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Gabinet psychoterapii
IWONA KRACZKOWSKA

psychoterapeuta certyfi kowany

Wałbrzych, 
ul. Chrobrego 23
Tel. 531 56 59 99

Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711                 kredytok.pl
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kau� and), tel. 502 284 615          Więcej na str. 10

Nowość! Pożyczka Euroloan do 20 tys. zł,
z której  możesz wypłacać środki wiele razy!

Niezawodne 
pogotowie pożyczkowe

Pożyczki do 15 tys. zł.
• Decyzja nawet w 15 minut  • Bez zbędnych formalności

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ry� owane

oraz pozostałych wyrobów hutniczych

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

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek    I    Premie do 150 EUR

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

R E K L A M A

Szukamy pracowników 
na nastepujace działy:
Frezowania - Klejenia - Szlifowania drewna, lakierowania - Polerowania 
- Obszywania kierownic - Montażu elektroniki.
Przyjmiemy od zaraz! Atrakcyjne zarobki.
C.V. prześlij na adres: personal-pl@quin-automotive.com lub osobiście dostarcz
pod adres: ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych. tel: 74-840-71-10

PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA

SZCZEGÓŁY  PATRZ STRONA 9
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Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna TERAZ NAJTANIEJ !
SKŁAD WĘGLA MAXIMUS

Wałbrzych ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kaufl andem
74 665 82 02,  603 195 875, www.facebook.com/maximus.walbrzych

W ofercie tylko węgiel kamienny Marcel, Wesoła, 
Staszic, Silesia i inne     OPAŁ WORKOWANY

Przyjedź - Zadzwoń - Sprawdź Ceny  

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY REWELACYJNY EKOGROSZEK !!!

WIĘCEJ NA STR. 8
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Powiatowy Urząd Pra-
cy informuje, że dysponu-
je środkami �nansowymi 
dostępnymi zarówno dla 
osób bezrobotnych, jak 
również przedsiębiorców 
chcących zatrudnić osoby 
bezrobotne. Dostępne for-
my aktywizacji realizowane 
są przy wsparciu środków 
w ramach Funduszu Pracy, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jak również 
Rezerwy Ministra przyzna-
nej przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Osoby bezrobotne, któ-
re są zainteresowane zdo-
byciem lub uzupełnieniem 
posiadanych kwali�kacji za-
wodowych mogą uzyskać 
pomoc w s�nansowaniu 
kosztów szkolenia. Wsparcie 
przewidziane jest dla osób 
powyżej 30 roku życia, w wie-
ku 18-29 lat, w wieku 45 lat i 
powyżej, jak również długo-
trwale bezrobotnych. Niniej-
sze wsparcie udzielane jest 
do wysokości:
- 8 000 zł – jeśli osoba bezro-

botna do wniosku dołączy 
deklarację zatrudnienia od 
pracodawcy, który wyrazi 
gotowość jej zatrudnienia 

po s�nansowanej przez 
urząd usłudze szkolenio-
wej, dostosowanej do po-
trzeb i oczekiwań praco-
dawcy;

 - 5000 zł – w sytuacji, gdy 
osoba bezrobotna nie 
dysponuje deklaracją za-
trudnienia lub rozważa sa-
mozatrudnienie, a zakres 
pomocy (w zależności od 
realizowanego projektu) 
wiąże się ze zdobyciem:
•  kwali�kacji w zawodach 

de�cytowych zgodnie z 
barometrem zawodów 
na rok 2018 (www.baro-
metrzawodow.pl),

• kwali�kacji lub umie-
jętności zawodowych 
szczególnie poszukiwa-
nych na lokalnym rynku 
pracy.

Osoby bezrobotne pra-
gnące otworzyć własną dzia-
łalność gospodarczą mają 
możliwość skorzystaniaz 
jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej. Niniejsze wsparcie 
przewidziane jest dla osób 
powyżej 30 roku życia, a także 
w wieku 18-29 lat. Maksymal-
na wysokość do�nansowania 
dla jednej osoby wynosi do 
20 000 zł.

Wszystkie podmioty pro-
wadzące działalność gospo-
darczą, niepubliczne przed-
szkola, niepubliczne szkoły, 
żłobki lub kluby dziecięce 
lub podmioty świadczące 
usługi rehabilitacyjne oraz 
producenci rolni zaintereso-
wane uzyskaniem refundacji 
kosztów wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska pracy 
mogą skorzystać z niniejsze-
go wsparcia, tworząc miejsca 
pracy dla osób bezrobotnych 
w wieku 18-29 lat. Dodatko-
wo od 11 czerwca br. pomoc 
przeznaczona będzie także 
na utworzenie miejsc pracy 
dla osób długotrwale bez-
robotnych, jak i będących w 
wieku 45 lat i powyżej.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy urzędu, 
w tym w zakresie:
•  szkoleń – pok. 10,
• jednorazowych środków 

na podjęcie działalności 
gospodarczej – pok. 104,

• refundacji kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy – pok. 105.
Wszelkie bieżące komuni-

katy dostępne są na stronie 
internetowej urzędu www.
urzadpracy.pl.

(AM)

Są pieniądze na aktywizację

Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wałbrzychu. 
Kolejnym prelegentem była 
asystent rodziny z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bogu-
szowie Gorcach Ewa Sawaryn, 
która przybliżyła uczestnikom 
konferencji istotne aspekty 
współpracy asystenta rodzi-
ny z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie na rzecz 
powrotu dziecka w środowi-
sko rodzinne. Wyjątkowym 
głosem podniesionym w 
trakcie konferencji było wy-
stąpienie przedstawicieli ro-

dzin zastępczych, które opo-
wiedziały historię o tym, jak 
zostały rodzicem zastępczym, 
trudnościach, wyzwaniach i 
radościach dnia codziennego 
w sprawowaniu opieki nad 
dziećmi. Dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie Wioletta Kostiańczuk 
– Tulikowska, zakończyła 
konferencję wręczeniem uro-
czystych podziękowań dla 
Rodzin Zastępczych funkcjo-
nujących na terenie Powiatu 
Wałbrzyskiego.

