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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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Mega za
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tel. 503-082-028 oraz 730-800-816

Wałbrzych,
Sztygarska
10 www.kasacja.info
NOWOŚCI
W KREDYTOK
• PRAWNIK OK - telefonicznie i online
REKLAMA
• 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!
• AUTODETALICZNA
KASA – pożyczkaIpod
zastaw lub naWYROBÓW
zakup auta, gotówka
do 100 tys. zł
SPRZEDAŻ
HURTOWA
HUTNICZYCH:
dla
każdego
bez
względu
na
historię
kredytową
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

REKLAMA

W MAJU pożyczki
kosztów nie MAJĄ!
POŻYCZKI do 3000 zł ZA DARMO
Oddajesz tyle ile pożyczasz!
Zapraszamy do oddziałów,
gdzie razem ustalimy najlepsze warunki

Posiadamy transport
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

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

zł
kredytok.pl
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek I Premie do 150 EUR
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

Firma QUIN jest kreatywnym przedsiębiorstwem z lokalizacjami w Niemczech, Polsce, Rumunii, Chinach i Meksyku. Tworzymy emocje w samochodowym
wnętrzu za pomocą materiałów dekoracyjnych, takich jak: drewno, skóra, metal, tworzywo sztuczne, folia i karbon. Grupa QUIN projektuje i produkuje
estetykę, której można dotknąć - perfekcyjną i dopracowaną w najdrobniejszym szczególe. Dzięki pomysłom, takim jak funkcjonalne elementy dekoracyjne
oraz innowacyjnym technologiom produkcji z powodzeniem wyznaczamy standardy.

Obecnie do naszego zakładu w Wałbrzychu poszukujemy:
OPERATORÓW PRODUKCJI – PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI KIEROWNIC DREWNIANO- SKÓRZANYCH
Poszukujemy pracowników produkcyjnych na stanowiska:
• Ręcznego obszywania kierownic
• Operatora kabiny lakierniczej
• Polerni i szlifierni
• Kontrolerów jakości
Od kandydatów oczekujemy:
• Dokładności, solidności i zaangażowania w wykonywaną pracę
• Umiejętności pracy w zespole
• Chęci rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
• Mile widziane doświadczenie w branży produkcyjnej
Oferujemy:
• Stabilną pracę bez pośrednictwa agencji pracy, ukierunkowaną na długą współpracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
• Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, Dofinansowanie do karty Multibenefit
• Bezpłatny dowóz pracowników do firmy
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
• Szkolenia wewnętrzne
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do złożenia dokumentów
aplikacyjnych z opisem doświadczenia zawodowego pod adresem: personal-pl@quin-automotive.com
lub numerem telefonu 74 840 7210 lub osobiście w siedzibie firmy ul. Stacyjna 16 Wałbrzych

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
dla procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

www.quin-automotive.com
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Chcą likwidacji
parkometrów
Zarządu
Komitetu
Miejskiego PiS w Wałbrzychu prowadzi akcję
zbierania podpisów pod
swoim wnioskiem o zniesienie opłat parkingowych
w obrębie wałbrzyskich
szpitali.
- W lutym 2016 roku Klub
Radnych PiS Rady Miejskiej
Wałbrzycha złożył wniosek o
zniesienie obowiązku ponoszenia opłat parkingowych
w obrębie Szpitala im. A.
Sokołowskiego. Wniosek ten
nigdy nie został poddany
obowiązującym
procedurom, określonym w Statucie
Miasta Wałbrzycha. Jedyną
reakcją
Przewodniczącej
Rady Miejskiej M. Romańskiej było zwrócenie się o
opinię w tej sprawie do Zarządu Dróg, Komunikacji i
Utrzymania Miasta. ZDKiUM
zaopiniował
negatywnie
wspomniany wyżej wniosek
PiS. W opinii tej nie odniesiono się jednak do zasadniczego problemu podnoszonego we wniosku, czyli osób
chorych, pacjentów licznych
szpitalnych przychodni oraz
osób odwiedzających hospitalizowanych członków
ich rodzin. Ograniczono się
jedynie do określenia strat
w budżecie Miasta będących
skutkiem zniesienia poboru opłat parkingowych. Ta
opinia zdecydowała o tym,
że Przewodnicząca Rady nie
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Edukacja włączająca,

poddała wniosku PiS ocenie
Rady Miejskiej. Zastanawiający w tym jest fakt, że zarówno Przewodnicząca Rady jak
i Prezydent Miasta są lekarzami i pracownikami Szpitala im. A. Sokołowskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe
fakty, jak i opinie wielu osób
zwracających nam uwagę na
opisany wyżej problem, Zarząd Komitetu Miejskiego PiS
w Wałbrzychu postanowił,
na podstawie par. 50 Statutu
Miasta Wałbrzycha, rozpocząć akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o zniesienie opłat parkingowych w
obrębie wałbrzyskich szpitali.
Wniosek ten dotyczy miejsc
parkingowych przy ulicach:
A. Sokołowskiego, Czerwonego Krzyża oraz St. Batorego. Uważamy za głęboko
niemoralne wykorzystywanie
choroby lub nieszczęśliwego
wypadku mieszkańców Wałbrzycha i okolic do poboru
daniny uzupełniającej braki
w budżecie Miasta. W związku z powyższym, biorąc pod
uwagę dobro mieszkańców
Wałbrzycha oraz wszystkich
pacjentów korzystających z
wałbrzyskich szpitali postanowiliśmy rozpocząć akcję
zbierania podpisów w tej
sprawie – czytamy w oświadczeniu Zarządu Komitetu
Miejskiego PiS w Wałbrzychu.
(RED)

Sobota dla lekarzy
Biała sobota to zwykle
zaproszenie dla pacjentów,
ale tym razem ZUS zaprasza lekarzy, którzy chcą się
dowiedzieć jak wystawiać
zwolnienia lekarskie przez
Internet. W najbliższą sobotę wszystkim, którzy
wybiorą się do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
konsultanci bezpłatnie założą indywidualne konta na
platformie elektronicznej
oraz pokażą jak w prosty
i szybki sposób wystawić
eZLA.
- Sprawdziliśmy tutaj u nas
na Dolnym Śląsku czy lekarze
są zainteresowani taką formą pomocy z naszej strony
i teraz mamy Biała Sobotę w
całej Polsce – mówi Iwona
Kowalska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. – Wprawdzie termin,
od którego papierowe zwol-

nienia znikają z rynku jest
jeszcze odległy, ale zainteresowanie zakładaniem kont i
szkoleniami jest większe stąd
pomysł żeby do ZUS zaprosić
lekarzy nie tylko u nas, ale w
całej Polsce.
Zarówno założenie konta dla lekarza na platformie
PUE ZUS jak i szkolenie nie
wymaga żadnego dodatkowego sprzętu jednak jest on
potrzebny, jeśli lekarz będzie
chciał żeby na miejscu pobrać
dla niego certyfikat.
- Będzie to możliwe tylko
wtedy, jeśli lekarz przyjdzie
do nas ze swoim laptopem i
mobilnym Internetem – dodaje Iwona Kowalska
ZUS zaprasza lekarzy na
„Białą Sobotę” 19 maja w godzinach 9.00-13.00 do wszystkich placówek ZUS na całym
Dolnym Śląsku.
(RED)

czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia
Edukacja włączająca stawia sobie
za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier, które stają na przeszkodzie temu, żeby wszystkie
dzieci uczyły się wspólnie. Nie chodzi tylko o dzieci z niepełnosprawnościami, ale także o uczniów
chorych czy mierzących się, i to z
różnych powodów - np. trauma, sytuacje stresowe, rozwód rodziców,
z trudnościami edukacyjnymi.
- Dzieci o specyﬁcznych potrzebach edukacyjnych stanowią od
lat istotną społeczność wśród tak
zwanych przeciętnych uczniów ,a
populacja tychże uczniów ich ciągle
wzrasta. Ostatnie lata wskazują, że
dzieci obcojęzyczne, lub powracające z zagranicy obecne w przedszkolach i szkołach wymagają także odpowiedniego podejścia nauczyciela
– wskazuje Regina Marciniak, dyrektor powiatowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
która organizuje konferencję.

Edukacja włączająca oznacza
też zmianę działania szkół, tak by
placówki edukacyjne podchodziły
do każdego dziecka w możliwie jak
najbardziej zindywidualizowany i
elastyczny sposób. Podejście inkluzyjne ma na celu wsparcie procesu
rozwoju każdego dziecka, wymaga
od nauczyciela nowych umiejętności, takich jak rozwiązywanie
problemów, umiejętność wykorzystania indywidualnego potencjału
każdego ucznia, dostosowania zadań i wymagań do ich możliwości.
W konferencji wezmą więc udział
dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, pracownicy poradnictwa oraz
wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji. Podnoszenie jakości
edukacji włączającej w szkołach i
placówkach systemu oświaty jest
jednym z podstawowych kierunków
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Inicjatywa poradni świetnie się
więc wpisuje w założenia i cele wyznaczone przez MEN. To także okazja do zapoznania się z profesjonalistami, autorytetami w dziedzinie
edukacji włączającej.
Organizatorem wydarzenia jest
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dla której organem prowadzącym jest Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu. Patronat
nad konferencją objął Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji:

Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna
dla każdego ucznia. Teoria i praktyka.
Konferencja szkoleniowa odbędzie się w dniu 23.05.2018 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, sala nr 206.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
szczególnie troszczy się o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od września 2017 roku
wprowadza szereg zmian prawnych,
przygotowuje rozwiązania systemowe, korzysta z doświadczeń innych
państw, po ty by zapewnić dzieciom
wszechstronny rozwój. Podnoszenie
jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty to
jeden z kierunków w polityce oświatowej państwa.
Program konferencji uwzględnia
istotne kwestie związane z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
ogólnodostępnej. Pracownicy poradni
podzielą się doświadczeniami z pracy
z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju, omówione zostaną nowe formy pomocy – psychologicznej a także założenia diagnozy
funkcjonalnej.
Zgłoszenia do udziału w konferencji
przyjmowane są do dnia 18.05.2018
r. w sekretariacie tel. 748460563 lub
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pppp.walbrzych.pl.
Uczestnicy konferencji otrzymają certyﬁkaty za udział.
Koszt udziału: 50 złotych od osoby.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROGRAM KONFERENCJI:
1000

