuchni tworzy się przyjazna
atmosfera. I w kuchni powstaje to co najpyszniejsze.
Co zrobić by było to miejsce
wyjątkowe i na wiosnę dodawało nowej, dobrej energii?
- Zapraszamy do Komfort
Kuchnie – profesjonalnego
studia mebli kuchennych z
siedzibą przy ul. Długiej 39
w Wałbrzychu, które oferuje swoim klientom szerokie
spektrum różnorodnych rozwiązań systemów kuchennych wykonywanych pod
wymiar. Profesjonalne studio mebli kuchennych Komfort Kuchnie współpracuje
m.in. z Wolsztyńską Fabryką
Mebli, oraz niemieckimi firmami Nobilia i Sachsen Kuchen. Dzięki wieloletniemu

Ośrodku Pomocy Społecznej
w Starych Bogaczowicach
informuje, że w ramach pozwolenia na zbiórkę (Zbiórka
publiczna 2015/402/OR o nazwie “Wspomóż Hospicjum” –
długoterminowa) organizuje
po raz trzeci Koncert Charytatywny na rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział w Wałbrzychu. Koncert odbędzie się 21 kwietnia
2018 r. w Sali Rady Sołeckiej
w Starych Bogaczowicach.
Początek koncertu o godz.
16.00 – już dziś serdecznie
zapraszamy wszystkich ludzi
o dobrym sercu. W trakcie imprezy, podobnie jak w latach

ubiegłych, przeprowadzone
zostaną loterie fantowe oraz
liczne licytacje „dzieł sztuki”. Koncert uświetni Zespół
„RomanS Band”. Wszystkich,
którzy mogą lub chcą włączyć
się w pomoc przy organizacji bardzo prosimy o kontakt
lub bezpośrednio przynoszenie darów na loterię do OPS.
Kontakt: wszyscy pracownicy
OPS – 74 8452 730 – zachęcają organizatorzy ze Społecznego Komitetu „Solidarni z
Wałbrzyskim Hospicjum” przy
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach.
(RED)
REKLAMA
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ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
doświadczeniu firma sprosta
najbardziej wygórowanym
wymaganiom
klientów,
którym zapewnia swobodę
w procesie tworzenia ich
wymarzonej kuchni. Dodatkowym atutem firmy jest aż
pięcioletnia gwarancja udzielana na cały asortyment.
Wszystkich, którzy cenią
sobie najwyższą jakość pro-

duktu i najwyższe standardy
obsługi klienta, zapraszamy
do profesjonalnego studia
mebli kuchennych Komfort
Kuchnie przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu oraz do kontaktu pod numerami: 74 066 03
39 i 601 77 13 57 zapraszają
właściciele Studia Mebli Kuchennych Komfort Kuchnie
w Wałbrzychu.
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Nowe centrum przesiadkowe
Po wielu latach popadania w ruinę w końcu zabytkowy dworzec kolejowy
Wałbrzych
Szczawienko
doczekał się remontu i dziś
służy jako nowoczesne centrum przesiadkowe. Do odnowionej stacji dojeżdżają
autobusy reaktywowanej
linii nr 1.
- Dworzec kolejowy Wałbrzych Szczawienko ma 165
lat, a na remont kapitalny
czekał lat 38 i dziś wygląda
przepięknie! Razem z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, Dyrekcją
PKP Nieruchomości i PKP PLK,
samorządowcami Aglomeracji Wałbrzyskiej, radnymi
i mieszkańcami Wałbrzycha
uroczyście dokonaliśmy symbolicznego otwarcia obiektu.
Niezwykle ciekawy rys historyczny przedstawił Rafal
Wiernicki. Kolejny obiekt w
naszym regionie, który - zamiast zburzyć - udało się
odtworzyć! Przypomnę, że
kolejowa linia 274 Wrocław
- Zgorzelec w latach 20052017 „wchłonęła” około 645
mln. zł. Sam remont dworca
na wałbrzyskim Szczawienku pochłonął przeszło 6 mln.

zł z budżetu miejskiego i
środków Unii Europejskiej.
To kolejna inwestycja, która
- oprócz potrzeb lokalnych wpisuje się w rządowy plan
renowacji linii kolejowej nr
274. W okręgu wałbrzyskim
za nami przebudowa stacji
Wałbrzych Szczawienko i
Świebodzice, wkrótce ruszy
budowa nowego przystanku kolejowego Wałbrzych
Centrum, a w planach jest remont stacji Wałbrzych Główny – wylicza Kamil Krzysztof
Zieliński, wicewojewoda dolnośląski.

Wraz z otwarciem centrum
przesiadkowego Wałbrzych
Szczawienko, uruchomiona
został nowa linia komunikacji
miejskiej. Trasa przejazdu autobusów linii nr 1 poprowadzi
ulicami: Stacyjną (dworzec
Wałbrzych Szczawienko) –
Wrocławską – Lelewela – Gagarina – Wieniawskiego – al.
Podwale – Gagarina – Lelewela – Wrocławską – Stacyjną
(dworzec Wałbrzych Szczawienko). Godziny odjazdów
nowego połączenia dostosowane zostały do rozkładu
jazdy pociągów relacji: Wał-

Do stacji Wałbrzych Szczawienko dojeżdżają autobusy linii nr 1.

Imponujący hall zabytkowego dworca Wałbrzych Szczawienko.
brzych - Wrocław. Autobus
kursować będzie we wszystkie dni tygodnia od godz.
4:43 do godz. 22:05.
Z kolei od 1 kwietnia 2018
r. pasażerowie, oprócz funkcjonującego już miesięcznego Biletu Zintegrowanego
Wałbrzych, mogą korzystać
z oferty biletu wieloprzejazdowego do „Biletu Zintegrowanego Wałbrzych Jednorazowego Tam i Powrót”.
Oferta kierowana jest do pasażerów Kolei Dolnośląskich
oraz pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej
organizowanej przez Gminę
Wałbrzych – ZDKiUM. Bilet

wieloprzejazdowy do „Biletu Zintegrowanego Wałbrzych Jednorazowego Tam
i Powrót” stanowi integralną część biletu kolejowego
wydawanego przez Koleje
Dolnośląskie SA. Bilet ten w
dniu swojej ważności uprawnia jego posiadacza, zgodnie
z wpisem na bilecie, do jednego przejazdu pociągiem
Kolei Dolnośląskich SA w
relacji „tam/powrót” oraz do
nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach
komunikacyjnych, w okresie
ważności biletu w publicznym transporcie zbiorowym,
świadczonym środkami trans-

portu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych. Bilet Zintegrowany
Jednorazowy Wałbrzych Tam
i Powrót ważny jest w dniu na
nim wskazanym – od godziny
00:01 do godziny 24:00. Cena
biletu normalnego wynosi 7
zł, a ulgowego 3,50 zł. Bilety
można nabyć w pociągach i
autobusach Kolei Dolnośląskich, we wszystkich Biurach
Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich i kasach biletowych
Kolei Dolnośląskich oraz we
wszystkich kasach biletowych
przewoźnika „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
(RED)
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Długa droga daleka...
Janusz
Bartkiewicz

Represjonowani emeryci,
byli funkcjonariusze służb
mundurowych III RP, w tym
kilkadziesiąt osób z regionu wałbrzyskiego, którzy z
wielką nadzieją odwoływali
się do Sądu Okręgowego
w Warszawie od decyzji
ZER MSWiA, którymi zostali
ograbieni z rent i emerytur należnych im na mocy
obowiązującej
(jeszcze!)
Konstytucji RP i uchwalonej w 1994 roku ustawy
emerytalnej funkcjonariuszy. Liczyli na to, że sąd ten
będzie na tyle kumaty, że
sam spostrzeże, iż pisowska ustawa represyjna jest
niezgodna z konstytucją i
na tyle odważny, że przepisy tej najwyższej polskiej

ustawy nie będzie się bał
zastosować, na mocy wyrażonej w art. 8 Konstytucji
RP zasady jej nadrzędności
i bezpośredniego stosowania. I srodze się zawiedli, albowiem sąd ten postanowił
skierować do pisowskiego
organu, zwanego Trybunałem Konstytucyjnym, zapytanie prawne, czy faktycznie ustawa ta (nazwana nie
wiadomo dlaczego dezubekizacyjną) jest niezgodna
z ustawą najwyższą, tak jak
to podnosili skarżący się represjonowani obywatele RP
drugiego, a może nawet już
i trzeciego sortu. I - aby było
wesoło (zapewne nie represjonowanym) - do zapytania
owego dołączył swe własne
uzasadnienie, w którym wykazał nic innego jak to, że
ustawa ta jest niezgodna
nie tylko z Konstytucją RP,
ale także narusza wiele międzynarodowych konwencji,
które Polska podpisała, wobec czego obowiązana jest