(GŁ)

Skuteczny duet
Z okazji Dni Rodziciel-

stwa Zastępczego, Powia-
towe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wałbrzychu 
zorganizowało konferencję 
„Rodzic zastępczy i specjali-
sta – skuteczny duet”.

Wydarzenie to miało na 
celu pochylenie się nad pro-
blematyką związaną z ro-
dzicielstwem zastępczym, a 
także współpracą pomiędzy 
instytucjami. Do dyskusji za-
proszono gości - specjalistów 
działających na rzecz szeroko 
rozumianego dobra dziecka. 
Konferencję zainaugurowa-
li: Starosta Wałbrzyski Jacek 
Cichura oraz dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie Wioleta Kostiańczuk 
– Tulikowska. Podczas spo-
tkania Agnieszka Kopciuch - 
psycholog, psychoterapeuta 
ze Specjalistycznego Szpitala 
im. dr Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu, przedstawiła 
tematykę dialogu otwartego 
jako innowacyjnego narzę-
dzia w pracy terapeutycznej z 
rodziną zastępczą i dzieckiem. 
Następnie swój wykład na te-
mat historii polskich rodzin 
zastępczych zaprezentowała 
dr Małgorzata Radyńska z In-
stytutu Społeczno- Prawnego 
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

SZYBKA GOTÓWKA 
do 40 000 zł 

dla pracujących, emerytów, rencistów 

KONSOLIDACYJNY 
KREDYT 

do 200 000 zł 

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu:
Świadczą usługi bezrobotnym i poszukującym pracy, pomagają lepiej zrozumieć 

samego siebie w kontekście funkcjonowania zawodowego.
Doradcy zawodowi, traktując każdego w sposób indywidualny, 

stymulują do rozwoju aspiracji i motywacji, ukazują perspektywy 
zawodowe, pomagają opracować indywidualny plan drogi zawodo-
wej, pomagają rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy, 
poznać swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, wybrać 
odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifi ko-
wania.

Doradcy zawodowi świadczą swoją pomoc poprzez: udzielanie porad indywidu-
alnych i grupowych oraz poprzez udzielanie indywidualnej i grupowej informacji 
zawodowej. Prowadzą również szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. 
Każdego miesiąca odbywają się interesujące warsztaty kształtujące wybrane kompe-
tencje kluczowe coraz bardziej cenione na rynku pracy.

Świadczą usługi dla pracodawców, udzielają informacji 
o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jakiej pracodaw-
ca może oczekiwać oraz identyfi kują potrzeby pracodawcy, 
uwzględniając: profi l działania pracodawcy, specyfi kę produk-
cji lub usług, warunki pracy, stan zatrudnienia.

Pomoc dla pracodawców może przybrać dwa kierunki: do-
bór kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone 
w ofercie pracy stanowisko oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego 
pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ 
W URZĘDZIE PRACY
DORADCY ZAWODOWI?

R E K L A M A R E K L A M A

Międzynarodowy Dzień 
Dziecka ustanowiony został 
przez ONZ w 1954 roku i ob-
chodzony jest od 1955 r. w 
różne dni w różnych krajach 
członkowskich.

Z tej okazji - w imieniu 
Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego - wicestarosta Krzysz-
tof Kwiatkowski oraz członek 
zarządu powiatu Stanisław 
Janor odwiedzili wychowan-
ków w placówkach wycho-

wawczych i opiekuńczych 
podległych Powiatowi Wał-
brzyskiemu by przekazać im 
słodkie „co nieco”.

- Wszystkim dzieciom 
- tym starszym i młodszym- 
w dniu ich święta składam 
najserdeczniejsze życzenia, 
spełnienia marzeń, uśmiechu 
i beztroskiej zabawy – powie-
dział wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski.

(GŁ)

Dzień Dziecka 
w placówkach Powiatu 
Wałbrzyskiego

Członkowie zarządu powiatu obdarowali dzieci słodyczami.

Były podtopienia
1 czerwca, w wyniku wzmożo-
nych opadów deszczu, w Gmi-
nie Stare Bogaczowice doszło 
do podtopienia piwnic i po-
dwórek. Zostały także zalane i 
zamulone przepusty przy drogach 
powiatowych i budynki. Natych-
miast po zgłoszeniu przez wójta 
Mirosława Lecha konieczności 
wsparcia, Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego podjęło 
czynności mające na celu zniwelo-
wanie zagrożenia i zabezpieczenie 
podtopionych obiektów poprzez 
zadysponowanie na miejsce cięż-
kiego sprzętu technicznego (ko-
parko-ładowarek, wywrotek itp) 
jako wsparcia dla walczących z ży-
wiołem jednostek straży pożarnej.

(GŁ)

Absolutorium 
dla zarządu
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
otrzymał absolutorium za wy-
konanie budżetu za rok 2017. 
- Dziękuję zarządowi i wszyst-
kim aktywnym radnym za pracę 
na rzecz mieszkańców powiatu. 
Dzięki wspólnej pracy udało nam 
się wykonać szereg inwestycji: 
remonty dróg, mostów, budo-
wę chodników, montaż barier 
energochłonnych przy drogach, 
inwestycje w odnawialne źródła 
energii czy remonty podległych 
placówek, a także do�nansować 
projekty gminne oraz udzielić 
wsparcia Państwowej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej, WOPR i 
GOPR - powiedział starosta Jacek 
Cichura.

