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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

50

Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

30

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

kredytok.pl
REKLAMA

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

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

tek!
Wyjazdy z Polski w każdy pią

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

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

REKLAMA

SMAŻALNIA RYB W GORCACH
Już w maju otwarcie!
Urokliwa dolinka
na obrzeżu cywilizacji
Nostalgiczna atmosfera
Menu nastawione na miłośników
zdrowej żywności

Pstrąg i inne ryby słodkowodne
oraz morskie.
Wiele atrakcji dla smakoszy.
Szczegóły wkrótce!
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Maciej Maleńczuk w Wałbrzychu

Mocna nuta

Zapraszamy na solowy
koncert Macieja Maleńczuka już 13 maja 2018 r. (niedziela) o godz. 20.00 w Sali
Koncertowej Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
w Wałbrzychu.
Maciej Maleńczuk, artysta
nieobliczalny, zabierze swoich fanów w podróż do korzeni, czyli mocnego, szorstkiego
i minimalistycznego grania.
Tym samym muzyk przypomni
historię,
która
ukształtowała
jego artystyczną
postać, a której
początki
stanowiły solowe
występy na ulicach Krakowa.
Nie
zabraknie
takich utworów
jak:
„Ostatnia
nocka”, „Tango
libido”, „Sługi za
szlugi”,
„Dawna dziewczyno”
czy „Synu”. O
autentyczności
przekazu artysty
zawsze stanowiła bezkompromisowość. Nie inaczej będzie i tym

Zespół
Trebunie-Tutki,
Kayah,
Muniek Staszczyk,
Wojciech Waglewski, Jorgos Skolias,
Mateusz Pospieszalski to artyści, którzy - obok licznego
grona muzyków z
Wałbrzycha i okolic
– wzięli udział w nagraniu wyjątkowej
płyty:
„Tischner.
Mocna nuta”. Muzykę skomponował
Mirosław Kowalik
z zespołu Raz Dwa
Trzy, a większość
tekstów
napisała
Izabela Domańska-Kowalik.
Płyta „Tischner. Mocna
nuta” była nagrywana między
innymi w m23studio w Wałbrzychu, gdzie nad muzykami
czuwał realizator Bartłomiej
Miszczyk.
- Jest to połączenie filozofii Tischnera z refleksją na
temat współczesnego świata.
Ksiądz Józef Tischner docierał
zawsze do sedna sprawy. Moc
jego słowa była i pozostaje
skuteczna, trafnie określając
kierunki filozofii życia. Człowiek, jako bohater i podmiot
tych rozważań, zmaga się

razem: przepływu szczerych
emocji między wykonawcą i
słuchaczami nie zmącą żadne
pochodzące z obcych źródeł
dźwięki, a całą istotę bezpośredniego obcowania zapowiadają słowa, jakie Maciej
Maleńczuk kieruje do swojej
publiczności:
- Stęsknionych za barwą
mojego głosu – doceniających piękno i siłę moich tek-

stów, zapraszam na koncerty
solowe firmowane tytułem
Pan Maleńczuk. Rozwijając się
jako artysta życzyłbym sobie
by moje fanki i fani rozwijali
się razem ze mną, a jak komuś
się nie podoba, to niech wypieprza z sali.
Bilety na wydarzenie w cenie: 85 zł (siedzące nienumerowane) i 70 zł (stojące nienumerowane) można nabyć
w kasie CKiS Stara
Kopalnia (tel. 74
667 09 70) oraz w
Internecie na portalach kupbilecik.
pl i biletyna.pl. Zamówienia grupowe oraz zapytania
dotyczące innych
informacji związanych z wydarzeniem prosimy
kierować do organizatora: Agencja
Artystyczna
Monolit: +48 660
860 777, www.
monolitart.com.pl,
biuro@monolitart.
com.pl.
Współpraca z mediami:
press@monolitart.
com.pl.
(RED)

nie tylko sam ze sobą. Chcąc
przekazać coś więcej, musi
mówić głośno i zdecydowanie, żeby współczesny świat
go usłyszał. Pomysłodawcą
takiej formy przekazu myśli
księdza Józefa Tischnera jest
Jego brat, Kazimierz Tischner. Wypełniając wolę swojego brata, jako spadkobierca
wszystkiego, co ksiądz Józef
po sobie pozostawił, założył
Stowarzyszenie
„Drogami
Tischnera” i Rodzinę Szkół Tischnerowskich. Współpraca
Kazimierza Tischnera z życzliwymi ludźmi daje mu inspi-

rację do realizacji
nowych wyzwań.
Takim
nowym
wyzwaniem jest
pomysł Kazimierza na nagranie
płyty, inspirowanej tekstami księdza Józefa Tischnera. Powstało
jedenaście tekstów napisanych
przez Izabelę Domańską-Kowalik.
Dopasowując
myśli do nowej
formy, autorka,
nie gubiąc sensu słów Józefa
Tischnera, znajduje miejsce
na własne przemyślenia. Muzykę skomponował Mirosław
Kowalik (basista zespołu
Raz Dwa Trzy) i Jan Trebunia
-Tutka. Pieśń dwunasta jest
kompozycją Krzysztofa Trebuni-Tutki i inspirowana jest
twórczością Kazimierza Przerwy -Tetmajera (poety bardzo
bliskiego księdzu Józefowi
Tischnerowi). Okazało się, że
ten przekaz łączy ludzi - wielu znanych artystów włączyło
się do współpracy – podkreślają autorzy projektu.
(RED)
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Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
w Gminie Boguszów-Gorce
Załatwianie urzędowych spraw bez wychodzenia z domu i posiadania
drogiego podpisu elektronicznego? To już możliwe. Dzięki projektowi „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce” w naszym mieście
od 2 maja br. będzie działał Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli bez konieczności składania własnoręcznego podpisu w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów,
województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną,
bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego

miejsca, wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu.
W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:
- założyć konto na ePUAP,
- zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek
o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,
- udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.
Aby potwierdzić profil zaufany należy udać się do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl.Odrodzenia 1, pokój 103.
Więcej informacji na stronie
www.epuap.gov.pl oraz na www.boguszow-gorce.pl
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Ważne porozumienie
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. w Wałbrzychu
i Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju
podpisały porozumienie o współpracy. W uroczystości uczestniczyła
minister edukacji Anna Zalewska.
20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych Victori S.A.

w Wałbrzychu miało miejsce
uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomię-

Minister Anna Zalewska otrzymała od dyrektor Jolanty Ozimek pracę
plastyczną uczennicy szczawieńskiego zespołu szkół.

dzy WZK Victoria, Powiatem
Wałbrzyskim, Zespołem Szkół
im. M. Skłodowskiej – Curie w
Szczawnie – Zdroju i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest-Park. Porozumienie, podpisane w ramach
klastra edukacyjnego, zakłada
utworzenie w powiatowej
szkole klasy patronackiej o kierunku „technik procesów chemicznych”, w której będą się
kształcić przyszli pracownicy
WZK Victoria S.A. Przy podpisaniu umów obecna była Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska, która podkreśliła
ogromną wagę szkół branżowych w kształceniu wykwalifikowanej kadry na potrzeby
lokalnych zakładów pracy. W
imieniu Powiatu Wałbrzyskiego, który jest organem prowadzącym szczawieńskiego
Zespołu Szkół porozumienie
podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski, a także dyrektor
Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju Jolanta Ozimek.
Korzystając z obecności pani
minister, dyrektor Jolanta
Ozimek przekazała na jej ręce
pracę plastyczną uczennicy
Zespołu Szkół, która zajęła
II miejsce w Ogólnopolskim

Rodzinna majówka dla aktywnych
Pod patronatem starosty
wałbrzyskiego Jacka Cichury zostanie zorganizowana
„Rodzinna majówka” w Boguszowie Gorcach. Impreza
rekreacyjno – sportowa odbędzie się 9 czerwca 2018 r.
na Stadionie XXV-lecia przy
ul. Olimpijskiej 1 w dzielnicy Gorce.
Organizatorami imprezy
są: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Commax
Zdzisław Sommerfeld oraz
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ „Solidarność”, a partnerami: Klub Piłkarski Górnik Gorce Boguszów-Gorce,
Ochotnicza Straż Pożarna
Gorce, OZPN Wałbrzych, Stowarzyszenie Grupa Biegowa
Dzikowiec, Stowarzyszenie
Witold, Uczniowski Ludowy

Zapaśniczy Klub Sportowy
Heros W Czarnym Borze, Zespół Szkół Samorządowych
Nr 5 W Boguszowie Gorcach
im. B. Malinowskiego oraz
111 Boguszowskie Drużyny
Żółto-Niebieskie.
Głównymi punktami „Rodzinnej majówki” będą biegi:
Mniszek Run i Bieg Magdalenki, a imprezy towarzyszące to,
między innymi: turniej siatkówki/koszykówki dziewcząt,
turniej piłki nożnej chłopców,
mistrzostwa
Boguszowa-Gorc w bowlingu oraz szereg
innych atrakcji dla całych rodzin.
Organizatorzy
przygotowali 300 numerów startowych w Biegu Mniszek
Run o długości ok. 10 km,
którego start zaplanowana
9 czerwca na godz. 15.00.