REKLAMA

ich przestrzegać. Jednym
słowem: ustawa rażąco narusza nie tylko polskie prawo, ale także prawo międzynarodowe, o czym sąd wie,
ale musi zapytać, czy wie
akurat dobrze...
Tym kuriozalnym pociągnięciem sąd załatwił na
cacy wszystkich tych, którzy
w nim upatrywali sprawiedliwości, bo takie zapytanie
spowodowało, iż wszystkie
skargi na decyzje MSWiA
nie będą mogły być rozpatrzone do czasu, aż pisowski
organ zwany Trybunałem
Konstytucyjnym, na zadane
mu pytanie, udzieli odpowiedzi. A magister prawa,
żona znanego TW „Wolfganga”, którą inny magister
prawa niezdolny do zdania
aplikacji
prokuratorskiej,
posadzony na stołku ministra sprawiedliwości przez
posła, który maturę uzyskał
nielegalnie, do wydania
wyroku się nie śpieszy. I już
wiadomo, że wspomniany
REKLAMA

pisowski organ (zwany Trybunałem Konstytucyjnym)
nad sprawą represjonowanych pochyli się dopiero za dwa lata. Ja już dziś
publicznie
oświadczam,
że ogłosi on, iż ustawa represyjna jest z Konstytucją
RP zgodna jak najbardziej.
Zastanawiam się dlaczego
ogłoszenie efektów intelektualnego wysiłku tego gremium ma nastąpić dopiero
po tak długim czasie? Czyżby chodziło o zablokowanie
możliwości skargi do Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości, albowiem
- jak chyba powszechnie
wiadomo - rozpatruje on
skargi tylko w przypadku,
kiedy sądowa droga krajowa została wyczerpana? No
cóż, trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość i poczekać
na wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu, do którego
17 października 2017 roku
zwrócił się przedsiębiorca z
Tychów Marek Jarocki, który
we wniesionej skardze podniósł naruszenie jego prawa
do sądu, polegające na obsadzeniu „Trybunału Konstytucyjnego” przez osoby,
które nie są sędziami. Marek
Jarocki napisał m.in. „zarzucić należy, że orzeczenia (…)
wydały osoby nie mające
statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, lecz
uzurpatorzy nominowani
przez aktualne władze do
pełnienia funkcji sędziego.”
Już wiadomo, że 16 lutego
br. skarga została przyjęta
do rozpoznania i jeżeli ETPC
przyzna mu rację, to wówczas z tzw. wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie zgodności ustawy
represyjnej z Konstytucją
będzie można wrzucić na
śmietnik i żądać od władz
PiS i jego parlamentarzystów wysokich (bardzo wysokich) odszkodowań za
naruszenie dóbr materialnych i osobistych każdego
represjonowanego, co spowoduje, że pójdą z torbami.
No i oczywiście żądać też
od sądu, aby niezależnie od
tego, co ten pisowski organ
zwany Trybunałem Konstytucyjnym orzeknie, wszcząć
postępowanie w sprawach
złożonych odwołań od de-

cyzji ZER MSWiA, zgodnie
z obowiązującym (jeszcze)
prawem krajowym.
Nie czekając jednak na
możliwość takiego rozwiązania, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Bogusław Liberadzki, Krystyna
Łybacka oraz Janusz Zemke
(wszyscy z SLD) zwrócili się
do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera z pismem,
które podkreśla problem
obcięcia emerytur funkcjonariuszom mundurowym
w Polsce. Działanie to było
pokłosiem konferencji pt.
„Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i
żołnierzy w Polsce”, która
odbyła się Parlamencie Europejskim 28 lutego 2018
r. z inicjatywy SLD i Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP. Sprawę
przed tym gremium referował członek SLD i Komitetu
Protestacyjnego FSSM RP
- Andrzej Rozenek. W efekcie działań wspomnianej
trójki eurodeputowanych,
5 kwietnia 2018 r. Jean-Claude Juncker poinformował ich, iż komisja zbada
sprawę obcięcia emerytur
mundurowych w Polsce, a
osobą odpowiedzialną za
ten proces będzie komisarz ds. zatrudnienia, spraw
społecznych, umiejętności
i mobilności pracowników
– Marianne Thyssen, która
po analizie sytuacji udzieli
- w imieniu Komisji Europejskiej - oficjalnej odpowiedzi. Jest zatem szansa,

iż PE zmusi posła Jarosława, aby zarządził zmianę
prawa i oddał ograbionym
i represjonowanym to, co
im należne, albowiem w
2009 roku Trybunał Konstytucyjny, który zatwierdził
pierwszą ustawę represyjną uchwaloną przez PO i
PSL przy pomocy PiS, zastrzegł w uzasadnieniu, że
już żadne represje wobec
emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych
stosowane być nie mogą.
A wyrok TK obowiązuje
wszystkie polskie władze, z
Sejmem włącznie. Tak więc
koledzy i koleżanki ze służb
mundurowych RP, ”bagnet
na broń, długa droga, daleka przed nami”, jak śpiewali
warszawscy powstańcy idący bić faszystowską zarazę.
www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. Z ostrożności procesowej od razu oznajmiam,
że przytoczona fraza powstańczej piosenki nie ma
charakteru nawoływania do
stosowania przemocy. To
tylko taka alegoria, a tym,
którzy tego nie rozumieją,
radzę zajrzeć do stosownych słowników i almanachów.
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w artykule nie
odzwierciedlają poglądów i
opinii redakcji.
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Wałbrzych Rock Fest
Wałbrzych Rock Fest
vol.6. Po 5 udanych edycjach pod szyldem Rock Festu zapraszamy na kolejną.
21 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua
Zdrój wystąpią: Kult, Lao
Che, Hunter, Department.
Rock Fest to impreza
która miała swój początek
w Świebodzicach w marcu
2012 roku. Weszła już na stałe do kalendarza imprez na
Dolnym Śląsku i staje się coraz bardziej rozpoznawalną
marką na muzycznej mapie
Polski. Rock Fest to 7 godzin
muzyki i emocji. Z roku na
rok rozwija się forma festiwalu i lista wykonawców występujących na scenie. Impreza
ma kilkuletnią tradycję, ale
już ściąga fanów muzyki z
całego kraju. Co roku występują zespoły prezentujące
różne style, z czołówek ogólnopolskich list popularności.
Szansę występu otrzymują
także młodzi i zdolni – jeden zespół wybrany spośród
wszystkich zgłoszonych na
konkurs kapel.
Kult zaprezentuje się na
Rock Fest już po raz drugi.

Od przeszło 30 lat zespół założony przez Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteskę nie
traci popularności. Buntownicze i antysystemowe teksty Kazika poruszają ważne
problemy związane z naszą
tożsamością,
porządkiem
społecznym, czy wiarą. Kult
cały czas przyciąga na swoje
koncerty rzesze wiernych fanów.
Lao Che to płocki zespół
założony w 1999 roku. Od tej
pory wydali 6 albumów, ciągle poszukują nowych form
artystycznego wyrazu i trzeba im przyznać że robią to
doskonale. Ich muzyka łączy
w sobie elementy rocka, hip
hopu, elektroniki, czy funka.
Nowa płyta Lao Che ukazała
się w lutym 2018 roku i nosi
tytuł ”Wiedza o społeczeństwie”. Efekty specjalne do
płyty nagrywane były w Wałbrzychu w zamku Książ. Za
produkcję płyty odpowiadają
Piotr Emade Waglewski oraz
Filip Wieża Różański. Do Lao
Che dołączył nowy muzyk
Karol Gola znany między innymi z zespołów Pink Freud i
Jazzombie.

Hunter będzie promował
nową studyjną płytę zatytułowaną „Niewolność”. Album
ten spotkał się ze świetnym
odbiorem wśród fanów zespołu. Podczas koncertu usłyszymy nie tylko premierowe
utwory ale i te starsze, te na
które najbardziej czekamy.
Nowa płyta jest kolejnym krokiem naprzód w ich muzycznej karierze. Utwory zarówno
muzycznie jak i tekstowo są z
jednej strony syntezą wcześniejszych oraz częściowym
powrotem do korzeni, a z

drugiej zupełnie nowym kierunkiem.
Department to zupełnie
nowa nazwa na polskiej scenie, pojawili się dość niespodziewanie i mamy nadzieje
że mocno zaznaczą swoją
obecność! W składzie zespołu gitarzysta Wojciech Jankiel
Moryto, basista Paweł Nafus,
wokalista i gitarzysta Roman
Bereźnicki i pałker Michał
Beraznicki. Ich debiutancki
album ukazał się 21 kwietnia
2017 roku. Gitary, perkusja i
wokal są zestawione z nowo-

czesna elektroniką, z która to
ekipa Department szeroko,
wręcz pioniersko jak na warunki polskie eksperymentuje. Klimat jaki zaserwował
Department to nie jedyna
forma stylistyczna, można
bowiem na krążku odnaleźć
też nawiązania do stylistyki muzycznej lat 80 i 90 XX
wieku. Album zatytułowany
„Breakaway
Cywilization”
w swoich treściach porusza
problemy cywilizacji, która
wkracza w naszą codzienność coraz bardziej ekspan-

sywnie. Artyści dotykają
kwestii zagrożeń wynikających z manipulacji mediów,
geotechnologii, psychotechniki i polityki globalnej. Producentem płyty jest Paweł
Nafus i Wojciech Moryto,
oficjalnym
dystrybutorem
Universal Music Polska.
Bilety dostępne w sprzedaży w Hotelu Aqua Zdrój
(tel. 74 660 93 00) oraz online na www.ticketmaster.pl.
Szczegółowe informacje na
www.aplauzplanet.pl.
(RED)
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WIELKA PROMOCJA LAST MINUTE - AŻ 880 PLN TANIEJ !!!
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

WEEKEND MAJOWY - WYCIECZKA OBJAZDOWA PO GRECJI

TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 190 € 1000 PLN + 190 € 550 PLN + 190 € - OSTATNIE 8 MIEJSC

