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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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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

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

REKLAMA

więcej
na str. 16

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

REKLAMA

PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA

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

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

„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

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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Podroż w piastowskie czasy
Spotkanie promocyjne powieści „Jaworowi ludzie” autorstwa wałbrzyszanki Joanny Żak- Bucholc
odbędzie się 28 maja 2018 roku o godz. 18.00 w zamku Książ w Wałbrzychu.
Podczas otwartego dla publiczności spotkania (liczba miejsc ograniczona) będzie można
zdobyć autograf autorki, a także kupić książkę „Jaworowi ludzie” i inne wydawnictwa
z bogatej oferty zamku Książ w Wałbrzychu.
REKLAMA

Akcja powieści rozgrywa
się na terenach księstwie
świdnicko-jaworskim w połowie XIV w. Okres ten to dla
piastowskiego Śląska czas
niezwykły. Ten malowniczy,
bogaty w minerały, a także
ważny strategicznie region
był zawsze dla władców
sąsiednich ziem łakomym
kąskiem. Tędy wiodły główne szlaki handlowe, a wraz
z kupcami, wędrownymi
artystami czy poszukiwaczami kopalin napływały z
ówczesnej Europy nowoczesne idee i myśli. Utrzymanie
niezależności tej ziemi było
wyzwaniem, wymagało przywódcy wielkiego formatu,
który potrafiłby zarazić swoją
pasją i wizją rozwoju krainy
zarówno mieszczaństwo, jak
i rycerstwo. Takim władcą
okazał się Bolko II Mały (książę świdnicko-jaworski), który
cieszył się uznaniem wielu
znamienitych rodów europejskich, a po latach przez
wielu kronikarzy i historyków
opisywany był jako ostatni
niezależny śląski książę piastowski, wielki arbiter w sporach monarchów, genialny
dyplomata i sprawny zarządca swego księstwa.
„Jaworowi ludzie” to swoisty hołd, który autorka składa bohaterom tej epoki. Na
kartach powieści pojawiają
się liczni przedstawiciele wielkich, śląskich rodów Zedliców,
Bolcze, Wirbnych, Baruthów,
Hundów, Czirnych w ich historycznych, dziś dokładnie
udokumentowanych rolach.
A losy głównych bohaterów
Nickela von Bolcze i Mary von
Wirbna, wplecione w kontekst
polityczno-historyczny, stwarzają interesujący obraz epoki.

Autorka przypomina także idee wypraw krzyżowych
oraz ruchu beginek i waldensów, czyli faktów, które były charakterystyczne
i dominujące w ówczesnej
Europie. W swej niezwykłej historycznej książce
opowiada o ludziach, często zapomnianych, którzy
żyli i budowali kulturowe
dzieło, jakie – już tylko we
fragmentach – jeszcze dziś
możemy podziwiać na terenach dawnego księstwa
świdnicko-jaworskiego. Zabiera nas w podróż w świat
średniowiecza.
To wyprawa z jednej strony bardzo realistyczna, bo
Joanna Żak-Bucholc opisała
historyczne wydarzenia, z
drugiej zaś to podróż magiczna, przepełniona średniowieczną symboliką i
tajemniczością. W powieści
ten odległy świat jawi się
czytelnikowi jako zupełnie
bliski i interesujący, a takie
miasta i miejsca, jak chociażby Świdnica, zamek Książ i
zamek Grodno, zamek Cisy
będące częścią tej bogatej
historii, nabierają symbolicznego znaczenia. Bo przecież,
jak mówi jeden z bohaterów
powieści:
„Są miejsca, które pytają, nieraz dają odpowiedzi,
dlatego krążymy przy nich
niczym planety wokół kosmicznego środka świata
(…). Każda ziemia ma taki
środek, swoje Liber Mundi,
dziedzictwo, a nasz, twój jest
właśnie tutaj (…). Bez pamięci jesteśmy niczym.”
Po przeczytaniu tej książki podróż na Dolny Śląsk zapewne będzie już inna.
(MM)
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Sport i dobra zabawa
W sobotę przy dobrej
pogodzie na boisku sportowym w Witkowie, w gminie
Czarny Bór, odbyła się impreza sportowa pod hasłem
„Biathlon dla Każdego”. Organizatorami imprezy byli:
Uczniowski Klub Narciarski
Trójgarb Witków, Powiat
Wałbrzyski, Gmina Czarny
Bór oraz Polski Związek
Biathlonu.
Frekwencja dopisała i w
zawodach wzięło udział 160
zawodników w wieku od

przedszkolaków po seniorów.
Na zwycięzców poszczególnych kategorii czekały medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczystej
dekoracji dokonali: Starosta
Wałbrzyski Jacek Cichura,
Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego Stanisław Janor oraz Wójt Gminy Czarny
Bór Adam Górecki.
- Bardzo się cieszę z tak
dużego zainteresowania tą
imprezą, gmina Czarny Bór
słynie z tradycji biathlono-

wych i stąd wywodzi się wielu
utalentowanych zawodników
tej dyscypliny. Organizację
tej wspaniałej imprezy wziął
na siebie lokalny klub UKN
Trójgarb Witków, zrzeszający
wokół siebie prawdziwych
pasjonatów tego sportu. Gratuluję i dziękuję za wspaniałą
organizację pani Agnieszce
Wtorek, która wraz z członkami i sympatykami klubu przy
ogromnym wsparciu rodziców i mieszkańców zorganizowała te zawody – powie-

dział Stanisław Janor, Członek
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
„Biathlon dla Każdego”
jest częścią Narodowego
Programu Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest
programem sportowo-społecznym, adresowanym do

dzieci ze szkół podstawowych. Realizowany jest przez
Polski Związek Biathlonu
przy współpracy z Uczniowskimi Klubami Sportowymi,
klubami biathlonowymi, samorządami oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności

fizycznej dzieci i młodzieży.
Zawody są rozgrywane w
miejscach
ogólnodostępnych, gdyż ostrą broń, która
jest używana w biathlonie,
zastępują karabinki laserowe.
Są one całkowicie bezpieczne
dla dzieci i otoczenia.
(GŁ)

Uczestnicy zawodów „Biathlon dla Każdego” w Witkowie.
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w roku 2018 wraz z
Liderem projektu tj. Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu oraz partnerami: Stowarzysze-niem Excalibur z Zielonej Góry oraz
Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”. Projekt realizowany w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc
pracy Re-gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną ﬁrmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia ﬁnansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje,
w pierwszym okresie działania ﬁrmy, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie ﬁrmy przez młodych przedsiębiorców. W ramach projektu, jego
Uczestnicy i Uczestniczki mogą także korzystać z wsparcia doradczego,
świadczonego przez ekspertów z wielu branż. Do dnia dzisiejszego z terenu
powiatu wałbrzyskiego do projektu zakwaliﬁkowało się 10 bezrobotnych –
klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Wał-brzychu.
Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu, ul. Ludowa 1 C. Informacje
udzielane są pod numerem telefonu 74/84-80-100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wałbrzychu telefon 74/84-07-382, a także
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich
telefon 74/81-66-717.
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Spłacasz swoje KREDYTY
i ciążą Ci RATY?
Potrzebujesz Gotówki?
Przyjdź lub zadzwoń!

NOWY BANK NOWE MOŻLIWOŚCI

KONSOLIDACJA BANKOWA

do 300 000 zł

KONSOLIDACJA POZABANKOWA

do 40 tys. zł

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1
58-300 Wałbrzych tel 793-793-005, 531-483-291
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Najlepiej w Śródmieściu
Sobota z II Targami Budownictwa i Nieruchomości
oraz Festynem Rodzinnym
w wałbrzyskim Rynku była
okazją na rodzinną zabawę
oraz szukanie odpowiedzi
na pytania o to gdzie w Wałbrzychu zamieszkać, jak remontować, dekorować oraz
finansować takie inwestycje. A wszystko w majowym
słońcu, atmosferze festynu
w samym centrum miasta.
- Śródmieście pięknieje
– jak podkreślali prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej
oraz kierownik Biura Rewitalizacji w UM Wałbrzych – Justyna Pichowicz. Chyba nie
trzeba nikogo przekonywać,
że jest tak w rzeczywistości.
Chociaż wałbrzyskie kamienice odzyskują blask, aby
mówić o pełnej rewitalizacji
Śródmieścia, potrzebni są tu
jeszcze sami wałbrzyszanie i
wałbrzyszanki.
– Sobotnie targi połączone z festynem organizujemy
po to, aby wałbrzyszanki i
wałbrzyszanie mogli na nowo
zachwycić się Śródmieściem,
poznać nowe restauracje, kawiarnie ofertę śródmiejskich
instytucji kultury, szkół i oczywiście zasób nieruchomości

Wielu mieszkańców Wałbrzycha spędziło sobotę w wałbrzyskim
Rynku.
jaki czeka tu na nowych właścicieli i najemców – wyjaśnia
Aldona Ziółkowska-Bielewicz,
prezeska Hornet4 Sp. z o.o.,
organizatora wydarzenia (w
ramach projektu Ekopraktyczni.pl) i dodaje – Rynek
tego dnia, jak przystało na
serce miasta, tętnił życiem.
Co się działo? W jednej
z części rynku uczestnicy
mogli zapoznać się z ofertą
biur nieruchomości oraz rozmawiać z przedstawicielami Biura Rewitalizacji UM w

Wałbrzychu. Jeśli mieszkania
to także remonty, aranżacje
i tu odpowiedzi na związane
z nimi pytania udzielali specjaliści, fachowcy. O tym jak
ekologicznie i ekonomicznie
ogrzewać mieszkanie, jakie
wybrać okna, jak zmienić wystrój i doskonale czuć się w
naszych czterech kątach – o
tym można było rozmawiać
na wielu stoiskach partnerów
wydarzenia.
A festyn? Była też doskonała zabawa dla wszystkich,