Uczestnikiem tego biegu
może być każdy, kto do dnia
zawodów ukończył 16 lat. Z
kolei dzieci w wieku 5-6 lat
wystartują na dystansie koło
300 m w Biegu Magdalenki,
który rozpocznie się tego samego dnia w samo południe
(organizatorzy przygotowali
160 numerów startowych).
Organizatorzy nie pobierają
opłaty startowej, a zgłoszeń
do biegów można dokonać
wyłącznie mailem na adres: sportsolidarnosc@wp.pl
do 6.06.2018 r. do godziny
20.00. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Powiat Wałbrzyski dofinansował organizację „Rodzinnej majówki” w Boguszowie – Gorcach kwotą 10 tys.
zł.
(RED)

W imieniu Powiatu Wałbrzyskiego porozumienie podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
Konkursie „Tęcza” wraz z gazetką informującą o dokonaniach placówki w 2017 roku.
- Szkolnictwo zawodowe
zostało w Polsce zlikwidowane wiele lat temu i czas
pokazał, że to był błąd. Duże
zakłady pracy potrzebują wykwalifikowanej kadry, dlatego

tworzenie klas patronackich,
ukierunkowanych na kształcenie kadry pod konkretnego
lokalnego pracodawcę jest
bardzo dobrym rozwiązaniem, bo pracodawcy mają
na miejscu odpowiednich
specjalistów, zaś absolwenci
mają możliwość znalezienia

stabilnego zatrudnienia po
zakończeniu nauki – podkreśla starosta Jacek Cichura.
Oprócz „Ceramika”, podobne porozumienia podpisały 2 placówki z Wałbrzycha:
zespoły szkół ul. Ogrodowej i
z al. Wyzwolenia.
(GŁ)

Powiatowe Domy Dziecka
poszukują wychowawców
Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza
Dom Dziecka „Catharina”
w Nowym Siodle oraz Dom
Dziecka w Jedlinie - Zdroju
poszukują pracowników na
stanowisko wychowawcy.
Wymagania
stawiane
kandydatom: wykształcenie
wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna,
psychologia, praca socjalna,
nauki o rodzinie lub na innym
kierunku, którego program
obejmuje
resocjalizację,

pracę socjalną, pedagogikę
opiekuńczo-wychowawczą,
albo na dowolnym kierunku,
uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o
rodzinie lub resocjalizacji.
Praca jest dwuzmianowa
14.00 – 22.00; 22.00 – 8.00, a
w dni wolne i w święta trzyzmianowa: 8.00 – 14.00; 14.00
– 22.00; 22.00 - 8.00.
Kontakt:
Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza

Dom Dziecka „Catharina”
w Nowym Siodle
Nowe Siodło 73A
Mieroszów
Tel. 74 88 00 110
dd.catharina@wp.pl
Dom Dziecka
w Jedlinie Zdrój
ul. Chojnowska 13
58-330 Jedlina – Zdrój
Tel. 74 847 18 66
ddjedlina1@wp.pl
(GŁ)

Grand Prix Walimia MTB 2018
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, Wójt Gminy Walim i Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego zapraszają
na Grand Prix Walimia MTB
2018.

Strefa MTB Sudety to największy i najszybciej rozwijający
się system górskich tras rowerowych w Polsce, który jest odpowiedzią na szybko rosnący trend
aktywnego spędzania czasu

wolnego. W dniu 06.05.2018 r.
odbędzie się runda 2 w Walimiu.
Więcej info na www.strefamtbsudety.pl. Zapisy: http://zapisy.
ultimasport.pl/350.
(GŁ)
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Porozumienie wspiera samorządność
19 i 20 kwietnia w Sejmie
odbyły się dwa wydarzenia,
w których miałam przyjemność uczestniczyć. Pierwsze
to Forum Samorządowe,
a drugie Konferencja Programowa „Europa. Nowe
Otwarcie”.
Podczas porum partia
Porozumienie Jarosława Gowina przedstawiła postulaty
Rady Samorządowej. Pozwolę sobie zaprezentować kilka
z nich: tworzenie przestrzeni
miejskiej przyjaznej mieszkańcom poprzez włączenie
ich w większym zakresie w
procesy decyzyjne, zwiększenie środków na zadania
gminnych ośrodków kultury,
polityka senioralna w każdej
gminie, ograniczenie liczby
radnych o 20%, powstanie
efektywnego systemu wsparcia budowy i utrzymania
dróg lokalnych, partycypacja
społeczna, nowa koncepcja
polityki młodzieżowej w samorządach. Podczas konferencji prezes Porozumienia
Jarosław Gowin powiedział,
że trzeba wzmacniać kompetencje samorządu, kierując
się zasadą pomocniczości. Im
więcej władzy będzie jak najbliżej obywateli, tym lepiej dla

Polski. Porozumienie będzie
wspierać ideę samorządności
jak i konkretne formy funkcjonowania samorządów. Wicepremier wskazywał, że proponowane przez Porozumienie
zmiany są długofalowe i często mają charakter ustrojowy,
a w niektórych przypadkach
wymagają zmian w konstytucji. W spotkaniu wzięło udział
wielu samorządowców, a
wśród nich burmistrzowie,
wójtowie i prezydenci miast,
którzy wspólnie dyskutowali

nad tym co zrobić, aby współpraca między samorządami
a strukturami centralnymi
państw była lepsza. Spotkanie przebiegało w bardzo
dobrej atmosferze, a wymiana doświadczeń z lokalnych
podwórek dała nam wiele
bezcennych wskazówek na
przyszłość.
Drugi dzień i konferencja
,,Europa. Nowe Otwarcie” to
odniesienie się do ostatnich
wydarzeń, w tym wyborów
parlamentarnych i prezyREKLAMA

Dzień otwarty w ZUS
dla Osób z Niepełnosprawnością
Jakie są zasady przyznawania rent, orzekania o niezdolności do pracy, korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS? Jakie dofinansowania można
otrzymać z PFRON? M.in. na te pytania będzie można uzyskać odpowiedź
już 11 maja.
Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza Osoby z Niepełnosprawnością oraz ich rodziny na dzień otwarty pod hasłem ,,Sięgnij po sukces”. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 11:00 w sali konferencyjnej na parterze w budynku przy pl. Grunwaldzkim 1.
ZUS zaprosił do współpracy przedstawicieli: Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
NFZ, PUP, MOPS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
oraz Stowarzyszeń działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Będzie można wysłuchać wypowiedzi zaproszonych gości, skorzystać z bezpłatnych porad
ekspertów, ale też wymienić się doświadczeniami. Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz słodki poczęstunek.
Wstęp wolny.
Magdalena Walter
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
O/ZUS w Wałbrzychu

REKLAMA

denckich w największych
państwach członkowskich UE,
końcówka kadencji Parlamentu Europejskiego oraz procedura Brexitu. W konferencji
wzięli udział m.in.: wicepremier i prezes Porozumienia
Jarosław Gowin; wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł
do Parlamentu Europejskiego
Jacek Saryusz-Wolski, wiceminister przedsiębiorczości
i technologii oraz Przewodniczący Rady ds. Polityki
Zagranicznej Porozumienia
- Marcin Ociepa. Podczas konferencji wicepremier Jarosław
Gowin zaznaczył bardzo mocno, że jesteśmy współgospodarzami, a nie klientami UE
i że wołamy o wolny rynek
zamiast interwencjonizmu, o
kulturowe odrodzenie Europy. Podkreślił, iż chcemy Unii
suwerennych państw, opartej
o współpracę Polski, Niemiec i
Francji - największych państw
z serca Europy. Z kolei poseł
do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski w
sposób bardzo obrazowy ujął
to z czym obecnie mamy do
czynienia we wzajemnych relacjach z UE.
- „Zjednoczeni w różnorodności”, to jedna z pryncypialnych zasad UE, tymczasem postępuje nadmierne
rozszerzanie kompetencji instytucji UE i centralizacji - powiedział i zaznaczył trzy główne problemy, z którymi UE
nie potrafi sobie poradzić.
Są to według niego: utrata
tożsamości, zła interpretacja
zagadnienia solidarności i
kryzys zasady pomocniczości.
Nie mniejszym problemem
jest to, iż w sprawach drobnych UE jest zbyt natarczywa,
a w sprawach wielkich - nieobecna.
Podsumowując na uwagę zasługuje fakt, iż podczas
obu wydarzeń 19 i 20 kwietnia, wspólnie dyskutowało
ponad stu dwudziestu samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych wszystkich szczebli oraz
ekspertów, członków i sympatyków partii Porozumienie. Mam ogromną nadzieję,
że jeszcze w bieżącym roku
uda nam się zorganizować co
najmniej kilka takich spotkań,
dlatego tym bardziej zapraszam Państwa do kontaktu z
okręgowym zarządem Porozumienia:
biuroposelskiemurdzek@gmail.com
lub 798 510 473 Świdnica
beata.zolnieruk@pjg.org.pl
tel. 882 068 300 Wałbrzych
jacekhecht@pjg.org.pl Kłodzko
Beata Żołnieruk

Dawne czasomierze
„Era na Beckera. Przebu- budziki z różnych lat istniedzenie minionego czasu” nia fabryki. Dziś, kiedy wielu z
to tytuł najnowszej wysta- nas do mierzenia czasu używa
wy czasowej, którą będzie swoich telefonów komórkomożna oglądać w wałbrzy- wych, warto zobaczyć jakich
skim Muzeum Porcelany już zegarów, z których każdy
od 28 kwietnia.
jest małym dziełem sztuki,
Na zwiedzających czekać używano kiedyś. Obejrzenie
będzie ponad setka zabytko- wystawy „Era na Beckera” to
wych zegarów pochodzących doskonały pomysł na długi
z dawnej świebodzickiej fa- majowy weekend czy wakabryki Gustava Beckera. Za- cyjną wycieczkę, bo ekspokład, założony w 1847 roku, zycja będzie dostępna aż do
bardzo szybko stał się jedną końca sierpnia.
z największych i najbardziej
(RED)
znanych fabryk zegarów,
zarówno
w Niemczech, jak
i w całej Europie.
Przyczyniło się do
tego między innymi
otwarcie filii fabryki
w czeskim Broumovie, która zaopatrywała w czasomierze
Beckera cały teren
ówczesnych Austro-Węgier. W 1930 r.
fabryka połączyła się
z produkującym do
dziś renomowane
zegarki koncernem
Junghans.
Wśród
pochodzących od prywatnych kolekcjonerów
eksponatów, które
pojawią się na wystawie, znajdą się
zegary wiszące, sto- Od 28 kwietnia w Muzeum Porcelany
jące,
kominkowe, w Wałbrzychu można oglądać wystawę
gabinetowe
oraz zegarów z fabryki Gustawa Beckera.
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Dzień otwarty
w ZSZS
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu zaprasza gimnazjalistów na dzień otwarty
w naszej szkole. Zapraszamy do naszej siedziby przy
ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu już 27.04.2018 r.
w godzinach 10.00-13.00.
Spotkanie rozpocznie się od
powitania gości przez dyrektora szkoły Jolantę Ceran
oraz multimedialnej prezentacji szkoły. W programie
są także: spotkanie z pedagogiem szkolnym, kierownikiem praktycznej nauki
zawodu i pracodawcami, a
także prezentacje zawodowe: blacharz samochodowy, pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej, kucharz.
Przygotowaliśmy także zajęcia artystyczne, poczęstunek oraz wiosenne zabawy
integracyjne – zachęca grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni oraz
uczniowie Zespółu Szkół
Zawodowych Specjalnych
w Wałbrzychu.