WIELKA PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW DB 2010
1 DZIEŃ: Wyjazd ok godz. 16.00. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji.
2 DZIEŃ: Przyjazd w godzinach wieczornych na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Meteory - klasztor; Tempi - kościółek Św. Paraskewi; wytwórnia ikon - proces powstania. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Ateny - Akropol z przewodnikiem (Świątynia Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon
Herodesa Attykusa); Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa – Olimpejon, Zappeion, Stadion Olimpijski Kalimarmaro, Plac Syndagma, Grób Nieznanego
Żołnierza, Plaki, Agora Rzymska, Wieża Wiatrów, Agora Grecka; przejazd nad Kanałem Korynckim. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Myken – Brama Lwic, grobowiec Agamemnona, muzeum, wykopaliska; Navplio; Epidavros amﬁteatr. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: rejs statkiem po Kanale Korynckim. Zwiedzanie starego Koryntu Akrokorynt. Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Mistry - średniowieczne miasto, położone na zboczach gór Tajget - miejsce to posiada status
muzeum. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Delfy - Marmara (Sanktuarium Ateny, Tolos); źródło Kastalskie, Święty Okręg (ruiny świątyni Apollina, Skarbiec
Ateńczyków, teatr), muzeum – z woźnicą z Delf; Termopile - pomnik króla Leonidosa. Wieczór GRECKI z konsumpcją, nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W programie na trasie: Saloniki: Łuk Galeriusza, Rotunda, bizantyjskie świątynie (Bazylika św.
Demetriusza, Agia Soﬁa), Biała Wieża, pomnik Aleksandra Wielkiego; Dalszy przejazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: Powrót do kraju w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu w pokojach
2, 3 i 4 os. z łazienkami,
• wyżywienie HB,
• ubezpieczenie NNW, KL, bagażu,

•
•
•
•

opiekę pilota na trasie,
taksy klimatyczne,
wszystkie opłaty miejscowe,
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingów,
przewodników lokalnych - koszt 110 €,
• składki na TFG - 10 PLN/osobę,
• wydatków własnych.
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Przy niedzieli
Stanisław
Michalik

Niedziela, to taki dzień tygodnia, w którym człowiek od
samego rana czuje się świątecznie. Rano myje się dokładniej niż zwykle, goli i przystrzyga baki, pokrapia perfumami,
wdziewa świeżą koszulę, siada
do śniadania jakiś taki uśmiechnięty…
Odkąd tylko ludzie posiedli
umiejętność mówienia, odtąd
starali się robić to coraz piękniej. Można powitać żonę w
niedzielny poranek: cześć kochanie, dobrze dziś wyglądasz,
ale to nie to samo co powiedzenie: jesteś jak śnieżyczka skąpana ranną rosą w blasku wschodzącego słońca, promieniejesz
uśmiechem. I od razu robi się w
domu jak w operetce.
- Ależ ta kawusia dzisiaj jest
pachnąca, a pianka aż łaskocze
po gardle. Ślicznie ci w tej podomce i jak masz głowę w papilotach. Mogłabyś tak nawet
do kościoła…

REKLAMA

Człowiek stara się być przymilny, dowcipny. „Rozśpiewałby się w głos, jak ta wilga, jak
ten kłos”. Gdzieś tam odżywa w
pamięci fragmencik strofy Maryli Wolskiej, poetki młodopolskiej, autorki „Dzbanka malin”
stylizowanego na wzór poezji
ludowej. Ale kto dziś o niej pamięta. „Gdyby ludzie byli tacy,
jako drzewa, jako ptacy”. Niestety ludzie są tacy jacy są.
Rozbijają się często po świecie w poszukiwaniu raju, by po
jakimś czasie zdać sobie sprawę z tego, że człowiekowi wystarczy ten raj za oknem u siebie. Trzeba go umieć dostrzec
i docenić i żadne osiągnięcia
techniki, ulepszenia i unowocześnienia nie potrafią zastąpić tego cudu, którym może
nas obdarować matka natura.
Świat się zmienia, idzie z postępem. Wszechogarnia go elektronika, informatyka, internet.
Idolami są wyperfumowani
przez media celebryci. Każdy
młodzieniec marzy o tym, by
jego dziewczyna była jeśli już
nie Miss Polonią, to co najmniej
Natalią Siwiec, najsłynniejszą
w Polsce boguszowianką, albo
którąś z triumfatorek „tańca z
gwiazdami”. Gdzieś umknęły

w czasie zaprzeszłym te ideały i
te marzenia, które przyświecały
dawnym pokoleniom. Ale czy
aby na pewno?
Oto fragment „Nowenny,
czyli dziewięćdziesiąt dziewięć
dytyrambów o szczęściu” poety z przełomu wieków XIX i XX,
Jana Lemańskiego (przy okazji
tego tytułu zwróćmy uwagę,
że końcówka przy cenach produktów w naszych marketach,
„99”, nie jest wcale pomysłem
dzisiejszych specjalistów od
marketingu). Spójrzmy, jakie
warunki winna spełnić przyszła
małżonka, by dać wymarzone
szczęście mężczyźnie:

Kadzę wszystkim, bo kadzidło
Jeszcze nikomu nie zbrzydło.

„Żeby na kuchni się znała,
I na me zdrowie chuchała.
Daj taką żonkę mi Ałła.

Oto szczęścia abecadło:
Kuchnia, gdzie się warzy jadło,
I jadalnia, gdzie je stadło.”

Higienicznych docieczeń,
Żeby grunt znała i leczeń,
I smaczną piekła mi pieczeń.

Rozejrzałem się wokół siebie. Tak, wiem dlaczego dziś w
ten pogodny niedzielny poranek jestem taki „śpiewający”.
Właśnie mój „idealik” podsuwa mi pachnące pieczywo,
czuję zapach świeżo zaparzonej kawy ze śmietanką. W
promieniach słonecznych zabłysła politura mebli, zwłaszcza ten tapczan wyściełany
powłoką skóropodobną, pękate fotele, biel ażurkowych
firan, zwisający abażur, butelka „Kadarki” z najtańszego na
świecie marketu „Biedronka”
w cenie 9,99 zł, zerkająca na
nas z otwartego barku. „Oto
szczęścia abecadło”. I kto tu
mówi, że tak wiele się zmieniło w porównaniu do dawniejszych czasów? Zmienia
się tylko zewnętrzna szata,
a wewnętrzne sedno natury
ludzkiej pozostaje wciąż takie
same. Nil novi sub sole (nic
nowego pod słońcem).
I tym pogodnym akcentem
kończę moje świąteczne medytacje. Mam nadzieję, że nie
zmąciły one uroku niedzielnego poranka, a na osłodę
dodam jeszcze maleńką triadę
pt. „Staruszkowie” z tomiku
„Czyhanie na Boga” Juliana
Tuwima:

Znająca się na kredensie,
Na jarzynach, cieście, mięsie.
Gdy znasz taką - to żeń się…”
A oto inne jeszcze pragmatyczne wskazówki pozwalające żyć spokojnie i czuć się szczęśliwym:
„Pierwsze takie mam prawidło:
REKLAMA

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami
Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim
grodzkim

(IV)”

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez
pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do określonych grup
bezrobotnych, tj.: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich
kwaliﬁkacjach, a także powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z konkretnej oferty
aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych. Wśród dostępnych instrumentów rynku pracy wyróżnić można:
staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia
indywidualne, jak również prace interwencyjne.

Deklamuję słówka czułe,
Bardzo radzę tę regułę,
Chceszli zgodnie żyć z ogółem,
Czczę grosz. Dobra to maksyma,
Za grosz - wszystko się otrzyma;
Bez groszy - niczego nie ma.
Szczęście w firanek ażurze;
Szczęście w mebli politurze;
Szczęście w lampy abażurze.
Domek, niby małży koncha.
W domku-konsze małża-żonka
Przylepiona do mał –żonka.

„Patrzymy sobie na ulicę, przez wpółotwartą
okiennicę.
W czułka całujem cudze dziatki i podlewamy w
oknach kwiatki.
Żyjemy sobie jak Bóg zdarzy, zrywamy kartki z
kalendarzy.”

Miłej niedzieli. Niech nas łączy, nie dzieli!

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania
z niniejszego wsparcia. Szczegółowych informacji
w ww. zakresie udzielają pracownicy Urzędu.
Ponadto wszelkie komunikaty dostępne są
na bieżąco na stronie internetowej www.urzadpracy.pl

Redakcja nie odpowiada
za przedstawione dane, opinie
i stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
artykule nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

Atrakcje dla każdego

Park Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju jest gwarancją
udanej zabawy dla całych rodzin. Do dyspozycji są: tor saneczkowy,
zjazd na pontonie, karuzela rotondo, hulajnoga i deskorolka górska.
W parku linowym czekają trasy zróżnicowane pod względem poziomu
trudności: „Maluch”, „Junior”, „Standard”, „Extremum”, „Tyrolka”
oraz wieża wspinaczkowa. Bardzo konkurencyjne ceny sprawiają, że
atrakcje Parku Aktywności są praktycznie na każdą kieszeń.