Dni Wałbrzycha
niezależnie od wieku. Wałbrzyskie szkoły to kuźnie
talentów między innymi
muzycznych – jak przekonało nas II LO czy Zespół Szkół
Integracyjnych nr 26. Talenty
kulinarne – przekąski rozeszły
się jak przysłowiowe świeże
bułeczki – uczniów Zespołu
Szkół nr 7 podbiły podniebienia wałbrzyszan, a mini recitale Agnieszki Tosti i Natalii
Kłapińskiej – uzdolnionych,
młodych, wałbrzyskich wokalistek skradły ich serca. Również zespoły taneczne działające w ramach Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury zachwyciły
widzów.
Warsztaty
budowania
zabawek „ze skrawka”, dmuchańce, poczęstunki zorganizowane przez śródmiejskie
kawiarnie i restauracje, konkursy, budowanie z mega
klocków, występy Dawida
Krzyżowskiego – to tylko kilka
atrakcji, które zamieniły zwykłe targi w okazję do doskonałej zabawy.
Również w sobotę, 16
czerwca kolejne wydarzenie
w Śródmieściu, w Parku Sobieskiego – Ekologiczny Piknik Rodzinny.
(AZB)

25 - 26 maja 2018 r. - jedyne dwa takie dni w roku! Dni
Wałbrzycha, czyli największe święto miasta. Przed nami
dużo muzyki i zabawy, lunapark, regionalne przysmaki
a wszystko to w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Program:
piątek: 25.05.2018
18.00 - DJ Gacki & DJ Pavlik oraz Adrena Line
20.00 - Gromee
22.00 – przywitanie/otwarcie Dni Wałbrzycha: prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej oraz dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Jarosław Buzarewicz
22.00 - Agnieszka Chylińska
sobota: 26.05.2018
11.00 – 17.00 – Moto serce (zbiórka krwi, pokazy motorów,
konkurencje)
13.00 – 17.00 – zabawy, warsztaty dla dzieci, malowanie
twarzy, kiermasz: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Biblioteka
pod Atlantami, Muzeum Porcelany, Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”
16.00 - Wałbrzyska Szkoła Talentów
16.30 – Chór Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego z Wałbrzycha
17.00 - Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
18.00 – Wałbrzych ma Talent, finał 8. Edycji
19.45 – Zespół Friends
20.05 –wręczenie nagród zwycięzcom 8. edycji Wałbrzych
ma Talent
20.15 - SILENTlive, promocja albumu „Czarny Żółty Biały”
21.00 - zamknięcie Dni Wałbrzycha: prezydent Wałbrzycha
dr Roman Szełemej i dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Jarosław Buzarewicz
21.00 - Kasia Kowalska
Po zakończeniu każdego dnia – dodatkowa komunikacja
miejska.
(RED)
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Konsolidacja - czy to się opłaca?
Jesteśmy z wizytą w placówce Getin Banku przy ul.
Słowackiego 1 w Wałbrzychu i rozmawiamy z Panią
Martą na temat kredytów
konsolidacyjnych.

urlop, który zbliża się wielkimi krokami.

Pani Marto temat konsolidacji powraca jak bumerang. Nasi Czytelnicy
bardzo często zadają nam
pytania na ten temat: co to
jest, czy to się opłaca?
- Już tłumaczę. Konsolidacja
jest to nic innego jak zbicie
kilku kredytów w jeden. Możemy spłacić dwa, trzy lub więcej
kredytów, dobrać dodatkową
gotówkę i – co ważne - zmniejszyć miesięczną ratę.
Wydaje się to bardzo proste
- Bo to jest proste. Po wstępnej rozmowie z klientem
wprowadzamy wniosek do
systemu, sprawdzamy zobowiązania i dobieramy jak najbardziej korzystną dla danej
osoby ofertę.
Oferty mogą się różnić?
- Oczywiście. Wszystko ma
znaczenie: wiek potencjal-

nego kredytobiorcy, miejsce
zatrudnienia, wysokość emerytury, historia kredytowa, a
nawet stan cywilny składają
się na ogólną ocenę kredytobiorcy. To doradca - mając
rozległą wiedzę i doświadczenie - musi umieć wykorzystać

wszystkie atuty kredytobiorcy, żeby oferta wyszła maksymalnie satysfakcjonująca.
Czy to się opłaca?
- Oczywiście, że tak. Żyjemy
w ciężkich czasach i mało kto
z pożyczek różnego rodza-

ju nie korzysta. Wyobraźmy
sobie osobę, która każdego
miesiąca musi przeznaczyć
na spłatę pożyczek większą
część swojej pensji. To co zostaje nie wystarcza na życie,
nie mówiąc o przyjemnościach typu kino, książka czy

W takiej sytuacji warto skusić się na konsolidację?
- Dokładnie tak. Przypomina
mi się niedawna historia Pana
Jana. W momencie, w którym
przyszedł do naszej placówki
na ul. Słowackiego 1 w Wałbrzychu, był zrezygnowany.
Pana Jana nie stać było na
spłatę wszystkich rat i chciał
poprosić o odroczenie terminu spłaty. Na szczęście doradca pozostał czujny. Przede
wszystkim porozmawiał z Panem Janem od serca, uzyskał
informacje dotyczące sytuacji
finansowej oraz rodzinnej i
znalazł rozwiązanie. Doradca wprowadził wniosek do
systemu i - mając na uwadze
sytuację Pana Jana - dobrał
odpowiednią ofertę. Z kilku
pożyczek, na które miesięcznie Pan Jan przeznaczał ok.
600 zł, zrobiliśmy jedną z ratą
330 zł. Na dodatek mogliśmy
jeszcze zaproponować dodatkową gotówkę 5000 zł.
To wygląda fantastycznie.

- Bo tak jest. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których
nawet my nic nie możemy
poradzić, jednakże są one
sporadyczne. Wszyscy nasi
doradcy mają bardzo duże
doświadczenie i wiedzę, a
przede wszystkim bardzo
starają się , żeby absolutnie
każdy klient wychodził od nas
zadowolony.
Klienci są z pewnością zadowoleni.
- Tak i to bardzo. Zdarzają się
długotrwałe przyjaźnie. Bardzo często przychodzą do nas
pochwalić się zmianą pracy
na lepszą, zamążpójściem czy
np. w ostatnim czasie mogliśmy podziwiać zdjęcia komunijne dzieci i wnuków.
Kto może Was odwiedzić?
- Każdy. Jeszcze przez moment mamy limitowaną ofertę promocyjnej konsolidacji,
więc warto się pospieszyć.
Zapraszamy do naszej placówki przy ul. Słowackiego 1
w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 16.30.
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O naszym multikulti
Stanisław
Michalik

Myślę, że wszyscy adepci szkół podstawowych w
pierwszych latach powojennych znają i pamiętają
wiersz dla dzieci Juliana
Tuwima o małym Murzynku Bambo. Kończy się on
słowami: „Szkoda że Bambo
czarny, wesoły, nie chodzi
razem z nami do szkoły”.
Przypominam sobie, że jako
ośmioletni pędrak deklamowałem go w szkole na apelu z wymalowaną na czarno gębą, a myśl o tym, że
taki mały czarny Murzynek
mógłby być naszym szkolnym kolegą rozpierała mi z
dumy wątłe piersi.
Co się stało, że taki jak ten
wierszyk nie ma miejsca w
dzisiejszej szkole, a w ogóle
sama myśl o tym, że w niej
mogliby się znaleźć czarni,
skośnoocy lub czerwono-

skórzy innowiercy, albo też
arabskie młokosy w turbanach, woła o pomstę do
nieba, a świebodzicka nauczycielka – polityk PiS, mianowana ministrem oświaty,
dostałaby oczopląsu. Nasza
„pisowska szkoła” musi być
czysta etnicznie, a znaleźć
się w niej mogą tylko dzieci
z rodowitych rodzin polskojęzycznych.
Nie tak dawno obiecujący polityk, wiceprezes Ruchu Narodowego, Krzysztof
Bosak zastanawiał się na
Twitterze, czy rzeczywiście
teoria heliocentryczna jest
tak oczywista, jak się ją powszechnie uznaje, a teraz na
celownik wziął Hindusów w
Uber Eats. Były poseł (dostał
się do Sejmu z list Ligi Polskich Rodzin w 2005 roku)
podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego,
kto w Warszawie rozwozi
jedzenie (Uber Eats współpracuje z restauracjami i poprzez aplikację pozwala na
zamawianie do domu) i jakie

REKLAMA

mogą być tego konsekwencje dla Polski.
- Właśnie minął mnie kierowca Uber Eats - Hindus w
turbanie pedałując na rowerze. Czy to żeby pewna grupa ludzi miała zawiezione
jedzenie zamiast pójść samodzielnie do baru lub sklepu jest tak istotną potrzebą
gospodarczą że chcemy iść
w multikulti? Czy ta sprawa
nie wymaga debaty? - napisał Krzysztof Bosak.
Wiemy o tym, że poglądy
narodowca Bosaka znajdują
uznanie i poparcie PiS-owskiej władzy, która szczyci
się tym, że zamknęła granice
m.in. dla syryjskich emigrantów, uciekających z kraju
ogarniętego totalną wojną
domową. Stanowisko tej
władzy znajduje poparcie
u niektórych duchownych
kościoła katolickiego i pozwala odnosić się krytyczne
do multikulti, to jest do idei,
modelu społecznego i doktryny politycznej, w których
postuluje się równorzędność
kultur w społeczeństwach
REKLAMA

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

Pstrąg i inne ryby słodkowodne
oraz morskie.
Wiele atrakcji dla smakoszy.
Szczegóły wkrótce!