Drzewko naszego dziecka
- Zapraszamy rodziców dzieci,
którzy nie skorzystali z udziału
w akcji „Drzewko naszego dziecka” w roku 2016 i 2017 lub którzy
przywitali na świecie swoją pociechę w bieżącym roku, do wzięcia udziału w tegorocznej edycji,
którą również zaplanowano na 1
czerwca – w Dzień Dziecka – zachęca Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna-Zdroju.
Przypomnijmy, że 1 czerwca 2016
r. i 1 czerwca 2017 r. w ramach akcji posadzonych zostało łącznie 39
kasztanowców w Alei Spacerowej
w Szczawnie-Zdroju i na ul. Wojska
Polskiego, a obok nich posadowione
zostały granitowe tablice okolicznościowe z napisem: Drzewko naszego
dziecka; Kasztanowiec Alicja, Antoni,

Amelia itd.; data urodzenia dziecka.
- Tym symbolicznym gestem rodzice
upamiętnili narodziny swojej pociechy, a gmina przywitała nowych
mieszkańców. To piękny symboliczny gest i wyjątkowa pamiątka, dzięki
której rodzice widzieć będą jak drzewo rośnie wraz z dzieckiem i zawsze
na spacerze po Alei Spacerowej i
ul. Wojska Polskiego wspominać
będą o narodzinach swej pociechy.
Podobnie, jak w roku ubiegłym zapraszamy wszystkich chętnych do
pobrania formularza zgłoszenia (w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju – Punkt Przyjęć Interesanta),
które będą przyjmowane do 13 maja
br. – dodaje burmistrz Szczawna-Zdroju.
(RED)

(RED)
REKLAMA

Pyszne miody ze Sklepu Spiżarnia
Masz dość wszechobecnej chemii w produktach spożywczych?
Szukasz naturalnych kosmetyków i zdrowej żywności? Odwiedź
sklep „Spiżarnia” w Hali Targowej
„Bazar” przy ul. Hetmańskiej 82
na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu. – W naszym sklepie jest duży
wybór produktów ekologicznych,
między innymi miodów i produktów pszczelarskich – podkreśla
właściciel „Spiżarni”.
- Miody w Spiżarni pochodzą z pasieki z czystych terenów Mazowsza –
ok. 100 km od Białegostoku. Proces
powstawania miodu w ulu jest bardzo skomplikowany i długotrwały.
Jako ciekawostkę można podać, że
dla uzyskania 1 kg miodu pszczoły
muszą zebrać pyłek z ok. 3 mln kwiatów! Miód poza tym, że jest pyszny,
posiada również szereg właściwości
zdrowotnych. W zależności od gatunku, miód może mieć działanie:
przeciwzapalne, wspomagające pracę serca i układu krążenia, uzupełniające niedobory witamin i biopierwiastków, które wspomagają pracę
układu oddechowego, pomagają w
leczeniu chorób przewodu pokarmowego, mają działanie antyalergiczne
i wiele wiele innych. Jak widać, miód
jest cudownym, naturalnym produktem pomagającym na wiele scho-

rzeń. Ostatnie badania pokazują, że
miód najlepiej wchłania się jedzony
po prostu z łyżeczki i warto go używać przez cały rok. W „Spiżarni” znajdziecie Państwo duży wybór różnych
gatunków miodów m.in.: rzepakowy,
wielokwiatowy, akacjowy, lipowy,
leśny, gryczany, wrzosowy, ze spadzi
iglastej, mniszkowy, faceliowy, miody kremowane z pierzgą, propolisem
lub pyłkiem a także pyszne ziołomiody: sosnowy, pokrzywowy, głogowy,
aroniowy, pigwowy. W „Spiżarni” kupicie Państwo również miód manuka

/250+MGO/ wytwarzany jedynie w
Nowej Zelandii, który posiada silne
działanie antybakteryjne. W ofercie
sklepu znajduje się również pyłek
pszczeli, pierzga a także preparaty
robione na bazie propolisu – wylicza
Szymon Zakrawacz, właściciel sklepu
„Spiżarnia”.
Sklep ze zdrową żywnością „Spiżarnia” znajduje się w Hali Targowej
„Bazar” na wałbrzyskim Podzamczu
przy ul. Hetmańskiej 82 - stoisko nr
3. W jednym miejscu można kupić
także: prawdziwy chleb, wędliny i
sery bez chemii, ekologiczne jajka
od szczęśliwych kur, naturalne śmietany i masło, przyprawy bez chemii,
soki, oleje, mąki i kasze, mleko zbożowe, żywność bezglutenową, zdrowe słodycze, naturalne kosmetyki,
suplementy i wiele innych. Sklep
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a w soboty w godzinach 9.00-14.00. Można
się także skontaktować telefonicznie
pod numerem 605 570 035 oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej: szymonzakrawacz@gmail.com.
- Na każdego kto polubi profil
„Spiżarni” na Facebooku czeka jednorazowy rabat w wysokości 5 procent. Z rabatu można skorzystać do
końca maja 2018 r. – dodaje Szymon
Zakrawacz.
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Chodźcie z nami!
Janusz
Bartkiewicz

Święto Pracy, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzony na całym świecie
(poza USA) 1 maja, nie jest
wymysłem rosyjskich bolszewików, jak to się wielu
w III RP obecnie wydaje.
Święto to zostało wprowadzone w 1890 roku przez II
Międzynarodówkę (międzynarodowe zrzeszenie partii
socjalistycznych utworzone
w Paryżu w 1889 roku) dla
uczczenia wydarzeń, jakie
miały miejsce w Chicago
w 1886 r., gdzie właśnie 1
maja rozpoczęły się robotnicze manifestacje w sprawie
ustanowienia 8-godzinnego
dnia pracy.
O takie prawo robotnicze
organizacje w USA walczyły
od 1884 roku, żądając od
władz wprowadzenia go z
dniem 1 maja 1886 roku, co
oczywiście nie zostało spełnione. W związku z tym w ca-

łych Stanach odbyły się marsze tzw. „Ruchu 8 godzin", a
największa demonstracja
miała miejsce w Chicago.
Była połączona z postulatami przywrócenia do pracy
osób zwolnionych z fabryki
McCormick Harvester Co, w
której produkowano maszyny rolnicze, w tym traktory.
Notabene, produkty tej firmy, na polecenie ministra
Szyszki, zostały wykorzystane do zdewastowania
znacznych połaci Puszczy
Białowieskiej. Właściciel firmy, nie licząc się z losem
zatrudnionych, zwolnił w
jeden dzień całą załogę, a
w ich miejsce zatrudnił całkowicie nową kadrę, której
bezpieczeństwa pilnowała kilkudziesięcioosobowa
grupa ochroniarzy. 1 maja w
demonstracji udział wzięło
około 80 tysięcy robotników. Manifestacja, pod nadzorem policji, przebiegała
spokojnie ale amerykańscy
fabrykanci nie zamierzali
ustępować, w wyniku czego
2 maja odbyła się kolejna
demonstracja. Tym razem
była już znacznie mniejsza
(około 35 tysięcy), a na wiec
zorganizowany 3 maja, pod

REKLAMA

fabryką McCormicka zebrało się już tylko około 2 tysięcy osób. Takiej liczby fabrykant już się nie bał, więc
zorganizowane przez niego
bojówki oraz nowi pracownicy-łamistrajki i ochroniarze, zaatakowali protestujących, a do walki włączyła
się także policja, w wyniku
czego zginęło co najmniej
6 demonstrantów. Podjęto
więc decyzję o kontynuowaniu protestu i 4 maja na
pokojowej manifestacji zebrało się kilka tysięcy osób,
jednakże pod wieczór nad
miastem przeszła gwałtowna burza, w efekcie czego
większość demonstrujących
rozeszła się do domu. Na
placu pozostało około kilkuset osób i wówczas (o godz.
22.30) ruszyła do ataku policja. Pretekstem do tego
była policyjna prowokacja,
zorganizowana przez oficera policji Johna Bienfielda, którego agent rzucił w
stronę policjantów bombę,
zabijając kilkanaście osób,
w tym jednego policjanta.
W odpowiedzi policja zaczęła strzelać i wywiązała się
regularna bitwa uliczna, w
której od policyjnych kul giREKLAMA