(KS)

Laur dla urzędu
Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny-Zdroju,
otrzymał
certyfikat potwierdzający
przyznanie Lauru Społecznego Zaufania Urzędowi
Miasta w Jedlinie-Zdroju.
- Jest to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Instytut Badań Marki za rzetelność,
najwyższą jakość oferowanych usług oraz wysoki standard obsługi klienta. Laurem
Społecznego Zaufania honorowani są - na podstawie zgłoszeń klientów i konsumentów
- przedsiębiorstwa i instytucje

publiczne, które otrzymały
pozytywne opinie odbiorców
ich usług, na okres jednego
roku od daty przyznania. Ten
zaszczytny certyfikat został
przyznany Urzędowi Miasta
Jedlina-Zdrój jako wyraz uznania za wysoki standard i jakość
oferowanych usług, stanowiąc swoistą rekomendację
i zapowiedź dalszej rzetelnej
pracy instytucji na rzecz ich
klientów, a zatem wszystkich
odwiedzających instytucję –
podkreśla Leszek Orpel.
(RED)
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Raport z Głuszycy
• Burmistrz Roman Głód zaprasza na organizowane po
raz czwarty Święto Włókiennika. Uroczystość odbędzie się
w niedzielę 22 kwietnia w sali
widowiskowej Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Początek
o godz. 16.30. Podczas uroczystości zostaną wręczone statuetki dla osób „Zasłużonych
dla Włókiennictwa”. Muzyczną
oprawą wydarzenia będzie
koncert „Duetu z harfą”, czyli
Jadwigi Tomczyńskiej i Maksymiliana Ambroziaka. Rezerwacja miejsc do 20 kwietnia pod
numerem telefonu 74 84 56
334 w. 11. Wstęp wolny.
• 24 kwietnia 2018 r. w
godz. 10:00 – 14:00 w sali
konferencyjnej
Urzędu
Miejskiego w Głuszycy dyżurować będzie ekspert ds.
OZE Dawid Kościółek. Zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców.
• Są środki na remont i modernizację
głuszyckiego
Centrum Kultury. W ramach
programu „Infrastruktura domów kultury” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznał dotację dla Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy w wysokości 285.000 zł. Projekt

„Nowoczesna
przestrzeń
Centrum Kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy” realizowany będzie
przy wkładzie własnym Gminy Głuszyca wynoszącym
20% kosztów inwestycji.
• W związku z programem
upowszechniania płatności
bezgotówkowej w jednostkach administracji publicznej, prowadzonym przez
Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A., w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych. Informacje o programie dostępne na stronie
www.mr.gov.pl/bezgotowka.
• Kolejne obrazy naszych
głuszyckich malarzy - Moniki Antoniak oraz Ryszarda
Berczyńskiego pojawiły si•ę
w minigalerii znajdującej
się w Urzędzie Miejskim w
Głuszycy. Tym razem zobaczyć można obrazy, których
bohaterami są zwierzęta domowe. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wystawy i zapraszamy do obejrzenia wystawy
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy na korytarzu I piętra.
(SJ)

Mistrzowie pięknego
czytania
Uczniowie głuszyckich
szkół podstawowych z klas
I-IV w czwartek 12 kwietnia wzięli udział w konkursie pięknego czytania pn.
„Moja Ojczyzna - Polska”.
Konkurs otworzył cykl wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów
setnej
rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Głuszyca.
Do Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy licznie przybyli
uczestnicy konkursu wraz z
nauczycielami i rodzicami.
Dzieci zostały podzielone
na dwie grupy wiekowe. W
kategorii klas I-II do pięknym czytania wylosowanych
tekstów o treści patriotycznej zgłosili się: Kinga Bisek,
Kornel Furman, Marcin Marć,
Szymon Pastuła, Martyna
Pokorska, Marcelina Popik,
Michał Sroka, Andrzej Szpat,
Julia Teodorczyk, Alan Twaróg, Wiktor Walewicz, Maja
Warszczuk.
W starszej kategorii wiekowej w konkursie uczestniczyli
uczniowie klas III – IV: Maja

REKLAMA

Polecamy: DANIA OBIADOWE,
DESERY, ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI

KURCZAK Z ROŻNA
16 zł szt

DANIA DNIA
11 zł

ZARASZAMY
ul. Kasztelańska 1 (parter), Wałbrzych
tel. 74 631 18 12

pon -pt w godz. 11:00 - 17:00, sob. w godz. 11:00 - 16:00

http://barrabarbar.eu I fb: bar-mleczny-rabarBAR

Borys, Izabela Cymborska,
Antonina Frączak, Wojciech
Gabrysiak, Dominika Grzesiak,
Aleksandra Harasimowicz, Jakub Janusz, Michalina Jarosz,
Monika Jędrzejczyk, Zuzanna
Karwowska, Alan Kujawski,
Julia Kulawińska, Emilia Mazik, Lena Pokojowczyk, Julia
Sławik, Lena Stępień, Lena
Szermer, Michelle Węgiel,

Wiktoria Wójtowicz oraz Maria Musz.
Konkurs oceniało jury w
składzie: Bożena Waliszewska, Ewa Dorosz oraz Jadwiga
Paprota. Tytuł „Mistrza pięknego czytania” w kategorii
klas I – II przyznano Marcelinie
Popik. Wyróżnienia otrzymali
Kinga Bisek i Andrzej Szpat.
Natomiast w starszej grupie

I miejsce zajęła Aleksandra
Harasimowicz, a wyróżnienia
zdobyły Dominika Grzesiak
i Lena Stępień. Gratulujemy
zwycięzcom oraz wszystkim
dzieciom, które brały udział w
konkursie. W przerwie wystąpili uczniowie kl. II ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy
pod opieką Grażyny Bulki.
(SJ)
REKLAMA

Sprawdź nowości w KredytOK
KredytOK to marka, która jest
coraz częściej wybierana przez
klientów poszukujących wygodnej
i szybkiej pożyczki z jasnymi zasadami spłaty. – Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w naszej
ofercie i do skorzystania z pełnej
oferty KredytOK w biurach w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 73
oraz w Kamiennej Górze przy ul.
Papieża 14 – zachęcają pracownicy.
AUTO KASA - pożyczka pod zastaw lub
na zakup auta, gotówka do 100 tys. zł
dla każdego bez względu na historię
kredytową.
Złóż wniosek o pożyczkę pod zastaw lub na zakup auta na naszej
stronie AutoKredytOK.pl. Możesz
otrzymać od 6 000 zł do 100 000 zł na
dowolny cel. Oferta skierowana jest
dla każdego bez względu na historię
kredytową. Wystarczy że jesteś właścicielem pojazdu osobowego/dostawczego (3,5T) i podasz podstawowe
informacje o samochodzie, takie jak:
marka, model, typ, przebieg oraz datę
rejestracji. Przy wprowadzaniu tych
danych do systemu otrzymasz symulację o jaką kwotę możesz maksymalnie wnioskować. Okres finansowania
to 12, 24, 36 i 48 miesięcy. Dokonując

wcześniejszej spłaty nie płacisz prowizji. W chwili podpisania umowy nie
przestajesz być właścicielem pojazdu
– możesz z niego korzystać, tak jak do
tej pory. Dzięki naszej stronie internetowej ubieganie o pożyczkę skraca
się do trzech kroków: wyceny auta,
wypełnieniu formularza i podpisaniu
umowy. Sprawdź i wyceń swoje auto
na AutoKredytOK.pl.
RATKA SPŁATKA NA 4 MIESIĄCE – 3 miesiące
wolne od spłaty kapitału!
Ciesz się szybką gotówką nie obciążając domowego budżetu wysokimi
ratami. Pożyczając 500 zł twoja rata
przez 3 miesiące wyniesie zaledwie
62 zł. Pozostałe koszty pożyczki zostaną ujęte w ostatniej, czwartej racie.
Sprawdź ofertę Ratki Spłatki już dziś:
1. niska rata miesięczna przez 3
miesiące,
2. szybka decyzja,
3. minimum formalności,
POŻYCZKI Z PREMIĄ ZA POLECENIE –
otrzymasz 100 zł za każdą osobę, która
skorzysta z oferty KredytOK
Pożyczki KredytOK to nie tylko szeroki wachlarz możliwości, dostosowanych do potrzeb klientów. Program
Poleceń to wyjątkowa okazja, by zy-

skać nawet do 5000 zł. Wystarczy skorzystać z oferty KredytOK, a następnie
zacząć polecać ją znajomym. Za każdą polecona osobę, która skorzysta z
oferty KredytOK można dostać 100 zł!
PRAWNIK OK – pomoc prawna dla klientów
KredytOK
Poznaj swoje prawa w rozmowie z
prawnikiem. Zespół specjalistów jest
do dyspozycji Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00
telefonicznie i online. Zakres usług
obejmuje: dziedziny prawa związane
z życiem prywatnym i działalnością
gospodarczą, doradztwo podatkowe,
opracowanie dokumentu, przygotowanie opinii prawnej oraz dostęp do
wzorów dokumentów. Usługa świadczona jest we współpracy z adwokatami, radcami prawnymi i doradcami
prawnymi, co umożliwia rozwiązanie
problemu prawnego przy zastosowaniu przejrzystego cennika.
Zapraszamy do oddziałów:
WAŁBRZYCH - ul. Broniewskiego 73
(obok marketu B1), tel. 515-751-711
KAMIENNA GÓRA - ul. Papieża 14
(obok marketu Kaufland), tel. 502-284-615.
(TS)
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Pomagają i pytają
- Właśnie otrzymaliśmy
pierwszą transzę odszkodowania. 4 miliony złotych
wykorzystamy na zastosowanie się do zaleceń konserwatorskich. No i cały
czas sprzątamy – informuje
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, które zabiega o jak
najszybsze odbudowanie
spalonego Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie
Zdroju. Sam pożar i wywołane nim straty wciąż budzą
wiele kontrowersji.
- Nasz szef z końcem tygodnia wybiera się do Warszawy, na spotkanie w Urzędzie Rady Ministrów oraz z
Głównym
Konserwatorem
Zabytków w sprawie odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Szykujemy się też do
konferencji prasowej. Zaprosimy na nią nie tylko dziennikarzy ale też Was. Wokół
Zakładu Przyrodoleczniczego
i pożaru narosło mnóstwo
niedomówień, podejrzeń i
dziwnych opowieści. Chcemy więc rozwiać wątpliwości,
odpowiedzieć na pytania,
zaprezentować plany. Jeśli
nie możecie być osobiście,
zadajcie nam pytania przez
Facebook. Odpowiemy na nie
podczas konferencji, a potem
opublikujemy wyjaśnienia na
naszym fanpejdżu. Zachęcamy do kontaktu! – czytamy w
komunikacie spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina.