1010

1100

1200
1230
1300
1330

1400
1405

1410

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników:
Jacek Cichura - Starosta Powiatu Wałbrzyskiego – wystąpienie honorowego
patrona konferencji
Regina Marciniak – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej – omówienie programu konferencji
Wykład inaugurujący
Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości kształcenia.
Dr nauk pedagogicznych Małgorzata Radyńska – Instytut Społeczno-Prawny
PWSZ w Wałbrzychu
Od teorii do praktyki - Obowiązki szkoły w stosunku do uczniów
niepełnosprawnych i ich rodziców
Gość specjalny: Ewa Materka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49
we Wrocławiu
Przerwa kawowa.
Zadania nauczyciela wspomagającego
Monika Buj – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Ewa Perlik – pedagog, doradca zawodowy w Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
Wczesne wspomaganie rozwoju w działaniach PPPP.
Diagnostyka motoryki spontanicznej dzieci w celu zapobiegania wadom
postawy.
Agnieszka Dąbkowska – logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej
Kamila Juś - ﬁzjoterapeuta w Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej
Program rządowy „Za życiem” – doświadczenia PPPP
Regina Marciniak - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej
Klasa dla dzieci z autyzmem w ofercie edukacyjnej
Zespołu Szkół im. M. Curie - Skłodowskiej w Szczawnie - Zdroju
Jolanta Ozimek – dyrektor Zespołu Szkół im. M. Curie - Skłodowskiej
w Szczawnie - Zdroju
Podsumowanie konferencji – dyskusja otwarta.
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Julia Burnat laureatką Ogólnopolskiego
Programu Stypendialnego USKI
Julia Burnat z pierwszej klasy
artystycznej w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół im.
M. Skłodowskiej Curie w Szczawnie – Zdroju została laureatką
22 Ogólnopolskiego Programu
Stypendialnego Uniwersyteckiej
Szkoły Kształcenia Indywidualnego (II semestr – rok szkolny
2017/2018).
Stypendium przyznawane jest
dwa razy do roku na 5 miesięcy (tj.
na pierwszy i na drugi semestr roku
szkolnego). Według regulaminu
programu stypendialnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego, celem programu jest
wspieranie najlepszych uczniów,
kształtowanie aktywnej postawy
społecznej młodzieży, rozwijanie
jej zainteresowań, inspirowanie do
działań poprzez popularyzowanie
pozytywnych wzorców zachowań.
W paragrafie 10. regulaminu czytamy:
Wybór laureatów odbywa się
w dwóch etapach. W pierwszym
etapie szkoła typuje uczniów i
przesyła wnioski razem z opisem i
uzasadnieniem do Uniwersyteckiej
Szkoły Kształcenia Indywidualnego
Polska. W drugim etapie kapituła

Julia Burnat
wewnętrzna powołana przez organizatora, wyłoni listę osób nominowanych. Z paragrafu 11. dowiadujemy się że na kandydatów
można również głosować na stronie
internetowej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego Polska. Oddane głosy będą dodatkowo

punktowane przy przyznawaniu
stypendium.
Do programu stypendialnego
w semestrze drugim zgłoszone
zostały cztery uczennice Zespołu
Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w
Szczawnie – Zdroju, a laureatka została Julia Burnat.
- Gratulujemy Julii i życzymy
sukcesów w następnym przedsięwzięciu, bowiem Julka zakwalifikowała się do etapu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek
Krzysztofa Klenczona i Czerwonych
Gitar i będzie reprezentowała naszą
szkołę 25 maja 2018 roku w Amfiteatrze Domu Polonii w Pułtusku.
Dziękujemy także wszystkim, którzy
głosowali na nasze dziewczyny na
stronie internetowej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego i zachęcamy do głosowania
na uczniów, których zgłosimy do
Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w
pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 – podkreśla Jolanta
Ozimek, dyrektor Zespołu Szkół im.
M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju.
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UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

(GŁ)
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WEŹ KREDYT U BEATY
Z GWARANCJĄ NISKIEJ RATY !!!

KREDYTY
> KONSOLIDACYJNE
> GOTÓWKOWE
> ODDŁUŻENIOWE
> HIPOTECZNE
> SAMOCHODOWE

* do przygotowania oferty kredytowej wystarczy dowód osobisty

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

19 maja - BOLESŁAWIEC, 20 maja - WROCŁAW,
21 maja - LUBIN i WAŁBRZYCH

tel. 693-788-894, 784-609-208

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1
58-300 Wałbrzych tel 793-793-005, 531-483-291
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Zagrają dla Kasjana
To będzie wyjątkowo aktywny dzień i różnorodność
propozycji na spędzenie
wolnego czasu w Świebodzicach. W sobotę, 19 maja,
zapraszamy aż na trzy wydarzenia - na wszystkie jest
wstęp wolny!
Jako pierwszy startuje
Ogólnopolski Marsz Nordic
Walking Uniwersytetów 3.
Wieku i Stowarzyszeń. Zapraszamy w imieniu świebodzickiego Stowarzyszenia
„Senio=Aktywny Obywatel”.
Start – godz. 11:00 w Rynku. Planowana trasa wiedzie
przez Książański Park Krajobrazowy, a finałem będzie
wspólne, integracyjne ognisko w Dolinie Różaneczników.
O tej samej godzinie rozpocznie się także festyn charytatywny na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2. Pod hasłem „Gramy dla
Kasjana” prowadzona będzie
zbiórka pieniędzy dla wałbrzyszanina, chorującego na
dziecięce porażenie mózgowe. W programie jest bardzo wiele atrakcji: koncerty,
przejażdżki na motocyklach,
przejażdżki konne, domowe

wypieki, zabawy dla dzieci i
wiele innych. Świebodziczanie wielokrotnie pokazali, że
potrafią wspaniale pomagać potrzebującym, dlatego
tym bardziej zapraszamy do
udziału w tym festynie. Impreza pod honorowym patro-

natem burmistrza Świebodzic
Bogdana Kożuchowicza potrwa do godz. 17:00.
A o godz. 19:15 warto zajrzeć do kościoła pw. św. Brata
Alberta Chmielowskiego na
Osiedlu Piastowskim. Odbędzie się tu koncert gospel w

Iza z wibrafonem

wykonaniu chóru z partnerskiego miasta w Waldbröl.
Goście z Niemiec spędzą w
Świebodzicach i okolicach
cztery dni. 30-osobowa grupa
odwiedzi m. in. pobliski zamek Książ i Wrocław.
(ABP)

24 maja o godz. 19.00
w klubie A’Propos przy ul.
Wieniawskiego w Wałbrzychu polska wibrafonistka
Izabella Effenberg zaprezentuje utwory ze swojej
drugiej płyty pt. „Iza”. Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 zł, a w dniu koncertu
35 zł.
Materiał do krążka został
nagrany w studiu radiowym
w Monachium. Wszystkie
utwory są autorstwa Izabelli
Effenberg, a płyta ta to poszukiwanie własnej drogi
muzycznej, własnego świata
dźwięków. Artystce towarzyszyć będą podczas koncertu
w Wałbrzychu Jochen Pfister - niemiecki pianista oraz
polska perkusistka Dorota
Piotrowska. Początki tego
składu tria sięgają konkursu
Bruno Rother Wettbewerb,
organizowanego na przełomie 2013 i 2014 roku w Norymberdze. Trio zdobyło tam
drugą nagrodę. Kompozycje
to małe miniatury muzyczne
skomponowane przez liderkę
oraz próba polaczenia różnych kierunków muzycznych
jak jazz, muzyka klasyczna,
muzyka świata czy eksperyment. Obok wykorzystania

Izabella Effenberg
akustycznych walorów instrumentów, muzycy poszukują
nowych brzmień, takich jak
efekty gitarowe dla wibrafonu, preparowany fortepian, a
także plastikowe butelki, klucze oraz takie niecodzienne
instrumenty, jak marimbola,
array mbira czy crotales. Płyta „Iza” znalazła sie w 2017 r.
na trzeciej pozycji The 38th
Annual Jazz Station Awards /
The Best Jazz of 2016 w kategorii Vibes/Marimba.
(RED)
REKLAMA

V WAŁBRZYSKI INTEGRACYJNY

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
18 maja 2018r., godz. 10.00, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Organizatorzy:
Kontakt: Zespół Szkół
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Zawodowych Specjalnych
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej
w Wałbrzychu,
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
tel. 74 8422580
Współorganizatorzy:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Zamek Książ
Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno literatury,
kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,
propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania, jako
formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.

Zadanie współﬁnansowane ze środków otrzymanych
od Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz PFRON.
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Odbudowa zaufania społecznego
Czy wiecie, że według
badań Światowego Forum
Ekonomicznego w „dziesiątce” krajów z największym
kapitałem społecznym są:
Finlandia, Szwecja, Norwegia i Dania? Stawce przewodzi Szwajcaria. A Polacy?
Regularnie, od wielu lat, w
badaniach sondażowych pokazują, że w zdecydowanej
większości nie ufają innym
ludziom, a co dopiero politykom! Na proste pytanie:
„Czy ogólnie rzecz biorąc,
Pana(i) zdaniem, większości
ludzi można ufać?” Polacy w
ogromnej większości (średnio 75-80%) odpowiadają
- nie. Niestety, jest to jeden
z najniższych poziomów
zaufania w Europie. Wśród
krajów skandynawskich proporcje są odwrotne: ok. 80%
obywateli wierzy innym ludziom. Również naukowcy
badający zagadnienie kapitału społecznego w Polsce
alarmują, że mamy jeden
z najniższych poziomów
zaufania społecznego w
Unii Europejskiej. W Polsce
ciągle nie wykształciły się
postawy niezbędne do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Mamy również

ogromny deficyt umiejętności społecznych i tym samym powstają ograniczenia
w wykorzystaniu potencjału
rozwojowego.
Osobiście
najbardziej martwi mnie to,
że bardzo niski poziom zaufania społecznego cechuje
najmłodszych obywateli w
wieku 18-24 lata. Jak zatem
nie trudno zauważyć, zaufanie społeczne to dla Polaków
bardzo istotny problem.
Podczas Forum Samorządowego, zorganizowanego
przez partię Porozumienie
Jarosława Gowina, które odbyło się w ubiegłym miesiącu
w Sejmie, zaproponowano
wiele rozwiązań, mających
na celu wzrost partycypacji
społecznej - zwłaszcza ludzi
młodych - w podejmowaniu
decyzji na poziomie samorządu. Mamy zatem konkretne propozycje działań, które
mogą stać się w niedalekiej
przyszłości zalążkiem do
szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród
młodzieży. Nikt nie zaprzeczy chyba, że realny wpływ
na podejmowane decyzje
to - jakby nie było - duży bodziec do powzięcia konkret-

nej inicjatywy. Nie muszę
chyba nikomu przypominać
jak ważna jest aktywna postawa lokalnej społeczności
i jak bardzo polityka niektórych samorządów zniechęca społeczność lokalną do
podejmowania określonej
aktywności w zakresie rozwoju ich małych ojczyzn. A
przecież, jak stwierdziła niegdyś słynna Żelazna Dama
- była brytyjska premier Margaret Thatcher: nie chcemy
takiego społeczeństwa, w
którym państwo odpowiada
za wszystko, a nikt nie odpowiada za państwo.
Wracając do tego, co zaproponowaliśmy podczas
Forum Samorządowego w
Warszawie, przedstawiam
Państwu propozycję konkretnych rozwiązań partii
Porozumienie:
- powrót do możliwości
powoływania w skład komisji rady miasta osób spoza
rady (do 50% jej składu) reprezentujących środowiska
studenckie oraz stowarzyszenia,
- obligatoryjne włączenie
samorządów studenckich w
miastach akademickich do
prac w komisjach rad miejREKLAMA

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!

REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:

skich w obszarach dotyczących kultury, sportu i nauki,
- obligatoryjne włączenie
reprezentantów stowarzyszeń, w prace komisji rad
miejskich w obszarach ich
działalności,
- obligatoryjne powoływanie w ośrodkach, gdzie
jest liceum - młodzieżowej
rady gminy jako ciała opiniującego projekty, które
dotyczą młodzieży w danym
samorządzie, tak aby zdanie
młodzieży było równorzędne z opinią komisji przed
podjęciem ostatecznych decyzji przez samorządowców.
W tym miejscu nie sposób pominąć stowarzyszenia o nazwie Młoda Prawica,
które aktywnie działa na
terenie Polski i skuteczne
zachęca młodzież do podejmowania działań na rzecz
rozpowszechniania wartości
patriotyzmu, liberalizmu gospodarczego oraz konserwatyzmu światopoglądowego.
Zachęcam młodych ludzi,
dopiero zaczynających swoją
działalność społeczną lub polityczną, do wstępowania w
jego szeregi. Stowarzyszenie
realizuje swoją działalność
przez organizowanie debat
z przedstawicielami innych
organizacji młodzieżowych,
organizację spotkań merytorycznych i szkoleń, organizację akcji i happeningów
i jest z pewnością czymś, co
wzbudzi w młodych ludziach
chęć partycypacji w działania ważne dla Polski. Podaję
zatem link do strony: www.
mlodaprawica.pl/kontakt/
oraz e-mail: beata.zolnieruk@
pjg.org.com i żywię ogromną
nadzieję na to, że już wkrótce
ich działalność rozszerzy się
o nasz okręg. Być może niebawem na naszym terenie
wyłoni się nowy lider Młodej
Prawicy, który swoją postawą, działaniem i pracą przyczyni się do wzrostu zaufania
społecznego wśród lokalnej
młodzieży.
Beata Żołnieruk

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dni Boguszowa-Gorc
Beata Kozidrak z zespołem
Bajm będzie gwiazdą tegorocznych Dni Boguszowa-Gorc, które zostały zaplanowane na 19 i 20 maja. Impreza
odbędzie się pod patronatem
Tygodnika DB 2010.
Burmistrz Boguszowa-Gorc
Waldemar Kujawa oraz Miejska
Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie
– Gorcach w sobotę zapraszają na stadion przy ul. Kusocińskiego na godz. 16.00. Imprezę
rozpocznie zabawa z didżejem,
a na godz. 18.30 zaplanowany
został koncert zespołu Alergen, który wykonuje piosenki z repertuaru Lady Pank. O
godz. 20.30 na scenie pojawi
się gwiazda wieczoru – Beata z
zespołem Bajm, a ok. 21.45 rozpocznie się zabawa z didżejem.
„Rodzinna niedziela z
miastami partnerskimi” rozpocznie się 20 maja (również
na stadionie przy ul. Kusocińskiego) już o godz. 14.30.
Imprezę zainauguruje występ
przedszkolaków z ZSP nr 1, a
o godz. 15.00 zagra Świątecz-

na Kapela z Dobrego Miasta.
O godz. 14.45 rozpocznie się
zumba, połączona z występem uczniów klas I-III PSP nr
6, a 15.55 goście z Radzionkowa zaprezentują program
„Mały Śląsk”. MNa godz. 16.30
zaplanowano recital w wykonaniu uczniów ZSP nr 1, a
20 min. później zaprezentują się Kiersi z Radzionkowa.
ZSS Gorce zaprezentuje się
o godz. 17.25, pokaz tańca
PSP nr 6 odbędzie się o godz.
17.50, a występ „Sport to
zdrowie” w wykonaniu ZSP
nr 1 rozpocznie się o godz.
18.00. O godz. 18.20 zaprezentuje się Gminazjum nr 1,
a 10 minut później imprezę
zakończy Sekret.
19 i 20 maja będą kursowały bezpłatne busy, którymi
mieszkańcy Gorc, Starego
Lesieńca, Kuźnic oraz Krakowskiego Osiedla będą mogli
dojechać na stadion przy ul.
Kusocińskiego w Boguszowie.
Rozkład jazdy dostępny jest
na stronie boguszow-gorce.pl.
(RED)
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Kwestia nabiału
Andrzej
Basiński

Znajoma opowiadała mi
zdarzenie z jej udziałem w
kolekturze Lotto. Stojący w kolejce skracali sobie czas oczekiwania m.in. omawianiem
niedawnych anomalii w przyznawaniu ministrom sowitych
nagród. W pewnym momencie jedna z pań głośno zripostowała: „Ale Platforma to się
nakradła!”. W odpowiedzi znajoma poprosiła ją o wskazanie
przykładów złodziejstwa, na
którym straciło państwo i ona
sama. Mimo widocznego wysiłku umysłowego, zapytana
nie potrafiła zilustrować swojego oskarżenia ani jednym
faktem, co zostało w kolejce
kąśliwie skomentowane. Zaznaczam, że opowiadająca
mi to zdarzenie, nie jest sympatyczką PO, ani innej partii
opozycyjnej, ale mierzi ją każde rzucone ot, tak sobie, kłamstwo i oszczerstwo.
Znajoma ma u mnie za
swoją reakcję duży plus. Nie

chodzi na demonstracje, nie
pisze petycji protestacyjnych,
ale robi co może, by przeciwstawić się bezmyślnemu i bezrefleksyjnemu lansowaniu i
upowszechnianiu pospolitych
głupot. Znam też innych, którzy potrafią przełamać opory i
lęk przed reakcją jakiejś zbiorowości, wskazując na jaskrawy fałsz, z reguły wypowiedziany pod publiczkę. Każdy,
kto ma chociaż mikrą obywatelską żyłkę, powinien w takich czasach, jak obecne, zająć stanowisko i umieć bronić
swoich racji przed pospolitymi
napaleńcami. To już będzie
dużo, a gdy się takie postawy
upowszechnią, można będzie
z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość.
Inny obrazek, z telewizji.
Wiadomy prezesunio uczestniczył w spotkaniu z sympatykami. W pewnym momencie
prowadzący je odczytuje kartkę podaną z widowni. „Kiedy
ich wreszcie będziecie wsadzać?!” zabrzmiało od stołu.
Pytaniu towarzyszył aplauz
sali, a kamery pokazały krotko
roześmiane, ale i zacięte twarze. Główny aktor odparł, że
wszystko odbędzie się w swoim czasie i znowu odpowie-

REKLAMA

dzią był aplauz. Była to reakcja,
która wymaga pochylenia się
nad nią i stałego tłumaczenia,
że telewizja Jacka Kurskiego
zajmuje dalekie miejsce w rankingu dziennikarskiej rzetelności, a partia władzy skutecznie podjudza, by tę władzę
utrzymać. Ale kto to będzie
stale i publicznie tłumaczył,
kto będzie miał na to czas,
skoro oglądający wyłącznie
TVKurski wiedzą swoje i nikt
ich nie przekona, że zemsta (za
co?) nie jest konieczna. W tych
specyficznych naturach drzemie pielęgnowane od dziada-pradziada pożądanie wyrządzenia szkody myślącym
inaczej, a prymitywna fraza
„ONI kradną” jest nieustannie
na topie. Ale z pojedynczymi,
jak na wstępie, przypadkami swoistego nawiedzenia
można cierpliwie i żmudnie
próbować walczyć. Stara się
to czynić w miarę możliwości
także autor tego felietonu. Nie
uważam tego za misję, a za
obywatelską powinność.
Krótko po przejęciu władzy przez PiS i jego giermków,
ogłoszono audyt poszczególnych resortów, mający wykazać ogromną skalę szkód
pozostawionych przez poREKLAMA

3 lipca nowy kurs – zapraszamy!

Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C+E
szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifikacja wstępna
• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona
• Szkolenia okresowe
Zapraszamy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Sztymala
ul.Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15,
e-mail: biuro@sztymala.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00

przedników. Wyszła z tej propagandowej orgii ponura
satyra, czyli nic. Władza, nie
mając argumentów opluła
opozycję, by wierny i dający
się nabierać na takie numery
elektorat mógł jakoś żyć ze
swoimi urojeniami.
Od pewnego czasu karierę
robi słowo „symetryzm”. Oznacza to, tłumacząc najprościej:
„I jedni (PO) i drudzy (PiS) mają
po równo za uszami, więc zachowajmy spokój”. Ma to być
swoiście pojmowana bezstronność i obiektywizm wobec wszystkich stron każdego
sporu, zachowanie równego
dystansu do obu ugrupowań,
a więc stanowisko niby sprawiedliwe. Lecz wypada ono
żałośnie, a w obecnej polskiej
rzeczywistości jest po prostu
postawą szkodliwą i zwyczajnym tchórzostwem.
- Symetryzm jako naiwna i nieuczciwa interpretacja
bezstronności staje się plagą
życia publicznego. Najwyższy
czas, aby uczulić opinię na (…)
nadużycie kryjące się w tej manierze - pisze w „Polityce” („Pochwała asymetryzmu”) filozof
Jan Hartman.
- Prawda nie leży pośrodku, prawda leży tam, gdzie
leży - to jedna ze złotych myśli
nieodżałowanego profesora
Władysława Bartoszewskiego.
- Jestem bezstronny, nie
trzymam ani z tymi, ani z tamtymi - to smętne tłumaczenie
swojej bierności, a nawet lenistwa i nijakości oraz dziwnego
strachu w sytuacji, gdy należy
zająć stanowisko twarde, wyraziste i energiczne, zwłaszcza,
gdy jedna ze stron w sposób
ewidentny łamie konstytucję,
lekceważy prawo, demonstruje butę i bezczelność, jest

pewna bezkarności. Trudno,
w podobnych sytuacjach
trzeba wykazać się większą
lub mniejszą odwagą, by nie
patrzeć w lustro ze wstydem
i zażenowaniem. No i trzeba
chodzić na wybory.
- Bierność nie jest cnotą,
a niezależność wymaga zaangażowania – nie bezczynności. Łatwo wzywać strony
konfliktu do opamiętania, lecz
trudno powiedzieć głośno,
kto i dlaczego ma więcej racji
(choć nie rację wyłączną). (…)
Śmieszni są ci wszyscy, którzy
z dumą ogłaszają swoje niezaangażowanie lub ogólne
zbrzydzenie wszystkim, bo
wydaje im się, że ich bierność
czyni ich bardziej wolnymi i
bardziej rozumnymi. Wręcz
przeciwnie! Czyni ich miernotami, które swój narcyzm i
lękliwość poczytują sobie za
mądrość - głosi Hartman.