OFERTA PRACY
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.
Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, politologia psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku), wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna,
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
(zakończone do dnia 31.12.2013 roku) lub studia ukończone na kierunku praca
socjalna.
Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1
w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@
mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika
socjalnego. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2018 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

nęli nie tylko manifestujący,
ale także i policjanci w liczbie sześciu funkcjonariuszy.
Zabitych i rannych robotników nikt nawet nie policzył
i ich ostateczna liczba nigdy
nie została ustalona.
Dla uczczenia tych tragicznych wydarzeń II Międzynarodówka postanowiła
uczcić pamięć zabitych oraz
osób skazanych na śmierć, w
późniejszym sfingowanym
procesie, organizatorów i
uczestników manifestacji. W
wyniku decyzji tego robotniczego gremium Święto
Pracy ustanowiono 1 maja
i od 1890 roku organizowane było także w Polsce,
będącej pod rządami trzech
zaborców. Organizowali je
działacze II Proletariatu, czyli robotniczej partii utworzonej w 1888 roku na terenie ówczesnego Królestwa
Polskiego (zabór rosyjski).
Masowe 1-majowe demonstracje i pochody organizowane przez Polską Partię
Socjalistyczną, Socjaldemokrację Królestwa Polskiego
i Litwy, oraz socjalistyczny
żydowski Bund, połączone
ze starciami z carską policją
i wojskiem miały miejsce w
czasie robotniczej rewolucji
w 1905 roku. 1-majowe masowe manifestacje robotnicze miały również miejsce
w okresie II Rzeczpospolitej,
podczas których manifestujący żądali ustanowienia
8-godzinnego dnia pracy oraz poszanowania ich
praw, zwłaszcza do strajków
i manifestacji, które w II RP
były krwawo tłumione przez
policję.
Dziś mało kto o tym
mówi, a jeszcze mniej wie,
że np. 24 stycznia 1938
roku premier i szef MSW
gen. Sławoj-Składkowski,
podczas obrad Sejmu, podał dane dotyczące liczby
zabitych w wyniku siłowego tłumienia robotniczych
strajków w latach 1932 –
1937 (tylko 5 lat): 1932- 141
zabitych, 1933 – 145, 1934 –
118, 1935 – 143, 1936 – 157,
1937 – 114, w tym 44 podczas tłumienia powszechnego strajku chłopskiego.
Razem 818 zastrzelonych
osób. Po II wojnie światowej władze Rzeczpospolitej
Polski w 1950 roku Święto
Pracy ustanowiły świętem
państwowym i same przystąpiły do jego organizowania, przez co pochodom
odebrały spontaniczny i
robotniczy charakter, czyniąc praktycznie 1 maja
świętem partyjnym. W

1955 roku dzień ten został
ustanowiony przez Kościół,
jako święto Józefa Robotnika patrona ludzi pracujących, a w latach 80-tych
nielegalne demonstracje
pierwszomajowe organizowała „Solidarność”, w
opozycji do oficjalnych obchodów państwowych. Po
zwycięstwie „Solidarności”
w czerwcu 1989 roku 1-majowe obchody straciły swe
znaczenie i jeżeli były obchodzone, to jedynie w niewielkim gronie środowisk
lewicowych, które nie były
(i niestety nie są do dziś) w
stanie zorganizować wielkich demonstracji, chociaż
na oczach całej Polski, cały
ponad 100-letni dorobek
klasy robotniczej był i jest
nadal dewastowany. Panująca od lat prawica, stosując zakłamaną politykę
historyczną, doprowadziła
do tego, że coraz to nowe
pokolenia Polaków sądzą,
iż 1-majowe święto, to
święto narzucone Polsce i
Polakom przez ZSRR, co jest
oczywistym oszczerstwem i
co starłem się wyżej wykazać. Na szczęście nikt jeszcze w Polsce obchodzenia
1-majowego święta nie
zakazał i policja do manifestujących (na razie) jeszcze
nie strzela, ale patrząc na
to, co się w kraju wyprawia,
w ramach chorej dekomunizacji, wszystkiego można
się spodziewać.
Dlatego też cieszy mnie,
że po raz pierwszy w dziejach wałbrzyskiej lewicy
(po 1990 roku) obchody 1
maja 2018 roku zorganizowały wspólnie SLD, OPZZ,
Stowarzyszenie Gwarków,
Partia Razem, Inicjatywa

Polska, Kongres Kobiet i
Unia Pracy. Mam zaszczyt,
że do organizacji tegorocznych obchodów zostałem
zaproszony przez Mateusza
Rambachera, przez co miałem okazję wnieść swój,
niewielki wprawdzie, udział
w ich przygotowywaniu.
Myślę, że w pewnym stopniu uprawnia mnie to do
zaproszenia, w imieniu
wszystkich organizatorów,
mieszkańców Wałbrzycha,
którzy tak jak my uważają, że pamięć o dawnych
robotniczych ofiarach nie
może ulec zapomnieniu.
Wałbrzyska lewica 1 maja
spotyka się o godzinie
11.00 przed pomnikiem
Trudu Górniczego przy al.
Wyzwolenia w Wałbrzychu. Chodzicie z nami, póki
świętować jeszcze można.
janusz-bartkiewicz.eu

PS. W ubiegłym tygodniu w felietonie „Długa
droga daleka” przez nieuwagę popełniłem fatalny
błąd, który prostuję. Otóż
odwołujący się od emerytalno-rentowych represji byli
funkcjonariusze mundurowi III RP mogą w końcowym
rezultacie odwoływać się do
Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu, a nie Trybunału Sprawiedliwości mieszczącym
się w Luksemburgu. Za pomyłkę przepraszam.
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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Święto Włókiennika w Głuszycy

III Forum
Samorządowe
Biskup Diecezji Świdnickiej, Burmistrz Głuszycy
oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców
zapraszają na III Forum
Samorządowe, które odbędzie się 28 kwietnia br. w
Głuszycy. W programie:
9.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Bp prof.
dr hab. Ignacego Deca – kościół pw. Chrystusa Króla, ul.
B. Chrobrego 4
10.00 – przerwa kawowa –
Centrum Kultury - MBP, ul.
Grunwaldzka 26
10.30 – „NFOŚiGW w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce”
– p. Kazimierz Kujda Prezes
NFOŚiGW – Warszawa
11.00 – „Ziemia nasz wspólny dom – przesłanie Encykliki Loudato Si” o. Jan Maria
Szewek OFMConv – Kraków
11.30 – dyskusja
12.00 – zwiedzanie Podziemnego Miasta „Osówka”
13.00 – poczęstunek.
(SJ)

Burmistrz Roman Głód
wyróżnił 31 osób statuetkami „Zasłużonych dla głuszyckiego włókiennictwa”.
Święto Włókiennika zorganizowane zostało w Gminie
Głuszyca już po raz czwarty.
Muzyczną niespodzianką
wieczoru był klimatyczny
koncert w wykonaniu „Duetu z harfą”.
Wśród
wyróżnionych
statuetkami
„Zasłużonych
dla głuszyckiego włókiennictwa” znaleźli się emerytowani pracownicy byłych
głuszyckich zakładów przemysłu lekkiego. - W naszej
głuszyckiej
społeczności
mieszkają ciągle osoby związane z przemysłem włókienniczym. Reaktywowane w
2015 roku w naszej gminie
Święto Włókiennika jest
wyrazem wdzięczności dla
tych wszystkich, którzy przez
wiele lat pracowali w byłych
głuszyckich zakładach. Co
roku staramy się zebrać grupę osób, którym wręczamy
statuetki zasłużonych dla
głuszyckiego
włókiennictwa jako wyraz podziękowania za piękne lata pracy
dla rozwoju naszej „małej
ojczyzny”. Z tego miejsca po

Dla niepodległej
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Centrum Kultury
– MBP zapraszają na koncert
„Dla Niepodległej” w wykonaniu Głuszyckiej Orkiestry
Dętej pod batutą kapelmistrza
Eugeniusza Lecia. Koncert odbędzie się 3 maja o godz. 17.00
w sali widowiskowej CK – MBP
w Głuszycy.
(SJ)

Pomoc dla Dorotki

Burmistrz Roman Głód wyróżnił 31 osób statuetkami „Zasłużonych dla głuszyckiego włókiennictwa”.
raz kolejny serdecznie dziękuję pani Janinie Czackiej i
panu Jerzemu Janusowi za
pomoc we wskazaniu osób
dziś wyróżnionych- powiedział burmistrz Roman Głód,
który wraz z posłanką Izabelą
Katarzyną Mrzygłocką i przewodniczącym Rady Miejskiej
w Głuszycy Grzegorzem Milczarkiem wręczyli zaproszonym osobom pamiątkowe
statuetki. Statuetkę honorową otrzymał Pan Andrzej
Indrian, który przez wiele
lat piastował kierownicze

stanowisko, a latach transformacji gospodarczej kontynuował tradycje włókiennictwa w Głuszycy i założył
firmę Indriana. Zapoczątkowany przez Andrzeja Indriana nowy profil produkcji zachowała obecnie działająca
na terenie Głuszycy spółka
John Cotton Europe.
Koncert
wrocławskiego
„Duetu z harfą”, czyli Jadwigi
Tomczyńskiej i Maksymiliana
Ambroziaka przeniósł zebranych w świat pięknych dźwięków harfy i gitary basowej.