(GŁ)

W związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa obiektu 
mostowego (JNI 01013243) 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 2876 D w km 13+690 w 
miejscowości Zagórze Ślą-
skie, gm. Walim” Starostwo 
Powiatowe w Wałbrzychu 
informuje, że zakres zapla-
nowanych robót budowla-
nych wymaga całkowitego 
zamknięcia ruchu kołowe-
go na obiekcie mostowym 
na okres od 11 czerwca 
2018 r. do czasu wykonania 
niezbędnej przebudowy 
płyty pomostowej mostu.

Zakończenie robót pla-
nowane jest na 31 sierpnia 
2018 r. Ruch pieszych będzie 
odbywał się przez obiekt wy-
tyczonymi trasami (kładki dla 
pieszych).

Na okres wyłączenia mo-
stu w Zagórzu z ruchu koło-
wego wyznaczono następują-
ce objazdy:
Kierunek Jugowice – 
Świdnica

Na odcinku drogi Jugowi-
ce – Zagórze Śląskie przy Ca-

Utrudnienia w ruchu 
w Zagórzu Śląskim

ritasie objazd poprowadzo-
ny będzie ul. Wodną i dalej 
drogą powiatową nr 3371 D 
wokół Jeziora Bystrzyckiego 
do miejscowości Lubachów, 
gdzie kierowcy włączą się na 
właściwy szlak drogowy do 
Świdnicy.

UWAGA! Na drodze 3371 
D wokół jeziora na całym od-
cinku od Caritasu do mostu w 
Lubachowie będzie obowią-
zywał ruch jednokierunkowy.

Kierunek Świdnica – 
Zagórze Śląskie

Objazd rozpocznie się 
przed Hotelem „Borys” skrę-

tem w prawo w drogę po-
wiatową nr 3358 D do Niedź-
wiedzicy i dalej do Podlesia 
na drogę 3360 D Olszyniec 
– Wałbrzych, następnie z 
Olszyńca do Jugowic drogą 
wojewódzką nr 383. W Jugo-
wicach należy wjechać w ul. 
Główną (droga 2876 D) i do-
jechać do Caritasu w Zagórzu 
Śląskim. Jest to objazd dla 
kierunków na Michałkową i 
Glinno.

Przepraszamy za wynikają-
ce z tego tytułu utrudnienia i 
uciążliwości.

(GŁ)

Trwa przebudowa mostu w Zagórzu Śląskim.



Czwartek, 7 czerwca 2018 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

Zapraszamy na XXXVIII Dni Miasta Szczawno-Zdrój, które odbędą się 9 i 10 czerwca 
2018 r. Poniżej prezentujemy pełen program obchodów, które odbędą się w parku zdrojo-
wym, na ul. Kościuszki, w hali sportowej przy ul. Słonecznej 1 A oraz na Słonecznej Polanie.

9 czerwca (sobota):
12:00 2 Turniej Imperium Boxing (Hala Sportowa – ul. Słoneczna 1 A)
14:00-14:30 otwarcie dni miasta paradą, którą poprowadzi Orkiestra Dęta Wrocław – Marcin Brassband (ul. Kościuszki / róg ul. Równoległej -> 

Park Zdrojowy) Do udziału w paradzie ZAPRASZAMY wszystkich Mieszkańców!
14:30-15:00 koncert młodzieży z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Park Zdrojowy)
15:00-15:45 quiz językowy „Czy przez 100 lat niepodległości poznaliśmy język polski?” prowadzony przez Magdalenę Klimczak, dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju (Park Zdrojowy)
15:45 ogłoszenie wyników II Dyktanda o Pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju (Park Zdrojowy)
16:00-17:30  pokaz i warsztaty tańca lindy-hop (Park Zdrojowy)
17:30-18:00 program artystyczny Stowarzyszenia Nowoczesny Senior (Park Zdrojowy)
18:00-18:30 koncert młodzieży z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Park Zdrojowy)
18:00-22:00  escape room „Wieczór tajemnic w bibliotece” w ramach Nocy Bibliotek (Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskie-

go w Szczawnie-Zdroju – al. Wojska Polskiego 4 A)
18:30-19:00 ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego Urokliwe Szczawno oraz plastycznego „Legendy i nie-legendy o Szczawnie” wraz z 

prezentacją wygranych dzieł + promocja książki szczawieńskiej autorki (Park Zdrojowy)
19:00-20:00 koncert Orkiestry Dętej Wrocław – Marcin Brassband (Park Zdrojowy)
20:00-22:00 spektakl muzyczny „Dla Pani Wszystko” z udziałem zespołu Makabunda oraz: Bohdana Łazuki, Piotra Cyrwusa, Pauliny Przybysz, 

Justyny Jary z towarzyszeniem tancerzy (Park Zdrojowy)
22:00-00:00 dancing retro prowadzony przez dj’a Sonny Swing (Park Zdrojowy)

10 czerwca (niedziela):
12:00 Msza Św. (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – ul. Kolejowa 18 B)
13:00 – 16:00 „PIERWSZY START”- zabawa z modelem szybowca dla dzieci / starty modelu - lot ślizgowy organizowany przez Muzeum Modelar-

stwa i Lotnictwa w Szczawnie-Zdroju (Słoneczna Polana)
15:00-15:30 pokaz oraz nauka cha-chy i samby Senior-Wigor + wspólne zdjęcie seniorów ze Szczawna-Zdroju w żywych kolorach (Park Zdrojo-

wy)
15:30-16:00  koncert młodzieży z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Park Zdrojowy)
16:00-17:30 pokaz i warsztaty tańca lindy-hop (Park Zdrojowy)
17:30-18:00 program artystyczny Stowarzyszenia Nowoczesny Senior (Park Zdrojowy)
18:30-20:00 koncert Kapeli Awantaż (Park Zdrojowy)
20:00-22:00 retro afterparty prowadzone przez dj’a Sonny Swing (Park Zdrojowy)
22:00 – pokaz sztucznych ogni na zakończenie Dni Miasta (Park Zdrojowy)

Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój jak za dawnych lat

Towarzyszące atrakcje:
1. Pokaz przedwojennych bicyklów (Park Zdrojowy)
2. Fotobudka retro (Park Zdrojowy)
3. Program dla dzieci (Park Zdrojowy)
4. Stanowisko fryzjerskie dla Pań (Park Zdrojowy)
5. Stanowisko z możliwością zakupu stylizowanych ubrań dla 

Pań (Park Zdrojowy)
6. Galeria prac lokalnych artystów (Hala Spacerowa)
7. Pokaz starych samochodów (ul. Kościuszki)
8. Retro animacje, kuracja pitna, mgiełki wody termalnej, 

wspólne malowanie szczawieńskiego obiektu w stylu re-
tro, quiz wiedzy o uzdrowiskowych wodach, stoisko z epo-
ki przygotowane przez Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. 
(Hala Spacerowa)

9. Porady Federacji Konsumenckiej – 14:00-17:00 (ul. Ko-
ściuszki)

10. Święto Ulicy Kościuszki organizowane przez Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju i Towa-
rzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju:
- wystawa historyczna „Byli wśród nas”
- plener malarski uczniów klas plastycznych
- „żywe rzeźby”, czyli uczennice przebrane w stroje retro

- wystawa prac malarskich uczniów
- malowanie buziek dzieciom
- retro instalacja plastyczna

Ponadto:
- 8 czerwca o godz. 9:30 – Małe Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej organizowane przez Miejską Szkołę Podstawową w 
Szczawnie-Zdroju z oddziałami gimnazjalnymi (boisko piłkar-
skie przy ul. Topolowej 5)
- 8 czerwca o godz. 10:00 – II Dyktando o Pióro Burmistrza 
Szczawna-Zdroju / kategoria Juniorzy (Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju – 
al. Wojska Polskiego 4 A)
- 8 czerwca o godz. 17:00 – II Dyktando o Pióro Burmistrza 
Szczawna-Zdroju / kategoria Dorośli (Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju 
– al. Wojska Polskiego 4 A)
- 13 czerwca o godz. 10:00 – VIII Powiatowy Przegląd Piosen-
ki Dziecięcej „Fantazja” organizowany przez Miejską Szkołę 
Podstawową w Szczawnie-Zdroju z oddziałami gimnazjalnymi 
(Teatr Zdrojowy)

(RED)
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MISJA SZKOŁY
„Jesteśmy w świecie,

świat jest tu”

W RAMACH LEKCJI:

   2 języki obce
   szachy
   taniec
   basen

Skuteczna, profesjonalna kadra

Wałbrzych, 
ul. Armii Krajowej 35b
www.szkolaclever.pl

R E K L A M A

WKRÓTCE OTWARCIE
smażalni ryb w Gorcach

Menu dla fanów zdrowej żywności

PSTRĄGI ORAZ INNE RYBY 

SŁODKOWODNE I MORSKIE

Wiele atrakcji dla każdego

Szczegóły wkrótce!

Czas płynie nieubłaganie, 
gdy lat na karku trochę się 
uzbiera, nabiera szybkości 
Pendolino. Ale są też momen-
ty, w których chociaż na mo-
ment staramy się zaciągnąć 
hamulec, by wyraziściej uzmy-
słowić sobie zmiany, jakich na 
przestrzeni dziesięcioleci byli-
śmy świadkami. W moim przy-
padku chodzi o technologicz-
ny postęp w przekazywaniu 
efektów dziennikarskiej pracy, 
który niezmiennie podziwiam.

W początkowym okresie 
mojej żurnalistyki wyglądała 
ona tak, że po opuszczeniu 
miejsca ważnego wydarze-
nia, czy to sali konferencyjnej, 
czy stadionu i hali, musiałem 
jak najszybciej przemieścić 
się, także tzw. biegusiem, do 
wałbrzyskiego oddziału mojej 
szacownej �rmy z centralą w 
Warszawie. Tam przetwarza-
łem zrobione wcześniej no-
tatki, najczęściej w kształcie 
fragmentarycznym, na go-

Andrzej
Basiński

Urok i przekleństwo zmian
towca nadającego się do wy-
słania w Polskę. Czyniłem to 
za pośrednictwem urządzenia 
o nazwie telefaks. Uderzając 
w jego czcionki, nanosiłem 
tekst na grubą belę obraca-
jącego się papieru, jednocze-
śnie perforując wysuwającą 
się taśmę. Po skończeniu tej 
operacji, wkładałem tasiemkę 
w odpowiednią szczelinę i po 
wykręceniu numeru odbiorcy 
uruchamiałem bieg materia-
łu. Proces wysyłki materiału 
z tej machiny akustycznie 
przypominał start promu ko-
smicznego z przylądka Ca-
naveral lub pracę wirówki w 
źle ustawionej pralce. Potem 
oczekiwałem na sygnał ad-
resata, że wszystko dotarło 
pomyślnie. Czasami potrzeb-
ne było jeszcze wykonanie 
telefonu do centrali, by się o 
tym upewnić. W przypadku 
właściwego odzewu, po wpię-
ciu kartki z kopią tekstu do 
odpowiedniego segregatora, 
mogłem spakować manatki 
i z czystym sumieniem pójść 
do domu. Jeśli telefaks ulegał 
awarii, wzywałem technika, a 
sam dyktowałem tekst jednej 
z pań maszynistek po drugiej 
stronie kabla, które działały 
szybko i sprawnie.