Czasy są teraz w Polsce
trudne, coraz trudniejsze. Obojętność i próba za wszelką cenę
przystosowania się do nich, to
tylko pozornie podejście praktyczne. Nie, to obywatelski
grzech. Bądźmy, każdy na swoim miejscu, niekoniecznie na
licznej manifestacji, ale w kolejce do lady, wśród kolegów,
przy grillu na majówce, przy
rodzinnym stole, energicznymi
stronnikami wyznawanych poglądów i obrońcami przyzwoitości. Wybaczcie, ale w takich
czasach trzeba mieć po prostu
jaja i to bez względu na płeć.
Nabiał a sprawa polska – to
brzmi dumnie!
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

Społeczna zbiórka
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
zarejestrowało zbiórkę publiczną pod nr 2018/1688/
KS prowadzoną przez Społeczny Komitet na Rzecz
Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju.
Komitet utworzył Jarosław
Stachowiak - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju oraz mieszkańcy
miasta: Daniel Dranowski,
Igor Krzeszewski, Piotr Nasiukiewicz, Krystian Krawczyk,
Roman Pociejowski, Mirosław Łupkowski, Ewelina Piotrowska i Anna Guzik. - Celem komitetu jest wsparcie

jak najszybszej odbudowy
Zakładu Przyrodoleczniczego, który spłonął prawie doszczętnie w 5 marca 2018 r.
Inicjatywa powstała spontanicznie wśród mieszkańców,
którym leży na sercu dobro
uzdrowiska i odbudowa jej
kluczowego obiektu. Uzdrowisko straciło na atrakcyjności dla kuracjuszy i turystów,
a mieszkańcy i pracownicy
uzdrowiska są pełni obaw,
że funkcjonowanie naszego
miasta bez zakładu przyrodoleczniczego może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania naszym kurortem.
Prosimy o rozpropagowanie
naszej szczytnej akcji i zapra-

szamy wszystkich chętnych
do udziału w tej szlachetnej
zbiórce. Wszystkie pytania
proszę kierować na adres
e-mail: odbudowa.zpl@gmail.com. Link do strony internetowej komitetu www.odbudowazpl.pl. Wpłat można
dokonywać na specjalnych
rachunek bankowy o numerze 36 1750 0012 0000 0000
3978 9922. W imieniu mieszkańców dziękujemy za każdą,
nawet symboliczną wpłatę –
podkreślają członkowie Społecznego Komitetu na Rzecz
Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju.
(RED)
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Mania pomagania w Głuszycy
Mieszkańcy Głuszycy mają
wielkie serca i nie odmawiają pomocy potrzebującym wsparcia.
W ostatnich dniach w mieście
odbyły się dwie imprezy charytatywne.
Piękna letnia pogoda sprzyjała
zbiórce pieniędzy, która 29 kwietnia zorganizowana została w Głuszycy na boisku sportowym, na
placu targowym i przy ul. Leśnej.
W czasie „Moto-rajdowej pomocy
dla Dorotki” zebrano środki w wysokości ponad 20 tys. zł! Przejazdy
rajdówką w roli pilota, dmuchany
plac zabaw dla dzieci, zabawy z
animatorami, malowanie twarzy,
pokaz wozu strażackiego i quada,
występ taneczny dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głuszycy, mecz piłki nożnej „Ojcowie vs.
Synowie”, przejazdy gokartami,
przejażdżka konno to atrakcje, które towarzyszyły festynowi. Gościem
honorowym był Bartek Gołębiewski, aktualny mistrz Polski seniorów i młodzieżowców w kategorii
średniej w boksie olimpijskim. Rodzice małej dziewczynki chorej na
rozszczep kręgosłupa serdecznie
dziękują wszystkim osobom, które
wsparły zbiórkę. Pieniądze zostaną
przeznaczone na dalsze leczenie i
rehabilitację dziecka.
- Wielkie wyrazy uznania dla
całej rzeszy osób, które poświęciły

Głuszyczanie chętnie wrzucali pieniądze do puszek podczas festynów
charytatywnych.
swój wolny czas i wsparły organizacyjnie akcję charytatywną. Szczere
wyrazy podziękowania za okazaną
hojność i dar serca kierujemy do
licznie przybyłych na festyn głuszyczan oraz gości z różnych, czasem
bardzo odległych miejscowości –
podkreślają organizatorzy festynu:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Rally Jedlina przy wsparciu
OSP w Głuszycy Górnej.
„Raj dla podopiecznych Manii
Pomagania” to festyn charytatywny, który w sobotę 12 maja odbył
się na boisku sportowym przy ul.
Dolnej w Głuszycy. Imprezie towarzyszył pokaz mody Estery Grabarczyk w sali widowiskowej Centrum
Kultury – MBP w Głuszycy. Modelki

projektu „Słowiański Jedwab” zaprezentowały się w pięknych strojach i
w profesjonalnych makijażach wykonanych przez prawdziwe artystki
z firmy „Sekrety Urody”. Modelkom
towarzyszyły bezdomne zwierzęta.
W trakcie festynu można było zobaczyć pokaz psów „Dogs for Personal
Protection Poland” Sylwestra Żołtyńskiego. Pokaz psów ratowniczych
przygotowali także ratownicy GOPR.
Ponadto na najmłodszych czekały:
dmuchańce, fotobudka, przejażdżki
konne, klauni z Kamayu Art, stoisko
z balonami i watą cukrową. Organizatorom tego festynu udało się
uzbierać prawie 7 tysięcy złotych dla
swoich podopiecznych.
(SJ)
REKLAMA
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REKLAMA

W ZUS spotkały się osoby z niepełnosprawnością
11 maja br. wałbrzyski oddział ZUS zorganizował
Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem ,,Sięgnij
po sukces”. Ten dzień dedykowany był osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz pracodawcom.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji i wykładów
specjalistów z ZUS oraz z zaproszonych instytucji, mogli też
uzyskać indywidualną poradę. ZUS zaprosił do współpracy
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – Janinę Turicką, ekspertów z Narodowego Funduszu
Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszeń działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Była okazja do rozmów i wzajemnej wymiany doświadczeń. Jedną z prelegentek była Agnieszka Gidzińska z wałbrzyskiego ZUS, która jest współzałożycielką Fundacji Jedyna
Taka. Powiedziała m.in. o sportach, jakie może uprawiać oso-

ba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz o wyborach
Miss Polski na Wózku, które mają łamać stereotypowe myślenie na temat kobiet z niepełnosprawnościami. Spotkaniu to-

warzyszyła wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr
10 w Wałbrzychu.

Polityczny maj
Janusz
Bartkiewicz

Pierwsza połowa maja
jest okresem bardzo politycznym w tym sensie, że
obfituje w wiele ważnych
rocznic, które różne ugrupowania polityczne starają
się upamiętnić, organizując
różnego rodzaju publiczne
wystąpienia. I chociaż obiecałem (nie tylko sobie), że w
moich felietonach będę się
starał od polityki trzymać jak
najdalej, to „polityczny charakter” tego okresu wprost
zmusza mnie, abym z danej
obietnicy się wywinął i o
zaistniałych wydarzeniach,
chociaż kilka zdań napisał. A
więc po kolei.
1 maja, czyli Międzynarodowe Święto Pracy – w
dniu tym przed Pomnikiem
Trudu Górniczego odbyła
się niewielka (ale chyba po
raz pierwszy w Wałbrzychu
wspólna) manifestacja zorganizowana przez Sojusz
Lewicy
Demokratycznej
i pozostałe ugrupowania
wałbrzyskiej lewicy, czyli:
OPZZ, Inicjatywa Polska,
Partia Razem, Kongres Kobiet, Unia Pracy oraz Stowarzyszenie Gwarków KWK
„Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich. O tym stowarzyszeniu
wiem niewiele, bo nawet

w internecie nie znalazłem
ich statutu, ale zakładam,
że jeżeli 1-majowe święto
uczcili, to coś tam z lewicy w
nich siedzi. W manifestacji
udział wzięło (na moje oko)
około 80-100 osób, które –
co najważniejsze – przyszły
z potrzeby serca, a więc nikt
im żadnego polecenia nie
wydawał. Z ramienia miasta uczestniczyła też delegacja z wiceprezydentem
Zygmuntem Nowaczykiem
na czele. Po wygłoszeniu
okolicznościowych
mów
(niekiedy bardzo ekspresyjnych), złożeniu kwiatów
pod pomnikiem i odśpiewaniu (przez niektórych
aktywistów
partyjnych)
kilku rewolucyjnych pieśni,
uczestnicy spokojnie rozeszli się do domów. Cieszyło
mnie to, że nie widziałem w
okolicy policyjnych patroli
oraz jakichś oszołomów z
„nacjoprawicy”. No i to, że
jednak małe grupki gapiów
manifestacji się przyglądały.
2 maja, czyli Dzień Flagi
Rzeczpospolitej, uchwalony
przez Sejm jako święto w
2004 roku. Datę tę wybrano
nieprzypadkowo, bo miała
ona dotyczyć uświęcenia
szczytnych wydarzeń z polskiej historii. Myślę, że prawdopodobnie z powodu jednego takiego wydarzenia,
dzień ten w Wałbrzychu minął bez żadnych szczególnych wydarzeń, co w zasadzie dowodziło, iż został on
zignorowany nie tylko przez

władze miasta, ale również
przez wszystkie działające
w Wałbrzychu organizacje
polityczne i społeczne. Wydarzeniem tym było zawieszenie 2 maja 1945 roku,
w sercu zdobytego przez
Armię Czerwoną i Wojsko
Polskie, polskich flag na
Kolumnie Zwycięstwa i Reichstagu. Wydarzenie to
jest mi bardzo bliskie, bo w
walkach o Berlin brali udział
liczni członkowie mojej
rodziny (ojciec, mama, ciocia), którzy w żołnierskich
mundurach szli na Berlin
z syberyjskiej tajgi. Na tej
wojennej drodze na zawsze
pozostał brat mojego ojca,
kiedy wraz ze swoimi towarzyszami broni szedł na pomoc walczącej w powstaniu
Warszawie.
3 maja, czyli rocznica
uchwalenia pierwszej polskiej i drugiej na świecie
konstytucj – obserwowałem
przemarsz sporej kolumny,
która wyruszyła spod ratusza, aby po przejściu ulicami
miasta, złożyć wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na pl. Kościelnym w
Wałbrzychu. W manifestacji
tej – zorganizowanej przez
Urząd Miejski w Wałbrzychu
- oprócz stojącego na czele
delegacji tego urzędu prezydenta Romana Szełemeja,
wzięły udział poczty sztandarowe różnych organizacji
społecznych (politycznych
nie dostrzegłem), instytucji
oraz policji, straży miejskiej,

kombatantów wojskowych,
wojska, gwarków, kilku
szkół (w tym o profilach
mundurowych) i harcerzy, kilku księży i zakonnic.
Jednym słowem: same delegacje z pocztami sztandarowymi, a więc ludzie,
którzy otrzymali polecenia
służbowe lub organizacyjne, aby w tej imprezie wziąć
udział. Wałbrzyszan „cywili”
jak na lekarstwo. Osobiście
w święcie tym nie biorę
udziału, ponieważ wiem, że
Konstytucja 3 Maja była aktem antydemokratycznym,
ustanawiającym dziedziczną władzę królewską, utrzymywała okrutne niewolnictwo chłopów, szlachcie nie
posiadającej ziemi odebrała prawo głosu, ale przede
wszystkim została uchwalona niezgodnie z obowiązującym wówczas prawem.
Wiem też, że to ówcześni
hierarchowie Kościoła Katolickiego zmusili króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do odejścia z obozu
zwolenników tej konstytucji
i przystąpienia do obozu jej
wrogów, czyli tzw. targowiczan. Ciekawych odsyłam
do dostępnych źródeł historycznych.
8 maja, czyli rocznica
zwycięstwa nad III Rzeszą i
zakończenia II wojny światowej w Europie – i znów,
tak jak 1 i 2 maja, ani władze miasta, ani organizacje polityczne i społeczne
Wałbrzycha rocznicy tej nie