Zespół przypomniał wielkie
przeboje polskiej i światowej
muzyki takie jak: „Kasztany”,
„Don’t worry be happy”, „Cisza jak ta”, „Skyfall” czy „My
heart will go on”.
- Serdecznie dziękujemy
wszystkim za przybycie na
uroczystość do Centrum Kultury w Głuszycy. I kierujemy
podziękowania dla Mirosława
Makowskiego z głuszyckiego
optyka za miły podarunek dla
zasłużonych – dodają organizatorzy.
(SJ)

W niedzielę, 29 kwietnia na
boisku sportowym przy ul.
Dolnej w Głuszycy od godz.
12.00 do 18.00 odbędzie się
festyn charytatywny dla Dorotki Nowak pn. „Moto – Rajdowa pomoc dla Dorotki”, która
od urodzenia choruje na rozszczep kręgosłupa, czyli przepuklinę oponowo-rdzeniową.
Przewidziane atrakcje: przejazdy samochodem rajdowym w
roli pilota za „cegiełkę”- ul. Leśna, zwiedzanie wozu bojowego OSP, dmuchańce dla dzieci,
rajdowe gadżety. Gościem
specjalnym wydarzenia będzie
Bartosz Gołębiewski, który aktualnie jest mistrzem Polski
seniorów i młodzieżowców
w kategorii średniej w boksie
olimpijskim.
(SJ)
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA - BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
DO 50 % RABATU TYLKO DO 30.04.2018

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

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

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

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

TERMIN
21.05.2018 - 29.05.2018
03.06.2018 - 11.06.2018
09.06.2018 - 20.06.2018
14.06.2018 - 25.06.2018
18.06.2018 - 29.06.2018
23.06.2018 - 04.07.2018
27.06.2018 - 08.07.2018
02.07.2018 - 13.07.2018
06.07.2018 - 17.07.2018
11.07.2018 - 22.07.2018
15.07.2018 - 26.07.2018
20.07.2018 - 31.07.2018
24.07.2018 - 04.08.2018
29.07.2018 - 09.08.2018
02.08.2018 - 13.08.2018
11.08.2018 - 22.08.2018
16.08.2018 - 27.08.2018
20.08.2018 - 31.08.2018
25.08.2018 - 05.09.2018
29.08.2018 - 09.09.2018
03.09.2018 - 14.09.2018
07.09.2018 - 18.09.2018
12.09.2018 - 23.09.2018

CENA
1410 PLN 700 PLN
1410 PLN 1000 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1610 PLN 1300 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1100 PLN

MIEJSCA
10 MIEJSC
16 MIEJSC
19 MIEJSC
18 MIEJSC
18 MIEJSC
18 MIEJSC
10 MIEJSC
10 MIEJSC
15 MIEJSC
21 MIEJSC
21 MIEJSC
15 MIEJSC
10 MIEJSC
5 MIEJSC
5 MIEJSC
8 MIEJSC
18 MIEJSC
21 MIEJSC
12 MIEJSC
21 MIEJSC
28 MIEJSC
25 MIEJSC
30 MIEJSC
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Pokazali wielkie serce
Zgodnie z zapowiedzią
sprzed trzech lat, 21 kwietnia 2018 r., w Starych Bogaczowicach obył się trzeci
Koncert Charytatywny na
rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział w Wałbrzychu.
Dzięki wielkiej hojności
darczyńców, osób licytujących i kupujących udało
się zebrać ponad 27 tysięcy
złotych!
Koncerty organizowane
są cyklicznie z inicjatywy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach.
- Pracownicy ośrodka
pomocy od lat zajmują się
popularyzacją idei opieki
hospicyjno-paliatywnej,
a
pracownicy wałbrzyskiego
hospicjum są wzorem wspaniałego zaangażowania w
swoją pracę. Pomaganie,
jak i opieka nad chorym
wymaga nie tylko wiedzy,
czasu i zaangażowania, lecz
także olbrzymich środków
finansowych – stąd zrodziła
się nasza idea pomagania.
W bieżącym roku część zebranych pieniędzy, będzie
spożytkowana na potrzeby
rodziny będącej pod opieką
hospicjum, która mieszka na
trenie naszej gminy. Koncert
uświetnił występ zespołu:
„RomanS Band” w składzie
Jolanta Zakrzewska, Krzysztof Kurnyta oraz Janusz
Sonnenberg – bardzo dziękujemy! Wszystkim uczestnikom imprezy dziękujemy za
obecność – nieobecni niech
żałują wspaniałego koncertu
i atmosfery. Szczególnymi
gośćmi byli reprezentanci
hospicjum w osobie prezesa Renaty Wierzbickiej oraz
wiceprezesa - Marka Karolczaka, którzy przedstawili
prezentację o działalności
hospicjum. A my po raz trzeci udowodniliśmy, że choć
Gmina Stare Bogaczowice
nie jest wielka, to ludzie w
niej mieszkający mają wielkie
serca. Składamy gorące podziękowania osobom, które
pomogły nam w organizacji
koncertu: Radosławie Stramel-Świteńkiej za wspaniałe
prowadzenie imprezy, wójtowi pracownikom urzędu
gminy, pracownikom Szkoły
Podstawowej w Starych Bogaczowicach, pracownikom
Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego oraz
koleżankom z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Starych
Bogaczowicach oraz Anecie
Rajcy. Nasza inicjatywa nie
byłaby możliwa do zrealizowania gdyby nie dobre serca

naszych darczyńców, którzy
w różny sposób nas wspomogli. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania następującym firmom:
Aktiw Spółka z o.o Gostków, Eurobank Oddział Wałbrzych, Aksam Producent
Paluszków pod nazwą Beskidzkie, Fundacja Edukacyjno Społeczna Polny Kwiat
Stare Bogaczowice, Gminne
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, Górnicze Koło Łowieckie „Szarak” Wałbrzych,
Grupa
Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks Wałbrzych, Hebe Wałbrzych,
Hurtownia Plik Wałbrzych,
Infobiuro Wałbrzych, Karczma Jedynak Stare Bogaczowice, Kat Cross Dariusz
Pypeć Wałbrzych, Kuchnia Domowa Wałbrzych,
Kuhne Polska Wałbrzych,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Aga” Leszek
Wójcikiewicz, „Re-Inwest”
Renata Wodecka, Axa, Prudential, Restauracja „Korona Śląska” Świebodzice,
Restauracja „Cesarskie Podwórko” Chwaliszów, Ronal
Wałbrzych, Salon Pielęgnacji Psów Katarzyna Woźniak Świebodzice, Salonik
Fryzjerski „Daisy” Szczawno
Zdrój, Soczyste Pieczyste
Marcin Bradel Stare Bogaczowice, Studio Fryzjerskie
Dorothy&Margaret
Wałbrzych, Tauron Dystrybucja
S.A. Oddział w Wałbrzychu,
Termet Świebodzice, Usługi Transportowe „Rekords”
Grzegorz Morawski Gostków,
Wit Pol Wojciech Witkowski
Gostków, Sklep Internetowy zainspirowana-stylem.pl,
Yasumi Wałbrzych,
oraz osobom prywatnym: Urszula Puskarz, Hanna Puskarz, Maria Sasiela,
Małgorzata Jońska, Janusz
Selent, Justyna Skała, Jan
Kocoń, Stanisław Klimas,
Mirosław Lech, Krystyna Pałczyńska, Aneta Rajca, Bogusław Uchmanowicz, Michał
Stokłosa, Krzysztof Tokarczyk, Anna Zakręt, Agnieszka
Selent, Alicja Stępnik, Lucyna Król, Agnieszka Pasieka,
Krystyna Twardzik, D i D Mikulscy, Jadwiga Tryniecka,
Joanna Skarżyńska, Alicja
Winiarska, Małgorzata Gajdamowicz, Katarzyna Stokłosa,
Beata Śliwińska „Barrakuz”
, Teresa Niechaj oraz Zbigniew Jończyk.
Mamy nadzieję, że uda się
nam kontynuować organizacje koncertu jako cyklicznego wydarzenia w naszej gminie. Dziękujemy wszystkim,

którzy brali czynny udział w
naszej zbiórce. Ostateczna dokłada kwota przelewu na
konto hospicjum zostanie
upubliczniona prawdopodobnie do końca maja br., po
zakończeniu zbiórki – podkreślają organizatorzy koncertu i kwesty.
(IL)

Organizatorzy Koncertu Charytatywnego na rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu.
REKLAMA
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Budują Lokalny Ośrodek
Integracji Społecznej
Gmina Stare Bogaczowice rozpoczęła budowę Lokalnego Ośrodka Integracji
Społecznej w miejscowości
Struga.
Mieszkańcy sołectwa już
w przyszłym roku będą mogli
korzystać z nowoczesnego
miejsca spotkań i integracji.
Nowoczesny ośrodek będzie znajdował się z dala od
ruchliwej drogi, w sąsiedztwie przedszkola i żłobka, w
pięknych
okolicznościach
przyrody. Lokalny Ośrodek

Integracji Społecznej powstanie także w miejscowości
Chwaliszów. Dofinansowanie na realizacje inwestycji w
wysokości 2 000 000,00 pozyskane zostały z Regionalnego
Programu Operacyjnego WD
2014-2020 Oś priorytetowa 6
Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Poddziałanie 6.1.4 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Rozpoczęła się budowo Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej
w Strudze.

(IL)

Defibrylatory dla OSP
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało program
finansowy - z Funduszu Sprawiedliwości do OSP w całym
kraju trafi nowoczesny sprzęt
ratowniczy o wartości ponad
100 milionów złotych. Wśród
nich znalazły się jednostki OSP
z Gminy Stare BogaczowiceStare Bogaczowice, Gostków i
Jabłów. W miniony piątek Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice wspólnie ze
Skarbnik Gminy odebrali decyzję o przyznanej kwocie 20 500
na defibrylatory oraz zestawy
ratownictwa medycznego R-1.