zróżnicowanych etnicznie,
kulturowo, religijnie. Epitet
multikulti, podobnie jak złowrogi gender, używany jest
zwykle z nacechowaniem
pejoratywnym. Przeciwnicy
idei wielokulturowości widzą
w niej rozbicie społeczeństwa na obce sobie grupy i
wewnętrzną destabilizację
społeczną.
Typowymi
społecznościami wielonarodowymi są
społeczności amerykańska
i kanadyjska, w Europie zaś
można zaobserwować proces tworzenia się wielokulturowości od II połowy XX
wieku w takich społeczeństwach jak brytyjska, francuska czy niemiecka. Większość krajów europejskich
jak dotąd pozostawała monolityczna (z wyłączeniem
kolonii), nie licząc państw
federacyjnych takich jak np.
Austro-Węgry. Polska obecnie na tym tle jest krajem
stosunkowo jednolitym.
Otóż to. Cieszymy się niezmiernie z tej jednolitości w
obronie której stoją zastępy naszej policji i wojska.
Jest czego bronić, bo ta Zachodnia wielokulturowość
mogłaby przynieść ze sobą
zgorszenie etyczne i obyczajowe, a tak jesteśmy silni,
zwarci i gotowi. Zastępy narodowców pod hasłem: Bóg,
honor i Ojczyzna, podnoszą
swą sprawność bojową i są
w stanie bronić naszej jednokulturowości do ostatniej
kropli krwi.
Nie oznacza to wcale, że
jesteśmy wolni bez reszty
od multikulti. W naszym jednolitym narodowościowo
i religijnie społeczeństwie
widoczne są istotne różnice chociażby w obrzędach
i obyczajowości pomiędzy
poszczególnymi regionami
kraju albo pomiędzy miastem a wsią. Nikt na wsi lub
w małych miasteczkach nie
korzysta np. z usług Hindusów takiej firmy jak Uber
Eats, co tak mocno oburzyło ex- posła Bosaka. Dają
się zauważyć dysproporcje
w poziomie kulturalnym i
umysłowym społeczeństwa,
w stosunku mas ludowych
do ludzi kultury i sztuki, do
polityków i duchownych. To
zróżnicowanie spędza sen z
oczu naszym patriotycznie

uczulonym władzom państwowym. Udzielają one
pełnego poparcia inicjatywom, które eliminują tego
rodzaju multikulti.
Posłużę się chociażby
dwoma przykładami takich
inicjatyw z naszego podwórka, które potwierdzają jak
ważne jest eliminowanie
multikulti pomiędzy dużymi, a małymi miastami.
19 maja o godz. 16.30 w
wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
na deskach scenicznych
wystąpiła Głuszycka Grupa Teatralna ze spektaklem
teatralnym „Znowu wojna”. Scenariusz do II części
projektu „Ziemi Obiecanej
Włókniarzy” napisał Robert
Delegiewicz, wałbrzyski aktor zamieszkały w Głuszycy,
który jednocześnie wyreżyserował przedstawienie i
zagrał rolę Księdza Andrzeja.
28 maja o godz. 17.00
Centrum Kultury i Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy zapraszają do siebie na
spotkanie autorskie z Wiesławą Kamińską, założycielką grupy poetyckiej „Erato”,
wałbrzyską poetką, zasłużoną
w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Postara się
Ona zabawić i skłonić do refleksji uczestników pełnymi
emocji i erotyki wierszami.
Na spotkaniu zapowiedział
swój udział znakomity Roman
Gileta, emerytowany dziennikarz wałbrzyski, pisarz i poeta, patronujący wałbrzyskiej
grupie literackiej. Obydwoje
zostali niedawno odznaczeni

tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanym przez
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego. To pierwsze takie tytuły przyznane wałbrzyszanom.
Tak więc głuszycki teatr gościł w Wałbrzychu, a
wałbrzyscy poeci przyjadą
do Głuszycy. Oto znamienny przykład koleżeńskiej
współpracy dużego miasta
Wałbrzycha z małą, ale za
to bardzo aktywną na niwie
kultury Głuszycą.
I o to chodzi by wspierać
pozytywne przejawy aktywności w dziedzinie kultury z
wykorzystaniem własnych,
drzemiących w narodzie talentów. A tego rodzaju wymiana pomiędzy miastami i
wsiami w zupełności wystarczy i jest w stanie wyeliminować obce nam duchowo
i materialnie trendy parszywej, zachodnioeuropejskiej
wielokulturowości. Mamy
własne
miejsko-wiejskie
multikulti i to nam w zupełności wystarczy. A czarnoskórego Bambo możemy z
przyjemnością pooglądać
na filmikach ze słonecznej
Afryki, albo w amerykańskich horrorach w kinach
lub na antenie telewizyjnej
Polsatu.
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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Wiedzą jak ratować życie
Szczawno-Zdrój wzbogaciło się o defibrylator
AED, a 60 dzieci zostało
przeszkolonych z pierwszej
pomocy przedmedycznej.
W hali sportowej w
Szczawnie-Zdroju odbyło się
oficjalne przekazanie defibrylatora AED Samaritan Pad na
ręce burmistrza Marka Fedoruka. Darczyńcą urządzenia
jest Piotr Pacho z Gliwic, który
między innymi dzięki takiemu
urządzeniu został uratowany
28 lutego na lotnisku w Pyrzowicach.
- Pan Piotr skorzystał z programu Forward Hearts, który
prowadzi firma HeartSine i
otrzymany defibrylator postanowił przekazać właśnie do
Szczawna-Zdroju. Przekazanie defibrylatora odbyło się w
obecności Anny Jany i Beaty
Świątek z firmy HS Medical
Poland - oficjalnego przedstawiciela firmy HeartSine w
Polsce. Zaraz po uroczystym
przekazaniu
defibrylatora
rozpoczęła się druga część
wydarzenia zorganizowanego przez MKS Basket Szczawno Zdrój - szkolenie z pierw-

REKLAMA

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

Przekazanie defibrylatora AED w Szczawnie-Zdroju.
szej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą defibrylatora.
Szkolenie nie mogłoby się
odbyć, gdyby nie firma Control Life z Wrocławia z Grzegorzem Kobuszewskim na
czele. To dzięki Panu Grzegorzowi i pozostałym członkom
jego zespołu ok. 60 dzieci ze
Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha mogło zapoznać się z za-

sadami udzielania pierwszej
pomocy
przedmedycznej
oraz zobaczyć jak obsługuje
się defibrylator AED. Podczas szkolenia dzieci z naszego klubu, a także z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Wałbrzychu i Miejskiej Szkoły Podstawowej w
Szczawnie-Zdroju uczyły się
w praktyce jak wezwać poREKLAMA

moc, a także jak samemu jej
udzielić poszkodowanemu.
Ciekawie prowadzone zajęcia
przez Pana Grzegorza i jego
ekipę, sprawiły, że dzieci chętnie uczestniczyły w szkoleniu,
a ci najbardziej aktywni mogli
liczyć na mały gadżet od firmy
Control Life. Szkolenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu.
Jako organizatorzy całego wydarzenia, chcieliśmy jeszcze
raz serdecznie podziękować
Panu Piotrowi Pacho, dzięki
któremu nasza hala wzbogaciła się o sprzęt ratujący życie,
dziękujemy przedstawicielkom firmy HS Medical Poland,
za to, że zaszczyciły nas swoją
obecnością i pomimo dość
sporej odległości dzielącej
Szczawno-Zdrój z Tychami
postanowiły wziąć udział w
wydarzeniu, wielkie podziękowania dla firmy Control Life
z Wrocławia za profesjonalne
przeprowadzenie szkolenia,
które - podkreślmy - firma zrobiła na własny koszt, dziękujemy burmistrzowi Markowi
Fedorukowi za obecność oraz
oprowadzenie naszych gości
po Szczawnie, zakończone
przepyszną kawą i ciastkiem,
podziękowania należą się
również wszystkim opiekunom, którzy pilnowali najmłodszych podczas szkolenia,
dziękujemy obsłudze hali za
odpowiednie jej przygotowanie, szczególne podziękowania dla Pana Tomasza Malika,
który bardzo zaangażował się
w pomoc przy organizacji wydarzenia. Na koniec podziękowania dla mediów i tych
wszystkich, którzy pisali, mówili i udostępniali wiadomości związane ze szkoleniem
i przekazaniem AED – mówi
Paweł Danielak z MKS Basket
Szczawno-Zdrój.
(PD)

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

Głosujemy na Szczawno
Gmina Szczawno-Zdrój
uczestniczy w konkursie
Podwórko Talentów NIVEA,
w którym do wygrania jest
wyposażenie placu zabaw.
Decyduje liczba głosów oddanych przez internautów.
- Każdego dnia spędzamy
w sieci bardzo dużo czasu klikając, przeglądając, komentując, czytając, udostępniając.
Tym razem możemy zrobić
to samo tylko z większym
pożytkiem dla lokalnej spo-

łeczności. Mamy szansę na
Podwórko Talentów NIVEA,
które może powstać zbiegu
ul. Słonecznej z ul. Bohaterów
Warszawy Szczawnie-Zdroju,
ale bez Was będzie ona nikła.
Głosujcie codziennie! Bardzo
Was o to prosimy. Głosy oddawać można za pośrednictwem internetowej strony
– NIVEA – apeluje Karolina
Tomza z Urzędu Miejskiego w
Szczawnie-Zdroju.
(RED)

Ekologiczne wychowanie

W Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju oraz Szkole
Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Szczawnie-Zdroju
przeprowadzono kolejne warsztaty ekologiczne. Celem warsztatów
było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczestników
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odpadów. Treść, metoda
oraz forma warsztatów została dostosowana do różnych grup
wiekowych. Warsztaty przedszkolne połączone zostały z zajęciami
upcyklingowymi. Dzieci i młodzież zdobyły wiadomości oraz
umiejętności dotyczące nie tylko segregacji odpadów, ale także
ograniczenia ich ilości poprzez stosowanie zasady 3R (reduce, reuse,
recykle). Duży nacisk położono na kwestie szkodliwości spalania
odpadów w piecach domowych. Rozmowa edukacyjna dotycząca
smogu obejmowała kwestie szkodliwości złej jakości powietrza oraz
form zapobiegania niskiej emisji. Uczestnicy otrzymali gadżety
ekologiczne promujące gminę.

(RED)
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Owacje dla głuszyczan
Owacjami na stojąco
publiczność podziękowała Głuszyckiej Grupie Teatralnej „Po godzinach” za
spektakl „Znowu wojna”,
który można było zobaczyć
19 maja w Centrum Nauki i
Sztuki „Stara Kopalnia” w
Wałbrzychu.
Autorem scenariusza, reżyserem „Ziemi Obiecanej
Włókniarzy II” jest Robert
Delegiewicz, który wcielił się
w rolę księdza Andrzeja. Na
wałbrzyskiej scenie pojawili
się niezawodni członkowie
Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach”, wśród których znalazł się także Roman
Głód grający po raz pierwszy
postać Karola.