Kiedy z powodu oszczęd-
ności, oddział przeniesiono 
do mojego mieszkania, otrzy-
małem od centrali faks. Po 
niezwłocznym opuszczeniu 
miejsca wydarzenia i powrocie, 
czekało mnie zapisanie infor-
macji za pomocą muzealnego 
Continentala, a później tzw. 
maszyny walizkowej. Następnie 
wkładałem kartkę do faksu i po 
wybraniu odpowiedniego nu-
meru oraz wciśnięciu klawisza, 
moje dzieło posuwające się na 
wałku, śmigało do stolicy. W ten 
sposób można było też wysłać 
czarno-białe zdjęcie, ale często 
było ono marnej jakości.

Co znaczy jednak siła przy-
zwyczajenia. Gdy faks zaczął 
stawać się urządzeniem archa-
icznym i trzeba było się z nim 
rozstać, odczuwałem niechęć 
do opanowującej także media 
komputeryzacji. Ale na postęp 
nie ma mocnych i należało się 
szybko przystosować do no-
wych trendów. W mieszkaniu 
zamontowano mi zatem kom-
pa i wezwano na przeszkolenie 
do centrali. Zostałem tam rzu-
cony na głęboką wodę, chociaż 
stało się tak zupełnie przypad-
kowo, bo szefowie mieli inne 
zamiary. Po prostu gdzieś za-
wieruszył się człowiek mający 

mnie z umiarem wdrażać do 
nowych obowiązków i nagle 
otrzymałem polecenie zajęcia 
się materiałami nadchodzą-
cymi do komputera z jednej z 
sejmowych komisji, a następ-
nie, po wydrukach, dokonania 
ich syntezy. A tymczasem by-
łem w tym kompletnie zielony, 
do czego jednak nie chciałem 
się przyznać i robiłem mądre 
miny w obecności kolegów 
zaawansowanych w kompu-
teryzacji. Miałem dwa wyjścia: 
albo dostać ataku paniki, albo 
próbować złapać byka za rogi. 
Uczyłem się więc w biegu, bo 
sejmowej roboty nie można 
było zawalić. No i udało się. 
Nikt nigdy się nie dowiedział, 
że znajdowałem się na skraju 
rozpaczy. A wieczorem z satys-
fakcją oglądałem w „jedynce” 
efekty pracy kolegów i moich 
wypocin. W ten sposób zaak-
ceptowałem komputery.

W tym czasie współpraco-
wałem z innymi redakcjami 
i wspominając tamte cza-
sy trudno się nie uśmiechać 
przywołując proces wysyłki 
materiałów ze zdjęciami (z 
wysłaniem samego tekstu nie 
było kłopotów, gdyż często na 
stanowisku po drugiej stronie 
czuwał stenograf). Po wykona-
niu fotek, przekazywałem czym 
prędzej �lm zaprzyjaźnionemu 
fotografowi. Tam następował 
proces: kuweta, wywoływacz, 
suszenie i wykonywanie wcze-
śniej zaznaczonych przeze 
mnie odbitek. Zwykle na drugi 
dzień odbierałem je i gnałem 
na pocztę, by wraz z maszy-
nopisem wysłać moją robotę 
ekspresem poleconym. Naj-
wcześniej przesyłka docierała 
do celu po dwóch dniach, w 
redakcji tekst i zdjęcia były od-
powiednio obrabiane, a po kil-
ku dniach oglądałem w gazecie 
gotowy, zilustrowany artykuł. A 
teraz? Siadam do komputera i 
piszę tekst, który pojawia się 
na ekranie. Jeśli zdarzy się kiks, 
poprawka zajmuje mi kilka se-
kund, a nie jest to, jak kiedyś, w 
przypadku maszynopisu, krzyż 
Pański (bywało, że tekst musiał 
być przepisywany na nowo). 
Z komputerowych zasobów 
wybieram zdjęcie, a następnie 
adres e-mailowy odbiorcy, kli-
kam i po chwili wszystko ląduje 
w redakcji, kilkaset kilometrów 
od mojego kompa. Wszystko, 
jak mówi znajomy, „leci po 
drucie” i nie tylko. Urządzenie, 
którym się posługuję, mogę 
wziąć pod pachę lub umieścić 
w niewielkiej torbie. Umyśle 
ludzki – jesteś wielki! Chwała 
postępowi technicznemu!

Ale komputer potra� też 
wykręcić szpetny numer. Gdy 
przystępowałem do ostatniej 

korekty tego felietonu, zapi-
sanego wcześniej w pamięci 
urządzenia, nagle cały tekst 
znikł. Nie wydawałem apara-
turze żadnego polecenia, ni-
czego nie zatwierdzałem, a tak 
bywa zawsze, gdy się chce coś 
usunąć. Musiałem przypadko-
wo musnąć jakiś klawisz, ale 
co, u licha, się stało, że wszyst-
ko tra�ł szlag?! Na razie żadna 
ze znanych mi osób, jako tako 
interesujących się informaty-
ką, nie potra�ła mi tego wyja-
śnić. Napisałem tekst ponow-
nie, gdyż od pewnego czasu 
rzadko tworzę dłuższe mate-
riały długopisem. Może nawet 
lepszy?

Komputer stał się symbo-
lem współczesności, ale bywa, 
że staje się jej przekleństwem. 
To właśnie w Internecie, za 

którego pośrednictwem czę-
sto skrzykują się ludzie dobrej 
woli, odbywają się też orgie 
iście diabelskiego hejtu, poni-
żającego i niszczącego ludzi. 
Szatany w ludzkiej skórze oraz 
różnego rodzaju pomyleńcy, 
dostali narzędzie umożliwiają-
ce czynienie ogromnych spu-
stoszeń. A co do życia w dzisiej-
szym świecie: nie każda zmiana 
okazuje się dla społeczeństw 
udana i szczęśliwa, o czym mo-
żemy się dotkliwie przekonać 
na własnej skórze, obserwując 
jak część Polaków degraduje 
swoją ojczyznę i spycha ją na 
margines, gardzi ziomkami 
oraz stale pogłębia rów dzie-
lący dwa światy. Marzę, by do-
czekać chwili, by móc napisać o 
powstającej nowej nadziei. Na 
swoim kompie.