By było bezpieczniej

Zwycięska fiesta

(IL)

Po egzaminie
46 uczniów ze Starych Bogaczowic zmierzyło się z egzaminem gimnazjalnym. Prace
gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a
wyniki przysłane do szkół przez
okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki
egzaminu gimnazjalnego będą
ogłoszone 15 czerwca br., natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz
ze świadectwem szkolnym ( 22
czerwca).
(IL)

Nowe Bogaczowice doczekają się chodnika.
Włodarze Gminy Stare
Bogaczowice sukcesywnie
poprawiają
bezpieczeństwo w swojej gminie.
Właśnie ruszyły prace nad
budową chodnika w miejscowości Nowe Bogaczowice przy drodze powiatowej
(na odcinku ul. Główna 10
do posesji nr 18). - Konsekwentnie realizujemy działania, które maja na celu
zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy. Zalicza-

my do nich nie tylko budowę chodników, czy remont
dróg. Na poprawę bezpieczeństwa wpływa również
nowe oświetlenie, które sukcesywnie montujemy, czy
doposażenie jednostek OSP.
W planach mamy kolejne inwestycje, które przysłużą się
mieszkańcom Gminy Stare
Bogaczowice - mówi Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
(IL)

W dniach 11 - 22 kwietnia
br. trwało internetowe głosowanie na projekty sportowo-turystyczne i kulturalne zgłoszone do III edycji
Dolnośląskiego
Budżetu
Obywatelskiego Aktywny
Dolny Śląsk. Do budżetu
zgłoszono aż 197 wniosków,
w tym 124 na sport i turystykę oraz 73 na kulturę. Wśród
wniosków o charakterze kulturalnym znalazł się również
projekt Centrum Kulturalno-Kongresowego „Witold”
pn. „Folkowa Fiesta w Szybie
Witold”. Projekt zakładający
organizację rodzinnego pikniku z folkową muzyką oraz
widowiskowym
pokazem
laserowym znalazł uznanie
wśród okolicznych mieszkańców i uzyskał aż 696 głosów.
Oznacza to, że Folkowa Fiesta zostanie zorganizowana
ze środków dolnośląskiego
budżetu obywatelskiego. Autorzy projektu: Katarzyna Bernaś (kierownik CK-K Witold)
oraz Sylwia Dąbrowska, Daniel Geming, Daniel Lubiński
(radni rady miejskiej), składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy oddali swój
głos na boguszowski projekt.
(RED)
REKLAMA

Boguszów-Gorce zaprasza na Majówkę!
Już 3 maja na Górze Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach aktywnie i rozrywkowo spędzamy Majówkę!
O godzinie 10:00 spod Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” wystartują zawody w nordic walking
o nazwie „NorDZIK Walking” organizowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. Rywalizacja rozegra się na trzech dystansach: 6, 5; 13 i 19,5 km na jednej
pętli poprowadzonej drogami leśnymi. Udział w zawodach
jest bezpłatny! Już po zakończeniu zawodów rozpoczynamy Rodzinny Piknik pod Dzikowcem zorganizowany przez

Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. O 14:30 – program estradowy dla najmłodszych – bajka pt. „Pieskie życie”. Następnie zagrają zespoły:
Sekret, Obstawa Prezydenta oraz Kramer. Na terenie miasta
na Piknik będziemy mogli dojechać bezpłatnie.
Więcej informacji o wydarzeniach można znaleźć na
stronach internetowych Boguszowa-Gorc: boguszow-gorce.pl; Ośrodka Sportou i Rekreacji: osir-boguszow.eu
oraz Miejskiej Biblioteki-Publicznej – Centrum Kultury:
mbp-ck.pl.
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Weekendowe przejazdy do Lubachowa
Burmistrz Jedliny-Zdroju
Leszek Orpel podpisał umową ze świdnickim MPK, na
mocy której od 1 maja br.
rusza turystyczna linia komunikacji międzygminnej
nr 330.
Kursy zostały zaplanowane
w soboty, niedziele i święta, po
trzy dziennie. Autobusy będą
kursowały przez letnie miesiące, czyli obejmą całe wakacje,

aż do końca września. Na trasę
wyjadą wyłącznie autobusy
niskopodłogowe, by ułatwić
przejazd osobom niepełnosprawnym. Nowa linia przebiega przez dwa powiaty i
cztery gminy. Bilety w kwocie
2 zł będą sprzedawane przez
kierowców i będą ważne cały
dzień na przejazd tam i z powrotem na trasie Jedlina-Zdrój
- Lubachów.

Od 1 maja 2018 r. autobusy MPK Świdnica w weekendy będą
kursowały do Jedliny-Zdroju.

ROZKŁAD JAZDY LINII 330 – LUBACHÓW – JEDLINA ZDRÓJ -LUBACHÓW
ROZKŁAD JAZDY LINII 330 LUBACHÓW - JEDLINA ZDRÓJ SOBOTA
LP

PRZYSTANEK

GODZINA ODJAZDU

1 Lubachów Mariaż

10:51

14:44

18:01

2 Zagórze Śl. n/ż

10:53

14:46

18:03

3 Zagórze Śl.

10:55

14:48

18:05

4 Jedlina Zdrój ul. Kłodzka

11:05

14:58

18:15

5 Jedlina Zdrój pl. Zwycięstwa

11:06

14:59

18:16

ROZKŁAD JAZDY LINII 330 LUBACHÓW - JEDLINA ZDRÓJ NIEDZIELA I ŚWIĘTA
LP

PRZYSTANEK

GODZINA ODJAZDU

1 Lubachów Mariaż

10:29

14:49

17:39

2 Zagórze Śl. n/ż

10:31

14:51

17:41

3 Zagórze Śl.

10:33

14:53

17:43

4 Jedlina Zdrój ul. Kłodzka

10:43

15:03

17:53

5 Jedlina Zdrój pl. Zwycięstwa

10:44

15:04

17:54

ROZKŁAD JAZDY LINII 330 JEDLINA ZDRÓJ - LUBACHÓW SOBOTA
LP

PRZYSTANEK

GODZINA ODJAZDU

1 Jedlina Zdrój pl. Zwycięstwa

11:06

14:59

18:16

2 Jedlina Zdrój ul. Świdnicka

11:08

15:01

18:18

3 Zagórze Śl.

11:18

15:11

18:28

4 Zagórze Śl. n/ż

11:19

15:12

18:29

5 Lubachów Mariaż

11:21

15:14

18:31

ROZKŁAD JAZDY LINII 330 JEDLINA ZDRÓJ - LUBACHÓW NIEDZIELA I ŚWIĘTA
LP

PRZYSTANEK

GODZINA ODJAZDU

1 Jedlina Zdrój pl. Zwycięstwa

10:44

15:04

17:54

2 Jedlina Zdrój ul. Świdnicka

10:46

15:06

17:56

3 Zagórze Śl.

10:56

15:16

18:06

4 Zagórze Śl. n/ż

10:57

15:17

18:07

5 Lubachów Mariaż

10:59

15:19

18:09

Istnieje także możliwość
dojazdu do przystanku w
Świdnicy. W tym celu chętni
będą mogli kupić miejski bilet
strefowy u kierowcy, gdzie turystyczna linia 330 zamieni się
w rejsową 30. Podróżni będą
musieli mieć dwa bilety. Jeden

bilet specjalny za 2 zł do Zagórza, a drugi, miejski, na strefę
C, od Lubachowa do Świdnicy w cenie 3,50zł lub 3,80zł (u
kierowcy) - bilet normalny, a
2,10zł lub 2,30zł - bilet ulgowy dla rencistów, emerytów i
młodzieży szkolnej.

- Uruchomienie tego kursu, do którego MPK Świdnica
przymierzało się już w ubiegłym roku, było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy
wszystkich włodarzy gmin i
szczególnemu podejściu do
potrzeb mieszkańców i tury-

stów. To szansa na zapewnienie taniego dostępu do atrakcji turystycznych na terenie
Jedliny-Zdrój, Jugowic, Zagórza, Lubachowa czy też Świdnicy – podkreśla Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
(KS)
REKLAMA
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Pociągiem do Czech i Wrocławia
Począwszy od ostatniego weekendu kwietnia, Koleje Dolnośląskie
uruchomią weekendowe
połączenia sezonowe do
Czech. Największą nowością będzie uruchomienie
pociągów linii D28, łączącej Wrocław i Wałbrzych
z czeskimi Teplicami i Adrszpachem.
Połączenie będzie obsługiwane polskimi autobusami szynowymi SA134.
Poranny pociąg pojedzie
z Wrocławia do samego
skalnego miasta w Adrszpachu, wieczorny - umożliwi
powrót. W trakcie dnia szynobus będzie obsługiwał
krótszą relację Wałbrzych
- Meziměstí, umożliwiając późniejszy wyjazd, lub
wcześniejszy powrót.
- Adrszpach to gmina
wiejska w Czechach w Kraju
Hradeckim, znana przede
wszystkim z pięknych formacji skalnych, które stworzyły
tzw. Skalne Miasto, położone
na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody. Jak informuje rynek-kolejowy.pl, połączenia będę funkcjonować
w weekendy i święta. Pociągi
połączą też Wałbrzych z Mie-

REKLAMA

Od najbliższego weekendu będzie można szynobusem dojechać z Mieroszowa do Adrszpachu i Wrocławia.

roszowem i czeskim nadgranicznym miastem Mezimesti, skąd z jedną przesiadką
dostać się można w niewiele
ponad 3 godziny do czeskiej
Pragi - coraz bardziej uwielbianej i odwiedzanej przez
turystów. Udając się w podróż do naszych sąsiadów,
warto zrobić sobie przystanek w Gminie Mieroszów
– zachęca Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.