Spektakl osadzony w realiach stanu wojennego w
Głuszycy przypomniał o wielu
dramatycznych
sytuacjach,
o bezwzględności i terrorze
władzy wobec jednostki, o nieustannie panującym strachu
i niepewności jutra. Jednakże
widowisko dalekie jest od martyrologii. Szereg komicznych
scen i zbiegów okoliczności,
zabawne dialogi i przerysowane kreacje bohaterów sprawiają, że widownia wielokrotnie
reaguje śmiechem. Na uwagę
zasługuje świetna gra aktorówamatorów, dla których pojawienie się na scenie teatralnej
to realizacja życiowej pasji.
W spektaklu Głuszyckiej
Grupy Teatralnej „Znowu

Stawiają na ekologię
wojna” na wałbrzyskiej scenie
wystąpili: Alina Mączyńska
(Danuta), Urszula Mrozińska
(Teresa), Małgorzata Drozdowska (Beata), Magdalena
Kandefer (Grażyna), Agnieszka Hiszpańska (Jolanta), Edyta Popek (Julia), Agnieszka
Musz (Katarzyna), Joanna Delegiewicz (Stanisławska), Iweta Głód (Izabela), Grzegorz
Milczarek (Paweł), Mirosław
Żołopa (Roman) oraz Roman
Głód (Karol) i Robert Delegiewicz (ksiądz Karol), a także
przedstawiciele najmłodszego pokolenia: Szymon Kwiatkowski, Paulina Litwinczuk,
Szymon Sławik i Oliwier Mroziński.

Głuszycka Grupa Teatralna „Po godzinach” za spektakl „Znowu wojna” w Centrum Nauki i Sztuki „Stara
Kopalnia” w Wałbrzychu otrzymała owację na stojąco.

(SJ)

Trwają odbiory pieców
gazowych zamontowanych
w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na
terenie Gminy Głuszyca –
zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców”. A na
ternach wiejskich powstają
przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Projekt „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy
Głuszyca – zmiana systemu
ogrzewania, wymiana pieców” jest współfinansowany
w ramach konkursu na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł
ciepła tj. wymianie kotłów
lub palenisk węglowych na
gazowe, olejowe, elektryczne
lub opalane biomasą (charakteryzujące się parametrami
co najmniej jak dla kotłów 5
klasy wg PN-EN 303-5:2012 ).
- Mamy nadzieję, że już
tej zimy odczujemy poprawę
stanu powietrza na terenie

naszej gminy, gdyż dofinansowaniem będzie objętych
80 gospodarstw domowych
– podkreśla burmistrz Roman
Głód.
W Gminie Głuszyca powstało już dziesięć przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizowanego
obecnie projektu „ Eko - Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję
– budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” . Do
udziału w projekcie zgłosiły
34 gospodarstwa domowe z
terenu Łomnicy, Sierpnicy i
Grzmiącej.
- Celem projektu jest uporządkowanie
gospodarki
ściekowej na terenie Gminy
Głuszyca, utrzymanie dobrej
jakości wód zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych. Budowa 34 nowo-

czesnych
przydomowych
oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie stanu wód,
stanu sanitarnego oraz stanu
gleb. Projektem objętych zostanie około 280 mieszkańców Gminy – dodaje Roman
Głód.
Przypomnijmy, że na realizację zadania pn. „Eko
Głuszyca – tu mieszkam, tu
żyję- budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” Gmina
Głuszyca uzyskała pomoc
finansową z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego w wysokości
592 903 zł. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja
zostanie dofinansowana w
63,63%.
(SJ)
REKLAMA
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Promesa i kolejne
inwestycje

Electro-Bike
Tour 2018

W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego we
Wrocławiu
marszałek
województwa
Cezary
Przybylski, w obecności wicemarszałek województwa Iwony Krawczyk
- przekazał Iwonie Kupiec-Darmetko, reprezentującej Urząd Miasta Jedlina-Zdrój promesę, dzięki
której możliwa będzie realizacja kolejnych zadań
inwestycyjnych w Gminie
Jedlina-Zdrój.
Gwarantowane promesą
środki pochodzą z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Promesa
opiewa na kwotę 110 000
złotych, natomiast całość
zaplanowanej inwestycji to
kwota 180 000 złotych. Pozostała kwota niezbędna do
realizacji inwestycji: 70 000
złotych to środki pochodzące z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
W ramach dofinansowanej przez urząd marszałkowski
inwestycji,
zrealizowane będą cztery

zadania: zostanie zbudowany łącznik między ulicą
Noworudzką a ulicą Jasną,
powstanie łącznik pomiędzy wybudowanym w roku
ubiegłym bulwarem przy
kompleksie
sportowym
a ulicą Kłodzką, a place
zabaw przy ulicy Jasnej i
Słowackiego zostaną rozbudowane i wzbogacone
o nowe urządzenia. Warto
zaznaczyć, że oba łączniki będą stanowiły ścieżki
pieszo-rowerowe, a łącznik
pomiędzy ulicą Noworudzką i Jasną stanie się częścią
trasy Active, która w Jedlinie-Zdroju dynamicznie się
rozwija.
W tym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg,
który ma na celu wyłonienie wykonawcy zaplanowanych zadań, a całość
inwestycji powinna zostać
zrealizowana do końca
października, jednak ostateczny termin zakończenia
prac będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej.

Jedlina-Zdrój wspólnie z Głuszycą i
Świeradowem-Zdrój jest organizatorem
zlotu rowerów elektrycznych Electro-Bike
Tour 2018. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 9 czerwca w Świeradowie-Zdroju.
Organizatorzy zaplanowali w każdej miejscowości wiele atrakcji dla miłośników rowerów. Pierwszy zlot odbył się w Jedlinie-Zdroju 8 kwietnia br. i tym samym otworzył serię
spotkań, na którą z niecierpliwością czekali
zwolennicy jazdy na rowerze. Organizatorzy
przygotowali bogaty wybór różnorodnych
tras rowerowych z przewodnikami, konkursy z nagrodami dla uczestników, możliwość
zwiedzania proponowanych atrakcji w niższych cenach, a także moc bezcennych wrażeń towarzyszących podczas każdego ze zlotów.
- Chętni do wzięcia udziału w zlocie rowerów elektrycznych w Świeradowie-Zdroju,
który odbędzie się 9 czerwca, proszeni są o
zgłoszenie się do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
- Biura Obsługi Klienta lub telefonicznie pod nr
tel. 74 8455215. Pierwszych 6 osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w zlocie rowerowym
będzie miało zapewniony rower elektryczny
na czas imprezy. Wszystkie zapisane na zlot
osoby mają zagwarantowany przejazd (wraz
z rowerami) na trasie Jedlina-Zdrój - Świeradów-Zdrój – zachęca Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny – Zdroju.

(KS)

(KS)
REKLAMA

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Wałbrzych, dnia 17.05.2018r.

SGN.6620.2.139.2018

Działając na podstawie:
- art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r .2101) - § 40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r.1034)

ZAWIADAMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali, w tym aktualizacji użytków gruntowych przeprowadzonej dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w
następujących obrębach, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Mieroszów – obszar wiejski: Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna, Unisław Śląski.
1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i
lokali dla w/w obrębów ewidencyjnych składa się z rejestru budynków i lokali
oraz mapy ewidencyjnej i został opracowany na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r.1034)
2. Wyłożenie w/w projektu nastąpi w dniach 11 czerwca do 25 czerwca 2018r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 2024, w Wydziale Geodezji i Kartografii - I piętro, pok. 138abc, w godzinach od
900 do 1400.
3. Zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne mogą zapoznać się, w
podanym w pkt.1 terminie, z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie operatu opisowo-kartograficznego i zgłosić do nich uwagi i zastrzeżenia.

4. W przypadku przybycia, zainteresowani winni okazać się dokumentem tożsamości lub pełnomocnictwem, gdy występują w imieniu osób nieobecnych.
5. Udokumentowanie czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, w tym umieszczenie zapisów o wniesionych do niego uwagach i zastrzeżeniach nastąpi w protokole na tę okoliczność spisanym.
6. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody w prowadzeniu dalszych czynności związanych
z opracowaniem, zatwierdzeniem operatu opisowo-kartograficznego oraz
ujawnieniu nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
7. Postępowanie administracyjne w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali
zakończy decyzja Starosty Wałbrzyskiego w sprawie zatwierdzenia w/w operatu,
która będzie zawierać między innymi określenie sposobu i zakresu uwzględnionych do przedmiotowego projektu uwag i zastrzeżeń oraz uzasadnienie w sprawie uwag i zastrzeżeń nieuwzględnionych.
Dane ewidencyjne pozyskane w procesie założenia ewidencji budynków i lokali, jak
również zaktualizowane w nim dane dotyczące użytków gruntowych stanowić będą
podstawę do udostępniania danych o gruntach, budynkach i lokalach, jak również
ustalania wysokości podatków gruntowych oraz aktualizacji danych o nieruchomościach w księgach wieczystych.
Z up. Starosty
GEODETA POWIATOWY
Janusz Radomski

Czwartek, 24 maja 2018 r.
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Rajski ogród
Zapraszamy na wystawę
twórczości J.M. Avenariusa - otwarcie 25 maja godzina
14.30 w sali wystawowej w Mieroszowskim Centrum Kultury.
Profesor Johannes Maximilian
Avenarius (1887-1954) tworzył
i przebywał w latach 30-tych
XX wieku w Wałbrzychu i w Sokołowsku ( dawn. Görbersdorf
). Między rokiem 1936 i 1946
kupił dom i zamieszkał w Unisławiu Śląskim (dawn. Langwaltersdorf ) w gminie Mieroszów.
(RED)

Droga kobiet
W Mieroszowskim Centrum
Kultury odbyły się warsztaty
przeciw przemocy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym.
WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji:
w miejscu publicznym, na ulicy,
w pracy, w domu – przestać
czuć się bezradną i bezbronną.
Uczy także, jak reagować na
przemoc, wzmacnia poczucie
pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy
i wstyd. WenDo wymyślono
około 30 lat temu w Kanadzie
i w dosłownym tłumaczeniu
oznacza droga kobiet.
(RED)