Święto Bożego Ciała na Podzamczu, będącym największą dzielnicą 
Wałbrzycha, tradycyjnie zgromadziło liczne rzesze wiernych. 
Uczestniczyli oni w procesjach zorganizowanych przez parafie 
rzymsko-katolickie pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Ołtarze na poszczególnych stacjach 
procesji, zostały wcześniej bogato przyozdobione przez podzamczan.

(BAS)

Boże Ciało na Podzamczu
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, 
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) 
   tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21                     www.tech-dom.com.pl

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

R E K L A M A

Ważną częścią składową 
życia każdego człowieka na 
tym biblijnym „padole pła-
czu”, który nazywa się zie-
mia - jest podróżowanie. Na 
ogół nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Dopiero potrzebni są 
wytrawni eksploratorzy ziem-
skiego bytowania, a do tego 
wybrańcy bogów z greckiego 
Olimpu, by mogli nam, zwy-
kłym „zjadaczom chleba” to 
wszystko uzmysłowić. Los tak 
chciał, że i my Polacy możemy 
się cieszyć, bo w naszym pan-
teonie mistrzów pióra mamy 
twórców, którzy potra�ą o 
istocie podróżowania powie-
dzieć nieomal wszystko.

Spójrzmy co ma na ten 
temat do powiedzenia Olga 
Tokarczuk, podbijająca swą 
twórczością nie tylko Polskę, 
laureatka nagród literackich 
szwedzkiego samorządu w 

W drogę, w drogę miły bracie!
Stanisław 
Michalik

Sztokholmie, a obecnie Bo-
okera w Wielkiej Brytanii.  Oto 
jej reminiscencje z lat wcze-
snych oczywiście związane z 
samodzielną wycieczką nad 
rzekę, wybrane przeze mnie z 
książki „Bieguni”, która stanie 
się - jak sądzę - światowym be-
stsellerem:

„Pierwszą swoją podróż od-
byłam pieszo przez pola, pie-
chotą. Długo nikt nie zauważył 
mojego zniknięcia, dlatego 
udało mi się pójść całkiem da-
leko. Przeszłam cały park, a po-
tem - polnymi drogami, przez 
kukurydzę i wilgotne, pełne 
kaczeńców łąki, pokratkowa-
ne rowami melioracyjnymi – 
do samej rzeki. Zresztą rzeka 
była i tak wszędzie obecna 
na tej nizinie, przesiąkała pod 
poszyciem traw, oblizywała 
pola…

To nie była wielka rzeka, to 
zaledwie Odra; ale i ja wtedy 
byłam mała. Posiadała swoje 
miejsce w hierarchii rzek, co 
sprawdziłam potem na ma-
pach, dość drugorzędne, ale 
zauważalne, wicehrabina z 
prowincji na dworze królowej 
Amazonki…

Stojąc na przeciwpowo-
dziowym wale, wpatrzona w 
mur, zdałam sobie sprawę, 
że - mimo wszelkich niebez-
pieczeństw – zawsze lepsze 
będzie to, co jest w ruchu, niż 
to co w spoczynku; że szla-
chetniejsza będzie zmiana 
niż stałość, że znieruchomiałe 
musi ulec rozpadowi, degene-
racji i obrócić się w perzynę, 
ruchome zaś będzie trwało 
wiecznie.”

Dalej Olga Tokarczuk pró-
buje wytłumaczyć skąd się 
zrodziła w jej duszy magia po-
dróżowania:

„Moi rodzice nie byli do 
końca plemieniem osiadłym. 
Wiele razy pprzeprowadzali 
się z miejsca na miejsce, aż w 
końcu zatrzymali się na dłużej 
w prowincjonalnej szkole, da-
leko od porządnej drogi i stacji 
kolejowej. Podróżą stawało się 
już samo wyjście za miedzę, 
wyprawa do miasteczka…”

Ale rodzice Olgi należeli do 
tej kategorii osób, dla których 
poznawanie świata było pasją 
nie do przezwyciężenia:

„Należeli do pokolenia, któ-
re jeździło z przyczepami kem-

pingowymi, ciągnąć za sobą 
namiastkę domu. Kuchenkę 
gazową, skaładane stoliki i 
krzesła. Plastikowy sznur do 
rozwieszania prania na posto-
jach i drewniane klamerki. Ce-
raty na stół nieprzemakalne…

Ustalano trasę podróży 
z przewodnikiem, starannie 
zaznaczając atrakcje. Do po-
łudnia kąpiel w morzu albo 
jeziorze, a po południu wypra-
wa w starożytności zabytków 
miast zakończona kolacją – 
najczęściej były to wek: gu-
lasz, kotlety mielone, klopsy w 
sosie pomidorowym. Trzeba 
było tylko ugotować makaron 
lub ryż…

A wracali z ulgą, z poczu-
ciem dobrze spełnionego 
obowiązku. Wracali, żeby ze-
brać z komody stosy listów 
i rachunków. Zrobić wielkie 
pranie. Ziewających ukrad-
kiem przyjaciół zanudzić na 
śmierć pokazywaniem zdjęć. 
To my w Carcassone. A tu 
żona, w tle Akropol.

Potem cały rok wiedli życie 
osiadłe, to dziwne życie, kiedy 
rankiem wraca się do tego, 
co zostawiło się wieczorem, 
gdzie ubranie przesiąka zapa-
chem własnego mieszkania, a 
stopy niestrudzenie wydeptu-
ją ścieżkę na dywanie.”

