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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

REKLAMA

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

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

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

zł
kredytok.pl

REKLAMA

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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Drogowcy zakorkowali drogę
Aż 40 minut zajmował
w poniedziałek (28 maja)
przejazd
kilkusetmetrowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 381 w
Jedlinie-Zdroju, łączącej
Wałbrzych z Kłodzkiem.
Wszystko za sprawą fatalnie ustawionej sygnalizacji świetlnej.
Ledwo kierowcy zdążyli
przyzwyczaić się do utrudnień w ruchu przy wyjeździe
z Wałbrzycha w kierunku
Kłodzka, za sprawą przebudowy skrzyżowania ul. Noworudzkiej z ulicą Głuszycką
i Kamieniecką w dzielnicy
Rusinowa (u zbiegu tych ulic
powstanie rondo, a ul. Kamienicka w kierunku Kłodzka będzie miała dwa pasy
ruchu), a już drogowcy dołożyli im kolejną przeszkodę. 28 maja 2018 r. w godzinach rannych rozpoczął
się remont ul. Kłodzkiej w
Jedlinie-Zdroju, w ciągu tej
samej drogi wojewódzkiej
nr 381. I w tym fakcie nie
byłoby nic dziwnego, gdyby
nie gigantyczne – jak na tę
drogę – korki. Około godziny 14.00 przejazd w kierunku Kłodzka, od przystanku
autobusowego w dzielnicy

Przez bezmyślne ustawienie czasu pracy sygnalizatora, kierowcy przez kilkadziesiąt minut stali w korku.

Kamieńsk do sygnalizacji
świetlnej ustawionej powyżej skrzyżowania z ulicą
Moniuszki w Jedlinie Zdroju
zajmował około 40 minut!
Dlaczego? Bo firma prowadząca remont tak ustawiła
sygnalizację świetlną regulującą ruch wahadłowy,
że kierowcy zjeżdżający do
Jedliny – Zdroju od strony
Wałbrzycha mieli zielone

światło przez około… 10
sekund!
- To jest jakieś nieporozumienie, by światło zielone
było włączane na tak krótki
czas – oburzał się kierowca
czeskiej ciężarówki, nerwowo wypalając papierosa. Sygnalizację ustawił ktoś z
wodogłowiem! – wtórował
mu wściekły kierowca TIR-a
z województwa lubuskiego.

W tym czasie korek sięgał
już ulicy Noworudzkiej w
Wałbrzychu i szybko się powiększał. Co na to pracownicy obsługujący ten odcinek?
- Tak ma być, bo remontowany jest długi odcinek! –
odpowiadali wzburzonym
kierowcom.
Informację o problemach na tym odcinku przekazaliśmy
Wojciechowi

Borkuszowi z Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei, który
- po sprawdzeniu sytuacji przekazał nam następujące
informacje: - Niestety, sygnalizatory mają stałe ustawienia i stąd problem. Wiadomo, że rano jest większe
natężenie ruchu w kierunku
Wałbrzycha, a w okolicach
godz. 15.00 w druga stronę. Na dziś prace zostały
zakończone i sygnalizacja
została wyłączona, ale to nie
oznacza końca utrudnień,
bo prowadzone prace będą
jeszcze wymagały w kolejnych dniach wprowadzenia ruchu wahadłowego. W
godzinach szczytu na tym
odcinku ruch będzie kierowany ręczenie, co pozwoli
dostosować przejezdność
w zależności od napływu
samochodów. Ale proszę
kierowców o uzbrojenie się
w cierpliwość. Tym bardziej,
że jesteśmy już po przetargu na remont kolejnego
odcinka DW 381, tym razem
w Głuszycy. Prawdopodobnie prace ruszą tam za około miesiąc i też będą tam
utrudnienia w ruchu – dodał
przedstawiciel DSDiK.
Robert Radczak

Ogród
sensoryczny
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu rozpoczęły się
prace związane z projektem „Ogród sensoryczny”,
realizowanym przy współudziale Funduszu Toyoty
„Dobre pomysły zmieniają
nasz świat”. Powstaje zmysłowy ogródek. Zamontowano ogrodzenie, pergolę
i donice, przygotowano
miejsce na „ścieżkę bosych
stóp”. Uczniowie w ramach
wiosennych
warsztatów
przyrodniczych
wysiali
pachnące zioła. Obserwują
jak z każdym dniem roślinki wzrastają coraz wyżej i
wyżej. Ogród pięknieje z
każdym dniem. Wyobraźnia
zaczyna działać. Z niecierpliwością wszyscy oczekują na
zakończenie prac montażowych i mocno kibicują naturze, by wszystkie rośliny się
przyjęły i zakwitły, ukazując
swe piękno i zachwycały
zapachem. Bo chyba nic tak
nie cieszy jak kontakt z naturą.
(RED)
REKLAMA

Edukacja włączająca, czyli szkoła
ogólnodostępna dla każdego ucznia.
Teoria i praktyka
23.05.2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
pod patronatem honorowym Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, odbyła się IV konferencja szkoleniowa
„Edukacja włączająca, czyli szkoła
ogólnodostępna dla każdego ucznia.
Teoria i praktyka”, zorganizowana
przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
szczególnie troszczy się o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W grupie tej są - między
innymi - dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Od września 2017 roku
wprowadzono szereg zmian prawnych,
przygotowano rozwiązania systemowe, korzystając z doświadczeń innych
państw po to, by zapewnić dzieciom
wszechstronny rozwój. Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności,
który uznaje, że przyczynami niepełnosprawności są, między innymi, tworzone
przez społeczeństwo bariery: społeczne,
ekonomiczne, prawne, organizacyjne.

A zatem społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób
do życia społecznego. Dla oświaty i dla
szkół oznacza to zniesienie wszelkich
barier mentalnych, psychologicznych,
edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
funkcjonowanie w szkole. Podnoszenie
jakości edukacji włączającej w szkołach
i placówkach systemu oświaty to jeden
z kierunków w polityce oświatowej państwa. Program konferencji uwzględniał
istotne kwestie związane z organizacją
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Uczestnikami konferencji
byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy oświaty.
Naukowe refleksje nad pedagogiką
inkluzji, czyli procesem włączania do
społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnością, przedstawiła
dr Małgorzata Rydzyńska - pracownik

naukowy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu. Gościem specjalnym konferencji była Ewa Materka - dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we
Wrocławiu, która okiem praktyka omówiła obowiązki szkoły w stosunku do
uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców. Monika Buj, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji

Edukacji Narodowej w Wałbrzychu zaprezentowała - na podstawie własnych,
długoletnich doświadczeń - zadania
nauczyciela wspomagającego, który
współorganizuje edukację uczniów niepełnosprawnych. Pracownicy poradni: Agnieszka Dąbkowska - logopeda,
Kamila Juś- rehabilitantka podzieliły
się doświadczeniami z pracy z dziećmi
objętymi wczesnym wspomaganiem
rozwoju na terenie placówki. Nowe
formy pomocy psychologiczno – peda-

gogicznej, obowiązujące od września
2017 roku oraz sposoby ich realizacji w
praktyce szkolnej przedstawione zostały przez Ewę Perlik – pedagoga poradni.
Regina Marciniak – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - omówiła założenia rządowego
programu „Za życiem”, którego poradnia jest wiodącym ośrodkiem tego programu. Naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów niepełnosprawnych, a
w szczególności uczniów z autyzmem
wychodzi Zespół Szkół im. Marii Curie
Skłodowskiej w Szczawnie – Zdroju,
który od września 2018 roku uruchamia dwa kierunki kształcenia: technik
informatyk oraz technik ochrony środowiska. Dyrektor szkoły Jolanta Ozimek
zaprosiła do składania podań wszystkich uczniów gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ze względu na niepełnosprawność ucznia z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera.
Poruszana podczas konferencji problematyka spotkała się dużym zainteresowaniem uczestników.
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Wyśpiewała nagrodę

Planeta Anna
Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, oddział Stowarzyszenia Współpracy
Polska – Wschód w Wałbrzychu oraz Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju
zapraszają 5 czerwca 2018
r. na godz. 19.00 na koncert pt. „Planeta Anna”
w wykonaniu laureatów i
gości VI Festiwalu Piosenki
Anny German „Eurydyka”
w Mińsku na Białorusi.
Na scenie szczawieńskiego teatru wystąpią:
- Polina Donskaya –
laureatka I miejsce w
kategorii od 26 lat,
- Jana Korniejczyk –
laureatka I miejsca w
kategorii od 15 – 25 lat,
- Bazil Mingaliow –
nagroda specjalna
organizatorów festiwalu
za twórczy wkład, solista
Teatr Opery i Baletu w
Mińsku,

- Julia Skurko - z Rakowa- Gran Prix III festiwalu
- Halina Sokolnik - Gran
Prix VI festiwalu, solistka
Państwowej Filharmonii.
Oprócz laureatów Festiwalu udział wezmą zaproszeni goście:
- Nadzieja Brońska laureatka I nagrody
Międzynarodowego
Festiwalu Pamięci Anny
German „Tańczące Eurydyki” w Zielonej Górze
(2007),
- zespól „WitaM”- laureat I nagrody Międzynarodowego Festiwalu im.
M. Konopnickiej,
- honorowy gość festiwalu, przewodniczący
jury VI Festiwalu, laureat
I nagrody Międzynarodowego Festiwalu
Pamięci Anny German

„Tańczące Eurydyki” w
Zielonej Górze 2006,
złoty głos Białorusi Piotr
Ejfimow.
Akompaniament:
- zespół instrumentalny
„Ars Longa” z Rakowalaureat wielu międzynarodowych festiwali,
- fortepian – Witalii
Alieszkewicz, Irena Afonina,
- duet gitarowy -Tatjana
Drobysz, Alex Dziusau,
Reżyser koncertów
- Marina Towarnicka.
Wszystkie utwory z repertuaru Anny German wykonane będą w językach:
polskim, rosyjskim, włoskim i niemieckim w oryginalnych aranżacjach.
(RED)