Poprawią jakość
powietrza
1 444 413,02 zł dofinansowania otrzyma Gmina Mieroszów na realizację projektu
„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę
Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie
3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW (Typ A: Ograniczona niska
emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych).
- W ramach projektu przewiduje się wymianę 307 szt.
punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne
oświetlenie LED na terenie Gminy Mieroszów, co
przyniesie
przewidywaną
oszczędność zużycia energii
elektrycznej wykorzystywanej
do oświetlenia ulicznego na
poziomie ok. 58 % rocznie.
Wymiana oświetlenia obejmować będzie następujące
lokalizacje przy drogach pu-

blicznych: ul. Dolna, ul. Hoża,
ul. Kwiatowa, ul. Podgórze, ul.
Adama Mickiewicza, (miasto
oraz przy drodze krajowej nr
35), Plac Niepodległości, ul.
Wolności (przy drodze krajowej nr 35), ul. Zielna, ul. Dworcowa, ul. Wałbrzyska (przy
drodze krajowej nr 35), ul.
Mikołaja Kopernika, ul. Główna w Sokołowsku, Kowalowa
(przy drodze krajowej nr 35),
Unisław Śląski (przy drodze
krajowej nr 35), Golińsk (przy

drodze krajowej nr 35), Różana. W ramach inwestycji przewiduje się ponadto budowę
parkingu Park&Ride, Bike&Ride przy ul. Nad Potokiem w
Mieroszowie, obejmującego
33 miejsca parkingowe dla
samochodów
osobowych,
w tym 2 miejsca parkingowe
dla osób niepełnosprawnych,
wiatę rowerową ze stanowiskami rowerowymi na 16
miejsc, ścieżki piesze i ścieżkę
pieszo-rowerową, oświetlenie,

Kolejne promesy

montaż urządzeń małej architektury. Planowane są również
roboty budowlane związane
z przebudową drogi dojazdowej do parkingu Park&Ride,
Bike&Ride przy ul. Nad Potokim związane z wykonaniem
nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego wraz z zatokami
postojowymi. Głównym celem projektu jest ograniczenie
niskiej emisji transportowej
w ramach kompleksowych
strategii niskoemisyjnych w
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz
ograniczenie indywidualnego
ruchu zmotoryzowanego w
centrum miasta Mieroszów –
wylicza Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
Projekt planowany jest do
realizacji w 2018 roku. Całkowita wartość projektu 1 723
909,44 zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 444 413,02 zł.
(RED)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
przyznało kolejne promesy
na zapobieganie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
dla samorządów z Dolnego
Śląska. W tym gronie beneficjentów raz kolejny znalazła się
Gmina Mieroszów, która dostanie z ministerstwa 163 240 zł na
przebudowę drogi w Golińsku
oraz 467 020 zł na remont ul.
Unisławskiej w Sokołowsku.
Resortową dotację otrzymają
także: Gmina Walim na odbudowę drogi gminnej w Walimiu
– 126 400 zł oraz Gmina Głuszyca na odbudowę drogi gminnej
w Głuszycy wraz z odwodnieniem – 240 000 zł.
(RED)

Mali artyści
W 2018 obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Przedszkolaki z Przedszkola
Miejskiego w Mieroszowie właśnie z tej okazji zaprosiły gości
oraz rodziców na wystawę prac
pod tytułem „Pamiętamy - 100
lat Niepodległej”. Wspaniałe
dzieła wykonane rękoma dzieci
oraz ich rodziców zdobią wnętrze sali wystawowej w Mieroszowskim Centrum Kultury. Mali
artyści zaprezentowali się również w krótkim programie scenicznym, w którym nie zabrakło,
śpiewu, tańca oraz recytacji.
(RED)

REKLAMA

Piękne kuchnie w doskonałych cenach
Czy nowoczesne meble
kuchenne muszą kosztować fortunę? Nie! Wystarczy odwiedzić profesjonalne Komfort Studio
Kuchenne przy ul. Długiej
39 w Wałbrzychu, w którym można kupić kuchnię
z ekspozycji za pół ceny.
- W naszym salonie prezentujemy
przykładowe
zestawy mebli kuchennych,
które odzwierciedlają aktualne trendy. Klienci, któ-

rzy nas odwiedzają, mają
możliwość zobaczyć jak na
żywo prezentują się i jak w
rzeczywistości funkcjonują
konkretne rozwiązania oraz
dosłownie dotknąć tego,
co im oferujemy w trakcie
przygotowywania projektu specjalnie dla nich. Są
wśród nich osoby, którym
tak bardzo podobają się
eksponowane w naszym salonie projekty, że decydują
się na ich kupno. I często za

zestawy mebli z ekspozycji
płacą tylko połowę ceny z
katalogu – podkreśla Adam
Krzywda, właściciel Komfort
Studio Kuchenne przy ul.
Długiej 39 w Wałbrzychu.
Firma oferuje swoim
klientom szerokie spektrum
różnorodnych
rozwiązań
systemów kuchennych wykonywanych pod wymiar,
współpracując między innymi z Wolsztyńską Fabryką Mebli oraz niemieckimi

firmami Nobilia i Sachsen
Kuchen. Kompleksowa obsługa klientów rozpoczyna
się od pomiarów w domu
czy mieszkaniu, przez wykonanie projektu kuchni przy
użyciu
profesjonalnego
programu CAD-kuchnie, po
wykonanie mebli i ich montaż u klienta oraz usługi serwisowe. Obok najwyższej
jakości mebli, oferuje klien-

tom również nowoczesny
sprzęt kuchenny renomowanych producentów.
- Wieloletnie doświadczenie i mnóstwo zrealizowanych
projektów
pozwalają nam sprostać
najbardziej wygórowanym
wymaganiom klientów, którym zapewniamy pełen dostęp do wszystkich nowości,
a także swobodę w procesie

tworzenia ich wymarzonej
kuchni. Dodatkowo udzielamy aż pięcioletniej gwarancja na cały asortyment.
Zapraszamy do Komfort
Studio Kuchenne przy ul.
Długiej w Wałbrzychu oraz
do kontaktu telefonicznego
pod numerami: 74 066 03
39 i 601 77 13 57 – zachęca
właściciele firmy.
(TS)
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Szukają azbestu
Trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
występujących na terenie
Gminy Stare Bogaczowice,
którą przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy
Stare Bogaczowice przedstawiciele firmy Eko-Team ze Zgorzelca. Pracownicy Eko Team
będą posiadają do wglądu
oryginał upoważnienia, a także są 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.
Jedynie właściwie zinwentaryzowane wyroby zawierające
azbest będą uwzględniane
w programie, a tym samym
będą objęte dofinansowanim
ich zbiórki, transportu i utylizacji – podkreśla Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice. 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).
(RED)

Ściganie nad zalewem
2 czerwca 2018 r. nad zalewem w Starych Bogaczowicach odbędzie się wyścig
nr 2 Ligi MTB Cross-Country
Aglomeracji Wałbrzyskiej
2018.
Organizator wyścigu nr 2
są Gmina Stare Bogaczowice
oraz Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior w
Wałbrzychu.
Współorganizatorami są UKS Lider Stare
Bogaczowice, Zespół Szkół w
Starych Bogaczowicach, Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne
Aqua Zdrój. Celem wyścigu
jest promocja Gminy Stare
Bogaczowice, promocja Aglomeracji Wałbrzyskiej, popularyzacja zdrowego stylu życia,

rozwój sprawności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.
Ubiegłoroczny wyścig w przepięknej scenerii Gminy Stare
Bogaczowice
przyciągnął
ponad 80 zawodników w różnych kategoriach wiekowych:
od krasnoludków do młodzika. Organizatorzy zapraszają
dzieci i młodzież do udziału
w wyścigu i rywalizacji na zasadach fair play. Zgłoszenia
zawodników należy dokonać
do dnia25.06.2018 roku na
adres: Zespół Szkół 58-312
Stare Bogaczowice ul. Główna 172A tel. 603 312 423, lub
email: sedziakol@wp.pl.

Młodzi kolarze znów będą ścigali się nad zalewem w Starych
Bogaczowicach.

(IL)

Filmowcy w gminie
Wszystkie parkingi w centrum Starych Bogaczowic
zostały 23 maja zajęte przez
pojazdy ekipy filmowej. W
okolicznych lasach są realizowane zdjęcia do filmu fabularnego „Klatka” w reżyserii
Konrada Maxymiliana Piotrowskiego. Film opowiada historię
o przyjaźni i rywalizacji, osadzoną w świecie zawodników
mieszanych sztuk walki. To film
o walce, także tej poza ringiem.
O miłość, o rodzinę, o siebie.
(IL)

Jak oswoić starość
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”. W ramach
projektu, 24 maja o godz. 16.00
w Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach, odbędzie się
wykład z psychologiem „Jak
oswoić starość i się nią cieszyć”.
(AL)

Zawojowali Kalisz
W rozegranych w Kaliszu Mistrzostwach Polski
w Taekwondo Polskiej Federacji Taekwondo wzięli
uczniowie Sekcji Klubu Taekwondo Taipan, a zarazem
mieszkańcy Gminy Stare
Bogaczowice, zdobywając
wiele medali, w tym także tych z najcenniejszego
kruszcu.
W mistrzostwach Polski
w Kaliszu udział wzięło około 600 zawodników z całego
kraju, tym bardziej docenić
należy osiągnięcia zawodników z Gminy State Bogaczowice. Mistrzostwa Polski były
jednocześnie kwalifikacją do
kadry narodowej Polskiej Federacji Taekwondo.
W turnieju w Kaliszu brązowe medale w walkach
bong matogi zdobyli: Jakub
Bankowski, Filip Dymecki,
Hanna Kmieć, Błażej Laskowski, Filip Wiśniewski, Bartosz
Dymecki, Marcel Kępiński. Na
trzecim stopniu podium stanęli także: Błażej Laskowski
i Krzysztof Stokłosa w technikach szybkościowych oraz
Karolina Grońska, Kępińska
Julia, Hanna Włochal, Szymon
Bankowski medal brązowy w
układach formalnych. Srebr-

Młodzi wojownicy z Gminy Stare
Bogaczowice wywalczyli 17
medali podczas Mistrzostwach
Polski w Taekwondo Polskiej
Federacji Taekwondo.
ne medale wywalczyli: Marcel
Kępiński w technikach szybkościowych i Weronika Grońska w układach formalnych, a
złote medale i tytuły mistrzów
Polski wywalczyli Krzysztof
Leszczyński w walkach bong
matogi oraz Jakub Stokłosa w
układach formalnych.
(RED)
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Dni Boguszowa-Gorc
Dni
Boguszowa-Gorc
dobiegły końca. Zgodnie z
zapowiedzią było muzycznie, rodzinnie i wesoło. Jak
co roku obchody Dni Miasta
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Boguszowa-Gorc, jak i
okolic. W przygotowanym
programie każdy mógł znaleźć cos dla siebie.
- Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę, 19 maja.
O godzinie 16.00 wspólną
zabawę rozpoczął DJ Paweł.
Następnie wystąpił zespół
Alergen z repertuarem legendarnej grupy Lady Pank.
Gwiazdą wieczoru była Beata
Kozidrak z zespołem Bajm,
która porwała zgromadzoną
publiczność do wspólnego
śpiewania znanych i lubianych przebojów zespołu. Po
występie gwiazdy przyszedł
czas na zabawę taneczną do
północy. 20 maja upłynął pod
hasłem „Rodzinna Niedziela
z Miastami Partnerskimi”. I tu
warto wspomnieć, że w tym
roku obchodziliśmy nie tylko
święto naszego miasta, ale
również 15-lecie współpracy
partnerskiej pomiędzy Boguszowem-Gorcami, Dobrym
Miastem i Radzionkowem.