Pracownik donosi do
prokuratury
Tymczasem do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu
wpłynęło
zawiadomienie
o możliwości popełnienia

przestępstwa przez zarząd
spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, które złożył jeden
z pracowników tej spółki. W
16 punktach zawiadomienia,
które wpłynęło 3 kwietnia
2018 r., autor stawia szereg
zarzutów dotyczących działalności spółki i jej władz. Odnoszą się one także do pożaru
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Szczawnie Zdroju.
- W zaleceniach pokontrolnych straży pożarnej od 2013
roku powinny być zainstalowane różne zabezpieczenia obiektów PPOŻ itp. (…)
Zgodnie z umową na obsługę
komputerową uzdrowiska,
firma powinna w chmurze lub
na innych serwerach przechowywać wszelkie kopie
zapasowe danych z NFZ itp.
a nie zostało to zrealizowane
(…). Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji odpowiada kierownik jednostki
organizacyjnej Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zgodnie z
§ 8 pkt. 9 tego rozporządzenia
lokal archiwum zakładowego
powinien być dostosowany
do wymagań zawartych w instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia w terminie 5 lat
od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Archiwum było
w pomieszczeniu niezgodne
z obowiązującym prawem tj.
w piwnicy (…) – czytamy w
zawiadomieniu.

2010 radny Piotr
Sosiński.

Pytania bez odpowiedzi?
Sprawą pożaru zajął się
także radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
Piotr Sosiński, który do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, będącego organem właścicielskim spółki
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, zwrócił się z interpelacją.
A marszałek zlecił przygotowanie odpowiedzi władzom
spółki.
- Żadna z odpowiedzi
prezesa Pawła Skrzywanka
nie dotyczy zadanego pytania. W mojej interpelacji z
18 marca zadałem 3 pytania
i - niestety - nie doczekałem
się poważnego potraktowania. Nadal nie wiem na
jaką kwotę zawarto umowę
ubezpieczenia, czy utracono
dane spółki oraz czy obiekt
posiadał ochronę osobową –
powiedział Tygodnikowi DB

Zbierają pieniądze
Towarzystwo
Miłośników
Szczawna
Zdroju, Fundacja
Wspierania Kultury Ogrody oraz
Rada
Miejska
Szczawna Zdroju
zapraszają
na koncert na
rzecz odbudowy
Zakładu Przyrodoleczniczego
w
Szczawnie
Zdroju. Tematem
będzie
polska
muzyka filmowa,
wydarzenie zaplanowano na 28
kwietnia 2018 r. (godz. 19.00)
w szczawieńskim Teatrze
Zdrojowym.
Pieniądze na odbudowę
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Szczawnie Zdroju zbiera
także spółka.
- Pieniądze można wpłacać na konto 30 1020 5095
0000 5602 0186 9577, należące do Fundacji „Stokrotka” Uzdrowiska Szczawno
-Jedlina S.A. z dopiskiem
„na odbudowę ZPL”. Na
odbudowę
uzdrowiska
można też przeznaczyć 1%
podatku, wpisując w PIT numer KRS 0000191584 i cel
szczegółowy - odbudowa
ZPL w Szczawnie Zdroju.
Jeśli zechcecie nam pomóc
to będziemy Wam bardzo
wdzięczni – apelują pracownicy spółki Uzdrowisko
Szczawno – Jedlina.
Robert Radczak

REKLAMA

Odszedł Jerzy Kogut
- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł
Jerzy Kogut - radny Rady
Miejskiej Szczawna-Zdroju – informują burmistrz
Szczawna Zdroju Marek Fedoruk i radni Rady Miejskiej
Szczawna-Zdroju.
- Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, wyjątkowej
skromności
i

życzliwości.
Uroczystości
pogrzebowe odbędą się 19
kwietnia o godz. 14.30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Bolesława Prusa
15a w Szczawnie-Zdroju –
dodają b w smutku urmistrz
Szczawna-Zdroju wraz z radnymi Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju.
(RED

Wyobraźnia - mój czas
W każdą środę spotykają się w Cafe Galerii Ogród
Sztuki seniorzy ze Szczawna - Zdroju. Ostatni wykład
przeprowadził dla nich
znany podróżnik i ciekawy
człowiek - Edmund Steckiewicz.
- Tym razem wystąpił w
nietypowej dla siebie roli, ponieważ nie opowiadał o dalekich podróżach tylko o wpływie wyobraźni na niebanalny
sposób spędzania wolnego
czasu. Pełen refleksji wykład
pt. „Wyobraźnia - mój czas”
traktował o tym jak zagospodarować czas na emeryturze,
żeby przynosił nam dużo satysfakcji. W tym celu przyniósł
i pokazał szereg znalezionych
przez siebie okazów natury i
przedmiotów, które można
w różny sposób wykorzystać
i nadać im zupełnie innego
znaczenia, m.in. wyrzucone
stare drzwi przerobione na
regał, gałęzie w kształcie krucyfiksu, uschnięty kawałek
lipy - rzeźba Madonny, kamienie przedstawiające np.

Szczawieńscy seniorzy spotykają
się w środy.
zwierzęta czy obraz z suchych
kolorowych liści. Spotkanie
z zainspirowało seniorów do
uruchomienia własnej wyobraźni i uważności w poszukiwaniach oraz tworzeniu
własnych dzieł – relacjonuje
Grażyna Lelito-Dąbrowa.
(RED)

Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.
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Gmina Mieroszów
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Ważne dla ludzi
Termomodernizacja
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie,
renowacja budynku Mieroszowskiego
Centrum
Kultury przy ul. Sportowej,
przystosowanie lokalu i
stworzenie miejsca spotkań
dla seniorów przy ul. Wolności - to tylko niektóre inwestycje, których realizację
lub jej rozpoczęcie Gmina
Mieroszów zaplanowana na
2018 rok.
Termomodernizacja budynku szkoły to drugi etap
prac. Pierwszy obejmował
m.in. poprawę efektywności
energetycznej budynku poprzez działania termomodernizacyjne, zmniejszenie emisji
CO2 oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
budynku. Zmodernizowano
systemy grzewcze, zarządzania energią cieplną i elektryczną, wymieniono oświetlenie
wewnętrzne, okna, zmodernizowano kotłownię. Teraz
docieplone zostaną ściany
zewnętrzne i dach. Prace obejmą też renowację drzwi i wykonanie elewacji. Projekt został dofinansowany w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Aglomeracji

Akcja rupieć

Dzięki specjalnemu podjazdowi, budynek MCK stał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych
ruchowo.
Wałbrzyskiej w 85% .Pierwszy
etap prac zakończonych w
2017 roku to koszt ponad miliona złotych, z czego ponad
175 tysięcy złotych to środki
własne gminy. Wartość całej
inwestycji to ponad 2 miliony
złotych.
Renowacji doczeka się
też budynek Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul.
Sportowej. W lutym przygotowane i wysłane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo

.PL

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

– kosztorysowej. Inwestycja
została podzielona na trzy
części: wykonanie instalacji
gazowej do pomieszczenia
kuchni wraz z dostosowaniem pomieszczenia kuchni
i urządzeń do odbioru gazu
ziemnego; docieplenie ścian
zewnętrznych i wykonanie
nowej elewacji, wymiana
stolarki drzwiowej i okiennej,
docieplenie dachu z wymianą
pokrycia (wzmocniona zostanie konstrukcja, obmurowane będą kominy, wymieniona

zostanie instalacja odgromowa oraz wykonana izolacja);
remont centralnego ogrzewania , wykonanie kotłowni
z piecem na gaz, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, remont pomieszczeń (malowanie ścian,
sufitów, wykonanie okładzin,
wymiana stolarki wewnętrznej). Zakładane wydatki na
2018 rok to 90 tysięcy złotych.
W planach inwestycyjnych
jest też coś dla seniorów.
Gmina Mieroszów planuje

przebudować pomieszczenia
budynku przy ul. Wolności. W
ramach działania „Inwestycje
w infrastrukturę społeczną”
powstanie miejsce spotkań
dla lokalnej społeczności z
przeznaczeniem i przystosowaniem lokalu dla seniorów.
Po remoncie powstaną: kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do odpoczynku, sala spotkań, WC z
prysznicem. Prace remontowe obejmą: wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych,
wykonanie pompy ciepła i
ogrzewania podłogowego,
wymianę stolarki drzwiowej ,
oświetlenia, ogrzewania, wymianę okładzin i posadzek,
malowanie
pomieszczeń,
biały montaż z wyposażeniem pomieszczeń w meble
oraz sprzęt RTV i AGD, roboty
murarskie i wykończeniowe.
Pomieszczenia będą tez przystosowane do korzystania
z nich przez osoby niepełnosprawne. Na to zadanie
gmina planuje pozyskać 85%
dofinansowania w ramach ZIT
AW. W tym roku powstać ma
pełna dokumentacja projektowa, na którą wydano ok. 30
tysięcy złotych.
(AN)