Wspaniały występ uczennicy Zespołu Szkół im. M.
Skłodowskiej – Curie w
Szczawnie – Zdroju w finale
ogólnopolskiego konkursu wokalnego. Julia Burnat
wróciła z Pułtuska z drugą
nagrodą!
W ubiegłym tygodniu
informowaliśmy, że stypendystka Uniwersyteckiej Szkoły
Kształcenia Indywidualnego
Julia Burnat z pierwszej klasy
artystycznej Liceum Ogólnokształcącego w im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju zakwalifikowała się
do finałowego etapu konkursu wokalnego.
- Julia stawiła się w mazowieckim miasteczku Pułtusk,
będącym miejscem urodzenia
Krzysztofa Klenczona, gdzie
stanęła do rywalizacji z uczestnikami przybyłymi z całej Polski. W urokliwym amfiteatrze
Domu Polonii zaśpiewała
piosenkę „Płoną góry, płoną
lasy” i zajęła II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar. Jest
to niewątpliwie duży sukces
naszej młodej wokalistki, gratulujemy Julii miejsca wśród
najlepszych w Polsce i czeka-

Julia Burnat na ławeczce z Krzysztofem Klenczonem.
my na dalsze wydarzenia z jej
udziałem, które tak pięknie
promują popularny „Ceramik”.
Przy okazji pobytu w Pułtusku
Julia Burnat zwiedziła wraz ze
swoją wychowawczynią Iwoną Czech Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – miejscowości odległej od Pułtuska
o zaledwie 30 km. Muzeum
znajduje się w zespole pałacowo-parkowym, w skład
którego wchodzą wspaniały
neogotycki pałac Krasińskich,
wybudowany w 1844 roku
przez Wincentego Krasińskie-

go i podarowany Zygmuntowi, jako siedziba ordynacji
opinogórskiej. Do kompleksu
muzealnego należy też oficyna dworska i dwór z pięknym
malarstwem polskim doby
romantyzmu i ekspozycją napoleońską. W samym Pułtusku
natomiast
obowiązkowo
robi się zdjęcie na ławeczce
z Krzysztofem Klenczonem –
relacjonuje Jolanta Ozimek,
dyrektor Zespołu Szkół im.
M. Skłodowskiej – Curie w
Szczawnie – Zdroju.
(GŁ)
REKLAMA

POMAGAMY W UZYSKANIU

KREDYTU
POŻYCZKI
0% prowizji
decyzja w 20 minut
wysoka przyznawalność!!!
ul. B. Chrobrego 2/1 w Wałbrzychu
793-793-005 lub 531-483-291
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Nasza Olga triumfuje
Stanisław
Michalik

Międzynarodowa Nagroda
Bookera to prestiżowe literackie wyróżnienie przyznawane
w Wielkiej Brytanii autorowi
najlepszej książki przetłumaczonej na język angielski. Już
samo znalezienie się w gronie
finalistów jest uważane za wielki zaszczyt. Główna nagroda w
wysokości 50 tys. funtów przeznaczona jest do podziału po
równo dla autora i tłumacza.
Oto co pisze o sobie laureatka tej nagrody:
- Czy dobrze robię, że opowiadam? Czy nie lepiej byłoby
spiąć umysł spinaczem, ściągnąć lejce i wyrażać się nie historiami, ale prostotą wykładu,
gdzie w zdaniu po zdaniu klaruje się jedna myśl, a w następnych paragrafach fastryguje się
ją z innymi. Mogłabym używać
cytatów i przepisów, mogłabym w porządku punktów czy
rozdziałów zawrzeć kwintesencje dowodzenia krok po kroku,
o co mi chodziło, weryfikowa-

łabym wcześniej postawioną
hipotezę i w końcu mogłabym
wywiesić argumenty, jak prześcieradła po nocy poślubnej,
na ludzki widok. Byłabym panią własnego tekstu, mogłabym uczciwie wziąć za niego
wierszówkę. A tak zgadzam się
na rolę akuszerki, ogrodniczki,
której zasługą jest co najwyżej
posianie i później nudne plewienie chwastów”.
Tak właśnie definiuje swoją
twórczość w króciutkim rozdziale „Opowieści do podróży”
autorka sławnej już powieści
„Bieguni”.
- Czy dobrze, że opowiadam? – pyta w swej książce
Olga Tokarczuk. Odpowiedź
na to pytanie przyniosło samo
życie.
Dziś czytam na stronach internetowych:
- Olga Tokarczuk została
laureatką prestiżowej literackiej Międzynarodowej Nagrody Bookera. Wyróżniono jej
powieść "Bieguni" ("Flights")
w tłumaczeniu Jennifer Croft,
pierwszą powieść polskiej autorki przełożoną na język angielski. "Bieguni" to róg obfitości wypełniony zachwytami. Ta
książka jest pełna energii, błyskotliwa, dowcipna, całkowicie

Zbiórka krwi
wciągająca - mówiła Lisa Appignanesi, przewodnicząca jury.
Gala rozdania nagród odbyła
się w londyńskim Victoria&Albert Museum. To ogromny
sukces polskiej pisarki i polskiej
literatury.
Olga Tokarczuk jest pierwszą Polką w historii, która
zdobyła brytyjską nagrodę. W
swoim krótkim wystąpieniu po
ogłoszeniu wyników przede
wszystkim gorąco dziękowała
swojej tłumaczce.
- Pracowała z niesamowitym poświęceniem - podkreślała Polka. - Jestem wprawdzie
pierwszą polską autorką nagrodzoną tym wyróżnieniem,
co sprawia, że jestem niesamowicie dumna, ale muszę też
przyznać, że nie wierzę w coś
takiego jak literatury narodowe. Literatura to coś więcej, to
żyjące stworzenie - mówiła.
Na koniec zdradziła też, że
ma na sobie te same kolczyki,
które kupiła pracując w 1987
roku, w czasach studenckich w
jednym z eleganckich londyńskich hoteli.
- Dziś wracam w tych kolczykach jako zdobywczyni nagrody Bookera - cieszyła się.
Właściwie w tym krótkim
komunikacie zamka się wszyst-

ko. Co ja „mały pisarczyk z
Głuszycy” mogę jeszcze sensownego dodać. Już parę razy
w felietonach do Tygodnika
DB 2010 i Radia Złote Przeboje
zdobywałem się na recenzje
Jej książek mając przeświadczenie, że jest to porywanie
się z motyką na słońce. Takich
książek Olgi Tokarczuk jak „Bieguni” czy „Księgi Jakubowe”
nie da się streścić. Przynajmniej
ja sobie tego nie wyobrażam.
W tych książkach każda z kartek jest kwintesencją myśli,
wrażeń i emocji wywołanych
lekturami innych książek, a
także własnych przemyśleń i
refleksji. A ponadto jest to napisane tak jak może to czynić
wybitny literat, artysta słowa i
mistrz intelektu, którego nie da
się prześcignąć. Najsensowniej
należałoby przedrukować całą
książkę. Ale tego nie potrzeba
robić, bo już to zrobiło Wydawnictwo Literackie z Krakowa w
2008 roku drukując, nagrodzoną później naszą polską nagrodą literacką „Nike”, Jej powieść
„Bieguni”, a także - jak się okazuje właśnie teraz, 10 lat później - brytyjska firma publikując
książkę w języku angielskim.
Mogę tylko dodać, że jestem tak samo jak tysiące Po-

laków interesujących się literaturą ogromnie uradowany
i wzruszony. Doczekaliśmy się
takiego zaszczytu, a to wyróżnienie spotkało naszą dobrą
znajomą z Krajanowa pod
Nową Rudą, byłą wałbrzyszankę, nie tak dawno goszczącą w Głuszycy i w zaprzyjaźnionej z Głuszycą czeskiej
Rokytnicy, z której to okazji
chętnie skorzystałem.
Cała Polska mówi i pisze
o tej nagrodzie. Olga Tokarczuk powróciła na pierwsze
miejsce prasowych i telewizyjnych newsów. Ale dziś
ta informacja pojawia się w
mediach całego świata. Nazwisko Olga Tokarczuk ma
odtąd rangę nie tylko krajową, ale światową. Coraz odważniej można w głębi duszy
pomyśleć o pojawieniu się Jej
nazwiska w gronie laureatów
nagrody Nobla. Ale o tym na
razie „cicho sza”, by nie wypłoszyć jurorów.
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.

Zapraszamy do udziału w
kolejnej zbiórce krwi w Świebodzicach. Mobilny krwiobus
zaparkuje przed ratuszem, krew
będzie można oddać w godz.
9.00-13.00. Dla wszystkich, którzy zechcą pojawić się w Rynku
i podzielić bezcennym lekiem –
będą niespodzianki.
(ABP)

Piknik i marsz
2 czerwca o godz. 14.00 w
parku miejskim w Świebodzicach odbędzie się piknik
z okazji Dnia Dziecka. Ale zanim zaczną się zabawy, skoki na
dmuchańcach i pokazy iluzjonisty, organizatorzy zachęcają
do wspólnego przemarszu ulicami miasta w Marszu dla Życia
i Rodziny. Zbiórka w Rynku o
godz. 13:15, a następnie ulicami Śródmieścia przemarsz do
Parku Miejskiego, by rozpocząć
festyn. Organizatorzy przygotowują mnóstwo fantastycznych
wydarzeń: zawody szachowe,
warsztaty kreatywne, zajęcia
sportowe, mega chińczyk –
czyli lubiana gra planszowa;
animacje ze sceny, szczudlarze,
bańki mydlane – i oczywiście
niesamowity pokaz iluzjonisty
Damiana Kościa, który zabierze
uczestników w świat iluzji i tajemnic.
(ABP)
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Zdrowie z konopi w Spiżarni
Masz dość wszechobecnej chemii w
produktach spożywczych? Szukasz
naturalnych kosmetyków i zdrowej
żywności? Odwiedź sklep „Spiżarnia” w Hali Targowej „Bazar” przy
ul. Hetmańskiej 82 na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu. – W naszym
sklepie jest duży wybór produktów
ekologicznych, między innymi miodów i produktów pszczelarskich, a
także wyrobów z konopi – podkreśla właściciel „Spiżarni”.
- W ostatnim czasie medycyna – akademicka i naturalna - coraz częściej
sięga po dobroczynne substancje zawarte w konopiach. Na rynku pojawiło się dużo produktów zawierających
w swoim składzie wyciągi z konopi. Są
to zarówno suplementy diety jak i kosmetyki. Trzeba oczywiście zaznaczyć,
że na Polskim rynku sprzedawane są
produkty wytwarzane na bazie konopi siewnej (Cannabis sativa), która jest
w naszym kraju legalna i nie ma działania psychoaktywnego (nie zawiera
THC w przeciwieństwie do konopi indyjskiej, a w zasadzie zawiera jedynie
mikroślady tej substancji - poniżej 0,2
%). Badania naukowe potwierdzają,
że wyciągi z konopi mają bardzo pozytywne skutki w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych. Konopie poma-