Nocą na zamek

Nie lada gratką było stoisko
z wyrobami pochodzącymi z
miast partnerskich, których
można było skosztować. Obchody dni miasta zakończył
koncertowo znany i lubiany
zespół Sekret. Organizatorzy
imprezy składają serdeczne
podziękowania sponsorom
tegorocznych Dni Boguszowa-Gorc: ZGM w Boguszowie-Gorcach, firmom Sanikom,
Ale Jazz, Usługi Remontowo
Budowlane Kapuła, Sigma
Profesjonalne
rusztowania
– podkreśla Marzena Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach.

Nocne zwiedzanie zamku
Grodno jest usługą cykliczną, przypadającą na ostatni
piątek miesiąca. Aktualne
terminy: 25 maja i 29 mczerwca, wejście o godz. 21:00.
Uwaga: wyruszamy z ronda
w Zagórzu Śląskim przy ul.
Głównej! Na nocne zwiedzanie obowiązują wcześniejsze
zapisy mailowo na: biuro@
zamekgrodno.pl, telefonicznie +48 74 845 33 60 lub kom.
+48 723 973 354 bądź osobiście w kasie biletowej zamku
Grodno. Grupy zorganizowane prosimy o kontakt w celu
ustalenia dogodnego terminu: biuro@zamekgrodno.pl.
Cena biletu na nocne zwiedzanie: 30 zł od osoby. Nocne
zwiedzanie realizowane jest
dla grup minimum 10-osobowych. Ze względu na trasę
nocnego zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie
wygodnego, płaskiego obuwia. Koniecznie prosimy zabrać ze sobą latarki – dodają
pracownicy Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu, którzy
organizują Nocne zwiedzanie
zamku Grodno.

(MK)

(RED)

Gwiazdą tegorocznych Dni Boguszowa-Gorc był zespól Bajm.
Właśnie z okazji 15-lecia
podpisania
trójstronnego
porozumienia dotyczącego
partnerskiej współpracy pomiędzy gminami mieliśmy
okazję już od godz. 14.30 podziwiać występy lokalnych
talentów oraz talentów z
miast partnerskich. W programie zaprezentowali się
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 6, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
Szkoły Podstawowej nr 5
oraz Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Z miast
partnerskich mieliśmy okazje
gościć Świąteczną Kapelę z
Dobrego Miasta, Mały Śląsk
oraz Kiersów z Radzionkowa.

Ekshumacja Grobu
Nieznanego Żołnierza
Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych
POMOST,
przeprowadziła ekshumację tzw. Grobu
Nieznanego Żołnierza, znajdującego się w dzielnicy
Pełcznica, na ul. Zamkowej
w Świebodzicach.
Jest to grób, w którym pochowany był – według przekazów mieszkańców – bezimienny żołnierz niemiecki.
Legendy mówiły o angielskim
lotniku lub austriackim żołnierzu. Mieszkańcy przez lata
dbali o mogiłę, zapalali znicze, przynosili kwiaty. W 2008
roku staraniem władz miasta
grób został odnowiony - wymienione zostały kamienne
obramowanie oraz krzyż, na
którym zawieszono tabliczkę
informującą o spoczywającym tam żołnierzu.
Zgodę na ekshumację wydał IPN. - Prace prowadzimy
na podstawie decyzji Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej
oraz zgodnie z umową między
Polską a Niemcami z 2003 roku.
Na mocy tej umowy wszystkie
niemieckie groby wojenne
przenoszone są na cmentarze

wojenne znajdujące się na terenie Polski – wyjaśnia Tomasz
Czabański, dyrektor pracowni. - W tym przypadku szczątki
tam odnalezione przeniesione
zostaną na cmentarz wojenny
w Nadolicach Wielkich, gmina
Czernica pod Wrocławiem.
Według wiedzy pozyskanej przez POMOST, w grobie
spoczywa żołnierz o nazwisku
Josef Grimm. Jest to informacja otrzymana od byłej mieszkanki Pełcznicy.
Okazało się, że były to informacje wiarygodne. W grobie
znaleziono kompletny szkielet
człowieka. Była tam także amunicja, puszka maski przeciwgazowej, pas skórzany, bagnet,
buty, guziki oraz sygnet z inicjałami J.G, który jednoznacznie
wskazuje na tożsamość pochowanego w mogile człowieka.
Jednak wciąż otwarte pozostają pytania: kto pochował
w tym miejscu żołnierza? W
jaki sposób zmarł? Skąd wziął
się w Świebodzicach? Będzie
to z pewnością ciekawostka
do rozwikłania dla miłośników historii miasta.
(ABP)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

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

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

-amatorów, leży w północno-zachodniej części kraju.
W 1980 r. doszło w Karlinie
do nieoczekiwanej erupcji
ropy naftowej, w związku z
czym niektórzy związani z
tym przemysłem i w ogóle z gospodarką, poczuli się
arabskimi szejkami... Niestety,
wkrótce okazało się, że zasoby tutejszej ropy są bardzo
ograniczone. Ale jedlinianin
będzie tę miejscowość wspominał z innego powodu...
Z myślą przede wszystkim o kibicach Bartosza, wierzących w spore możliwości
swojego ulubieńca, zamieszczamy jego zdjęcie z mistrzowskim pasem z nadzieją,
że będzie nadal rozsławiał
dolnośląski boks, chociaż na
co dzień jest zawodnikiem
klubu KKB Rushh Kielce. Najbliższa okazja do potwierdzenia swoich umiejętności,

i dziecko) otrzyma darmowe
wejście na basen Aqua Zdrój.
Opiekunowie i nauczyciele
zgłaszający grupę 15 osób i
więcej otrzymają nagrody.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej
przewidziane są pamiątkowe medale. Każdy uczestnik
dostanie certyfikat „Polska
Biega”. Na zakończenie wszyscy, którzy ukończą bieg mają
szansę zdobyć cenne nagrody. Do wygrania m.in. atrakcyjne wycieczki, sprzęt sportowy, karnety na basen oraz

Tel. 692 19 08 48

tel.: 791 87 34 77
Udany start kolarzy
W Strzelcach Krajeńskich zorganizowano wyścigi kolarskie o szosowy Puchar Polski.
Były to jednocześnie eliminacje
do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży oraz mistrzostwa
makroregionu młodzików. Dobrze wypadli zawodnicy Górnika Wałbrzych. W kategorii
juniorów młodszych drugi był
Karol Woźniak, a wśród młodzików Karolina Chojnacka i Julia
Borucka zajęły 4. miejsce, natomiast Patryk Jakubasz i Mateusz
Dereń – 6.

Bartosz Gołębiewski
z mistrzowskim pasem.
nadarzy mu się 9 czerwca,
kiedy to Polska zmierzy się
w Kielcach z Turcją. Mecz
odbędzie się w ramach drugiej edycji cyklu Światowa
Konfrontacja Boksu Olimpijskiego. W pierwszej biało-czerwoni wygrali wszystkie 5
spotkań międzynarodowych,
a na inaugurację obecnej pokonali Szwecję.
Andrzej Basiński

Polska biega z Invest-Parkiem
W niedzielę, 27 maja
2018 r., zapraszamy wszystkich do udziału w akcji
„Polska Biega” z Invest-Parkiem.
Impreza rozpocznie się
o godz. 12:00 (zapisy potrwają od 10:30 do 11:45) i
odbędzie się przy Centrum
AQUA ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. Dla
pierwszych 500 uczestników
przewidziane są pamiątkowe
koszulki! Zachęcamy także do
udziału rodziny. Każda rodzina min. 2 osoby (mama/tata

4.06. Wałbrzych • 5.06. Głuszyca

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

Najpierw pas, teraz Turcja
Jak już informowaliśmy, Bartosz Gołębiewski,
23-letni zawodnik z Jedliny-Zdroju, na 89. Mistrzostwach Polski Seniorów w
Boksie Olimpijskim, zdobył
po raz drugi (poprzednio
na ubiegłorocznych MP w
Człopie) pas najlepszego w
kraju pięściarza w kategorii
średniej (75 kg).
Dokonał tego po pięciu
kolejnych zwycięstwach w
Karlinie, w hali Homanit Arena,
cieszącym oko i funkcjonalnym, niedawno zbudowanym
obiekcie. Oprócz pasa, Bartosz
Gołębiewski wszedł w posiadanie okolicznościowego medalu.
Dotychczas 8-krotnie stawał
na podium mistrzostw Polski
w różnych kategoriach wagowych i wiekowych, w tym 3 razy
na jego najwyższym stopniu.
Miejscowość, która gościła
czołówkę polskich bokserów-

Nowe kursy:

bony upominkowe na zabiegi
SPA. Trasa biegu głównego
wyznaczona jest na 3 km, ale
nie liczy się czas, liczy się sam
udział w imprezie i przede
wszystkim dobra zabawa.
Harmonogram imprezy:
10:30 – 11:45 Zapisy do zawodów
12:00 Starty – kat. przedszkola 100 m, kat. podstawówki
400 m
12:15 Start główny – kat.
open 3 km (3 okrążenia)
(RED)

(bas)

Półmaraton
na Chełmiec
W Parku Szwedzkim w
Szczawnie-Zdroju odbył się
Festiwal Biegowy, zorganizowany przez Wałbrzyski Klub
Biegacza Podzamcze-Zamek
Książ i Gminę Uzdrowiskową Szczawno-Zdrój. W jego
ramach rywalizowano w III
Uzdrowiskowym Półmaratonie
Górskim Na Chełmiec, o Puchar
Burmistrza Szczawna-Zdroju
Marka Fedoruka. Wyniki: open
mężczyzn - 1. Pavel Brydl (Trutnov) – 1:22.02, 2. Adam Dymitroca (Radomice) – 1:23.37,
3. Ondrej Penc (Mezimesti) –
1:27.15; open kobiet - 1. Karolina Dul (Jelenia Góra) – 1:46.25,
2. Alicja Kaucka (Bielawa) –
1:49.03, 3. Agnieszka Kluzek
(Wałbrzych) – 1:55.56. Poza tym
odbył się bieg na 13 km. Wśród
panów zwyciężył Vitezslav Solc
(Machov) – 50.35, a wśród pań
Monika Judka (Jelenia Góra) –
1:00.35.
(BAS)