Jest szansa na pozbycie się
zbędnych szaf, sof, wersalek, foteli, krzeseł, stołów i
wielu innych przedmiotów
wielkogabarytowych.
Do
24 kwietnia na terenie Gminy Mieroszów trwa „Akcja
rupieć”. Zbędne przedmioty
należy wystawić przy pojemnikach na odpady komunalne, najpóźniej do godz. 11:00
w dniu odbioru. Poniżej prezentujemy
harmonogram
odbioru odpadów wielkogabarytowych: 19.04 Nowe
Siodło, 20.04 Rybnica Leśna
i Unisław Śląski, 23.04 Sokołowsko, 24.04. Golińsk, Różana i Łączna. Odbiór będzie
prowadzony w godzinach od
9.00 do 12.00. Szczegółowe
informacje pod nr tel. 74 84
94 317.
(RED)

Mammobus
w Mieroszowie
Już za kilka tygodni mieszkanki Gminy Mieroszów
będą mogły bezpłatnie wykonać badania mammograficzne. Specjalny mammobus
przyjedzie do Mieroszowa 16
maja 2018 r.
(RED)
REKLAMA
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REKLAMA

Tartak Urbaniak oferuje:

WIECZOREK, STASZIC,
MARCEL, SILESIA

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

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ

Nowe kursy:

25.04. Wałbrzych • 26.04. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Miasteczko dzieci

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

Nabór wniosków

Mali mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice podczas spotkania
z lekarzem.
Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach realizuje projekt pt. „Miasteczko
dzieci” dofinansowany w
ramach tegorocznej edycji
Funduszu Toyoty – Dobre
pomysły zmieniają nasz
świat. W swojej koncepcji
zadanie zakłada renowację
istniejącego miejsca do zabaw dla dzieci, a także rolę
edukacyjną.
Od kwietnia najmłodsi
mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice spotykają się z różnymi pracownikami i poznają
podstawowe zawody: lekarz,
sprzedawca, nauczyciel, policjant czy pracownik fabryki.
Głównym celem zadania jest
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, stworzenie bezpiecznego, nowoczesnego miejsca
do zabaw, wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa,
integracja mieszkańców.
- W czasie trwania projektu
zorganizowano już 2 spotka-

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

nia: ze strażakami i lekarzem.
Dzieci podczas spotkań mają
możliwość poznania ciekawych zawód oraz akcesoriów
ściśle związanych z wykonywaniem zawodu. Już w najbliższy czwartek odbędzie się
spotkanie dla przedszkolaków
z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na wzrost edukacji
w tym zakresie i zachęcenie
dzieci już od najmłodszych lat
do wyboru wymarzonego zawodu i kształcenia się w jego
kierunku. Pod koniec spotkań,
czyli w maju, ogłosimy konkurs plastyczny „ Mój wymarzony zawód”, z którego zostanie stworzona wystawa prac
i zostanie zaprezentowana
podczas Wielkiego Otwarcia
„Miasteczka dzieci” – podkreślają pracownicy Gminnego
Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
(IL)

Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania
wniosków na dofinansowanie likwidacji kotłów stałopalnych w ramach programu
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „Program Priorytetowy
Ograniczenia Niskiej Emisji Na
Obszarze Województwa Dolnośląskiego”. Wysokość dotacji
wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Wnioski wraz z
załącznikami należy składać do
18 maja 2018 r. w sekretariacie
Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132. - Prosimy
o zapoznanie się z regulaminem programu – zamieszczonym na stronie internetowej
Gminy Stare Bogaczowice.
Jest tam również do pobrania
wniosek zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje oraz wnioski
zgłoszeniowe można uzyskać w
Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pok. 226 oraz 231 lub telefonicznie 74 845 21 59, 74 845
27 18 – wyjaśniają pracownicy
urzędu.
(IL)

Morsy i mercedesy
W minioną sobotę wałbrzyskie morsy spotkały się nad
Zalewem w Starych Bogaczowicach, aby w uroczysty sposób zakończyć sezon.
Była wspólna kąpiel, zawody
pływackie, gry i zabawy oraz
smaczny tort. Tego dnia nad
Zalewem odbył się także zlot
Grupy Mercedes Benz. Miłośnicy klasyków motoryzacji
wymienili się doświadczeniami
oraz podzielili swoją wiedzą i
pasją z przybyłymi gośćmi.
(IL)

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

Rajdowe emocje

Zagłosuj
na wniosek WKB

Ponad 70 kierowców
stanęło na starcie II rundy
cyklu Wałbrzyski Mistrz Kierownicy 2018. Dzięki grupie
Walim Rajdowy, po kilku
latach stagnacji, już w zeszłym roku wałbrzyski amatorski sport samochodowy
zaczął przeżywać prawdziwy renesans.
Do walki na próbach sportowych stają tu zarówno lokalni kierowcy, jak i zawodnicy m.in. z Wrocławia, Jeleniej
Góry czy Dzierżoniowa. Przyciągają ich atrakcyjny format
zawodów, dobra organizacja,
oraz możliwość przypomnienia lub też nauki podstaw
rajdowego rzemiosła. Wśród
6 klas, podzielonych według
pojemności skokowej silników, najliczniej obsadzona
była najmocniejsza klasa VI.
Gromadzi ona auta o pojemności powyżej 1.6. Wśród
przeszło dwudziestu aut nie
zabrakło kilku mocnych „czteronapędówek” o mocach
znacznie
przekraczających
dwieście koni mechanicznych. Techniczny charakter
prób sprawia jednak, że nie
zawsze to moc predestynuje do zwycięstwa. Liczy się
kunszt kierowcy i prawdziwa
wola walki w amatorskim ściganiu.
Organizator przygotował
dla zawodników 7 prób sportowych. Format zawodów
stanowiły dwie próby przejeżdżane trzykrotnie. Zwieńczeniem ścigania był super
oes, stanowiący połączenie
obu prób. Walka toczyła się

Wałbrzyski Klub Biegacza
Podzamcze-Zamek
Książ
zaprasza do głosowania w
Internecie na swój wniosek
zgłoszony w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Należy odnaleźć
stronę: Aktywny Dolny Śląsk, a
następnie: Wybrane projekty
– sportowy, turystyczny i sportowo-turystyczny. WKB prosi o
poparcie wniosku nr 19 – Dolnośląska Strefa Aktywności i
Zdrowia. Potem należy wpisać
swoje dane i oddać głos. Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ prosi także o
zaangażowanie do głosowania
znajomych, którzy ukończyli 16.
rok życia.

Liderzy cyklu Wałbrzyski Mistrz
Kierownicy po dwóch rundach
– Marek Potępa/Patryk Korbel
(fot. Jadwiga Gajb).
niemalże do ostatnich metrów. Zwycięzcą został Kuba
Dąbrowa w Audi A3 Quattro.
Jego łączny czas przejazdów
siedmiu prób sportowych to
504,6 sekundy, a przewaga
nad kolejnym zawodnikiem
wyniosła 7,7s. Wyższość kierowcy 240-konnego Audi musiał tym razem uznać Marek
Potępa w Renault Megane.
Ostatni stopień podium zajął
Dariusz Zajkowski, który o zaledwie 0,9 sekundy zdystansował Mateusza Sztylkę, który
zajął miejsce tuż za podium.
Kolejna runda Wałbrzyskiego Mistrza Kierownicy
zaplanowana jest na 7 lipca.
Wcześniej rajdowych emocji
dostarczy III runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Sudetów – Walimskie Lato
2018. Organizatorem imprezy, planowanej na 3 czerwca,
jest również Walim Rajdowy.
Szczegóły odnośnie obu cykli można znaleźć na stronie
www.walimskiehoryzonty.pl
oraz na fanpage Walim Rajdowy na Facebooku.
(MP)

(b)

Dęby grają w bule
Od pewnego czasu znaczną
część aktywności Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Dęby Wałbrzych, zajmuje gra w bule – petanque,
wywodzącą się z Francji, z
elementami zręcznościowymi.
Dęby systematycznie podnoszą
swoje umiejętności i zajmują
miejsca w czołówce turniejów.
Na jednym z nich, w Jedlinie-Zdroju, Dęby Wałbrzych zajęły zespołowo 4. miejsce. W ich
składzie zagrał Kazimierz Urbaniak, niegdyś biathlonowy reprezentant Polski oraz Mirosław
Kaczuga i Ireneusz Kędzierski
(prezes stowarzyszenia). Sklasyfikowano 20 drużyn. Z kolei
w Lesznie, w gronie 144 graczy,
Kazimierz Urbaniak był 14., a
Mirosław Kaczuga 31.
(BAS)
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Derbowy pogrom

Górnik gra dalej

Derby Dolnego Śląska
ponownie dla AZS PWSZ po zwycięstwie 2:0 jesienią
tym razem wałbrzyszanki
pokonały AZS Wrocław aż
7:0.
Na początku meczu wrocławianki broniły się jeszcze
skutecznie, ale impas gospodyń został przełamany w 21.
minucie, gdy po strzale Oliwii
Rapackiej piłka trafiła leżącą
na ziemi Dominikę Dereń i
myląc bramkarkę wpadła do
siatki. W 29 min. było już 2:0 –
uderzenie Dominiki Dereń w
polu karnym zostało zablokowane, ale futbolówkę przejęła
Katarzyna Rozmus i z 11 metrów skierowała do bramki.
Do końca pierwszej połowy
wałbrzyszanki kontrolowały
grę, ale kolejne gole padły
dopiero po przerwie. Ostre
strzelanie rozpoczęła Małgorzata Mesjasz, która w 61
i 71 min. strzałami głową, po
dośrodkowaniach z rzutów
rożnych Katarzyny Rozmus,
podwyższała
prowadzenie
AZS PWSZ, a dzieła dopełniły
wprowadzone po przerwie

zawodniczki rezerwowe. W
78 min., grająca pierwszy
mecz po kontuzji Karolina
Gradecka z bliska pokonała
Annę Bocian, w 81 min. Oliwia Maciukiewicz przymierzyła z 15 metrów i pięknym
uderzeniem umieściła piłkę
pod samą poprzeczką, a w
86 Elena Klepatska dopadła
do odbitej od poprzeczki futbolówki i skuteczną dobitką
ustaliła wynik meczu na 7:0
dla gospodyń – relacjonuje
Tomasz Stasiński z PWSZ.
21 kwietnia o godz. 17.00
AZS PWSZ zmierzy się w Wałbrzychu z Górnikiem Łęczna.