dostrzegły, tak jakby Dzień
Zwycięstwa nie miał dla
nich żadnego znaczenia.
Błąd ten 9 maja naprawiła Inicjatywa Polska, Partia
Razem, Kongres Kobiet i…
moja skromna osoba, składając wiązanki kwiatów
pod pomnikiem na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w bojach
o wyzwolenie Polski. Akcja
nasza spotkała się, niestety, z licznymi negatywnymi opiniami (w tym jednej
pani – ponoć ze starostwa
powiatowego - która twierdzi, iż jest historykiem z
wykształcenia),
według
których uczciliśmy jakichś
komunistów. Wspomniana
wyżej pani, pisząc o tych
poległych młodych chłopcach stwierdziła, abyśmy
„tym panom tak nie hołdowali”. O bardziej haniebnym zachowaniu dawno
już nie słyszałem. Nie chce
mi się nawet o tym pisać,
ale muszę, bo trudno mi
jest pogodzić się z tym, że
tak wielu wałbrzyszan dało
sobie namieszać w głowach
prowadzoną od wielu lat
przez POPiS polityką historyczną. Ciekaw jestem, czy
ci tak nas potępiający zdają sobie w ogóle sprawę z
tego, że gdyby ci żołnierze
z czerwonymi gwiazdami
na czapkach nie pokonali
nazistowskich bandytów, to
zostalibyśmy po prostu wymordowani, a ocalałe resztki miałyby status niewolni-

ków niemieckich panów w
tysiącletniej Rzeszy. Trzeba
być o prostu ignorantem
bądź zwykłym durniem, aby
tego nie dostrzegać.
12 maja, czyli Marsz Wolności w Warszawie – nie
pojechałem, bo nie cierpię
politycznych hipokrytów,
cyników i oszustów. Widok
Schetyny i Rzeplińskiego,
bredzących o wartościach
konstytucyjnych, wywołał
we mnie mdłości, bo doskonale pamiętam, że to
oni przeprowadzili w 2008
i 2009 roku haniebną tzw.
ustawę
dezubekizacyjną,
łamiąca zasadę niestosowania odpowiedzialności zbiorowej, poszanowania praw
słusznie nabytych, prawo
do sądu i zasadę zaufania obywateli do państwa.
Nie pojechałem do stolicy,
chociaż całym sercem popieram maszerujących tam
Obywateli RP i najbardziej
uradowało mnie jedno hasło skierowane do ferajny z
PiS, które niosła jakaś starsza pani: „Wy walczycie o
honor, my o wolność. Każdy
walczy o to, czego nie ma.”
No właśnie…
www.janusz-bartkiewicz.eu

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

Jedlina-Zdrój zawsze atrakcyjna

„Złota Mila 2018” to wydarzenie, zorganizowane
przez Stowarzyszeni Pro-Run z Wrocławia, które 12
maja poprzedziło 5. Półmaraton Górski w Jedlinie-Zdrój – imprezę znaną i
nagradzaną.
Złota Mila 2018 to propozycja dla wszystkich, którym gór-

Za nami pierwszy długi
weekend majowy w Jedlinie-Zdroju.
Mieszkańcy
oraz turyści mogli go spędzić w mniej lub bardziej
aktywny sposób. Miasto
zorganizowało kilka atrakcji: Festiwal Pentaque, turniej piłki nożnej dla dzieci,
zabawę majówkową, a w
Pałacu Jedlinka można było
uczestniczyć w Rajdzie Arado i inscenizacji „Skarby
Jedlinki”, a także zwiedzić
pałac nocą.
- Dla turystów i kuracjuszy
była to znakomita okazja do
poznania pięknego, uzdrowiskowego miasta i dało się
zauważyć, że wiele osób właśnie Jedlinę-Zdrój wybrało
do spędzenia wolnego czasu.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyła się otwarta w grudniu
2017 roku wieża widokowa na
górze Borowa. Rodziny, także
z dziećmi, dzielnie pokonywały strome podejścia, aby
zachwycać się zapierającym
dech w piersiach widokiem,
rozciągającym się na Góry Sowie, Masyw Ślęży oraz panoramę Karkonoszy, bo przy dobrej pogodzie z wieży można
zobaczyć Wielką Sowę, Śnieżkę a nawet wrocławski Sky

ski półmaraton wydaje się być
zbyt dużym dystansem dom
przebiegnięcia. Każdy zainteresowany mógł przyjść i przebiec
przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce o długości 1602
metrów. Obok wspominanego
półmaratonu, to jedyna taka
okazja w roku. Każdy uczestnik
otrzymywał specjalnie zapro-

jektowany medal. Dodatkową
atrakcją był przygotowany
utwór muzyczny, dostępny tylko dla uczestników biegu, który dzięki współpracy z zawodowym kompozytorem, został
specjalnie skomponowany na
to wydarzenie sportowo-kulturalne.
(RED)

Panorama Jedliny – Zdroju.
Tower. Turyści także chętnie
korzystali z parku linowego,
toru saneczkowego oraz dobrze przygotowanych ścieżek
spacerowych, rowerowych,
czy skateparku.
Jedlina-Zdrój
zachwyca
o każdej porze roku, jednak
wiosna to dobry czas na zapoznanie się z szeroką ofertą
inwestycyjną gminy. Rozmowy z turystami przekonują, że
wiele osób chętnie zamieszkałoby w naszym mieście.
Piękno przyrody, spokój i
dobre połączenie z większymi
miastami powoduje zainteresowanie terenami pod zabudowę jednorodzinną. Za-

wsze chętnie witamy nowych
mieszkańców i służymy pomocą w znalezieniu swojego
wymarzonego miejsca. Dlatego zachęcamy do zapoznania
się z ofertą gminy na stronach
internetowych lub też osobiście. Wiele terenów czeka na
nowych inwestorów, a oferta
gminy stale jest poszerzana. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie www.
bip.um.jedlina.pl oraz www.
jedlinazdroj.eu lub można je
uzyskać pod numerem telefonu (74) 851 09 63 – mówi
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(RED)
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Aktywny senior
to zdrowy senior
Fundacja Edukacyjno –
Społeczna „Polny Kwiat”,
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach oraz Gminne Centrum
Biblioteczno – Kulturalne
w Starych Bogaczowicach
realizują projekt „Aktywny
senior to zdrowy senior”.
Zadanie publiczne dofinansowało Województwo Dolnośląskie z zakresu „Polityka zdrowotna i promocja
zdrowia – aktywizacja grup
senioralnych w 2018”.
Projekt zakłada organizację cyklu zajęć, prelekcji i
spotkań dla seniorów na temat zdrowego odżywania i
aktywnego trybu życia. Z dobrodziejstw projektu skorzystają seniorzy – członkowie
Kół Emerytów i Rencistów
oraz Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ze Starych Bogaczowic
oraz okolicznych gmin.
- Planujemy zajęcia ruchowe „zdrowy kręgosłup
– zdrowe stawy” przy wy-

korzystaniu m.in. piłek rehabilitacyjnych.
Ważnym
elementem zadania publicznego będą także warsztaty
zdrowego odżywiania, podczas których seniorzy zapoznają się z najistotniejszymi
zasadami przygotowywania
zdrowych posiłków, łączenia odpowiednich składników odżywczych tak, aby
wykorzystać maksymalnie
najkorzystniejsze witaminy
i minerały. Kolejnym cyklem
zajęć dla seniorów będzie
„gimnastyka mózgu” – zajęcia polegające na aktywowaniu mózgu do wielozadaniowości oraz poprawy pamięci
i koncentracji. Ponadto raz w
miesiącu odbędą się prelekcje z psychologiem, geriatrą,
dietetykiem i ortopedą podczas których nasi seniorzy
zdobędą podstawowe informacje z zakresu profilaktyki zdrowia, zapobiegania i
leczenia metodami naturalnymi, żywienia leczniczego

i codziennej aktywności ruchowej. Podczas wakacji – w
miesiącach, w których nie
odbywają się zajęcia dydaktyczne UTW - seniorzy wezmą udział w cyklu pieszych
wycieczek krajoznawczych z
kijami nordic walking. Przed
każdym wyjściem prezentowane będą przez instruktora
poprawne techniki i zasady poruszania się z kijami,
aby zachować prawidłową
postawę podczas marszu.
W czasie wycieczek obecny
będzie przewodnik, który będzie opowiadał o zwiedzanej
okolicy i jej atrakcjach. A już
24 maja o godz. 16.00 zapraszamy na wykład z psychologiem „Jak oswoić starość i
się nią cieszyć”. Wykłady i zajęcia odbywają się w Gminnym Centrum Biblioteczno
- Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach – podkreśla
Agnieszka Lechowicz, która
koordynuje projekt.
(AL)
REKLAMA

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Sięgnij po fundusze!
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu nadal serdecznie zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Przypominamy, że 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, tj. nie należących do ww.
Obecne nabory wniosków dotyczą: staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń indywidulanych, bonów szkoleniowych, a od 21 maja również doposażeń stanowiska pracy.
Szczegółowych informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Urzędu. Ponadto aktualne komunikaty dostępne
są na bieżąco na stronie internetowej www.urzadpracy.pl

Inwentaryzacja
azbestu
15 maja 2018 r. rozpoczęła
się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
występujących na terenie
Gminy Stare Bogaczowice. Jest ona niezbędna dla
opracowania
„Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Stare Bogaczowice”. Inwentaryzację
przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy
Stare Bogaczowice przedstawiciele firmy Eko-Team
ze Zgorzelca. Pracownicy
Eko Team będą posiadać do
wglądu oryginał niniejszego
upoważnienia, a także będą
wyposażeni w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.
- Zwracam się do wszystkich
mieszkańców z prośbą o
udzielanie pełnych informacji ankieterom i udostępnianie swoich posesji do spisu
z natury, w szczególności
informacji o zmagazynowanych wyrobach zawierających azbest. Przypominam,
że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt.
3 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr. 8, poz. 31), to na
właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
poprzez sporządzenie spisu
z natury. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być
usunięte do 2032 r. Usunięcie azbestu może dokonać
tylko
wyspecjalizowana
firma. Więcej szczegółów
można uzyskać kontaktując się z Urzędem Gminy
Stare Bogaczowice (tel.
74/8452 165) lub z przedstawicielem firmy Eko-Team
Sebastianem Kulikowskim
(tel. 691 015 026). Proszę o
współpracę z ankieterami i
rzetelne przekazywanie informacji. Jedynie właściwie
zinwentaryzowane wyroby
zawierające azbest będą
uwzględniane w programie,
a tym samym do takich wyrobów jest przewidziane
dofinansowanie ich zbiórki,
transportu i utylizacji – podkreśla Mirosław Lech, wójt
Gminy Stare Bogaczowice.
(RED)

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

Żywa lekcja historii
W miniony weekend
Gmina Stare Bogaczowice wraz z Uzdrowiskową
Gminą Szczawno-Zdrój,
Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina, Towarzystwem
Miłośników
Szczawna-Zdroju oraz Pałacem
Struga uczcili 211 rocznicę bitwy na Czerwonym
Wzgórzu.
Obchody rozpoczęły się
w piątek uroczystym apelem przed Pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej.
W sobotę odbyła się „Inscenizacja Bitwy pod Strugą”,
która przyciągnęła setki
widzów. Mogli oni podziwiać grupy rekonstrukcyjne
z Polski, Czech i Niemiec
przedstawiające przebieg
typowej bitwy z okresu
wojen napoleońskich. Huk
armat, kłęby dymu, rżenie

koni, dźwięk trąbek sygnałowych i szczęk szabli zapewniły wszystkim prawdziwe emocje. Po zakończeniu
prezentacji oddziały biorące
udział w pokazie otrzymały
gromkie brawa od publiczności. A po udanym pokazie
każdy mógł porozmawiać
z rekonstruktorami w obozie, który znajdował się w
Pałacu Struga. Była to dla
wszystkich wspaniała, żywa
lekcja historii.
Niedziela zakończyła obchody uroczystą mszą świętą
i przemarszem rekonstruktorów ulicami Szczawna-Zdroju. - Dziękuję wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zorganizowania tych wyjątkowych wydarzeń – podkreśla
Mirosław Lech, wójt Gminy
Stare Bogaczowice.
(IL)

Oddziały biorące udział w rekonstrukcji bitwy pod Strugą otrzymały
gromkie brawa od publiczności.
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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

Dobre zmiany na Zachodzie
Stanisław
Michalik

„Dom chyli się do końca, dąb schnie od
wierzchołka,
Ogród w las się zamienił, a woda w szuwary,
Gdzie dawniej staw szeroki, dziś wilgotna łąka,
Każdy kąt teraz cichszy, obcy, bardziej szary.
Woda płynąca rzeczki uniosła widoki
Dawniejsze na swej szklistej powłoce odbite,
Nic nie zostało z tego - tylko te obłoki
Zawsze w stado pierzaste i pierzchliwe zbite.”