gają leczyć m.in. takie choroby jak: rak,
padaczka, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane,
zespół Tourette’a, autyzm, choroba
Crohna i inne stany zapalne jelit, nudności i wymioty, zespół utraty łaknienia i wyniszczenia, trądzik, łuszczyca,
zespół stresu pourazowego, nerwica,
psychoza, uzależnienie, bezsenność,
przewlekły ból: neuropatyczny, przerzutowy, zapalny, migrena, fibromialgia, toczeń, reumatoidalne zapalenie wielostawowe, cukrzyca typu II,
zapalenie tarczycy typu Hashimoto,
osteoporoza, działania niepożądane
związane z chemioterapią, wsparcie
radioterapii i chemioterapii, zespół
HIV-AIDS i utraty soli, stadia terminal-

ne choroby nowotworowej. W „Spiżarni” oferujemy duży wybór produktów
wytwarzanych na bazie konopi: olej
konopny, olej konopny z CBD (stężenie
5% a na zamówienie 10,15 i 30% CBD),
ziarno konopi, herbaty z konopi, mąka
z konopi, a także kosmetyki na bazie
konopi – wylicza właściciel „Spiżarni”.
Sklep ze zdrową żywnością „Spiżarnia”
znajduje się w Hali Targowej „Bazar” na
wałbrzyskim Podzamczu przy ul. Hetmańskiej 82 – stoisko nr 3. W jednym
miejscu można kupić także: prawdziwy chleb, wędliny i sery bez chemii,
ekologiczne jajka od szczęśliwych kur,
naturalne śmietany i masło, przyprawy
bez chemii, soki, oleje, mąki i kasze,
mleko zbożowe, żywność bezglutenową, zdrowe słodycze, naturalne kosmetyki, suplementy i wiele innych.
Sklep czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00-17.00, a w soboty w godzinach 9.00-14.00. Można
się także skontaktować telefonicznie
pod numerem 605 570 035 oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
szymonzakrawacz@gmail.com.
– Na każdego kto polubi profil „Spiżarni” na Facebooku czeka jednorazowy
rabat w wysokości 5 procent. Z rabatu
można skorzystać do końca czerwca
2018 r. – dodaje Szymon Zakrawacz.
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Pomagaj i ratuj
Prawdziwie wiosenna,
słoneczna pogoda, towarzyszyła VII Festynowi
Rodzinnemu, organizowanemu tradycyjnie przez Publiczną Szkołę Podstawową
nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi na wałbrzyskim Podzamczu. Jak zwykle festyn
odbył się pod hasłem „Pomagaj i ratuj”.
Pożytecznym
punktem
programu imprezy, był pokaz działania służb ratowniczych, które przekazywały
praktyczną wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
Rodzice i uczniowie mogli samodzielnie wykonać na fantomach masaż serca i sztuczne oddychanie. Atrakcją dla
uczestników była możliwość
zapoznania się z wnętrzem
karetki pogotowia, wozu
strażackiego, policyjnego, a
nawet quada będącego własnością GOPR, a także kontakt
z funkcjonariuszami straży
miejskiej.
W sposób wyjątkowo udany wpisało się w tym roku w
charakter festynu podsumowanie szkolnej akcji dotyczącej profilaktyki jamy ustnej
oraz wręczenie nagród dla
laureatów konkursu plastycz-

REKLAMA

Malowanie porcelany.
nego „Mój piękny uśmiech”.
W akcję, oprócz dyrekcji placówki, zaangażowała się Rada
Wspólnoty
Samorządowej
Podzamcze, a także dr Iwona Świętkowska, która już
wcześniej nawiązała kontakt
z uczniami tej szkoły, zapoznając ich z zagadnieniami
stomatologicznymi. Przy okazji dokonano także bilansu innych, licznych projektów re-

alizowanych w szkole w ciągu
roku, a cenne upominki otrzymali zwycięzcy konkursu dotyczącego ruchu drogowego.
Z kolei Stowarzyszenie „Świat
bez barier” zorganizowało
licytację prac plastycznych,
z której dochód przeznaczony zostanie na potrzeby
wałbrzyskiego hospicjum, a
na stoiskach artystyczno-plastycznych, pod opieką mam
REKLAMA

Złota Rybaczówka
WKRÓTCE OTWARCIE
smażalni ryb w Gorcach

Menu dla fanów zdrowej żywności
PSTRĄGI ORAZ INNE RYBY
SŁODKOWODNE I MORSKIE
Wiele atrakcji dla każdego
Szczegóły wkrótce!

z tutejszej rady rodziców i nauczycieli, dzieci pod szyldem
„Porcelana Kristoff” lepiły wykonane przez siebie naczynia
z masy ceramicznej oraz dekorowały filiżanki i talerzyki.
Festyn stał też pod znakiem
licznych gier i zabaw sportowych, prowadzonych przez
harcerzy i rodziców.
Przed przykrymi skutkami upału chroniły uczestników festynu kurtyny wodne
utworzone przez strażaków
oraz konsumpcja na bieżąco
nalewanej wody ze świeżą
miętą i owocami egzotycznymi. W sposób specjalny
kurtynami
potraktowano
młodych zawodników z zespołu Miners Wałbrzych, którzy przybliżyli obecnym zasady gry w futbol amerykański.
Trenerzy zapowiedzieli, że
planują założenie drużyny
dla najmłodszych adeptów
tej dyscypliny.
Przez cały czas trwania
festynu, nie zabrakło dobrej
muzyki, również tej opracowanej przez szkolny chór.
Działało wiele atrakcyjnych
stoisk, jak chociażby z ciastem, herbatą, kawą i watą
cukrową. Jeśli ktoś podejrzewał, że przesadził ze
słodkościami, mógł sprawdzić poziom cukru we krwi i
dokonać pomiaru ciśnienia,
a także zasięgnąć porady lekarskiej i otrzymać odznakę
„Dzielnego pacjenta”.
- Wszystko, łącznie z pogodą, udało się znakomicie
dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób oraz zaprzyjaźnionych firm, a festyn z jego
urozmaiconym programem
będzie zapewne długo wspominany przez jego uczestników – podsumowała dyrektor
PSP nr 26 Bożena Kruszyńska.
(A.Bas.)

Jaworowi ludzie
poszli w świat

Wielki
zainteresowaniem czytelników cieszyła
się promocja nowej książki
Joanny Żak – Bucholc „Jaworowi ludzie”, której premiera odbyła się 28 maja
2018 r. w zamku Książ w
Wałbrzychu. Doskonała powieść z czasów panowania
księcia Bolka II Świdnickiego jest już w sprzedaży.
Joannie Żak- Bucholc w
spotkaniu z czytelnikami towarzyszyli: Kama Karst, która
przygotowała ilustracje do
powieści; Witold Podedworny z Oficyny Wydawniczej
Atut we Wrocławiu (wydawca
książki); dr Artur Boguszewicz
z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aktor
Ryszard Węgrzyn z Teatru
Dramatycznego im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu. Wśród publiczności nie
zabrakło prezydent Świdnicy
Beaty Moskal – Słaniewskiej,
która - obok prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja –
jest patronem „Jaworowych
ludzi”, posłanki na Sejm RP
Agnieszki Kołacz – Leszczyń-

skiej, przedstawicieli gmin
Aglomeracji
Wałbrzyskiej,
instytucji kultury oraz licznej
grupy wielbicieli talentu Joanny Żak – Bucholc i dobrej
literatury.
Opowieści autorki książki o kulisach powstania jej
najnowszego dzieła przeplatane były fragmentami „Jaworowych ludzi” czytanymi
przez Ryszarda Węgrzyna
oraz ciekawym wykładem dr
Artura Boguszewicza na temat badań archeologicznych
prowadzonych na dolnośląskich zamkach piastowskich.
Po części oficjalnej czytelnicy
ustawili się w kolejce po autograf pisarki, a potem w kuluarach toczyły się rozmowy na
tematy nie tylko związane z
„Jaworowymi ludźmi”.
Powieść „Jaworowi ludzie”
będzie dostępna na stronie
wydawcy http://www.atut.
ig.pl/ oraz w sieciach księgarni ogólnopolskich i większości sklepów internetowych:
http://www.azymut.pl/,
https://bonito.pl/ i https://
www.olesiejuk.pl/.
(RED)
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Szansa na oczekiwaną dyskusję o mieście
Władza w Wałbrzychu po
kompromitacji politycznej
Platformy Obywatelskiej w
2010 roku związanej z procederem kupowania głosów wyborczych pozostała
jednak w rękach tego samego środowiska. Stało się to
wskutek skutecznego manewru Grzegorza Schetyny
zamiany zgranych twarzy
liderów partyjnych na świeżą postać popularnego kardiologa - menedżera związanego dotąd najbardziej z
zagadnieniem restrukturyzacji służby zdrowia.
Roman Szełemej dzięki
swojej determinacji szybko
zwasalizował lokalnych działaczy PO i starszą generację
SLD. Narzucił swoją narrację
i kierując się pijarowskim instynktem umiał jednocześnie
prowadzić Orszak Trzech Króli
i obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz desygnować na
ważne stanowiska ikony postPZPRowskiej lewicy.
Bezsprzecznie siedem lat
rządów Romana Szełemeja w
mieście to czas wielu inwestycji drogowych, budowy kilku
żłobków i utworzenia tzw.
Aglomeracji
Wałbrzyskiej,

która pozwoliła mu wyjść
poza ograniczone ramy
średniego jednak miasta
i realizować ambicję na
poziomie ponadgminnym. Jego główny sukces czyli przywrócenie
miastu statusu powiatu
dał Wałbrzychowi możliwość zwiększania zadłużenia i dalszego rolowania zobowiązań.
Ale jest i druga strona medalu. Mieszkańcy
przyzwyczaili się do tego,
że nic nie dzieje się w
Wałbrzychu bez prezydenta. To nawet dzięki
niemu będzie budowana
obwodnica zachodnia, chociaż przyznanie ogromnej
dotacji 300 mln zł było w pełni uznaniową decyzją rządu
Prawa i Sprawiedliwości, który musiał wybierać spośród
wielu potrzebnych inwestycji
w kraju. To ponoć prezydent
załatwiał dla Polski środki
unijne w Brukseli chociaż
kurtuazyjne przyjęcie przez
Christophera Todda w marcu
tego roku miało skalę, o której
nie warto mówić w kategoriach poważnej dyplomacji.
Miasto kierowane silną
ręką przez jedną osobę tak

mocno dominującą nad otoczeniem wcześniej czy później przestaje być areną dyskusji. Od wielu lat posiedzenia
Rady Miejskiej Wałbrzycha to
teatry jednego aktora. Ważna
jest tylko pierwsza prezentacja - przedstawienie działań
przez prezydenta, a spory radnych nad kolejnymi uchwałami mają już charakter krótkich
i nieciekawych rytuałów.
Kiedy prezydent zaczynał
swoją urzędniczą misję powołał kilka rad społecznych.
Do spraw gospodarczych,
młodzieży, seniorów itd. Nie
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.