Okna LUCH

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

- 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

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

(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych
– AZS Wrocław 7:0 (2:0)
Bramki: Dereń (21), Rozmus (29),
Mesjasz (61, 71), Gradecka (78),
Maciukiewicz (81), Klepatska (86).
AZS PWSZ: Klimek, Szewczuk (76 Pluta), Mesjasz, Zawadzka, Aszkiełowicz
(63 Kędzierska), Głąb, Ratajczak,
Siwińska, Rozmus (77 Gradecka),
Rapacka (72 Maciukiewicz), Dereń (81
Klepatska).

W II rundzie play off o awans
do I ligi koszykarzy MKK Gniezno uległ Górnikowi Trans.eu
Wałbrzych 71:73 (28:20, 19:16,
14:20, 10:17). W III rundzie play
off Górnik zagra ze zwycięzcą z
pary AZS AWF Mickiewicz Romus
Katowice/Żubry Białystok. I mecz
zostanie rozegrany 21 kwietnia o
godz. 17.00 w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów. Z kolei MKS Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój przegrał
w Tarnowskich Górach z Hensfort
Przemyśl 59:90, z KK UR Kraków
60:62 oraz z KKS Tarnowskie Góry
49:89 i w półfinałowym turnieju
o awans do II ligi zajął ostatnie
miejsce.
(RED)

Zwycięski debiut
W grupie wschodniej IV ligi piłkarskiej Górnik Wałbrzych pokonał Polonię-Stal Świdnica 1:0,
a jedynego gola samobójczym
strzałem zdobył w 45 min. Jakub
Białas. Po udanym debiucie trenera Jacka Fojnę i Górnika czeka 21
kwietnia o godz. 14.00 w Wałbrzychu mecz z Wiwą Goszcz. W grupie zachodniej Górnik Złotoryja
pokonał Górnika Boguszów-Gorce 2:1 (0:0), a honorowego gola
w doliczonym czasie gry zdobył
Przemysław Klimek. Zespół z Gorc
21 kwietnia 0 godz. 17.00 zagra z
Olimpią w Kamiennej Górze.
(RED)

Technika do poprawki
W hali Gryfia w Słupsku
odbył się międzypaństwowy mecz bokserski Polska –
Szwecja, stanowiący ważny
element obchodów 70-lecia
zdobycia przez Aleksego
Antkiewicza
pierwszego
dla Polski olimpijskiego
medalu w tej dyscyplinie na
igrzyskach w Londynie. Wywalczył wtedy brąz w wadze piórkowej. Gospodarze
zwyciężyli 10:6.
W tej konfrontacji uczestniczył Bartosz Gołębiewski z
Jedliny-Zdroju. Jego rywalem
był Adam Chartoi, któremu
uległ niejednogłośnie. Nasz
reprezentant stoczył niezły
pojedynek, ale widać było, że
jeszcze nie jest w najwyższej
dyspozycji.
- Był to dla mnie ostatni,
ostry sprawdzian przed mistrzostwami Polski. Wiem, co
muszę poprawić, by utrzymać
prymat w kraju i obronić zdobyty przed rokiem tytuł – zapewnił w rozmowie z Tygodnikiem DB 2010.
Które elementy walki jego
zdaniem tego wymagają?
- Nie miałem kłopotów z
kondycją, ale dopracowania

Esktremalna 20

wymaga technika. Brakowało
mi wyczucia dystansu oraz
dobrej koordynacji pracy rąk
i nóg, co sprawiało, że nie
nadążałem za rywalem. Do
mistrzostw Polski pozostało
jeszcze trochę czasu i postaram się zlikwidować braki –
podkreślił.
- Bartek stracił miesiąc
przez kontuzję nosa, ale odrabia straty i w dalszej części
sezonu powinien zaprezentować swoje bokserskie atuty.
Brakuje mu jeszcze doświadczenia w starciach z zawodnikami zagranicznymi. Gdy nabierze rutyny, stać go będzie
na przyjemne niespodzianki
– dodał trener kadry Karol
Chabros.

Po raz drugi w ramach cyklu
zawodów Grand Prix Idol
2018, zorganizowano „Ekstremalną „20” - wąwozy, tunele i tarasy zamku Książ”, zaliczaną do Biegowego Turnieju
Rycerskiego. Organizatorem
imprezy był Wałbrzyski Klub
Biegacza Podzamcze-Zamek
Książ. W rywalizacji uczestniczyło 119 zawodników, a start
metę usytuowano na terenie
hipodromu w Książu. Trasa
przebiegała przez malownicze tereny Książańskiego
Parku Krajobrazowego, m.in.
przez stary amfiteatr, mostki nad wąwozem Pełcznicy,
Łabędzi Staw, ruiny Starego
Książa, Oślą Bramę, tarasy
zamkowe, Basztę Prochową,
aleję Lipową i mauzoleum.
Wyniki: mężczyźni – 1. Peter Ondrej – 1:25,45 godz., 2.
Bartłomiej Wojsław – 1:27,13,
3. Tomasz Moczek – 1:30,17;
kobiety – 1. Magdalena Ridel
– 1:30,53, 2. Ewa Pastuszeńko – 1:31,10, 3. Ewa Krojcig –
1:31,43.

Andrzej Basiński

(BAS)

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA”
Robert Skała
ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce
TELEFON 668-413-130
• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju
i za granicą
• przygotowanie transportu
dla rodziny (kondukt), stypy,
oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC
czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
• montaż i demontaż nagrobków
• toaleta pośmiertna
e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa:
www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach
współpracujemy z zakładem „Empatia”

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77

Sprzedam halę

SKUP AUT

800 m z pomieszczeniami

ZA GOTÓWKĘ

socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW
MOTOROWERÓW
i QUADÓW
(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

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

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi
USŁUGI
(9) HYDRAULIK TEL: 506-754379
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

Garaż murowany w centrum
W-cha 18m2 z kanałem, media:
prąd. Cena 19.500,-zł tel do
kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam bliźniaka na Poniatowie - 97 m2, działka 457 m2
lub zamienię na mieszkanie 3-4
pokojowe na Piaskowej Górze.
Cena 220 tys. zł do negocjacji.
Tel. (74) 841-39-93.
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

WAŁBRZYCH PODZAMCZE
WYNAJEM, 3pokoje 55m2 ,
6piętro 1400zł /1-mc razem z
opłatami.
tel. do kontaktu 792-549-757
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl
JEDLINA ZDRÓJ 2pokoje 52m2
2pietro cena 79tys. tel. do
kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-912
BOGUSZÓW-GORCE 38m2
2pokoje, pierwsze piętro,
55.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-873
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2
pokoje 35m2, cena 108.000 zł,
telefon 535-416-014
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl
WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok
, duży ogród 300m2 , garaż.
Teren ogrodzony. Cena 103tys.