Tak oto wyraził swe wrażenia Jarosław Iwaszkiewicz w
wierszu „Odwiedziny miejsc
ulubionych w młodości”,
kiedy przyszło mu po latach
zobaczyć utracony swój kraj
lat dziecięcych na dalekich
kresach wschodnich. Pamiętamy to z historii. Nie powiodła
się akcja zbrojna naczelnika
rodzącego się państwa polskiego, Józefa Piłsudskiego w
1920 roku, której celem było
przyłączenie do Polski rubieży
wschodnich, niegdyś przed
rozbiorami stanowiących integralną część Rzeczpospolitej.
W wynegocjowanym z Rosją
Bolszewicką traktacie ryskim,
Polska musiała się zadowolić
tylko częścią ziem wschodnich. Podpisanie 18 marca
1921 roku pokoju ryskiego,
acz przyjętego w Polsce przez
większą część społeczeństwa
z euforią, oznaczało jednak rezygnację z odzyskania Kresów

w ich dawnym, historycznym
wymiarze. To co jawiło się korzystne dla polskiej racji stanu,
oznaczało jednak tragedię
dla Polaków, którzy stali się
wbrew ich wili mieszkańcami
radzieckiej Rosji.
Uczestnicy wyprawy kijowskiej w 1920 roku byli, jak pisał
Stanisław Uliasz, ostatnimi
Polakami, którym dane było
oglądać ziemie Polski Jagiellońskiej. Obszar państwa polskiego skurczył się z 734 000
km kw. przed rozbiorami do
388 000 km kw. po traktacie
ryskim i to głównie skutkiem
utraty ziem wschodnich. Dla
setek tysięcy Polaków oznaczało to utratę ojczyzny.
Represje ze strony zaborców w okresie ponad wiekowej niewoli zaborczej nie
likwidowały poczucia wspólnoty z całością. Choć państwo
polskie nie istniało fizycznie,
to pozostawało ono w świadomości Polaków jako idea.
Teraz jednak okazało się, że
ta głęboko zakorzeniona idea
niepodległościowa, skryta w
sercu umarła, bo Polacy w Rosji Bolszewickiej stali się celem
jeszcze większej eksterminacji.
Dla nich Polska przepadła, coraz bardziej można się było o
tym przekonać, że na zawsze.
- Prześlicznie położony nad
Smotryczą Kamieniec Podolski - pisze w swej przejmującej książce ”Kresy” Jacek Kolbuszowski - do Polski należał
od 1430 roku. Turcy zajęli go
w 1672, ale w 1699 musieli go
Polsce zwrócić. W 1793 r. zajęty przez Rosję nie powrócił

już do Polski, zostało w nim
jednak wiele cennych pamiątek, świadczących o jego polskości.
Jak się potem okazało dalej było jeszcze gorzej. Po II
wojnie światowej straciliśmy
dalszą pokaźną część Kresów z Wilnem i Lwowem do
granicznej rzeki Bug. Jako rekompensatę darowano nam
Ziemie Odzyskane, które - jak
nas zapewniała proradziecka propaganda - powróciły
do Macierzy. Cieszymy się, że
przynajmniej
odzyskaliśmy
niegdyś polski Śląsk i pozostałe ziemie zachodnie nad Odrą
i Nysą Łużycką. Ale musimy
mieć tę świadomość, że tak
samo jak Polacy nie mogą się
do dziś pogodzić z utratą ziem
wschodnich, gdzie znajdowała się ich kolebka rodzinna,
tak samo Niemcy z nostalgią
powracali do wspomnień z lat
swego dzieciństwa i młodości
na dawnych ziemiach przynależnych przed wojną do Rzeszy Niemieckiej. Piszę w czasie
przeszłym, bo większość przesiedleńców niemieckich z tych
ziem już pomarła, co nie oznacza że nie interesują się nimi
ich potomkowie.
Czytając wiersz Jarosława
Iwaszkiewicza obrazujący wrażenia wywodzącego się z kresów wschodnich Polaka, który
po latach odwiedził swoje rodzinne strony na wschodzie
pomyślałem, że takie same
wrażenie, a może jeszcze
gorsze, mogli mieć niemieccy
przesiedleńcy, którzy przyjeżdżali do nas, by obejrzeć swoją

Jarmark na zamku
ojcowiznę. Niestety, nie potrafiliśmy zagospodarować tych
ziem tak, aby nie zniszczyć dorobku wielu pokoleń dawnych
niemieckich gospodarzy.
Wiadomo, nie da się odwrócić biegu wydarzeń. Mieliśmy taki, a nie inny ustrój, a
politycznie pozostawaliśmy
nadal, przez całe dziesięciolecia powojenne w politycznej
„niewoli zaborczej”. W ten
sposób możemy się tłumaczyć
i rozgrzeszać własne zaniedbania. Od ćwierćwiecza sytuacja się jednak zmieniła. Dzięki
przemianom ustrojowym i
wejściu do Unii Europejskiej
mamy szansę, by powstrzymać ten proces degradacji i
przywrócić dawną świetność
Ziem Zachodnich. Trzeba zrobić wszystko, by nie było nam
wstyd.
I można powiedzieć, że
ruszyliśmy do przodu. Dolny
Śląsk zmienia się na korzyść
jak w kalejdoskopie. Nowoczesność wkracza do miast i
wsi. Dbamy już znacznie lepiej
o zabytki, a także o rozwój turystyki i wypoczynku. Można
by mnożyć przykłady faktycznej „dobrej zmiany” i to jest
efekt przemian, które zapoczątkował ruch „Solidarności”.
Z ogromną satysfakcją obserwuję to, co się dzieje u nas
w maleńkiej Głuszycy. Czuć
świeży oddech odnowy na
każdym kroku. Mimo upadku fabryk włókienniczych
miasto nie umarło. Widoczny
jest ruch inwestycyjny w budownictwie nowych domów,
naprawie dróg, remontach

mieszkań, komunikacji, a
także ratowaniu zabytków.
Coraz jaśniejszy wydaje się
kierunek rozwoju miasta i
gminy w oparciu o turystykę, rekreację i wypoczynek.
Wieść o uzyskaniu przez miasto znacznej kwoty ponad 1.5
mln. zł. na utworzenie pod
Osówką multimedialnej stacji
turystycznej, to tak jak powiew ożywczego powietrza.
To jest niewyobrażalna jeszcze dla nas szansa na dalsze
ożywienie ruchu turystycznego, a tym samym szansa
dla Sierpnicy, Kolc, ale także
całego miasta, bo turystyka
jest tak samo miastotwórcza
jak obojętnie jakie inwestycje
przemysłowe. Napisano już o
tym całe tomy. My będziemy
już wkrótce mogli odczuć to
na własnej skórze.
Tak jak do wałbrzyskiego
Książa, będą płynąć do Osówki strumienie turystów i będą
zostawiać tu pieniądze, bo
nowoczesność przyciąga, a
multimedialne rozwiązania są
teraz najmodniejsze Trzeba
zrobić wszystko, by się udało
wykorzystać zgodnie z projektem jak najszybciej środki
inwestycyjne, a zarazem wypromować je w mediach, a
wtedy kraj ten szary nabierze
wreszcie należytej krasy.
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

Gmina Walim oraz Bractwo
Zamku Grodno zapraszają na
XIII Jarmark Średniowieczny
na zamku Grodno w Zagórzu
Śląskim w dniach 19-20 maja
2018 r. To niezwykła okazja, by
poczuć klimat dawnej twierdzy, artystycznego rzemiosła
i zakosztować emocji, jakie
przyniosą ze sobą efektowne,
rycerskie turnieje. Dodatkowo
każdy z przybyłych będzie miał
możliwość zobaczenia inscenizacji walk, strzelania do celu
z łuku, czy zobaczenia pokazu
średniowiecznego tańca. Nie
zabraknie również atrakcji przygotowanych dla najmłodszych
odwiedzających. Szczegóły na
stronie walim.pl.
(RED)

Przedszkole
do remontu
W Urzędzie Gminy Czarny
Bór została podpisana umowa na termomodernizację w
ramach projektu „Poprawa
efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy
Czarny Bór”. Umowa dotyczy
termomodernizacji budynku
przedszkola przy ul. Skalników
5a w Czarnym Borze. Zakres
prac obejmuje: ocieplenie ścian
zewnętrznych, stropodachu i
stropu oraz ścian zewnętrznych
w gruncie; remont dachu; a także wymianę: obróbek, rynien,
parapetów i rur spustowych,
częściowo stolarki okiennej,
stolarki drzwiowej, źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny i instalacji c.o. Wartość
umowy to 1 150 000,00 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2018 r.
(RED)

DB2010

Czwartek, 17 maja 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

Wyleczone z marzeń
Medyk jeszcze raz za silny dla AZS PWSZ Wałbrzych
– w rozegranym w Koninie
meczu 25 kolejki ekstraligi
piłki nożnej kobiet gospodynie pokonały wałbrzyski
zespół aż 4:0.
- Podopiecznie trenera Romana Jaszczaka rozpoczęły
spotkanie od mocnego ude-

rzenia – już w 3 min., po uderzeniu z 25 metrów Patrycji
Balcerzak, drużynę gości uratowała poprzeczka. Minutę
później ta sama zawodniczka
obsłużyła dokładnym, kilkudziesięciometrowym podaniem Annę Gawrońską, a ta
w sytuacji sam na sam na raty
pokonała Weronikę Klimek.