mam pojęcia czy działają one
w ukryciu, czy zostały wygaszone. Najwyraźniej w Wałbrzychu organy konsultacyjne już nie są potrzebne. Wizja
jest jedna, jasna i konkretna.
Jest wódz i jego prawie anonimowa drużyna. Ale przecież
nie tak powinien działać miejski samorząd!
Po kilku latach zauroczeniem silnym prezydentem
mieszkańcy powinni ochłonąć i zobaczyć jak wiele
historii zaczyna przybierać
kształt protezy lub groteski.
Wymyślone w tym roku Święto Miasta obchodzone w formie gali 25 maja prawie jedynie w gronie prezydenckich
radnych i szefów miejskich
instytucji to przykład jak bardzo taka władza odrywa się
od obywateli.
Dlatego tak ważne są jesienne wybory prezydenckie.
Cztery lata temu urzędujący
prezydent unikał udziału w
debatach, wolał występować
jako solista na bilbordach i
w spotach wyborczych. Nie
pojawił się w debacie telewizyjnej transmitowanej na
żywo przez TVP Wrocław.
Może w tym roku będzie
inaczej? Zgłoszony oficjalnie
kandydat Prawa i Sprawiedliwości – doświadczony prawnik z ładną solidarnościową
kartą – Ireneusz Zyska daje
nadzieję na zwarcie wyborcze uczciwe i rzetelne, ale
jednocześnie bardzo rzeczowe i całkowicie na serio. Najbliższe miesiące w Wałbrzychu to konieczna dyskusja o
kształcie lokalnej demokracji,
pozycji rady miejskiej, roli
organizacji pozarządowych i
mediów. Na temat zagospodarowania przestrzennego,
edukacji i kondycji instytucji
kultury.
Dlatego tych, których bardziej martwi to, że jest więcej
niż jeden kandydat na prezydenta, że kandydat PiS na
prezydenta Wałbrzycha jest
ze Świebodzic a nie np. ze
Szczawienka, że opozycja ma
odwagę podjąć się rywalizacji, proszę aby zamiast hejtu
pomogli uruchomić miejską
debatę.
dr Piotr Sosiński
mieszkaniec wałbrzyskiego
Podzamcza,
radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego

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.

REKLAMA

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

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

Tel. 606 478 000

Absolutorium
dla burmistrza
28.05.2018 r. Burmistrz
Boguszowa-Gorc Waldemar
Kujawa otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc
Podczas sesji absolutoryjnej radni ocenili politykę
finansową Gminy Boguszów
Gorce prowadzoną w roku
2017. Przed przystąpieniem
do głosowania, miejscy raj-

cy zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Boguszowa
– Gorc oraz pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu. Za udzieleniem absolutorium głosowało dwunastu
radnych, jeden był przeciwko,
a jeden radny wstrzymał się
od głosu.
(JFC)

Mają wiedzę
W Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Czarnym Borze odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Dolnym Śląsku, którego
organizatorem jest Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze.
Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży
gimnazjalnej województwa
dolnośląskiego wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska, a także rozwijanie
zainteresowania „małą ojczyzną” i kształtowanie postaw
lokalnego patriotyzmu. Wśród
przybyłych gości byli: Bartłomiej Grzegorczyk – Kierownik
Placówki Terenowej KRUS w
Wałbrzychu, Adam Górecki –
Wójt Gminy Czarny Bór oraz
Dorota Kaziuk – przewodnicząca szkolnej rady rodziców.
Do zmagań zgłosiły się 4
szkoły, które wystawiły dru-

żyny dwuosobowe: Publiczne Gimnazjum z Krzeszowa,
Gimnazjum z Zespołu Szkół
Samorządowych w Boguszowie – Gorcach, Gimnazjum z
Kamiennej Góry oraz gospodarze – Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym
Borze. Konkurs składał się z
5 konkurencji. Dodatkowo
uczestnicy mieli wykonać
plakat dotyczący wybranego
zabytku architektury lub sztuki na Dolnym Śląsku. Pytania
miały formę tekstową i otwartą, za które drużyny otrzymywały punkty.
Po wyrównanej walce
zwycięzcami okazało się Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa
– Gorc. Wszyscy Uczestnicy
zostali obdarowani cennymi
nagrodami wręczonymi przez
wójta Adama Góreckiego oraz
Bartłomieja Grzegorczyka.
(RED)
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Bezpłatna komunikacja

Dzień Dziecka
w Głuszycy
Zabawy z animatorami,
duże bańki mydlane, dmuchańce, Bajeczna Wioska
Zabaw, konkursy, teatrzyk
dla najmłodszych oraz rozgrywki sportowe to tylko
niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji tegorocznego Dnia Dziecka w Głuszycy.
Organizatorzy
zapraszają
dzieci i młodzież do wspólnej zabawy w poniedziałek, 4
czerwca o godz. 9.00, na boisko sportowe przy ul. Dolnej
w Głuszycy. Organizatorami
Dnia Dziecka są głuszyckie
instytucje: Centrum Kultury – MBP, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa
nr 3, Gimnazjum Publiczne,
Przedszkole Samorządowe
oraz Stowarzyszenie Pomoc
Dziecku w Głuszycy. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem burmistrza Głuszycy Romana Głoda
i jest współfinansowane w
ramach projektu socjalnego
„Mój dom – bezpieczny dom
- dom bez przemocy” edycja II oraz ze środków Gminy
Głuszyca i Powiatu Wałbrzyskiego.
(SJ)

- „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” to projekt,
na realizację którego Gmina
Głuszyca otrzymała prawie
2,5 mln zł dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014- 2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej
– informuje burmistrz Roman Głód.
Projekt zakłada budowę
nowoczesnego
centrum,
składającego się - oprócz
wiaty przystankowej i zatoki
autobusowej - m.in. z parkingu, miejsc postojowych
dla rowerów, motorowerów
i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią
oraz toalet miejskich. Teren
inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum zlokalizowane
będzie na największym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym – w okolicach obecnego
przystanku pomiędzy ulicami
Pionierów i Łukasiewicza i w
pobliżu powstającej obecnie
krytej pływalni Delfinek.
W ramach projektu zostaną
zakupione dwa autobusy nisko-

emisyjne, dzięki którym głuszyczanie i turyści odwiedzający
Głuszycę będą mogli skorzystać
z bezpłatnej komunikacji zbiorowej. Zakup autobusów planowany jest w bieżącym roku.
Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem
Centrum Przesiadkowego nastąpi w roku 2019.
W Gminie Głuszyca jest już
kilka kursów busów, którymi
można bezpłatnie odjechać
z Grzmiącej i Łomnicy. Pomysł bezpłatnej komunikacji

Noc bibliotek

gminnej, za sprawą zakupu
przez gminę dwóch autobusów niskopodłogowych, będzie dalej rozwijany.
- Autobusy mogące pomieścić 50 osób będą dowozić mieszkańców i turystów
z wiosek na terenie naszej
gminy do Centrum Przesiadkowego w Głuszycy, skąd
będzie można kontynuować
podróż autobusem linii nr 5
lub pociągami Kolei Dolnośląskich. Rozkład jazdy autobusów dostosowany będzie

do czasu dojazdu pracowników do miejsc zatrudnienia.
Ponadto bezpłatna komunikacja gminna obowiązywać
będzie także w dni wolne od
pracy – dodaje Roman Głód.
Zakupione przez gminę
autobusy zostaną przekazane na podstawie umowy
wybranemu operatorowi. Dodatkowo firma dysponować
będzie busem, który będzie
dojeżdżał w trudno dostępne
miejsca na terenie gminy.

7 czerwca o godz. 17.00
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy zaprasza na projekcję filmu pt. „Tarapaty”
w reżyserii Marty Karwowskiej. Projekcja filmu możliwa jest dzięki uczestnictwu
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w krajowej nocy bibliotek.
A tegoroczna noc bibliotek
odbędzie się pod hasłem
„RzeczpospoCzyta” i rozpocznie się 9 czerwca o godz.
18:00, a zakończy 10 czerwca
o godz. 8:00. W programie
m. in. gry i zabawy literackie,
zabawy z klaunami Klarą i Patrykiem, konkursy, wizyta tajemniczych gości, poczęstunek, niespodzianki. Głuszycka
edycja imprezy adresowana
jest do dzieci w wieku 8-12
lat. Zgłoszenia dziecka mogą
dokonać rodzice lub opiekunowie prawni do 5 czerwca
do godz. 17.00 w siedzibie
biblioteki (Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26, parter). Ilość
miejsc ograniczona. Więcej
informacji pod nr tel. 74 84 56
334 wew. 12.