To nie dla mnie – pisze da-
lej Olga:

„Widocznie brakowało mi 
jakiegoś genu, który sprawia, 
że gdy tylko przystanie się na 
dłużej w jakimś miejscu, zaraz 
zapuszcza się korzenie. Wiele 
razy próbowałam, ale moje 
korzenie zawsze były płytkie 
i wywracał mnie byle jaki po-
dmuch wiatru. Nie umiałam 
kiełkować, zostałam pozba-
wiona tej roślinnej zdolności. 
Nie ciągnę soków z ziemi, je-
stem anty-Anteuszem. Moja 
energia bierze się z ruchu – z 
trzęsienia autobusów, z war-
kotu samolotów, z kołysania 
promów i pociągów.”

W ten oto sposób próbuje 
Olga wytłumaczyć jak to się 
stało, że świat pojawił się w 
jej głowie, a dalej - w kolej-
nych rozdziałach - spokojnie 
wyjaśnia, co się dzieje, gdy ta 
głowa znajdzie się w szero-
kim świecie. Nie podejmuję 
się dokonywać streszczenia 
lub recenzji książki Olgi Tokar-
czuk – „Bieguni”, bo nie do-
rosłem do takiej sztuki. Moim 
celem jest zachęcić tylko do 
jej przeczytania. Myślę, że 
bakcyl podróży i bliższego po-
znawania świata nie jest obcy 
wielu Czytelnikom. A książka 
Olgi Tokarczuk pozwala nam 
dostrzec jak wiele korzyści 
przynoszą podróże, jak bardzo 
potrzebny jest człowiekowi 

ruch, jak mocno wpływa on 
na poprawę samopoczucia, na 
kształtowanie się pozytywne-
go stosunku do życia. „Biegu-
ni” to niewyczerpana kopalnia 
fascynujących spostrzeżeń, 
przemyśleń, re�eksji, jakie to-
warzyszyły powieściopisarce 
w czasie jej ustawicznych po-
dróży. Myślę, że znajdą się bio-
grafowie, którzy o tych podró-
żach Olgi Tokarczuk napiszą 
niemniej obszerną i atrakcyjną 
niż „Bieguni” książkę.

O walorach podróżowa-
nia mamy w naszej literatu-
rze wiele książek. W moich 
felietonach miałem okazję 
pozachwycać się przebogatą 
twórczością wybitnego repor-
tera, Ryszarda Kapuścińskiego, 

albo też fascynującego powie-
ściopisarza Andrzeja Stasiaka. 
Dla mnie, jakby to powiedział 
poeta, człowieka „oszronione-
go jedwabiem czasu”, dalekie 
podróże należą do przeszłości. 
Natomiast wspomniani pisa-
rze i ich książki są impulsem 
do współudziału w ich podró-
żach oczami wyobraźni. Tak 
zresztą jest z całą literaturą, 
kinematogra�ą lub progra-
mami Discovery w telewizji. 
Do tego rodzaju namiastki 
podróżowania zachęcam se-
niorów, natomiast młodych 
ludzi namawiam do tego, by 
nie zaprzepaścili lat młodości, 
zamykając się na szeroki świat 
w czterech ścianach swego 
gniazda rodzinnego.

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzychu, otwarto wystawę fotograficzną 
„Osiedle Podzamcze – inspiracje”. Zorganizowana została 
w ramach Dni Podzamcza z Vectra oraz obchodów 40-lecia 
spółdzielni. Zaprezentowane fotografie zostały wykonane przez 
członków Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi 
Wałbrzyskiej. Wernisaż wzbogacono o diaporamy Kazimierza 
Szymeli i Alka Ziółkowskiego, powstałe na bazie archiwalnych zdjęć 
dokumentujących powstanie i rozwój Podzamcza. Obok jedno ze zdjęć 
osiedla autorstwa Danuty Kałasznikow.

(BAS)

Podzamczańskie inspiracje
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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

WIELKA PROMOCJA LAST MINUTE 
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI

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.

LP. TERMIN CENA WCZASY CENA OBÓZ MIEJSCA

1. 18.06.2018 - 29.06.2018 1410 PLN 900 PLN X 16 MIEJSC

2. 23.06.2018 - 04.07.2018 1610 PLN 1000 PLN 1999 PLN 1150 PLN 19 MIEJSC

3. 27.06.2018 - 08.07.2018 1610 PLN 1000 PLN 1999 PLN 1150 PLN 21 MIEJSC

4. 02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 11 MIEJSC

5. 06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 20 MIEJSC

6. 11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 21 MIEJSC

7. 15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 28 MIEJSC

8. 20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 26 MIEJSC

9. 24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 22 MIEJSC

10. 29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN  25 MIEJSC

11. 02.08.2018 - 13.08.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN  25 MIEJSC

12. 11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN  25 MIEJSC

13. 16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1400 PLN 1999 PLN 1500 PLN 30 MIEJSC

14. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1250 PLN 1999 PLN 1400 PLN 35 MIEJSC

15. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1100 PLN X 10 MIEJSC

16. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN X 45 MIEJSC

17. 03.09.2018 - 14.09.2018 SPRZEDANE X BRAK MIEJSC

18. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN X 45 MIEJSC

19. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN X 40 MIEJSC

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 €.