W pierwszej połowie dużo
lepszym zespołem był Medyk,
który ukoronował swoją dobrą postawę w 27 min., gdy
po - faulu Małgorzaty Mesjasz
na Nicole Zając - Natalia Chudzik wykorzystała rzut karny
podwyższając na 2:0. W 35.
minucie Mariana Iwaniszyn
dośrodkowała w pole karne,

a Anna Gawrońska wykorzystała nieporozumienie w
szeregach obrony AZS PWSZ
i skierowała piłkę do pustej
bramki. Wynik 3:0 utrzymał
się do końca pierwszej połowy i wałbrzyszanki były w bardzo trudnej sytuacji. Po zmianie stron gra gości trochę się
poprawiła i były okazje na
REKLAMA

gole po stałych fragmentach
gry, ale do bramki ponownie
trafiły gospodynie. W 73 min.
Nicole Zając zagrała długą
piłkę z własnej połowy, Anna
Gawrońska wyskoczyła zza
pleców obrończyń i znalazła
się sam na sam z Weroniką
Klimek i choć bramkarka AZS
PWSZ obroniła strzał napastniczki Medyka, to wobec dobitki była już bezsilna i było
4:0 dla Medyka – relacjonuje
Tomasz Stasiński z PWSZ.
AZS PWSZ Wałbrzych kolejny mecz rozegra w sobotę

o godzinie 16.00 na stadionie
przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu z Olimpią Szczecin.
(TS)

Medyk Konin
– AZS PWSZ Wałbrzych 4:0 (3:0)
Bramki: Gawrońska (4, 35, 73),
Chudzik (27)
AZS PWSZ: Klimek, Gradecka, Mesjasz,
Aszkiełowicz, Kędzierska, Pluta, Dereń, Głąb, Szewczuk (83 Zawadzka),
Rozmus (77 Jędras), Kowalczyk (77
Klepatska).

Dwa remisy
Obaj
przedstawiciele
Aglomeracji Wałbrzyskiej
w IV lidze piłki nożnej solidarnie zremisowali swoje
spotkania.
W XXV kolejce rozgrywek
grupy wschodniej MKP Wołów zremisował z Górnikiem
Wałbrzych 2:2 (1:0). Bramki
w tym meczu zdobywali: 1:0
Timur Pogranichny (25), 1:1
Miłosz Rodziewicz (65), 1:2
Miłosz Rodziewicz (75), 2:2
Sebastian Kościuk (85). Wałbrzyszanie zagrali w składzie:
Jaroszewski - Zaremba, Michalak, Smoczyk, Krzymiński,
Rytko, Chajewski, Sobiesierski, Młodziński, Dec (76 Błażyński), Rodziewicz. W następnej kolejce podopieczni
trenera Jacka Fojny na stadionie przy ul. Ratuszowej w Wał-

brzychu będą podejmowali
Pogoń Oleśnica. Spotkanie
zostanie rozegrane 19 maja o
godz. 13.00.
W grupie zachodniej
Karkonosze Jelenia Góra
zremisowały z Górnikiem
Boguszów-Gorce 0:0. Górnik zagrał w składzie: M.Jaskółowski, Pietrzak, Grzelak, Choiński, Podgórski
(80 Rudzki), A.Maliszewski,
Yehorov (84 Gnosowski),
Z.Bejnarowicz,
R.Bejnarowicz, J.Maliszewski (80 Klimek), Woźniak. W następnej
serii spotkań zespół trenera
Rafała Siczka będzie podejmował na własnym boisku
Orkana
Szczedrzykowice.
Mecz został zaplanowany na
20 maja (godz. 17.00).
(RED)

Liga Narodów
w Wałbrzychu
Gospodarzem jednego
z turniejów Siatkarskiej
Ligi Narodów Kobiet wybrany został Wałbrzych, a
rozgrywki będzie można
śledzić w hali widowiskowo-sportowej w Centrum
Aqua-Zdrój!
12 zespołów stałych i 4
zespoły pretendujące będą
walczyły ze sobą, aby zostać
mistrzem Siatkarskiej Ligi
Narodów. Mecze będą rozgrywane w formacie każdy
z każdym. W sumie w czasie
sezonu rozegranych zostanie
130 spotkań, a każdy zespół
zagra minimum 15 meczów.
Każdy kraj stały będzie gościł
przynajmniej jedną grupę,
przybliżając Siatkarską Ligę
Narodów fanom na całym
świecie. Polska będzie gospo-

darzem aż czterech turniejów
– dwóch żeńskich (Bydgoszcz:
5-7 czerwca, Wałbrzych: 12-14
czerwca) i dwóch męskich (Katowice: 25 maja, Kraków 2627 maja, Łódź: 1-3 czerwca).
Fanom żeńskiej siatkówki zaprezentują się w naszym kraju: Argentyna, Belgia, Niemcy
(Bydgoszcz) oraz Dominikana,
Japonia, Rosja (Wałbrzych).
Bilety nabywać już można
poprzez portal ebilet.pl. Ceny
na Siatkarską Ligę Narodów
Kobiet w Bydgoszczy (5-7
czerwca) i Wałbrzychu (12-14
czerwca) rozpoczynają się od
15 złotych za dwa mecze dnia:
kat. III – 15 złotych, kat. II – 30
złotych, kat. I – 40 złotych. Karnety na cały turniej: 80 złotych,
60 złotych, 30 złotych.
(RED)
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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

Do trzech razy sztuka
W drugim meczu półfinału play
off o awans do I ligi koszykarzy
Syntex Księżak Łowicz pokonał
Górnika Trans.eu Wałbrzych
89:84 (21:27, 28:17, 22:17, 18:23).
Punkty dla Górnika Trans.eu zdobywali: Ratajczak 19, Kruszczyński
17, Durski 14, Spała 13, Wróbel
10, Glapiński 7, Krzywdziński 4,
Kaczuga 0, Jeziorowski 0. Tym
samym zespół z Łowicza doprowadził do remisu 1:1, a trzeci
mecz, decydujący o awansie do
finału i do I ligi, zakończył się po
zamknięciu tego wydania. Relacja
na sport.db2010.pl.
(RED)

Grand Prix
Głuszycy MTB
20 maja o godz. 11 z parku przy
ul. Parkowej w Głuszycy rusza
Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki. Wyścig obejmuje trasę na dystansach mega
i mini. Organizatorami wyścigu
są Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz Gmina Głuszyca. Zapisy na Grand Prix Głuszycy - MTB
Podziemia Osówki odbywają się
na stronie. Więcej informacji na
temat wyścigu na stronie www.
strefamtbsudety.pl oraz www.
facebook.com/strefamtbgluszycateam. Do uczestnictwa w zawodach organizatorzy zapraszają
także dzieci. Start planowany jest
ok. godz. 11.15.
(SJ)

Pobiegną na Chełmiec
III Uzdrowiskowy Półmaraton
Górski na Chełmiec o Puchar
Burmistrza Szczawna Zdroju
odbędzie się 19 maja. Zapisy
dodatkowe będą prowadzone w
godz. 9.00-10.00 w biurze zawodów. Start o godz. 11.00. Więcej
na http://idolwkb.pl.
(RED)

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
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul.
Boczna nr 9 oraz na stronie internetowej w
Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy Walim
– (www.walim.pl: menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia ) zostały wywieszone
na okres od 16.05.2018 r. do 07.06.2018 r.
wykazy z dnia 16 maja 2018 roku: nr 04/2018
nieruchomości gminnych przeznaczonych do
zbycia oraz nr 05/2018 nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

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

SKUP
aut/motocykli

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

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

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa:
www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach
współpracujemy z zakładem „Empatia”

Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

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

Po najwyższy certyfikat
Znaczącym osiągnięciem
w karierze wałbrzyskiego
biegacza długodystansowego Witolda Radke było
zdobycie Korony Największych Maratonów Świata
– World Marathon Majors
– tzn. ukończenie sześciu
najbardziej liczących się na
świecie i prestiżowych biegów na dystansie 42 km i
195 m. Wykazanie się taką
rzadką zdobyczą, jest swojego rodzaju nobilitacją dla
każdego zawodnika.
Radke rozpoczął kompletowanie trofeów związanych
z Koroną 28 września 1997 r. w
Berlinie. Na tamtejszej trasie,
słynącej z częstego ustanawiania na niej maratońskich
rekordów świata, uzyskał czas
3 godz. 29 min. 14 sek. 18
kwietnia 1999 r. wystartował
w Londynie, kończąc bieg z
rezultatem 3:19.36. Potem
był najliczniej obsadzany na
naszym globie maraton w
Nowym Jorku. 2 listopada
2008 r. Radke przebiegł tam
dystans w 3:47.46, zajmując
22. miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Start w kolejnych
maratonach w USA wałbrzyszanin odnotował 19 kwietnia
2009 r. w Bostonie (3:40.50,
19. w kat.) i 11 października
2009 r. w Chicago (3:40.14, 4.
w kat.).I wreszcie 26 lutego
2012 r. pobiegł w Tokio, gdzie
uzyskał czas 4:03.41, kończąc
kompletowanie najważniejszych maratonów.
Koniecznie trzeba dodać,
że Witold Radke w swojej
karierze uczestniczył dotychczas w 101 biegach na tym
dystansie, a rozpoczął to dzie-

Medale Witolda Radke z najważniejszych światowych maratonów. Od lewej: z Berlina, Londynu, Chicago,
Bostonu, Nowego Jorku i Tokio.
ło 29 września 1996 r. w Warszawie (3:34.29, 19. w kat.).
Poszczycić się może zaliczeniem 6 kontynentów.
Oprócz Europy, Azji oraz
Ameryki Północnej, startował bowiem w Ameryce Południowej (18 lipca 2010 r.
w Rio de Janeiro – 4:16.02,
6. w kat.), Afryce (31 stycznia
2016 r. Marrakesz – 4:35.07)
oraz w Australii (21 sierpnia
2016 r. Sydney – 5:33.34, 4. w
kat.). Istotną ciekawostką jest
to, że Marrakesz był jego 99.
maratonem, a Sydney 101.
Miasta te rozdzielił... Wałbrzych, gdzie Radke 21 sierpnia 2016 r. zaliczył „setkę” na
tym dystansie, towarzysząc z
gipsem na ręce zawodnikom

startującym w półmaratonie.
Nigdy nie startował dwukrotnie w tym samym biegu
maratońskim, nigdy też nie
zszedł z jego trasy. Dotyczy to
również rywalizacji na innych
dystansach.
Szczególnym sentymentem darzy medal z Honolulu
(9 grudnia 2012 r. - 4:30.33).
Hawaje, których to miasto
jest stolicą, nie stanowią
wprawdzie osobnego kontynentu, ale nie są zbyt odległe
od… Oceanii.
Każdy maraton Witold
Radke ma udokumentowany
okolicznościowym
dyplomem i medalem. Posiada też
listy startowe i oficjalne wyniki. Nie ma jednak dokumentu,

w którym w sposób zbiorczy
kompetentnie potwierdzono by jego uczestnictwo w
6. najważniejszych biegach.
Ponieważ od pewnego czasu
organizatorzy – organizacja
Abbott World Marathon Majors – wydają takie certyfikaty,
wałbrzyski biegacz zwrócił się
do nich o poświadczenie jego
wyników, a także o dołączane
do niego trofeum w postaci
połączonych 6 medali, każdy
z symbolicznym wizerunkiem
miasta-gospodarza
zawodów. Będzie to wyjątkowej
wartości eksponat w jego
sportowym archiwum i medalowej kolekcji.
Kiedy Witold Radke rozpoczynał bieganie maratonów,