Pociągi ze stacji Wrocław
Główny będą ruszały o godz.
5.46; 9.09, 12.56 i 15.10; ze
Świebodzic o godz. 6.49,
10.02, 13.50, 16.01; ze stacji
Wałbrzych Miasto o godz.
7.04, 10.17, 14.06, 16.16;
ze stacji Boguszów-Gorce
Wschód (Kuźnice) o godz.
7.22, 10.43, 14.41, 16.42, z
Mieroszowa o godz. 7.52,
11.04, 15.04 i 17.04. Ze stacji
Adrszpach pociągi będą odREKLAMA

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami
Unii Europejskiej kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim
grodzkim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu.
Pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. osób, które
ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), należących
do określonych grup bezrobotnych, tj.: niepełnosprawnych, długotrwale
bezrobotnych, o niskich kwaliﬁkacjach oraz pozostałych grup bezrobotnych (nie
należących do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich
kwaliﬁkacjach).
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, bony
szkoleniowe, prace interwencyjne, jak również doposażenie stanowiska pracy.
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

jeżdżały o godz. 8.50, 10.14,
14.14 i 18.50. Szczegółowy
rozkład jazdy jest dostępny
na stronie: https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d28.pdf.
Koleje
Dolnośląskie
przygotowały różne warianty opłat za przejazd:
• „Taryfa Polska-Czechy”
- bilety jednorazowe na
przejazd „tam” oraz „tam
i z powrotem”, na połączenia bezpośrednie i
przesiadkowe, między innymi do stacji Adršpach,
Královec,
Meziměstí,
Svoboda nad Úpou, Teplice nad Metují i Trutnov, już od 2 zł/osobę
przy przejeździe między
stacjami granicznymi.
• „Razem do Skalnego
Miasta” - bilety jednorazowe dla małych grup na
przejazd „tam i z powrotem” w relacji Wrocław
- Adršpach - Wrocław już
od 40 zł/osobę (dodatkowo dzieci otrzymają zniżkę 50%).
• „Bilet Sudecki” (25 zł/1
os., 40 zł/2 os.), „Podróżuj
z KD” (35 zł), bilet miesięczny sieciowy KD (319
zł) - dodatkowo uprawnia do przejazdu do stacji
granicznych Královec i
Meziměstí (w dwóch kierunkach).
• „KD+Czechy” (19 zł)dodatkowo
uprawnia
do przejazdu na odcinkach Lubawka - Královec
- Svoboda nad Úpou i
Mieroszów - Meziměstí Adršpach (w dwóch kierunkach).
Wszystkie oferty są już
dostępne w ramach przedsprzedaży w kasach biletowych i biurach obsługi
klienta.
(RED)

Kolejna droga
do remontu
W ubiegłym roku zakończony został pierwszy etap przebudowy ul.
Wysokiej w Mieroszowie.
Wykonana została też nawierzchnia asfaltowa na
jednej z dróg gminnych w
Unisławiu Śląskim oraz na
ul. Radosnej i ul. Osiedle w
Sokołowsku.
Mieszkańcy już nie muszą brodzić w błocie i jeździć
po dziurach, jak czynili to
przez wiele lat. Tym razem
jednak będą musieli uzbroić
się w cierpliwość i przecze-

kać kolejny remont drogi.
W ubiegłym tygodniu ruszył
przetarg na przebudowę ul.
Nad potokiem. Oprócz nowej nawierzchni powstać
ma tam parking dla ponad
30 samochodów, w tym dla
pojazdów osób niepełnosprawnych. Powstanie też
skwer z ławkami i chodniki,
wyremontowana
będzie
kładka przez Ścinawkę, a
teren zostanie oświetlony.
Nasadzone zostaną również
piękne kasztanowce.
(AN)

Dla najmłodszych
W ubiegłym miesiącu
wymienione zostały stare
i zniszczone ogrodzenia
placów zabaw w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego i przy ul. Mickiewicza.
Wszystko po to, żeby
zapewnić maluchom bezpieczne warunki do zabawy.
A jeszcze przed wakacjami
planowane jest uruchomienie trzech nowych ogrodzonych placów zabaw! W
Golińsku – w sąsiedztwie
świetlicy, w Sokołowsku

nieopodal Grunwaldu i w
Mieroszowie przy Alei Armii
Krajowej. Dzieci będą mogły
pohuśtać się na bocianich
gniazdach, bujaczach i konikach, pozjeżdżać ze zjeżdżalni i pohasać po drabinkach, a w tym czasie starsi
wykorzystają czas aktywnie
– ćwicząc na urządzeniach
fitness. Oprócz urządzeń do
zabaw i ławeczek nasadzone też zostaną nowe drzewa
i krzewy.
(AN)

DB2010

Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

.PL

www.db2010.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

REKLAMA

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

Nowe kursy:

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

4.06. Wałbrzych • 5.06. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Pechowa porażka
21. kolejka ekstraligi
nie była udana dla piłkarek nożnych AZS PWSZ
Wałbrzych, która uległa po
walce liderowi rozgrywek
Górnikowi Łęczna 2:3. Już
pierwsze minuty pokazały,
że mimo znaczącej różnicy w zdobytych punktach
kibice będą świadkami ciekawego i emocjonującego
widowiska.
- Wałbrzyszanki nie przestraszyły się głównego kandydata do zdobycia tytułu mistrza Polski i często gościły na
połowie rywala, jednak brakowało ostatniego podania i akcje gospodyń kończyły się na
„16” Górnika. Zespół z Łęcznej
wyczekał ataki akademiczek i
powoli zaczął dochodzić do
głosu, czego efektem bramka
z 23. minuty, gdy dośrodko-

wanie z lewej strony uderzeniem głową na gola zamieniła
Agata Guściora. Ta sytuacje
nie załamała AZS PWSZ i już
pięć minut później Dominika
Dereń zagrała spod linii końcowej do Jolanty Siwińskiej,
a reprezentantka Polski precyzyjnym strzałem umieściła
piłkę tuż przy prawym słupku
doprowadzając do wyrównania. Wynik 1:1 utrzymał się do
końca pierwszej połowy, ale
już krótko po przerwie Górnik
odzyskał prowadzenie – w 46
min. Ewelina Kamczyk została
idealnie obsłużona i w sytuacji sam na sam przelobowała
Weronikę Klimek. Również w
drugich 45 minutach lider nie
miał łatwego zadania – wałbrzyszanki nadal rozgrywały
dobre zawody próbując swoimi atakami zmusić do błędu

Bliżej półfinału
defensywę gości i to udało
się w 62 min., gdy Dominika
Dereń była faulowana w polu
karnym, a jedenastkę na gola
zamieniła Małgorzata Mesjasz.
Ostatnie pół godziny było
nadal wyrównane, a wynik
był cały czas sprawą otwartą, jednak ostatecznie więcej
zimnej krwi i skuteczności
wykazała drużyna w Łęcznej.
W 85. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego niekryta na długim słupku znalazła
się Agnieszka Jędrzejewicz
i główką z bliska umieściła
piłkę w siatce. W końcówce
AZS PWSZ próbował jeszcze
zmienić wynik, ale defensywa
Górnika nie dała się zaskoczyć
i to przeciwnik zainkasował 3
punkty – relacjonuje Tomasz
Stasiński z PWSZ.
(TS)

Dobry początek
Od poniedziałku trwają
w Karlinie 89. Indywidualne
Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie Olimpijskim.
Mamy w nich reprezentanta
naszego rejonu, walczy bowiem 23-letni Bartosz Gołębiewski z Jedliny-Zdroju,
na co dzień członek zespołu
RUSHH Kielce.
W Karlinie jedlinianin
zamierza obronić tytuł mistrzowski w wadze średniej
(75 kg), zdobyty przed rokiem
w Człopie. Stoczył wtedy 5
walk, z których dwie wygrał

przed czasem. Bartek przed
turniejem żartował, że w
mistrzostwach Polski może
dojść do wybuchu jego formy, nawiązując do niespodziewanej erupcji w Karlinie
w 1980 r. ropy naftowej. Rozpoczął dobrze, pokonując we
wtorek w swoim pierwszym
pojedynku Adriana Cygana
(Red Gloves Warszawa) i kończąc tę konfrontację przed
czasem w drugiej rundzie.
- Nie miałem z rywalem
najmniejszych problemów –
skomentował krótko walkę

Bartek, który bez problemów
wygrał kolejnej starcie i w
środę awansował do ćwierćfinału. Ale to dopiero początek,
przed jedlinianinem jeszcze
kilku przeciwników. Uważa się za turniejowca, który
rozkręca się w miarę trwania
zawodów. Oby zakończył je
pomyślnie po sobotnich finałach. Występ Bartosza Gołębiewskiego w mistrzostwach
Polski podsumujemy w kolejnym wydaniu Tygodnika DB
2010.
(A. Bas.)

W pierwszym meczu III rundy play off o awans do I ligi
koszykarzy Górnik Trans.eu
Wałbrzych pokonał Żubry Białystok 66:62 (16:16, 14:14, 19:24,
17:8). Punkty dla Górnika zdobywali: Spała 14, Wróbel 13, Durski
10, Krzywdziński 10, Ratajczak 7,
Glapiński 6, Kruszczyński 6. Podopieczni trenera Marcina Radomskiego w rywalizacjoi do dwóch
zwycięstw prowadzą 1:0. Następny mecz zostanie rozegrany 28
kwietnia w Białymstoku, ewentualny trzeci mecz został zaplanowany na 2 maja w Wałbrzychu.
(RED)

IV liga
W meczu XXII kolejki grupy
wschodniej IV ligi piłkarze Górnika Wałbrzych pokonali Wiwę
Goszcz 2:0 (0:0) po bramkach
Kamila Młodzińskiego (55) i Damiana Chajewskiego (74). Górnik
zagrał w składzie: Jaroszewski
- Michalak, Błażyński, Smoczyk,
Wroczyński, Sobiesierski, Chajewski, Młodziński (72 Rodziewicz),
Rytko, Zaremba (85 Marut), Dec
(83 Kokoszka). 28 kwietnia o
godz. 11.00 podopieczni trenera
Jacka Fojny zagrają we Wrocławiu
z rezerwami Śląska. W grupie zachodniej Olimpia Kamienna Góra
zremisowała z Górnikiem Boguszów-Gorce 2:2 (1:2), a gole zdobywali: 0:1 Ryszard Bejnarowicz
(9), 0:2 Ryszard Bejnarowicz (35),
1:2 Bogdan Buda (36), 2:2 Konrad Domin (55). Górnik zagrał w
składzie: M.Jaskółowski, Pietrzak,
Grzelak, J.Pryk, M. Pryk, Podgórski (60 A.Maliszewski), Ostrowski,
Z.Bejnarowicz (80 Rudzki), R.Bejnarowicz, J.Maliszewski (65 Choiński), Woźniak (84 Gnosowski).
28 kwietnia o 15.00 Górnik Boguszów-Gorce będzie podejmował
Stal Chocianów.
(RED)