KUPIĘ

Tel 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-866

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

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3
pokoje, całe piętro domu.
299.000 zł , tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-901

Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok.
45m2 spokojna cicha okolica
cena 118 000 zł, tel. do kontaktu 535416014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-848
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro,
42.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-895

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 !!! NOWA NIŻSZA
CENA DO SPRZEDANIA
WARSZTAT SAMOCHODOWY Z
WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ.
CENA 1 100 000 TEL. 606 97
66 30
OKAZJA !!! 2- POZIOMOWE
MIESZKANIE Z TARASEM – DO
REMONTU, BIAŁY KAMIEŃ,
OGRZEWANIE MIEJSKIE, CENA
105 TYS. TEL. 606 97 66 30
DS-3493 Poniatów- ul. Sadowa,
dom w zabudowie bliźniaczej
przeznaczony do remontu i
rozbudowy, działka 2000m2,
cena 189 tys. Tel. 883 334 486

DB2010
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w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
działka, do remontu 320 tys.
Tel. 883 334 486
MS- 3273 Biały Kamień, 3
pokoje z ogródkiem pow. 60m,
1 piętro, cena 129 tys. tel. 883
334 486

MS-3484 Nowe Miasto, kawalerka 40m2, cena 75 tys. Tel.
883 334 486
MS-3482 Nowe Miasto, kawalerka 34m2, parter, ogrzewanie
gazowe, cena 55 tys. Tel. 883
334 486
MS-3487 Szeregówka Szczawno – Zdrój, 110m2, 200m

RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ulica Malczewskiego, 3 pokoje, 45 m2, parter, stan dobry,
cena 129 000, tel 883 334 836

MS-3453 Biały Kamień, kawalerka 33m2, do remontu, cena
50 tys. tel. 883 334 486

RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86
m2,po remoncie, cena 245 000,
tel 883 334 836

MS-3451 Biały Kamień, kawalerka 33m2, po remoncie,
wysoki parter, cena 79 tys, Tel.
793 111 130

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

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- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe,
cena 75 tys. Tel. 793 111 130
MS-3489 Boguszów Gorce,
cicha i spokojna lokalizacja, 2
pokoje, 53m2, 1 piętro, cena 98
tys. Tel. 883 334 481
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

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
– okolica Szpitala , 2 pokoje, 49
m2, Co gaz, po remoncie 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
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
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

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Miłosza, 3 pokoje, 2
piętro, balkon, 83m2, 239 000 tel
883 334 836

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze piętro, rozkładowe, duży
salon z kominkiem, ogrzewanie
węglowe, można przerobić na
gazowe, 99m2 , 125 000zł.(do
negocjacji). Oferta na wyłączność. Kontakt 694778179
CZARNY BÓR, 2 pokoje, 39m2,
parter, garaż blaszany, ogródek. Mieszkanie nie wymaga
wkładu finansowego, 83 000zł.
Kontakt 694778179
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje,
40m2, 2 piętro, kamienica,
ogrzewanie gazowe, po
remoncie, nowocześnie wykończone, 125 000zł. Kontakt
694778179
PIASKOWA GÓRA, do wynajęcia 2 pokoje, 40m2, parter
z zabudowanym balkonem.
Umeblowane i standardowo
wykończone. 800zł plus media.
Kaucja jednomiesięczna. Kontakt 694778179
NOWE MIASTO, kawalerka po
kapitalnym remoncie, 2 piętro,32m2, spokojna lokalizacja,
80 000zł. Kontakt 694778179
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

RENOMAHOME Gaj – pół domu
do kapitalnego remontu, dzialka
400 m2, cena 148 000 , kontakt
883 334 836
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

MS-3485 Piaskowa Góra, kawalerka z widną kuchnią, 28m2,
do odświeżenia, cena 75 tys.
Tel. 883 334 486
MS-3508 Podzamcze 2 pokoje
36m2 po kapitalnym remoncie
139 tys. Tel. 883 334 486

.PL

RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE
, okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój,
CO węgiel cena 65 000 zł, kontakt 883 332 730

RENOMAHOME – SZCZAWNO
– ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!! 130
m2 , działka 700 m2, cena 640
000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica –
działka budowkana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 85 000, 883 332 730
RENOMAHOME – Gluszyca kawalerka 25 m w bloku za 52 tys I 2
pokoje w bloku 51 m2 za 103 tys
kontakt 883 334 836

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

tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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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

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY 3 pokojowego mieszkania na Podzamczu,
tel. 577-263-955
Osiedle Piastowskie, ul. Krzywoustego, Świebodzice, 61m2,
2 piętro, miejskie ogrzewanie,
rozkład – 175 tys. zł do negocjacji. Tel. 530-998-374
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje,
39m2, 3 piętro, po remoncie ul.
Makuszyńskiego, cena: 135 tys. zł
tel. 530 - 998 - 374
Stary Zdrój, mieszkanie do
remontu, gustowna kamienica,
1 PIĘTRO, 53 m2, 69 000zł, tel.
535-285-514
Biały Kamień, 42m2, 2 piętro,
2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
Cena 72.000zł. Kontakt 535-311265
Szczawno Zdrój parter do wprowadzenia blisko deptaka 136 tys
zł tel. 577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ, piękne mieszkanie, świetna lokalizacja – Dąbrowszczaków (obecnie Monte
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo
wysoki parter, ciepłe mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, kilkurodzinna kamienica, 139.900 zł, tel.
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE.
535-285-514
Okazja! DOM W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje,
garaż, ogródek 228 m2, standard
do wejścia. 249tyś Do negocjacji.
Tel: 535-311-265
PODZAMCZE, 4 pokoje, 65,7
m2, parter w czteropiętrowcu,
słoneczne mieszkanie, ustawne, bardzo ciepłe, duży balkon
199.900 ZŁ, tel. 535-285-514
OKAZJA! Śródmieście, 3-pokojowe mieszkanie, parter, 59 m2,
standard do wejścia Cena:79900
tys. zł tel. 530-998-374
Śródmieście drugie piętro,
wysoki standard, 47 m2, 3 pokoje
ogrzewanie gazowe 136tys tel.
577-263-955
Nowe Miasto- bardzo dobra
lokalizacja, kawalerka po remoncie, 33m2, 2 piętro. 80.000zł. Do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
Podzamcze, dobra lokalizacja,
1 piętro, 54m2, 3 pokoje. Cena
159.000zł. Kontakt 535-311-265
Osiedle Górnicze 2 pokoje, 44m2,
do remontu, parter, piękna okolica 87tys zł tel 577-263-955
Biały Kamień, parter, 1 pokój,
35,5m2, garaż przy budynku, CO,
ciepła woda z junkersa 78 tys zł
tel 577-263-955

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie
w wysokim standardzie w nowym budownictwie w spokojnej
okolicy z ogródkiem. Mieszkanie
w pełni rozkładowe z wyposażeniem, 4 piętro, 52m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz balkon. Cena:175 000zł
(nr:2420) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do
własnej aranżacji. Cena : 119 000
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksusowe mieszkanie z kominkiem i
miejscem rekreacyjnym, 68 m2,
3pokoje,1 piętro, Cena: 280 000
zł, (nr:2384 ) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – GŁUSZYCA, mieszkanie z
GARAŻEM 61 m2, 5 pokoi, łazienka,pierwsze piętro, CO . Cena: 79
000 zł ( nr: 2429)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą.
( nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – STRUGA, dom wolnostojący w pięknej okolicy o pow.
330 m2, działka 60 arów ogrodu,
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do
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, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

BON –WALIM mieszkanie, 56m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze piętro Cena: 65 000 zł (nr:
2335) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe,
w reprezentacyjnej kamienicy
Cena: 300 000 zł (nr: 2161) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – BOGUSZÓW GORCE,przytulne mieszkanie do wprowadzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka,
CO.,kominek. Cena: 40 000 zł
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety na mieszkanie bądź siedzibę
firmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2,
wolnostojący garaż CENA: 210
000 zł (nr: 2381) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku o
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3
pokoje, 2-kondygnacyjne mieszkanie z widokiem na zieleń po
generalnym remoncie CENA: 149
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do wprowadzenia CENA:
149 000 m2 (nr: 2408) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co
gaz, stan b.dobry, cena 110 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.
Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail:
willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym
Sobiecinie, po remoncie, ogród,
osobne wejście, cena 189 000 zł.
74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, 58m2 na Gaju, cena
138600zł. - parter, do remontu,74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2,
Szczawienko, cena 169 tys.zł. 1
piętro, ogródek, 74 666 42 42,
881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na
Piaskowej Górze. 45m2, parter,
po remoncie, cena 145 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i

ul. Palisadowa 2c,

domy do wynajęcia na terenie

58-316 Wałbrzych

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666
42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Podzamcze, 35m2, 4 piętro (10),
cena 113 tys.zł. 74 666 42 42, 881
763 300.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 47m2, 9 p. cena 136
tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, N.Miasto, na Chopina, 1p.
po remoncie, co gaz, cena 129

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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

B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40

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

pokoje, 120m2, działka 550m2,

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

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na

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 mieszkanie 3

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
Podzamcze, po remoncie, 48m2
, 152tys.zł. 4 piętro (4), 74 666 42
42, 507 153 166.

cena 183600zł. 74 666 42 42, 881

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Piaskowej Górze, 26m2, parter,
stan bardzo dobry, 82 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.

ście, 3 pokoje. 73m2, 2 piętro, co

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.
Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro,
cena 80 tys.zł. cicha okolica 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 1

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
B.Kamień okolice Monte Cassino,
wys.parter, 33m2, cena 80 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 kawalerkę
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
po remoncie na Poniatowie 4
cena 480 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

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

pokojowe po remoncie 72m2 na
Nowym Mieście, 2 piętro, co gaz,
424 100.
WILLA – Sprzedamy Śródmiegaz, cena 123 tys.zł. 666 42 42,
881 424 100.

piętro, 75m2 na Starym Zdroju,
stan bardzo dobry, ogród, co
miejskie, 99000 zł. 666 42 42, 881
763 300.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 108m2, 3 piętro,
275tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 4 pokoje,
P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

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- DO WYNAJĘCIA –
PODZAMCZE, 2 pokoje, 35m2,
1100ZŁ i SZCZAWNO ZDRÓJ 2
pokoje, 37m2 C.O. GAZ 950ZŁ,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, stare bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro,
ogrzewanie kominek, okna PCV,
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Długa, 2 pokoje, 33m2, parter w
4, po kapitalnym remoncie, cena
125.000zł, 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 – ŚWIEBIODZICE, budynek z 2000roku, 3 pokoje, 64m2,
2 piętro w 3, po kapitalnym
remoncie, 2 balkony, c.o. gaz,
cena 240.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 83.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie, cena
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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