miał wytknięty inny cel niż
wspomniana korona. Zamierzał uczestniczyć w nich we
wszystkich europejskich stolicach organizujących tego
rodzaju biegi. Biegł zatem
m.in. w Rzymie, Budapeszcie,
Sztokholmie, Lizbonie, Helsinkach, Madrycie (29 kwietnia
2001 r. ustanowił tam swój
rekord życiowy 3:17.05, 23.
w kat.), Reykjaviku, Dublinie,
Belfaście, Atenach, Brukseli,
Moskwie, Sofii, Skopje, Ljubljanie, Bukareszcie. Jednocześnie
przyjął zasadę, że jeżeli któraś
ze stolic nie jest organizuje
tego rodzaju imprez (jak np.
szwajcarskie Berno, albańska
Tirana, turecka Ankara, czy cypryjska Nikozja), wtedy zaliczał
sobie jako stolicę inne miasto
w danym kraju. W ten sposób
skompletował 41 stołecznych
grodów na naszym kontynencie i 5 miast, które je zastąpiły. Najprawdopodobniej jest
jedynym
maratończykiem,
który może się wykazać takim
osiągnięciem. Jest to dla pana
Witolda, jako dla pioniera,
źródłem szczególnej dumy i
satysfakcji.
Tylko z powodu niuansów regulaminowych, Witold
Radke nie może występować
jako zdobywca także Korony
Polskich Maratonów, chociaż przebiegł ten dystans w
Dębnie, Warszawie, Poznaniu,
Krakowie i Wrocławiu. Odpowiedni przepis mówi bowiem
o zrealizowaniu zadania w
ciągu 2 lat, a pan Witold nastawiał się na inne, wyższe
cele i nie pilnował, by zmieścić się w tym terminie.
Andrzej Basiński
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MS-3496 Piaskowa Góra 2 pokoje
29m2 po kapitalnym remoncie,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486

USŁUGI
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAN OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOSWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-022
(6) HYDRAULIK TEL: 506-754379
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) 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
(3) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

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

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

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

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

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
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
WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok
, duży ogród 300m2 , garaż.
Teren ogrodzony. Cena 103tys.
Tel 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-866
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

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

Skupujemy mieszkania za
gotówkę na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, może być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym
!!! tel. 606 976 630
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!!! Piaskowa Góra 2 pokoje, 39m2, po remoncie, cena 130
tys. Tel. 883 334 486
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
135 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
MS- 3273 Biały Kamień, 3 pokoje
z ogródkiem pow. 60m, 1 piętro,
cena 129 tys. tel. 883 334 486
MS-3453 Biały Kamień, kawalerka
33m2, do remontu, cena 50 tys.
tel. 883 334 486
MS-3451 Biały Kamień, kawalerka
33m2, po remoncie, wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130
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
MS-3519 Piaskowa Góra 3 pokoje
51m2, cena 149 tys. Tel. 793 111
130.

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 – 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 – 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

NOWY GLINIK, 4 pokoje, garderoba, ogród, garaż. Parter.
Mieszkanie i kamienica po generalnym remoncie. Ogrzewanie ze
wspólnej kotłowni.Kominek.178
000zł. Kontakt 694778179

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena
120 tys. zł

RENOMAHOME - PODZAMCZE, 3
pokoje, na pierwszym pietrze, 63
m2 , na Basztowej , po remoncie
cena 198 000 , 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

Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.

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

CZARNY BÓR, 2 pokoje, 39m2,
parter, garaż blaszany, ogródek.
Mieszkanie nie wymaga wkładu
finansowego, 83 000zł.

Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.

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

JEDLINA ZDRÓJ, 2 pokoje, 52m2,
klimatyczne z kominkiem. Klatka
i dach w budynku po remoncie.
Ogrzewanie elektryczne. 79
000zł. Kontakt 694778179

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

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

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po
remoncie, 9 piętro, 34m2, niski
czynsz, wyposażone w AGD.135
000zł Kontakt 694778179

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

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl

RENOMAHOME Gaj – pół domu
do kapitalnego remontu, dzialka
400 m2, cena 140 000 , kontakt
883 334 836

Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu lub
sprzedaży, aż do momentu
umowy końcowej związanej z jej
nabyciem/zbyciem. Pomożemy
w określeniu stanu prawnego i
kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!

RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.

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

Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 22 tys. 28 m2

Sprzedam lokal usługo- handlowy z witryną w Jedlinie – Zdrój o
pow. 14,75 m2. Cena 25 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam dom w Ścinawce Dolnej, 107,70m2. Działka -dzierżawa od gminy. Cena 99 tys. zł
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528
m2. Cena 790 tys.zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich
osobistą weryfikację. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się
wiele innych ofert.
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MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
Dom w Cieszowie 130m2, 229
000zł, 6 pokoi, duża działka, do
remontu tel. 577-263-955
OKAZJA! OSIEDLE GÓRNICZE,
3 pokoje, 47m2, 1 PIĘTRO, BALKON, OGRZEWANIE GAZOWE, po
remoncie , cena: 137 tys. zł tel.
530 - 998 – 374
Górny Sobięcin 50m2, 1 piętro,
ładny budynek, 59 000zł do
negocjacji, możliwość ogródka
tel. 577-263-955
Boguszów- Gorce z ogródkiem,
56,40m2, 2 pokoje, parter, po remoncie. 80.000zł. Do negocjacji.
Kontakt 535-311-265
Stary Zdrój, mieszkanie do
remontu, gustowna kamienica,
1 PIĘTRO, 53 m2, 69 000zł, tel.
535-285-514
Szczawno- Zdrój, mieszkanie
dwupoziomowe do wprowadzenia, 113m2. Do mieszkania
przynależy duży balkon oraz
ładnie zagospodarowany ogródek. Cena 329.000zł. Kontakt
535-311-265
Podzamcze, 4 pokoje, 88m2, w
stanie do wykończenia, nowe
okna PCV, 4 piętro, 180 000zł tel.
577-263-955
Osiedle Piastowskie, ul. Krzywoustego, Świebodzice, 61m2,
2 piętro, miejskie ogrzewanie,
rozkład – 175 tys. zł do negocjacji. Tel. 530-998-374
PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą,
ciepłe i słoneczne mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I
SZAFA w przedpokoju, CENA
135.000 zł. 535-285-514
SATRY ZDRÓJ – OKOLICE PL.
GEDYMINA, 2 pokoje, 50,0 m2, 1
piętro w kilkurodzinnej - ocieplonej kamienicy, piękne mieszkanie po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie gazowe, 165.000 ZŁ,
tel. 535-285-514
Biały Kamień, 42m2, 2 piętro,
2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
Cena 72.000zł. Kontakt 535-311265
BIAŁY KAMIEŃ, 2-pokojowe
mieszkanie Z OGRZEWANIEM
MIEJSKIM, niski czynsz, 2
PIĘTRO, winda, BALKON, 44m2,
Cena:119.000 tys. zł DO NEGOCJACJI tel. 530-998-374
Śródmieście drugie piętro,
wysoki standard, 47 m2, 3 pokoje
ogrzewanie gazowe 136tys tel.
577-263-955
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 48m2,
2 piętro, do remontu. Cena
52.000zł. Cena do negocjacji.
Kontakt 535-311-265
Śródmieście do wprowadzenia, 1
piętro, 2 pokoje, 50m2, 89 000zł
tel 577-263-955

BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia.
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –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, Dom
wolnostojący do wykończenia
w spokojnej okolicy, ok. 200m2,
działka 650m2,7 pokoi, 2 łazienki,
taras, kuchnia. Cena:400 000zł
(nr: 2455) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE: Sprzedaż
lub wynajem 26m2, 1 pokój, wysoki parter , ogrzewanie miejskie
, do zamieszkania . Cena :79 000
zł (nr:2441 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji,
52 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 2
piętro, Cena: 105 000 zł, (nr:2457
) - (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 –OKOLICE RYBNICY LEŚNEJ :
Dom do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej okolicy,
107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4 272,
000m2 Cena: 470 000 zł, ( nr:
2461)- (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 –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem, 96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka ,ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł
(nr: 2443) - (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

42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail:
willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym
Sobiecinie, po remoncie, ogród,
osobne wejście, cena 189 000 zł.
74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 31m2, 1 piętro, po
remoncie, co gaz, cena 75 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co
gaz, stan b.dobry, cena 110 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, 58m2 na Gaju, cena
138600zł. - parter, do remontu,74 666 42 42, 507 153 166.

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 .

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

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2,
Szczawienko, cena 169 tys.zł. 1
piętro, ogródek, 74 666 42 42,
881 763 300.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Podzamcze, 35m2, 4 piętro (10),
cena 113 tys.zł. 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.

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 47m2, 9 p. cena 136
tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie
2 pokoje po remoncie, 50m2,
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł.
74 666 42 42,
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 38m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, cena
65 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
Podzamcze, po remoncie, 48m2
, 152tys.zł. 4 piętro (4), 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Piaskowej Górze, 26m2, parter,
stan bardzo dobry, 82 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.
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 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

WILLA- Sprzedamy pół domu
po remoncie na Poniatowie 4
pokoje, 120m2, działka 550m2,
cena 480 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz,
stan dobry, 55 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie 3
pokojowe po remoncie 72m2 na
Nowym Mieście, 2 piętro, co gaz,
cena 183600zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, 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 235.000zł, 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

WILLA – Sprzedamy Śródmieście, 3 pokoje. 73m2, 2 piętro, co
gaz, cena 123 tys.zł. 666 42 42,
881 424 100.

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

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 1
piętro, 75m2 na Starym Zdroju,
stan bardzo dobry, ogród, co
miejskie, 99000 zł. 666 42 42, 881
763 300.

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 79.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

WILLA - Sprzedamy mieszkanie
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4 pokoje, 108m2, 3 piętro,
275tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.

RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie, cena
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje,
P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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REKLAMA

WIELKA PROMOCJA MAJOWA - BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
OFERTA LAST MINUTE DO 31.05.2018

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 €.
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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 WCZASY
1410 PLN 800 PLN
1410 PLN 800 PLN

SPRZEDANE
SPRZEDANE
1410 PLN 1000 PLN
1610 PLN 1250 PLN
1610 PLN 1250 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1400 PLN
1610 PLN 1250 PLN
1410 PLN 1100 PLN
1410 PLN 1000 PLN
SPRZEDANE
1410 PLN 1000 PLN
1410 PLN 1000 PLN

CENA OBÓZ
X
X
X
X
X
1999 PLN 1400 PLN
1999 PLN 1400 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1400 PLN
X
X
X
X
X

MIEJSCA
10 MIEJSC
10 MIEJSC
BRAK MIEJSC
BRAK MIEJSC
16 MIEJSC
19 MIEJSC
21 MIEJSC
11 MIEJSC
20 MIEJSC
21 MIEJSC
28 MIEJSC
26 MIEJSC
22 MIEJSCA
25 MIEJSC
25 MIEJSC
25 MIEJSC
30 MIEJSC
35 MIEJSC
6 MIEJSC
45 MIEJSC
BRAK MIEJSC
45 MIEJSC
40 MIEJSC
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