(SJ)

(SJ)
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Pogarda plus
Andrzej
Basiński

Obserwując poczynania
ludzi na tzw. świeczniku,
zamierzałem napisać felieton, w którym do każdego
z usilnie pracujących codziennie na opinię o naszym
kraju, na zasadzie przekory
dobrałbym określające ich
miano. Lista była długa, ale
w końcu ograniczyłem się
tylko do kilku nazwisk absolutnej czołówki. Dla jej
liderki Krystyny Pawłowicz
zarezerwowałem określenia „wodospad miłości”,
„krynica mądrości” i „zdrój
prawa”, dla kolejnej postaci
bijącej wszelkie rekordy Stanisława Pięty -„gejzer intelektu”, „strumień empatii”
i „głębia idei”, dla Ryszarda
Terleckiego - „erupcja serdeczności i dobrej woli”,
dla Marka Kuchcińskiego
- „źródło sprawiedliwości,
odwagi i otwartości” oraz
„fontanna wolności”, dla
Bernadety Krynickiej - „oaza
wyrozumiałości”, a dla Jacka Żalka - „nieskończoność
dobrego smaku”. Chciałem

pożonglować tymi określeniami i szerzej zająć się
wspomnianymi „tuzami”,
ale po namyśle uznałem,
że nie sposób dalej profanować i stawiać na głowie
godne szacunku wyróżniki
cech
osobowościowych,
przynależne
rzeczywistej
elicie, moralnej i intelektualnej oraz jednostkom autentycznie znamienitym. Poza
tym dla wielu Czytelników
byłby to śmiech przez łzy, a
niektórym może i nóż w kieszeni by się otworzył, więc
nie ma co ryzykować. Zauważyliście zapewne, że nie
zająłem się tu jeszcze jedną
osobą, ale gromadzi ona,
jak w soczewce, wszystkie
wymienione z przymrużeniem oka cechy, a poza tym
– szkoda dla niej słów.
Zatem dość! Ludzie, którym naprawdę leży na sercu dobro kraju, doskonale
wiedzą, że określenia, które należy wymieniać przy
wielu osobnikach obozu
władzy, to, m.in. : ocean
chamstwa, nieznany w najnowszej historii Polski, nieskończoność głupoty oraz
bezmiar buty i pogardy. Ta
ostatnia szczególnie trafnie odnosi się do całego
tabunu twórców „dobrej
zmiany”, poniżając i upoka-

rzając współobywateli (np.
„mordy zdradzieckie”, „komuniści i złodzieje”, „drugi
sort”). Ci od nieszczęsnej
„dobrej (ha, ha!) zmiany” lubują się aż do bólu i mdłości
dodawaniem „plusów” niemal do wszystkiego. Zatem
uzmysłówmy im, że chodzi
także o wszechobecne od
ponad dwóch lat: pazerność
plus, kłamstwa plus, nepotyzm i kumoterstwo plus,
bezkarność plus. Jak również o dyplomatołków plus,
którzy swoim karygodnym
nieuctwem plus i uporem
plus skutecznie wyrzucili
Polskę na margines nie tylko europejskiej wspólnoty i
narazili na śmieszność, która
może być niwelowana latami... Osobne zagadnienie,
to patriotyczne wzmożenie
plus, a właściwie obłęd plus
związany z nienormalnie
pojętym, wściekłym patriotyzmem, hołubieniem przez
rządzących
pospolitych
bandziorów, umieszczających polskie symbole na
łysych pałach, torsach i tyłkach, wyjących oraz grożących innym śmiercią. Groźny kretynizm plus, ot, co.
Z dużym dystansem traktuję wszelkie sondaże, w
tym te mówiące o poparciu
dla ugrupowań politycz-

nych. Często opierają się
na nadużyciach i fałszywej
metodologii badań. Ale jeśli niektóre z nich są bliskie
prawdy, to okaże się, że tzw.
twardy elektorat obecnie
tkwiących u władzy, poparł
upokarzanie przez nią osób
niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów! To ewidentny
przykład stoczenia się w
niskie rejony moralne całości lub znacznej części
wyborców tej władzy. Pogonić inwalidów? Jesteśmy
za! Chodzi o najsłabszych?
Tym gorzej dla nich! Czy
tak reagują empatyczni
obywatele, czy barbarzyńcy? O słupkach (poparcia)
wstydu już kiedyś pisałem.
Dramat ludzi poszkodowanych przez los, a także
towarzyszących im o każdej porze dnia opiekunów
przypomniał, że o polskiej
codzienności i przyszłości
zaczynają decydować grupy gotowe zawsze poprzeć
każde świństwo swoich
politycznych idoli, w imię
jakiejś bliżej nieokreślonej zemsty i zaspokojenia
swoich chorych ciągot. To
ludzie zaskorupiali w czarnym oglądzie świata i rzekomych krzywd, z których
guru ma ich wybawić. Nie
ma takiej kompromitacji

władzy i takiej afery, która
otrzeźwiłaby jego wyznawców (tak, wyznawców), nawet bezwstydnie kasowane
wysokie premie. Dla tego
elektoratu, hamulcowego
wszelkiej przyzwoitości, liczy się przede wszystkim
skuteczna przemoc i brutalna siła jego wodzów.
Wyjątkowa buta i bezczelność, wsparta nieprawdopodobnym
lizusostwem
giermków, temu ludowi
imponują. Pogarda plus, ten
swoisty znak firmowy obecnej władzy, ściąga Polskę do
cywilizacyjnego parteru.
Walczmy z tą chorobą,
na ile kogo stać i pokazujmy miejsce nią zainfekowanych na śmietniku historii.
Oprócz ludzi złych i ogłupiałych, są jeszcze w naszym
kraju odpowiedzialni Obywatele, pisani dużą literą. W
nich nadzieja, że kraj między Odrą a Bugiem wróci
do rodziny państw godnych
szacunku i naśladowania.
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.

112 urodziny
wieży
Lubisz piesze, górskie wędrówki? Uwielbiasz śpiewać
i relaksować się podczas
marszu? Już w sobotę, 26
maja o godzinie 19:00 na
szczycie Wielkiej Sowy będzie zabawa specjalnie dla
Ciebie! 112 urodziny wieży na
Wielkiej Sowie, to doskonała okazja, by miło i aktywnie
spędzić weekend. Z uwagi na
zagrożenie pożarowe, pokaz
sztucznych ogni nie odbędzie
się.
(RED)

Dzień rodzinny
Dmuchane zjeżdżalnie, animacje z klaunami czy słodkie przekąski serwowane
przez Wójta Gminy Walim
Adama Hausmana? W sobotę 26 maja, od 15.00 w Parku
Jordanowskim w Walimiu na
wszystkich czeka moc atrakcji
i każdy będzie mógł wybrać
coś dla siebie. Przewidziane
są gry i zajęcia, w które włączyć się będą mogły całe rodziny. Nie zabraknie również
czegoś dla wszystkich spragnionych tańca - już od godz.
18.30 rozpocznie się wspaniała zabawa z Zespołem 100%.
(RED)
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Pożyteczna zabawa

Organizatorzy festynu przygotowali wiele atrakcji.
Na placu zabaw na terenie przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
w Jedlinie-Zdroju odbył się
Odpust Trójcy Świętej i obfitujący w wiele atrakcji festyn parafialny.
Warto zaznaczyć, że była
to już siedemnasta odsłona
tej cyklicznej, rozpoczętej w
2002 roku akcji. Celem festynu była integracja mieszkańców i przybyłych do miasta
gości, wspólna zabawa, a

Jedlińska Szkoła
Talentów

Uzdrowiskowe
atrakcje

także zbiórka środków na
remont zabytkowej świątyni
przy ulicy Jana Pawła II. Nie
zabrakło gier, zabaw, animacji i niespodzianek nie tylko
dla najmłodszych, kiermaszu,
loterii fantowej, ciast, domowych wypieków, potraw z
grilla, dziczyzny, występów
artystycznych, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, muzyki i przede wszystkim dobrej, wspólnej zabawy.
(KS)

W długi weekend warto wybrać się do jedliny-Zdroju, by skorzystać z jej
atrakcji rekreacyjnych i turystycznych.
Gwarancją udanej zabawy
jest z pewnością moc atrakcji w Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju, gdzie do dyspozycji
są: tor saneczkowy, zjazd na
pontonie, karuzela rotondo,
hulajnoga i deskorolka górska. W parku linowym są do
wyboru trasy zróżnicowane pod względem poziomu
trudności: „Maluch”, „Junior”,
„Standard”, „Extremum”, „Tyrolka” oraz wieża wspinaczko-

Widok z Jałowca.

wa. W kompleksie Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej można
poigrać w bule, poszaleć w
skateparku, a najmłodsi mogą
bezpiecznie jeździć na rowerach, rolkach, czy wrotkach na
bezpiecznej ścieżce. Do dyspozycji są także place zabaw
i siłownie plenerowe.
Można również wybrać się
na wycieczki piesze i rowerowe. Warto wspiąć się na górę
Jałowiec, na której zamontowana jest platforma widokowa,
z której rozciąga się przepiękny
widok miedzy innymi na Góry
Sowie, a następnie pójść na
wieżę widokową na Borowej.
(RED)

Zajęcia plastyczne w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
W Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju odbywa się
szereg ciekawych zajęć i
warsztatów. Każdy znajdzie
coś dla siebie, niezależnie
od wieku, a w nich uczestnictwo jest bezpłatne.
Zajęcia odbywają się w
ramach Jedlińskiej Szkoły
Talentów. Są to między innymi warsztaty wokalne,
podczas których uczestnicy
uczą się śpiewu, warsztaty
muzyczne, skierowane do
instrumentalistów, chcących
zgłębić tajniki gry na gitarze,

keyboardzie czy perkusji, są
zajęcia obejmujące różnego
rodzaju sztuki plastyczne, jest
zumba, akademia rękodzieła,
badminton, prężnie działa
klub gier strategicznych, koło
odkrywców przyrody, a dla
miłośników sportu są biegi z
olimpijczykiem - Romanem
Magdziarczykiem. Jedlińska
Szkoła Talentów funkcjonuje
od września do czerwca, ale
każdy zainteresowany może
w dowolnym momencie dołączyć do zajęć i warsztatów.
(LS)
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Zatrudnię pracowników na stanowiska:
- kierowca, transport do 3,5 t - Polska, Czechy, Niemcy
- pracownika do produkcji siatek moskitierowych

Kupiê zegarki

(mogą być emeryci lub renciści)
BMR Sp. z o.o. Tel. 887 488 001

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

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

Nowe kursy:

4.06. Wałbrzych • 5.06. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

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

tel.: 791 87 34 77

Symetryści i pełna micha
Janusz
Bartkiewicz

Symetryści to ci, którzy zachowują jednakowy
dystans do sprawującego
faktyczną
niepodzielną
władzę PiS (bo partie Gowina i Ziobry, to jedynie tzw.
przystawki), jak i do będącej obecnie w opozycji PO,
widząc w aktualnych i byłych rządach zarówno ich
zalety, jak i wady. Jestem
symetrystą, bo doskonale
zdaję sobie sprawę z tego,
że obie te formacje mają
tożsamy rodowód, a ponadto w mojej pamięci zapadło
wszelkie zło, jakie wczasach
swych rządów uczyniła
Platforma, co powodowało, że w tamtym czasie na
łamach Tygodnika DB 2010
pisałem, że nie ma takiej
dziedziny w życiu politycznym i społecznym, gdzie
po naciśnięciu nie wypływa
cuchnąca maź. Dzisiaj więc
nie muszę nikomu podawać
konkretnych przykładów na
to, kto i jak w tamtym czasie
„kradł”, bo każdy dowody
na to znajdzie na przykład
w internecie, w którym nic
nie ginie. Jednakowoż fakt,
że za czasów PO działy się
złe i okropne rzeczy, nie
powoduje tego, że złych (a
nawet gorszych) rzeczy nie
dostrzegam w tym, co obecnie wyczynia PiS, w którym
autorytarną władzę spra-

wuje poseł i prezes Jarosław
Kaczyński. Zresztą różni się
on od Donalda Tuska tylko
tym, że nie pełni żadnej oficjalnej władzy publicznej,
natomiast D. Tusk poczynania władzy, jako premier
polskiego rządu, firmował
własnym nazwiskiem. I dlatego obecnie rządzący nieustannie szukają na niego
wszelkiego rodzaju haków,
pozwalających im zaciągnąć go przed Trybunał
Stanu. Posłowi Jarosławowi
Kaczyńskiemu, kiedy przyjdzie czas upadku rządów
PiS, mówiąc bardzo kolokwialnie, będą mogli „naskoczyć”, bo oficjalnie nie
podejmował żadnych decyzji o charakterze państwowym, albowiem nie miał do
tego żadnych uprawnień.
A to, że jego wierni akolici
łamali wszelkie uchwalone
wcześniej w Polsce prawa,
obciążać będzie ich, a nie
prezesa Jarosława. I to w
zasadzie jest jedyną różnicą.
Dzisiejsza
Platforma
Obywatelska obciąża PiS
wszelkim złem, tak jakby
faktycznie nie pamiętała,
że w wielu sprawach była
tego zła prapoczątkiem, a
w innych przypadkach jego
współautorem. Ja to rozumiem, bo zdaję sobie sprawę, że w wojnie politycznej
walczący zawsze mają bardzo krótką pamięć, natomiast całe składy towarowe
wszelakich obietnic, bo zarówno jednym jak i drugim
zapadły zapewne bardzo
głęboko słowa pisowskiego barda, że „ciemny lud

wszystko kupi”. Ja pamięć
mam dobrą i „ciemniakiem”
nie jestem, więc widząc w
działaniach obecnej władzy
wszelkie nieprawości, często wprost haniebne, nie
dam się uwieść „słowiczym
trelom” i „krokodylim łzom”
Grzegorza Schetyny, który
pospołu np. z Andrzejem
Rzeplińskim szaty rozdziera nad złamanym przez PiS
systemem trójpodziału władzy i łamaniem wszelkich
konstytucyjnych zasad naszego państwa. A kto pierwszy wyrzucił do kosza fundamentalne prawa demokracji
zapisane w Konstytucji RP?
Prawo zakazujące stosowania odpowiedzialności zbiorowej, zasady gwarantujące
każdemu obywatelowi równe prawa do sprawiedliwego sądu, prawo poszanowania i nienaruszania słusznie
nabytych uprawnień emerytalnych i rentowych, czy
wreszcie obowiązek takiego postępowania, aby nie
zostało naruszone zaufanie
obywatela do własnego
państwa. Widać Grzegorz
Schetyna i Andrzej Rzepliński nie chcą pamiętać,
co Platforma Obywatelska
wspólnie z Trybunałem
Konstytucyjnym z tymi prawami w 2008 roku uczyniła,
okradając funkcjonariuszy
służb mundurowych ze
sporej części należnych im
emerytur i rent. Ja, i nie tylko ja, o tym pamiętam.
Pamiętam też, że to PO
w czasach kiedy rządziła,
uziemiła w sejmowej „zamrażarce” projekt ustawy li-

beralizujący prawo do przerywania ciąży. Pamiętam,
że to zdaniem PO państwo
nie powinno być zobowiązane do zapobiegania i
zwalczania przemocy, przez
co w 2011 roku zgłosiła zastrzeżenia do artykułu 21
Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy
domowej, gwarantującego
udzielenie państwowej pomocy w składaniu indywidualnych lub zbiorowych
skarg przez ofiary tejże przemocy. Drażni mnie obecne
wołanie PO o konieczności
zlikwidowania CBA i IPN,
w sytuacji kiedy to ta partia polityczna organa takie
wspólnie z PiS powołała,
a kiedy w 2007 roku sama
przejęła władzę, to przez
dwa lata trzymała Mariusza
Kamińskiego na stanowisku
szefa CBA. Tego samego,
który uniknął odpowiedzialności karnej za czyny
popełnione w tym czasie,
tylko dlatego, że prezydent
Andrzej Duda go ułaskawił,
kiedy sąd nawet nie zdążył
zakończyć procesu karnego.
Pamiętam doskonale, że to
Minister Obrony Narodowej
z czasów rządu PO wprowadził w wojsku zasady tzw.
dekomunizacji, nie tylko
wyrzucając ze służby wielu
oficerów z peerelowskim
rodowodem, ale także – w
haniebny sposób – odmawiając im honorowej asysty podczas pogrzebowych
ceremonii. To właśnie tylko
dzięki PO obecny minister
sprawiedliwości i proku-

rator generalny uniknął
odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu, przez
co dzisiaj może wyczyniać z
polską praworządnością, co
mu się tylko zamarzy.
Kiedy kilka lat temu, w
czasie trwającej wówczas
kampanii wyborczej, wskazywałem na to wszystko,
zostałem przez niektórych
moich znajomych okrzyknięty wręcz odszczepieńcem i zwolennikiem PiS,
ponieważ
nawoływałem,
aby nie dać się nabrać na
piękne słówka Platformy i
głosować na SLD, którego
obecność w parlamencie
stanowiła poważny zawór
bezpieczeństwa, chroniący
nas przed politycznym szaleństwem nie tylko PiS, ale
również i Platformy, która w
zasadzie „obywatelska” stała się już tylko z nazwy. Niestety, zbyt wielu uwierzyło
obietnicom PO i PiS, przez
co SLD zabrakło 0,4 % poparcia, aby wejść do Sejmu,
co w rezultacie dało partii
prezesa Jarosława (w koalicji z przystawkami) sejmową większość. I stało się to,
co się stało i obecnie mamy.
W czasach tamtej kampanii
napisałem o „geniuszu” Jarosława, przez co zebrałem
dosyć mocne cięgi (również
i na łamach Tygodnika DB
2010), ale dziś uważam, że
wtedy miałem rację. Jarosław Kaczyński dokładnie
przeanalizował
sytuację
społeczną i ekonomiczną
większości polskich obywateli i postawił na „opcję socjalną”, która obecnie daje

mu najwyższe ze wszystkich ugrupowań poparcie
społeczne.
Zorientował
się, że namiastka państwa
opiekuńczego da mu wolne
pole do walki z istniejącym
systemem konstytucyjnym,
bo sporej liczbie Polaków
obojętny jest trójpodział
władzy, niezależne sądy,
czy konstytucyjne zasady,
bo oni nawet o tym nie
mają specjalnego pojęcia,
a najważniejsza jest tylko –
przepraszam za trywializm –
pełna micha. To co obecnie
wprowadza w Polsce PiS, to
polityczny system z pewnymi elementami socjalizmu,
ponieważ „geniusz” Jarosława dostrzegł, iż w 1980 roku
polscy robotnicy wywieszali
hasła o treści „Socjalizm tak,
wypaczenia nie”. I dlatego
Jarosław Kaczyński dąży do
stworzenia IV RP, będącej w
pewnym sensie repliką PRL,
w czasach której ani rządzący, ani obywatele specjalnie się konstytucją nie
przejmowali. I to właśnie,
aby utrzymać się przy władzy, daje Polakom rządząca
partia przewodnia. W miarę
pełną michę i nieograniczoną swobodę władzy. Ale
jest też inna droga, o czym
wkrótce.
www.janusz-bartkiewicz.eu

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

Na budowie świetlic

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice zaangażowali się w budowę
„Miasteczka dzieci”.
Ubiegły tydzień był bardzo pracowity na terenie
placu przy Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych Bogaczowicach gdzie powstaje
„Miasteczko dzieci” dofinansowane w ramach Funduszu Toyoty.
- Dzięki pomocy mieszkańców, pracowników Urzędu
Gminy w Starych Bogaczowicach, Gminnego Centrum
Biblioteczno – Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach i pracowników wałbrzyskiej fabryki
Toyoty prace przy tworzeniem
placu do zabaw dla dzieci idą

pełną parą. Zostały złożone i
zamontowane kolorowe domki, w których powstaną mi.n.
salon Toyoty, szkoła czy posterunek policji. Dzieci będą
miały okazję poprzez zabawę
poznawać różne ciekawe zawody. Wielkie otwarcie „Miasteczka dzieci” zaplanowano
na połowę czerwca 2018 roku
wraz z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Mój wymarzony zawód” – relacjonuje
Agnieszka Lechowicz z Gminnego Centrum Biblioteczno
– Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
(AL)

Gmina Stare Bogaczowice inwestuje w rozwój społeczeństwa lokalnego. Integracji mieszkańców gminy
i poszczególnych sołectw
mają służyć świetlice wiejskie.
Na budowie świetlicy
w Strudze widać już mury
zwieńczone wieńcem. Jest
już część instalacji i podłoża pod posadzki. Z kolei w
Chwaliszowie trwają już roboty ziemne i wykonywane
są fundamenty pod obiekt
świetlicy. Mieszkańcy obserwują postęp prac i dopingują
wykonawców planując im-

Pięknieją ronda

prezy, które będą urządzać w
gotowych już obiektach.
- Przypomnijmy, że w tej
kadencji została wybudowana od podstaw nowa świetlica w Jabłowie, która stała
się centrum życia społeczno
– kulturalnego tej wsi. A sala
Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach jest miejscem
organizacji wielu ważnych
wydarzeń, także o charakterze ponadgminnym. Cały czas
stawiamy na zrównoważony
rozwój całej Gminy Stare Bogaczowice – podkreśla wójt
Mirosław Lech.
(IL)

Gmina Stare Bogaczowice zadbała o wygląd ronda od strony Strugi.