Powalczą o finał
W sezonie 2017/2018
drużyna młodzików TS
Chełmiec Aqua Zdrój Wałbrzych radzi sobie świetnie w rozgrywkach piłki
siatkowej. Wałbrzyszanie
walczą o udział w finałach
mistrzostw Polski.
Drużyna pod wodzą trenerów Dariusza Ratajczaka i
Mariusza Jerzyka w składzie:
Dominik Płużka, Oskar Suchowolak, Michał Jerzyk, Maciej
Galara, Wiktor Mordarski, Dawid Szymków, Dawid Witek,
Szymon Mikołajczyk, Hubert
Laszkiewicz, Miłosz Baran,
Oliwier Mroziński, Michał Heral, Szymon Ziemniak, Jakub
Szwed, Filip Natkaniec do finałów Dolnośląskiej Ligi Młodzików doszła bez straty seta
i przegranego meczu.
- W finale na Dolnym Śląsku zajęła III miejsce, zdobywając brązowy medal, a to
otworzyło im drogę i dało
awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodzików.
Mecze o awans do półfinałów
Mistrzostw Polski Młodzików

odbyły się w Sulechowie w
dniach 13-15.04.2018 r. W
tym turnieju nasi młodzicy
rozegrali 4 mecze z drużynami AZS PWSZ Stal Nysa, MKS
Orion Sulechów, KS Gwardia
Wrocław oraz Exact System
Norwid Częstochowa. Po zaciętej, trzydniowej walce wałbrzyszanie zajęli II miejsce w
turnieju, co dało im awans do
półfinałów mistrzostw Polski.
W rozgrywkach pozostało 16
drużyn w Polsce, wśród nich
nasi młodzicy. A turniej półfinałowy mistrzostw Polski
odbędzie się w Nowym Sączu
w ten weekend: 28-29.04.2018
r. Nasi zawodnicy zmierzą się
tam z drużynami SKPS Dunajec Nowy Sącz, MKS Andrychów oraz UKS Serbinów Biała
Podlaska. Gratulujemy obecnego sukcesu, który jest jednym z największych osiągnięć
od kilkunastu lat w młodzieżowej siatkówce oraz życzymy
powodzenia i trzymamy kciuki
za wejście do finału – podkreśla Przemysław Szymków.

Drużyna młodzików TS Chełmiec Aqua Zdrój Wałbrzych
(fot. Przemysław Szymków).

(PS)
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Z flagą na Trójgarb

Półmaraton
Wałbrzych
Do sierpniowego Toyota Półmaratonu Wałbrzych pozostało nieco
ponad 100 dni. Swój
udział w wydarzeniu zapowiedziało już i opłaciło 1900 zawodników.
Przypominamy, że tylko
do końca kwietnia obowiązuje
preferencyjna
cena wpisowego – 55 zł.
Zapraszamy wszystkich
do uczestnictwa w największym biegowym wydarzeniu w Wałbrzychu.
Wpisowe – Półmaraton
21,0975 km / Bieg na 10,5
km: do 30.04.2018 - 55
zł, do 31.07.2018 - 75 zł,
do 18.08.2018 - 90 zł. Dodatkowo każdy uczestnik
może dokupić pamiątkową koszulkę XIX Toyota
Półmaraton Wałbrzych
– 35 zł. Szczegółowe informacje: www.polmaraton.walbrzych.pl. Zapisy
online na stronie: www.
online.datasport.pl.
(RED)

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

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

KUPIĘ
MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ

Tel. 663 48 20 89

2 maja w Starych
Bogaczowicach odbędzie się już 3 edycja
Półmaratonu z Flagą
na Trójgarb. Tym razem
biegacze do wyboru
będą mieli dwie trasy:
dystans 10 km oraz bardziej wymagający dystans 21 km. Swoich sił
będą mogły spróbować
także dzieci.
O godzinie 12: 00 wystartuje bieg „Junior z
Flagą na Trójgarb”, który
dedykowany jest dzieciom w wieku od 3 do
10 lat (rocznik). Ustalono
limit uczestników w każdej kategorii wiekowej:
DZ1 (3-4 lat), DZ2 (5-6
lat), DZ3 (7-8 lat) i DZ4
(9-10 lat). Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego
warto zapisywać swoje
pociechy już dzisiaj! Specjalnie w tym celu uruchomione zostały zapisy
internetowe.
Dzieci
do
biegu
zgłaszać
można
do
27.04.2018 (piątek) lub
do wyczerpania limitu
miejsc. Zgłoszenia w dniu

XXVI Bieg Jeża

imprezy, tj. 02 maja 2018
r. będą przyjmowane do
godz.10: 00 tylko w przypadku, gdy nie zostanie
osiągnięty limit uczestników podczas trwania
zapisów internetowych.
Opłata startowa nie jest
pobierana. W dniu zawodów każdy zawodnik,
który ukończy bieg „Junior z flagą na Trójgarb”
otrzyma okolicznościowy
medal i słodkie upominki.
Tego dnia funkcjonowała będzie strefa animacyjna z ogromem zabawi
konkursów. Pojawi się
także bezpłatna opieka
dla dzieci uczestników
biegu. Organizatorzy zapraszają całe rodziny! Nie
zabraknie zdrowej rywalizacji, rozrywki, świetnej
zabawy i dobrego jedzenia serwowanego przez
Karczmę Jedynak.
Szczegółowe
informacje na temat biegu w
Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
pod nr telefonu: 74-84435-03

W Mieroszowie majówka
rozpocznie się na sportowo. Bieg Jeża stał się tradycją, a organizowany jest
nieprzerwanie od 26 lat.
Głównym celem jest promocja aktywności ruchowej
i popularyzacja masowych
biegów przełajowych. W
tym roku po raz kolejny w
gminie zagości duch sportowej rywalizacji. Bieg Jeża to
także promocja walorów turystycznych gminy oraz promowanie współpracy transgranicznej na płaszczyźnie
sportowej. Pobiec mogą
zarówno dzieci, dla których
przygotowano Bieg Jeżyków, oraz dorośli, na których
czeka bieg główny. Start 1
maja, ze stadionu przy ul.
Sportowej w Mieroszowie.
Dodatkowe informacje i
dokumenty do pobrania
ze strony Mieroszowskiego
Centrum Kultury.

(IL)

(AN)

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty

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

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

BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa:
www.uslugipogrzeboweskala.pl

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

W Kamiennej Górze i okolicach
współpracujemy z zakładem „Empatia”

ZATRUDNIMY
do sprzątania

Sprzedam halę

SKUP AUT

800 m z pomieszczeniami

ZA GOTÓWKĘ

osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności:
Wałbrzych (biura)
Panie, Szczawno
(market) Panie
i Panowie.
Tel. 601 156 466

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

Tel. 606 478 000

tel.: 791 87 34 77

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

USŁUGI
(8) HYDRAULIK TEL: 506-754379
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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

TOWARZYSKIE
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. 606
612 736.

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
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
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

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
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
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
działka, do remontu 320 tys.
Tel. 883 334 486

WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok
, duży ogród 300m2 , garaż.
Teren ogrodzony. Cena 103tys.

MS- 3273 Biały Kamień, 3
pokoje z ogródkiem pow. 60m,
1 piętro, cena 129 tys. tel. 883
334 486

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

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

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

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

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

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

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. Mieszka I go , 3 pokoje
po remoncie, drugie piętro, jasna
kuchnia, balkon, cena 164 000 tel
883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE, 3
pokoje, na pierwszym pietrze, 63
m2 , na Basztowej , po remoncie
cena 198 000 , tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Forteczna , 54 m2 , po remoncie
cena 165 000 tel 883 334 836
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
RENOMAHOME Gaj – pół domu
do kapitalnego remontu, dzialka
400 m2, cena 140 000 , kontakt
883 334 836
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO
– ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPU-

REKLAMA

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

Tel. 606 478 000
JĄCY 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 – Szczawno –
zdrój , 2 pokoje z ogródkiem I z
balkonem kontakt 883 334 836
RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE
, okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój,
CO węgiel cena 65 000 zł, kontakt 883 332 730

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.
JEDLINA ZDRÓJ, 2 pokoje,
52m2, klimatyczne z kominkiem. Klatka i dach w budynku po remoncie. Ogrzewanie
elektryczne. 79 000zł.
Kontakt 694778179
PIASKOWA GÓRA, Bardzo
ładne ,po kapitalnym remoncie, umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD,2 pokoje,
40m2, 2 piętro, kamienica,
ogrzewanie gazowe, 125
000zł. Kontakt 694778179
STARY ZDRÓJ,2 pokoje, 2
piętro, 43m2, wyposażone
w sprzęt AGD, ogródek z

placem zabaw i grillem.
Miejsca parkingowe na
podwórku.95000zł. 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”)

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
Zamienię 3 pokoje na 3 piętrze
w wieżowcu 54m2 na 2 pokoje
41m2 niskie piętra
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: 145 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
Spokojna część Śródmieścia
parter, 96m2, ogródek, dwa
garaże, 4 pokoje, CO, 179 900zł
tel. 577-263-955
PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
48m2, 2 pokoje, wysoki parter,
ciepłe mieszkanie, niskie koszty
utrzymania, DUŻY BALKON, tel.
W CENIE KUCHNIA I SZAFA w
przedpokoju, CENA 149.000 zł.
535-285-514
Nowe Miasto- bardzo dobra
lokalizacja, kawalerka po remoncie, 33m2, 2 piętro. 80.000zł. Do
negocjacji. Kontakt 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
Piaskowa Góra, kawalerka po
remoncie, 32m2, 1 piętro, ogrzewanie elektryczne. Cena 42.500zł.
Kontakt 535-311-265
Śródmieście, mieszkanie dwupoziomowe do wprowadzenia,
109m2, 4 pokoje. Ogrzewanie gazowe dodatkowo kominek. Cena
195.000zł. Kontakt 535-311-265
Górny Sobięcin 50m2, 1 piętro,
ładny budynek, 59 000zł do
negocjacji, możliwość ogródka
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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