Sportowe Podzamcze
Na wałbrzyskim Podzamczu zakończył się kolejny
sezon rozgrywek Grand Prix
w tenisie stołowym i badmintonie.
W tenisie stołowym rozegrano 12 turniejów. W kategorii
open zwyciężył Artur Kasperowicz, drugi był Krzysztof Dziobek, a trzeci Robert Sempryk,
natomiast w kat. szkolnej wygrał Łukasz Paciorek, który dobrze radził sobie ze starszymi
zawodnikami. Podczas ceremonii rozdania nagród minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłego Tomasza Zarębskiego,
dwukrotnego zwycięzcę tych
rozgrywek.
W badmintonie rozegrano
21 turniejów w 4 kategoriach
wiekowych. Kategoria szkolna
(do kl. VI): 1. Błażej Redo, 2. Kamil
Garbaliński, 3. Wiktor Rasztar;
kategoria gimnazjum: Krzysz-

tof Krzysztoforczyk, 2. Konrad
Grzebny, 3. Monika Puć; kategoria kobiet: 1. Monika Woźniak,
2. Monika Puć, 3. Aleksandra
Adamska; kategoria open: 1. Mirosław Woźniak, 2. Piotr Szymczak, 3. Krzysztof Ciesielski.
Odbyły się też jednodniowe,
otwarte Mistrzostwa Podzamcza w Badmintonie o Puchar
Vectra, zorganizowane w ramach dni tego największego
wałbrzyskiego osiedla przez
OSK SM Podzamcze i PSP nr
21. W kat. kobiet wygrała Monika Woźniak, w kat. chłopców
do 16 lat Bartłomiej Cioch, w
kat. mężczyzn powyżej 51 lat
Piotr Szymczak, a w kat. open
Hubert Górski, medalista MŚ w
raketlonie, dla którego dodatkową nagrodą była wycieczka
do Albanii, ufundowana przez
AS-TURIST.
(BAS)

Zagrają w bule
Po raz dziesiąty zapraszamy na Mistrzostwa Wałbrzycha – Memoriał Ryszarda Fijołka w petanque.
Impreza tradycyjnie zostanie rozegrana na bulodromie
na Piaskowej Górze przy ul.
Kusocińskiego, gdzie miejsce
do uprawiania tej dyscypliny
stworzył właśnie Ryszard Fijołek i przez wiele lat wraz z kolegami promował tę dyscyplinę.
To dzięki nim pasja gry w bule
przetrwała w naszym regionie,
a obecnie wałbrzyszanie nie
tylko występują z powodzeniem w klubie KSP Jedlina, ale
założyli nową sekcję bule w SRS
Dęby.
Sobotni turniej zgromadzi
rekordową obsadę 30 tripletów. Turniej wałbrzyski zaliczany jest do turniejów ran-

kingowych Polskiej Federacji
Petanque. Zagrają w nim drużyny z Wrocławia, Jeleniej Góry,
Nysy, Dzierżoniowa, Boguszowa-Gorc, Wałbrzycha. Tradycyjnie nagrodami na tym turnieju
będą komplety wałbrzyskiej
porcelany, a w tym roku dzięki sponsorowi – BTU Juventur
– wśród wszystkich graczy zostanie rozlosowana szczególnie
atrakcyjna nagroda – wczasy
we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Organizatorami turnieju są KSP Jedlina, Aqua Zdrój.
Zapraszamy na bulodrom przy
ul. Kusocińskiego od godz. 10.
Można podpatrywać czołowych graczy w Polsce, samemu
złapać bakcyla tej dyscypliny i
zacząć grać w bule w wałbrzyskim klubie SRS Dęby.
(RED)
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Porażka bez znaczenia
W pierwszym meczu o mistrzostwo II ligi koszykarzy
Górnik Trans.eu Wałbrzych
przegrał z AZS AGH Kraków
77:90 (17:17, 23:24, 15:21,
22:28). Punkty dla Górnika zdobywali: Bartłomiej Ratajczak 18
(3x3 pkt.), Rafał Glapiński 14 (2),
Marcin Wróbel 12 (1), Damian
Durski 12, Hubert Kruszczyński
5, Tomasz Krzywdziński 4, Michał Kaczuga 4, Krzysztof Spała
3 (1), Maciej Szymański 3 (1),
Bartosz Kłyż 2, Marcin Jeziorowski, Łukasz Makarczuk. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany w
Krakowie 26.05. o godz. 18.30.
Podopieczni trenera Marcina
Radomskiego, podobnie jak
krakowianie, awans do I ligi
zapewnili sobie w środowych
meczach półfinałowych.
(RED)

Wałbrzyszanki w kadrze
Miłosz Stępiński, selekcjoner
reprezentacji Polski kobiet w
piłce nożnej, ogłosił kadrę na
mecz eliminacji mistrzostw
świata ze Szkocją. Wśród powołanych są dwie obrończynie
AZS PWSZ Wałbrzych: Jolanta
Siwińska i Małgorzata Mesjasz.
Spotkanie zostanie rozegrane
12 czerwca o godz. 15.30 w
Kielcach.
(RED)

Pożegnalny remis
W ostatnim w tym sezonie meczu na własnym boisku AZS PWSZ Wałbrzych
zremisował
z
Olimpią
Szczecin 2:2.
- O pierwszych 20 minutach spotkania można powiedzieć tylko tyle, że się
odbyły, a obecni na stadionie
przy ulicy Ratuszowej kibice
wynudzili się niemiłosiernie.
Później jednak gra nieco się
ożywiła, przewagę uzyskały gospodynie i w 27 objęły
prowadzenie, gdy po zagraniu Julity Głąb wychodząca
z bramki golkiperka Olimpii
sfaulowała Dominikę Dereń,
a jedenastkę na gola zamieniła Małgorzata Mesjasz. W
ostatnim kwadransie nadal
lepsze były akademiczki,
która najlepszą sytuację do
podwyższenia prowadzenie
miały w 33 min., gdy Anna Rędzia przejęła piłkę na 10 metrze i stanęła przed świetną
okazją do zdobycia gola, ale
świetną interwencją popisała
się bramkarka ze Szczecina.
Do przerwy było 1:0 dla AZS
PWSZ, a po zmianie stron nadal gospodynie kontrolowały

IV liga

Piłkarki nożne AZS PWSZ remisem pożegnały się z wałbrzyskimi
kibicami.
grę i wydawało się, że nic złego w tym meczu już się nie
wydarzy. Tym bardziej, że w
52 min. było już 2:0, gdy Dominika Dereń ograła obrończynię w polu karnym i zagrała do lepiej ustawionej Julity
Głąb, a ta umieściła piłkę tuż
przy lewym słupku bramki.
W końcowych 30 minutach

zespół Olimpii ożywił się jednak i zaczął śmielej atakować
stwarzając groźne sytuacje. W
73 min. po dalekim zagraniu z
rzutu wolnego z własnej połowy futbolówka trafiła w pole
karne do Natalii Oleszkiewicz,
która wyprzedziła Weronikę
Klimek i skierowała piłkę do
siatki. Wszyscy spodziewali

się, że - mimo ataków drużyny gości - wałbrzyszankom
uda się utrzymać korzystny
wynik do końca, jednak w
szóstej minucie doliczonego
czasu gry, po dośrodkowaniu
z prawej strony w pole karne, pozostawiona bez opieki
obrończyń Magdalena Szwed
strzałem z pierwszej piłki doprowadziła do wyrównania.
Po chwili sędzia zakończyła
mecz i oba zespoły podzieliły
się punktami – relacjonuje Tomasz Stasiński z PWSZ.
AZS PWSZ czeka jeszcze
jedno spotkanie –w niedzielę
o godz. 16.00 podopieczne
trenera Kamila Jasińskiego
zmierzą się w Sosnowcu z
Czarnymi.
(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych – Olimpia
Szczecin 2:2 (2:0)
Bramki: 1:0 Mesjasz (27), 2:0 Głąb
(52), Oleszkiewicz (73), Szwed (90+6).
AZS: Klimek, Siwińska, Mesjasz, Aszkiełowicz, Kędzierska, Dereń (90+3’
Klepatska), Rędzia (81’ Gradecka),
Głąb (90’ Pluta), Zawadzka, Szewczuk,
Rozmus (68’ Kowalczyk)

W XXVI kolejce grupy
wschodniej IV ligi Górnik
Wałbrzych pokonał Pogoń
Oleśnica 3:0 (1:0). Bramki
dla wałbrzyszan zdobywali:
1:0 Miłosz Rodziewicz (38),
2:0 Damian Chajewski (55),
3:0 Miłosz Rodziewicz (88).
Górnik zagrał w składzie: Jaroszewski - Michalak, Smoczyk,
Marut, Krzymiński, Wroczyński, Rytko, Chajewski, Błażyński (75 Kokoszka), Sobiesierski, Rodziewicz. Kolejny mecz
Górnik rozegra 26 maja o
godz. 17.00 z Unią w Bardzie.
W grupie zachodniej Górnik
Boguszów-Gorce uległ Orkanowi Szczedrzykowice 1:3
(0:1), a honorowego gola dla
beniaminka z Gorc zdobył w
74 min. Ryszard Bejnarowicz.
Górnik zagrał w składzie: Malczewski - Pietrzak, Grzelak,
Podgórski, J.Pryk, M.Pryk, Z.
Bejnarowicz (85 Gnosowski), Ostrowski (46 Choiński),
R.Bejnarowicz, J.Maliszewski,
Woźniak (60 Yehorov). Następny mecz podopieczni trenera Rafała Siczka rozegrają
26 maja o godz. 15.00 z Sudetami w Giebułtowie.
(RED)
REKLAMA

SKUP

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

aut/motocykli

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

na rynku od 1998 roku.

i inne...