W Strudze widać już mury zwieńczone wieńcem.

Ronda przy pomniku
Ułanów Legii Nadwiślańskiej i przy obwodnicy
Szczawna-Zdroju leżą na
granicy dwóch gmin: Starych Bogaczowic i Szczawna
Zdroju. Obie gminy zadbały
o ich wygląd.
Szczawno-Zdrój pierwsze zagospodarowało swoje
rondo, ale Gmina Stare Bogaczowice nie pozostaje w

tyle i też rozpoczęła prace
przy urządzaniu „swojego”
ronda. Ta rywalizacja gmin
może tylko w pozytywny
sposób wpłynąć na otoczenie tego węzła drogowego,
który niedługo nabierze dużego znaczenia w związku z
budową drogi ekspresowej
S3 na odcinku Legnica –
Lubawka.
(IL)
REKLAMA
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Finisz bez goli
W ostatniej kolejce sezonu ekstraligi piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych
zremisowały w Sosnowcu z
Czarnymi 0:0.
- Było to kluczowe spotkanie dla gospodyń w kontekście korespondencyjnej walki
o wicemistrzostwo Polski
z Medykiem Konin, jednak
oczywiście również akademiczkom zależało na tym, by
udanym akcentem pożegnać
się z kibicami. Tym bardziej
niepokojące były wieści dochodzące z obozu wałbrzyszanek w tygodniu poprzedzającym mecz, że nie będą one
mogły skorzystać z żadnej z
bramkarek (Emilia Krajewska
jest kontuzjowana, a Weronika Klimek nie mogła zagrać
z powodu zapisu w umowie
transferowej pomiędzy klubami). Między słupkami stanęła

więc Monika Kędzierska i ze
swojego zadania wywiązała
się poprawnie. To samo można zresztą powiedzieć o całej
drużynie AZS PWSZ, która
postawiła trudne warunki faworyzowanym gospodyniom.
Czarni przez większą część
spotkania mieli przewagę w
posiadaniu piłki, jednak ataki
zespołu z Sosnowca były rozbijane przez bardzo dobrze
dysponowaną defensywę AZS
PWSZ i Monika Kędzierska
przez większość meczu nie
miała zbyt wiele pracy. Przyczajone wałbrzyszanki starały
się odgryzać przeciwniczkom i
to one miały lepsze okazje do
zdobycia gola, ale kibicom nie
było tego dnia dane obejrzeć
goli na stadionie w Sosnowcu.
Gospodynie do końca meczu
musiały drżeć o wyniki swój
oraz Medyka i ostatecznie wo-

bec remisu 0:0 i porażki koninianek w Łęcznej 2:3 srebrny
medal powędrował do Czarnych. Również AZS PWSZ Wałbrzych zrealizował swój cel
nie przegrywając ostatniego
spotkania w sezonie i wywożąc punkt z trudnego terenu,
szkoda tylko że ten korzystny
rezultat został okupiony poważnie wyglądającą kontuzją
Jessiki Pluty, która musiała
zostać odwieziona do szpitala
– relacjonuje Tomasz Stasiński
z PWSZ.
(TS)
Czarni Sosnowiec – AZS PWSZ
Wałbrzych 0:0
AZS PWSZ: Kędzierska - Pluta (60’
Gradecka), Mesjasz, Zawadzka,
Aszkiełowicz, Siwińska, Rędzia, Szewczuk, Dereń (90+3 Maciukiewicz),
Rozmus, Głąb.

Szczupak futbolistą?
Michał „Szczupak” Leśniak uznał, że dla psychicznego komfortu należy
czasami odpocząć od bokserskiego ringu, przenieść
się w plener i spróbować
innej dyscypliny.
- Skorzystałem z zaproszenia mojego przyjaciela z dzieciństwa, Maćka Maciejczyka,
który jest trenerem piłkarzy
GKS Zagłębie Wałbrzych i na
boisku przy ul. Dąbrowskiego
na Białym Kamieniu w Wałbrzychu przeprowadziłem zajęcia z grupą 15 trampkarzy.
Polegały one na ćwiczeniach
siłowych i koordynacyjnych.
Nie wszyscy dawali radę, po
niektórych widać było, że
wysiłek dał się im we znaki,
ale w sumie byli zadowoleni.
Na koniec zagraliśmy mecz.
W ten sposób przypomniałem sobie lata wczesnej młodości. Bardzo możliwe, że
będę częściej spotykał się na
murawie z Maćkiem i chłopcami, którym będę się starał

Trening Leśniaka z młodymi futbolistami Zagłębia Wałbrzych
(fot. Marek Mazur).
przekazać swoje treningowe
doświadczenia – opowiedział
Tygodnikowi DB 2010 27-letni wałbrzyski zawodowy
pięściarz w kategorii super
lekkiej (jako amator był młodzieżowym mistrzem Polski),
po wygranej walce w Dzierżoniowie (ósmej w swojej karierze profi; poza tym ma w bilansie 1 przegraną i 1 remis) z
Mołdawianinem Oktavianem

Gratii, ćwiczy na co dzień w
tym mieście u Piotra Wilczewskiego i w Świebodzicach u
Mariusza Cieślińskiego. Być
może, z tym ostatnim wybierze się latem do USA, na Long
Island, by potrenować w innych warunkach. Wszystko
jednak, jak mówi, zależeć będzie od decyzji jego promotora Mariusza Grabowskiego.
Andrzej Basiński

Górnik
wicemistrzem
W drugim meczu finału
play off o mistrzostwo II ligi
koszykarzy AZS AGH Kraków pokonał we własnej
hali Górnika Trans.eu Wałbrzych 81:70 (15:23, 23:24,
23:11, 20:12) i zapewnił sobie
zwycięstwo w całych rozgrywkach. Punkty dla Górnika
zdobywali: Wróbel 17 (6 zbiórek), Ratajczak 12, Durski 11,
Kruszczyński 10, Glapiński 9 (6
asyst), Spała 6, Krzywdziński 3
(6 zbiórek), Jeziorowski 2, Kaczuga 0, Kłyż 0. Oba zespoły
już wczesniej zapewniły sobie
awans do I ligi.
(RED)

Nie chcieli grać
W XXVII kolejce rozgrywek
grupy wschodniej IV ligi
piłkarze Unii Bardo zrezygnowali z gry z Górnikiem
Wałbrzych ze względów
bezpieczeństwa. Tym samym wałbrzyszanie otrzymali punkty walkowerem. W
czwartek Górnik zmierzy się
w wyjazdowym meczu z prowadzącą w rozgrywkach Foto-Higieną Gać (godz. 11.00),
a 3 czerwca od godz. 17.00
będzie podejmował Nysę
Kłodzko.
W grupie zachodniej Sudety
Giebułtów pokonały Górnika
Boguszów-Gorce 2:1 (2:0), a
honorowego gola dla beniaminka z Gorc zdobył w 62
min. Jarosław Maliszewski.
Górnik zagrał w składzie: M.Jaskółowski - Pietrzak, Grzelak
(10 Choiński), J.Pryk, M.Pryk
(46 Yehorov), Podgórski (60
W.Klimek),
A.Maliszewski,
Z.Bejnarowicz, R.Bejnarowicz,
J.Maliszewski, Woźniak. Następny mecz zespół trenera
Rafała Siczka rozegra na własnym boisku 31 maja o godz.
17.00 z Chrobrym II Głogów, a
3 czerwca o godz. 17.00 spotka się w Kowarach z Olimpią.
(RED)

Wywalczyli
72 medale!
Aż 72 medale, w tym: 25
złotych, 15 srebrnych i 32
brązowe zdobyli zawodnicy
z wałbrzyskiego Klubu Taekwondo Taipan podczas
Mistrzostw Polski Polskiej
Federacji Taekwondo, które odbyły się w Kaliszu. W
turnieju wzięło udział aż
583 zawodników z 83 klubów – członków Polskiej
Federacji Taekwondo. Zawody trwały nieprzerwanie
10 godzin.
- Był to najlepszy wynik w
historii klubu, co jest zarazem
wspaniałym prezentem z okazji jubileuszu 25 -lecia Klubu
Taekwondo Taipan – mówi
Sabum Rajmund Felusiak 5
Dan. - Jako Klub zdobyliśmy
najwięcej medali w Polsce, a
nasza reprezentacja była najliczniejsza. Bardzo dziękuję
za wspaniałe przygotowanie
zawodników naszym trenerom: Jarosławowi Włochalowi
3 Dan, Robertowi Ruteckiemu
2 Dan, Michałowi Maderze 1
Dan, Ewelinie Felusiak 1 Dan
i Magdalenie Siwińskiej 1
Dan. Jest to ogromny powód

do dumy, bo oznacza to, że
lata ciężkiej pracy wszystkich
trenerów przynoszą powoli
wspaniałe efekty w postaci niesamowitych wyników
sportowych. Zawody stały na
bardzo wysokim poziomie i
co bardziej cieszy, że do ścisłej kadry Polski po zawodach
dostało się aż dwoje zawodników z naszego klubu: niezwyciężona do tej pory Julia
Furtyk i debiutant w kadrze
Hubert Cytarzyński! Teraz
czekamy na wyniki na arenie
międzynarodowej i trzymamy kciuki. Oprócz wielu sukcesów indywidualnych, nasi
zawodnicy zdobyli laury w
konkurencji układów drużynowych kadetów. Nasza drużyna zdobyła brązowy medal.
Niedługo koniec wspaniałego
sezonu i przerwa wakacyjna, w której wyjeżdżamy na
obóz sportowy, a później
na zgrupowanie kadry. Na
nowy sezon zapraszamy od
września. Szczegóły na www.
taipan.pl lub pod numerem
724 144 724.
(RED)

Wałbrzyski Klubu Taekwondo Taipan zdo minował mistrzostwa Polski
w Kaliszu.
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SKUP

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

aut/motocykli

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW
MOTOROWERÓW
i QUADÓW

na rynku od 1998 roku.

Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Liga MTB
2 czerwca 2018 r. nad zalewem w Starych Bogaczowicach odbędzie się wyścig nr 2
Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej 2018.
Organizatorami wyścigu nr 2
są: Gmina Stare Bogaczowice
oraz Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior w Wałbrzychu, a 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.
(IL)

Półmaraton
Szlakiem Riese
Miłośników biegów górskich
zapraszamy 3 czerwca do
Głuszycy na organizowany
po raz trzeci Półmaraton
Szlakiem Riese. Start biegu z
Paku Jordanowskiego w Głuszycy zaplanowano o godz.
12. Przed biegiem o godz. 10
w sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury wykład
na temat tajemnic kompleksu
Riese poprowadzi przewodnik
po Podziemnym Mieście Osówka, pasjonat historii i eksplorer
Grzegorz Borensztajn. Zapisy
na bieg poprzez stronę www.
pomiarownia.pl. Więcej informacji o wydarzeniu na www.
waligoraruncross.pl.
(SJ)

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

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

- 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

Mniszek Run

„Rodzinna majówka” impreza rekreacyjno – sportowa odbędzie się w dniach
8-9 czerwca 2018 r. na Stadionie XXV-lecia przy ul.
Olimpijskiej 1 w Boguszowie Gorcach.
Organizatorami imprezy
są: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Commax
Zdzisław Sommerfeld oraz
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ „Solidarność”, a partnerami: Klub Piłkarski Górnik Gorce Boguszów-Gorce,
Ochotnicza Straż Pożarna
Gorce, OZPN Wałbrzych, Stowarzyszenie Grupa Biegowa
Dzikowiec, Stowarzyszenie
Witold, Uczniowski Ludowy
Zapaśniczy Klub Sportowy
Heros W Czarnym Borze, Zespół Szkół Samorządowych
Nr 5 W Boguszowie Gorcach
im. B. Malinowskiego oraz
111 Boguszowskie Drużyny
Żółto-Niebieskie.
Głównymi punktami „Rodzinnej majówki” będą biegi:
Mniszek Run i Bieg Magdalenki, a imprezy towarzyszące to,
między innymi: turniej siatkówki/koszykówki dziewcząt,
turniej piłki nożnej chłopców,
mistrzostwa
Boguszowa-Gorc w bowlingu oraz sze-

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA”
Robert Skała
ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce
TELEFON 668-413-130
• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju
i za granicą
• przygotowanie transportu
dla rodziny (kondukt), stypy,
oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC
czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
• montaż i demontaż nagrobków
• toaleta pośmiertna

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

Biegaj
z Jedynką

reg innych atrakcji dla całych
rodzin. Organizatorzy przygotowali 300 numerów startowych w Biegu Mniszek Run
o długości ok. 10 km, którego
start zaplanowana 9 czerwca
na godz. 15.00. Uczestnikiem
tego biegu może być każdy,
kto do dnia zawodów ukończył 16 lat. Z kolei dzieci w
wieku 5-6 lat wystartują na
dystansie koło 300 m w Biegu
Magdalenki, który rozpocznie
się tego samego dnia w samo
południe (organizatorzy przygotowali 160 numerów startowych). Organizatorzy nie
pobierają opłaty startowej, a
zgłoszeń do biegów można
dokonać wyłącznie mailem
na adres: sportsolidarnosc@
wp.pl do 6.06.2018 r. do godziny 20.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.
8 czerwca odbędzie się
turniej piłkarski dla młodzieży, mecz wspomnień Victoria
Wałbrzych – Górnik Gorce,
turniej wiedzy górniczej,
koncert orkiestry górniczej,
koncert zespołu Silver Heads
oraz piknik. Na 9 maja zaplanowano uroczystą msze świętą, turniej bowlingu, gry i zabawy dla dzieci i rodzin oraz
koncert zespołu 50 Plus.
(RED)

8 czerwca 2018 r. I Liceum
Ogólnokształcące w Wałbrzychu organizuje IV edycję biegów sztafetowych
drużyn 7-osobowych, w tym
roku pod nazwą „Biegaj z
Jedynką u Paderewskiego
w Roku Setnej Rocznicy Niepodległej” pod honorowym
patronatem
Prezydenta
Wałbrzycha.
- Serdecznie zapraszamy nie
tylko drużyny szkolne, ale też
pozaszkolne: klubów biegowych, sportowych i zakładowych oraz ekipy niezrzeszone. Do wygrania są atrakcyjne
nagrody, a na zwycięzców w
poszczególnych kategoriach
czekają Puchary Aleksandra
Wierietielnego oraz pamiątkowe medale. W tym roku,
jak zawsze, pobiegnie też
sztafeta VIP-owska oraz sztafety firm, które od lat mocno
wspierają naszą inicjatywę
biegową: Ronal, Faurecia,
Wodociągi Wałbrzych, Toyota. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: http://
www.1lo.walbrzych.pl/,
na
której w zakładce „Biegaj z
Jedynką” są relacje filmowe z
poprzednich lat – zachęca Beata Urbaniak, wicedyrektor I
LO i koordynator akcji „Biegaj
z Jedynką”.
Impreza rozpocznie się 8
czerwca 2018 r. (piątek) o
godz. 10.00 w hala lekkoatletycznej przy ul. Chopina w
Wałbrzychu. Na godz. 10.30
zostały zaplanowane starty
sztafet w poszczególnych kategoriach.
(RED)

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

Tel. 606 478 000

Polska - Irlandia
w Wałbrzychu
Reprezentacja
Polski
koszykarek pod wodzą trenera Arkadiusza Rusina 2
czerwca br. o godz. 18:00 w
hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu rozegra towarzyskie
spotkanie z Irlandią. Będzie
to kolejny etap przygotowań zespołu do listopadowych meczów kwalifikacyjnych z Turcją oraz Estonią.
Bilety na to spotkanie można kupić za pośrednictwem
serwisu abilet.pl.
Zanim jednak dojdzie do
spotkania z Irlandią, już od
środy czternaście powołanych przez sztab szkoleniowy zawodniczek rozpocznie
zgrupowanie w doskonale
znanym ośrodku Aqua Zdrój
w Wałbrzychu. W porównaniu ze składem, który do minionego piątku przebywał w
Zakopanem zaszło aż sześć
zmian. W miejsce Anny Jakubiuk, Kamili Podgórnej, Darii
Stelmach, Aleksandry Parzeńskiej, Weroniki Telengi oraz
Beaty Jaworskiej powołane
zostały Paulina Misiek, Julia
Adamowicz, Karina Szybała,
Aneta Kotnis, Martyna Pyka
oraz Angelika Stankiewicz.
Skąd takie zmiany w składzie?
– Przede wszystkim obligowała nas do tego sytuacja
terminowa. Te dziewczyny,
które grały już w kwalifikacjach są nam dobrze znane
i wiemy czego możemy się
po nich spodziewać. Docelowo mają się one pojawić na
zgrupowaniach w Wałbrzychu oraz Cetniewie. Kolejna

Kibice w Wałbrzychu znów
zobaczą w akcji m.in. Angelikę
Stankiewicz (z piłką).
rzecz dotyczyła nałożenia się
terminów półfinałów oraz
finału Energa Basket Ligi Kobiet, gdzie grały podstawowe
reprezentantki. Z góry sobie
już w grudniu założyliśmy
planując te zgrupowania, że
tych dziewczyn grających w
decydującej o medalach fazie
ligi nie będziemy na to pierwsze zgrupowanie powoływać
– mówił w Zakopanem trener
Arkadiusz Rusin.
Mecz towarzyski Polska
– Irlandia już 2 czerwca br.
o godz. 18:00 w hali Aqua
Zdrój w Wałbrzychu. Bilety
na to spotkanie w cenie 10 zł
(normalny) oraz 5 zł (ulgowy)
można kupić za pośrednictwem serwisu abilet.pl lub
też nabyć przed samym meczem w kasie. Transmisję ze
spotkania przeprowadzi TVP
Wrocław.
(RED)
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Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486

USŁUGI
(4) Usługi ogólnobudowlane
kompleksowe wykończenie i
remonty oraz docieplenia domów i mieszkań.Tel: 791 821 157,
535-840-719.
(1) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAN OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOSWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-022
(4) HYDRAULIK TEL: 506-754379
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

PRACA
Legalna PRACA w OPIECE –
Niemcy. Zapewniamy transport.
Tel. 883 444 109 lub (74) 840
48 57.
(1) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

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

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

KUPIĘ
(11) 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!!! MS-3527 Bezczynszowe mieszkanie z wyjściem na
ogród i garażem!!! 80m2 cena
239 tys. do negocjacji Tel. 883
334 486
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2pokoje po kapitalnym remonciecena 119 tys. tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Podzamcze po kapitalnym remoncie, 40m2, 2 pokoje,
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

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

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

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

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100
000 TEL. 606 97 66 30

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

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

DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.

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

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Mieszka I go , 3 pokoje
po remoncie, drugie piętro, jasna
kuchnia, balkon, cena 164 000 tel
883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE, 3
pokoje, na pierwszym pietrze, 63
m2 , na Basztowej , po remoncie
cena 198 000 , tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Forteczna , 54 m2 , po remoncie
cena 165 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
– okolica Szpitala , 2 pokoje, 49
m2, Co gaz, po remoncie cena
149 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
ulica Daszyńskiego, 38 m2, co
gaz , 1 piętro, po remoncie, cena
69 500 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje,
1 piętro ogródek, po remoncie,
CO gaz cena 259 000 tel 883 334
836

2 piętro, cena 159 900 zł 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 Gaj – pół domu
do kapitalnego remontu, dzialka
400 m2, cena 140 000 , kontakt
883 334 836
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2

z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

RENOMAHOME – Szczawno –
zdrój , 2 pokoje z ogródkiem I z
balkonem kontakt 883 334 836

kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!

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

Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena
120 tys. zł

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

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2,
CO gaz , 1 piętro cena 135 000 zł
tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

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

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

DB2010

Środa, 30 maja 2018 r.
www.db2010.pl

.PL

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

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 kawalerkę na
Piaskowej Górze. 26m2, 1 piętro
w czwórce, cena 74 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
900 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, 115m2 na Nowym Mieście, do remontu, 2 piętro, 99000
zł. 666 42 42, 507 153 166.

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

WIELKA PROMOCJA LAST MINUTE
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI

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

REKLAMA