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

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

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

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

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

Zatrudnię pracowników
na stanowiska:
- kierowca, transport do 3,5 t Polska, Czechy, Niemcy
- pracownika do produkcji siatek
moskitierowych
BMR Sp. z o.o.
Tel. 887 488 001
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Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486

USŁUGI
(2) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(2) REMONTY DOMÓW, MIESZKAN OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOSWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-022
(5) HYDRAULIK TEL: 506-754379
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(2) 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
(2) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

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

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

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

KUPIĘ
(12) 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.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100
000 TEL. 606 97 66 30
OKAZJA!!! MS-3527 Bezczynszowe mieszkanie z wyjściem na
ogród i garażem!!! 80m2 cena
239 tys. do negocjacji Tel. 883
334 486
Podzamcze po kapitalnym
remoncie, 40m2, 2 pokoje, cena
129 tys. Tel. 883 334 486

tel. do kontaktu 792-549-757
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl

MS-3537 OKAZJA! Piaskowa
Góra, 25m2 do remontu, cena 58
tys. Tel. 883 334 481

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

DS-3493 Poniatów- ul. Sadowa,
dom w zabudowie bliźniaczej
przeznaczony do remontu i rozbudowy, działka 2000m2, cena
189 tys. Tel. 883 334 486

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

MS-3485 Piaskowa Góra, kawalerka z widną kuchnią, 28m2, do
odświeżenia, cena 75 tys. Tel. 883
334 486
MS-3530 Piaskowa Góra, 2 pokoje 35m2, duży balkon, cena 125
tys. Tel. 883 334 481
MS-3484 Nowe Miasto, kawalerka 40m2, cena 75 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.
MS-3496 Piaskowa Góra 2 pokoje
29m2 po kapitalnym remoncie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 486
MS-3536 Podzamcze, 48,5 m2,
2 pokoje, cena 149 tys. Tel. 793
111 130

DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.
DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY
ZADŁUŻENIA

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Mieszka I go , 3 pokoje
po remoncie, drugie piętro, jasna
kuchnia, balkon, cena 164 000 tel
883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE, 3
pokoje, na pierwszym pietrze, 63
m2 , na Basztowej , po remoncie
cena 198 000 , tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Forteczna , 54 m2 , po remoncie
cena 165 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
– okolica Szpitala , 2 pokoje, 49
m2, Co gaz, po remoncie cena
149 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME – 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
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
SZCZAWNO ZDRÓJ, 2 pokoje,35
m2 ,3 piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, ogrodzona
posesja, miejsce parkingowe 89
000zł.
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 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
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 22 tys. 28 m2
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
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 Jedlinie Zdroju 238m2,
dwa garaże, działka 951m2,
Docieplony, CO gazowe, okazyjna
cena 299 tys zł 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
Podzamcze, 36m2, 3 piętro, 2
pokoje, blok z windą, niski czynsz.
Cena 99.000zł. Kontakt 535-311265
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
OKAZJA! Stary Zdrój, mieszkanie
do remontu, gustowna kamienica, 1 PIĘTRO, 53 m2, 59 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
Śródmieście ul Mazowiecka 3
pokoje, 60m2, do wprowadzenia
153 tys zł; CO gazowe tel. 577263-955
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, 2-pokojowe
mieszkanie Z OGRZEWANIEM
MIEJSKIM, niski czynsz, 2
PIĘTRO, winda, BALKON, 50m2,
Cena:124.000 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

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 93
w Śródmieściu, 31m2, 2 piętro,
do remontu, cena 119 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 w Śródmieściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co
gaz, stan b.dobry, cena 110 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, 58m2 na Gaju, cena
138600zł. - parter, do remontu,74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pok, 56m2,
B.Kamień, cena 135 tys.zł. parter,
blok, 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na
Piaskowej Górze. 45m2, parter,
po remoncie, cena 145 tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
2 pokoje po remoncie, 50m2,
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł.
74 666 42 42,
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 38m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, cena
65 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
Podzamcze, po remoncie, 48m2
, 152tys.zł. 4 piętro (4), 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Podgórzu, 38m2, 1 piętro, 65 tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.
Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. cicha okolica 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666
42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Podzamcze, 35m2, 5 piętro, cena
135 tys.zł. 74 666 42 42, 881 763
300.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
po remoncie na Piaskowa Góra,
34m2, 9 p. cena 135 tys.zł. 74 666
42 42, 881 763 300.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
63m2, Śródmieście przy ul.
Wyzwolenia, 1p. po remoncie, co
gaz, cena 129 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
B.Gorce, 41,4m2, parter, ogródek,
cena 45 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
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, 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2
pokojowe, parter, po remoncie
na Podzamczu, cena 149000zł. 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście, 3 pokoje. 73m2, 2 piętro, co
gaz, cena 123 tys.zł. 666 42 42,
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 1
piętro, 75m2 na Starym Zdroju,
stan bardzo dobry, ogród, co
miejskie, 99000 zł. 666 42 42, 881
763 300.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
B.Kamień okolice Bema, 1 piętro,
44,06m2, cena 75 tys.zł. Co gaz,
74 666 42 42, 507 153 166.

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

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

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
Śródmieście okolice Batorego,
52m2, parter. cena 130 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

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

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
PODZAMCZE, 2 pokoje, 35m2,
1100ZŁ i SZCZAWNO ZDRÓJ 2
pokoje, 37m2 C.O. GAZ 950ZŁ,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, stare bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro,
ogrzewanie kominek, okna PCV,
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – 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
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 79.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie, cena
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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REKLAMA

Nasza działalność handlowa skupia się na
zaspokajaniu potrzeb przede wszystkim
firm budowlanych, jak również wytwórców
konstrukcji stalowych, bram, ogrodzeń.
Współpracujemy z producentami mebli, jak
też z firmami z branży motoryzacyjnej i rolniczej.
Jako, że istniejemy na rynku od ponad 25
lat, posiadamy ogromne doświadczenie i
wiedzę, aby zadowolić nawet najbardziej
wymagających klientów. Posiadamy dwa
duże oddziały, które z pełną odpowiedzialnością ze sobą współpracują i wzajemnie się
wspierają. Poprzez cały okres naszej dotychczasowej działalności stwiamy naszych
klientów zawsze na pierwszym miejscu.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
nas w siedzibie naszej firmy w Wałbrzychu.
W tym miesiącu możemy zaproponować
bardzo atrakcyjne ceny na stal zbrojeniową,
jak i pozostały asortyment. Nasi stali klienci
mogą liczyć na rabat.
Czekamy na Was przy ul. Sportowej 9
w Wałbrzychu - dzielnica Sobięcin.

Skład stali w Wałbrzychu oferuje szeroką gamę wyrobów hutniczych:
Blachy
• zimnowalcowane, ocynkowane ogniowo lub elektrolitycznie, gorącowalcowane,
gorącowalcowane trawione - dostarczamy w wymiarach standardowych lub na
indywidualne życzenia klienta w postaci taśm o dowolnej szerokości oraz w arkuszach
- w formatach o niestandardowej szerokości i długości.
• blachy gorącowalcowane - dostarczamy w arkuszach lub kręgach
• blachy powlekane, blachy ocynkowane, trapezowe i pokrycia dachowe
• blachy powlekane i blachy ocynkowane

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9 w Wałbrzychu
(dzielnica Sobięcin)
tel. (74) 842 58 96
email: wałbrzych@elektrometal.pl
www.elektrometal.pl
Cięcie blach – wzdłużne (producent Mariani - Włochy)
MATERIAŁ WEJŚCIOWY: waga kręgu 15 000 kg, średnica wewnętrzna 508/610 mm, szerokość kręgu 1550 mm,
grubość blachy 0,35 - 3,0 mm;
MATERIAŁ WYJŚCIOWY: taśma o szerokości 20 - 1500 mm, taśma o szerokości 40 - 1500 mm,
średnica zewnętrzna 1700 mm, średnica wewnętrzna 508 mm, tolerancja standardowa +/- 0,10 mm

Pręty (dostawa na plac budowy)
• okrągłe: gładkie i zbrojeniowe
• pręty kwadratowe
• siatki zbrojeniowe
• walcówka

Cięcie blach – poprzeczne (producent Neuman Urgerer- Niemcy)
MATERIAŁ WEJŚCIOWY: waga kręgu 20 000 kg, średnica wewnętrzna 508/610 mm, średnica zewnętrzna max
1600 mm, szerokość kręgu 500 - 2000 mm, grubość blachy 0,4 - 3,0 mm;
MATERIAŁ WYJŚCIOWY: grubość arkusza / formatki 0,4 - 3,0 mm, szerokość arkusza / formatki od 500
do 2000 mm, długość arkusza / formatki 400 - 6000 mm, waga palety max 4000 kg, tolerancja standardowa
dł. +/- 0,5 mm (do 1000mm powyżej +/- 1,0mm), tolerancja standardowa szer. +/- 0,10 mm.

Płaskowniki i kształtowniki
• płaskowniki
• kątowniki równoramienne i nierównoramienne
• ceowniki
• dwuteowniki
• teowniki

Cięcie blach – poprzeczne (Lorenz)
MATERIAŁ WEJŚCIOWY: waga kręgu 6 000 kg, średnica wewnętrzna 508/610 mm, średnica zewnętrzna
max 1600 mm, szerokość kręgu 65 - 680 mm, grubość blachy 0,4 - 2,0 mm;
MATERIAŁ WYJŚCIOWY: grubość arkusza / formatki 0,4 - 2,0 mm, szerokość arkusza / formatki do 65 do 680 mm,
długość arkusza / formatki 150 - 3000 mm, waga palety max 3000 kg, tolerancja standardowa dł. +/- 0,2 mm.

Rury i profile
• ze szwem - rury instalacyjne i konstrukcyjne
• bezszwowe - rury instalacyjne i rury konstrukcyjne
• profile zamknięte - profile zimnogięte kwadratowe i prostokątne, profile otwarte

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 €.

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

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

CENA WCZASY
SPRZEDANE
1410 PLN 800 PLN
SPRZEDANE
SPRZEDANE
1410 PLN 1000 PLN
1610 PLN 1200 PLN
1610 PLN 1200PLN
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 1300 PLN
1999 PLN 1300 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
X
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1500 PLN
1999 PLN 1400 PLN
X
X
X
X
X

MIEJSCA
BRAK 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
5 MIEJSC
45 MIEJSC
BRAK MIEJSC
45 MIEJSC
40 MIEJSC