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jedliny-Zdroju Maria Drapich i burmistrz 
Leszek Orpel odsłonili tablicę podsumowującą realizację projektu 
ograniczenia niskiej emisji.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Pokrzywianka do remontu

Drugi przetarg na realizację 
zadania „Kamieński droga do-
jazdowa do gruntów rolnych” 
- przebudowa drogi gminnej 
ul. Pokrzywianka w Jedlinie-
-Zdroju wyłonił wykonawcę, 
którym zostało Konsorcjum Lider: 
Murarstwo-Melioracja, Janusz Za-
jąc z Walimia, a partnerem Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe mgr 
inż. Krzysztof Zając z Walimia. 
Przebudowany zostanie blisko 
kilometrowy odcinek drogi wraz 
z budową odwodnienia, miejsca-
mi parkingowymi i mijankami. 
Wartość zadania wyniosła 706 
356,82 zł. brutto. Gmina Jedli-
na-Zdrój otrzymała na realizację 
tego zadania do�nansowanie w 
wysokości 175 350 zł. z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

(RED)

Trwa rewitalizacja

Rozpoczął się remont, wymiana 
płyt granitowych i nawierzchni 
Alei Niepodległości w Jedlinie-
-Zdroju. W ramach tego zadania 
rozpoczęła się również budowa 
parkingów przy ulicy Lipowej i re-
mont zabytkowego obiektu przy 
ulicy Sienkiewicza 1, w którym 
powstanie punkt informacji tury-
stycznej. Dodatkowo w budynku 
byłej rozlewni wód mineralnych 
znajdzie się placówka socjalno-
-gospodarcza i magazynowa, a 
przy budynku Centrum Kultury 
powstanie podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych.

(RED)

Skwitowali 
burmistrza
Podczas XLI Sesji Rady Miasta 
Jedlina-Zdrój radni jedno-
głośnie udzielili burmistrzo-
wi miasta Leszkowi Orplowi 
absolutorium za rok 2017. 
Zgodnie z procedurą podjęcia 
uchwały, radni najpierw zapo-
znali się z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu w spra-
wie sprawozdania burmistrza 
miasta z wykonania budżetu 
Gminy Jedlina-Zdrój za 2017 
rok, pozytywną opinią Komisji 
Rewizyjnej, a następnie podję-
li uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2017 rok. Po zapo-
znaniu się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej na temat 
wniosku o udzielenie abso-
lutorium rajcy przystąpili do 
głosowania uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium. Re-
alizacja zadań gospodarczych 
spowodowała, że wykonanie 
budżetu po stronie docho-
dów wyniosło 22 319 037,98 
(90,23%), natomiast kwota wy-
konanych wydatków wyniosła 
23 622.395,46 zł (89,48%). War-
to podkreślić, że w ubiegłym 
roku na realizowane inwestycje 
z budżetu gminy przekazano 
6 520 311,58 zł.

(RED)

W Jedlinie-Zdroju za 
kwotę 1,9 mln złotych 
zrealizowany został pro-
jekt ograniczenia niskiej 
emisji w Uzdrowisku Jedli-
na-Zdrój. Projekt obejmo-
wał trzy zadania: budowę 
węzła przesiadkowego, 
obiektu „parkuj i jedź” 
oraz 3 obiektów „bike & 
ride”; budowę trasy pie-
szo-rowerowej od ul. Za-
kopiańskiej do ulicy Chro-
brego oraz modernizację 
oświetlenia na energo-
oszczędne w Gminie Jedli-
na-Zdrój.

- Zadanie nr 1 obejmo-
wało między innymi: bu-
dowę zatoki autobusowej, 
przebudowę chodników, 
wymianę wiat przystanko-
wych wraz z towarzyszącą 
im infrastrukturą, budowę 
miejsc postojowych dla sa-
mochodów i rowerów, wy-
mianę nawierzchni. Prace 
prowadzone były w rejonie 
placu Zwycięstwa, Kamień-
ska i Jedlinki. Zadanie nr 2 
polegało między innymi na 
stworzeniu ścieżki pieszo-
-rowerowej nad rzeką Je-
dlinką wraz z boiskami do 

gry w bule, kładek łączących 
łączące bulwar z komplek-
sem sportowo-rekreacyj-
nym, skateparku, budowie 
kontenerowego centrum 
informacji turystycznej z 
zapleczem sanitarnym i 
zadaszeniu części trybun. 
Zadanie nr 3 obejmowało 
wymianę zużytych słupów 
i opraw oświetleniowych 
na nowoczesne, energo-
oszczędne punkty oświetle-
niowe i wykonanie nowego 
oświetlenia parkowego i 
drogowego – wyliczał pod-
czas podsumowania pro-
jektu Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny-Zdroju.

Projekt ograniczający 
niską emisję otrzymał do-
�nansowanie w wysokości 
1,6 mln złotych w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 i został współ-
�nansowany ze środków 
Unii Europejskiej, Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Działanie: 3.4 
Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych.

(RED)

Ekologia i rekreacja
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Działalność fi rmy MAXIMUS 
rozpoczęła się kilkanaście lat 
temu i skupiała się głównie na 
hurtowej sprzedaży paliw stałych 
dla odbiorców na terenie całego 
kraju. Zdobyte dużo wcześniej 
doświadczenie w branży wę-
glowej pozwoliło na szybkie i 
znaczące zaistnienie fi rmy na Pol-
skim rynku węglowym. Poprzez 
wiele lat ciężkiej i trudnej pracy, 
dzięki uczciwości i solidności, 
poznaniu rynku i potrzeb klienta, 
zbudowano dużą sieć odbiorców 
na paliwa stałe, począwszy od 
tych najmniejszych aż po wiel-
kich przemysłowych potentatów. 
Uzyskano w ten sposób pozyty-
wny wizerunek oraz bardzo do-
brą opinię solidnego dostawcy 
opału, co potwierdza m.in. Cer-
tyfi kat Rzetelności wydany przez 
KRD BIG S.A. we Wrocławiu 
oraz grono licznych i zadowolon-
ych kontrahentów.

Duża sprzedaż, sięgająca 
miesięcznie nawet kilku tysię-
cy ton węgla, pozwoliła stać 
się fi rmie MAXIMUS znaczą-
cym graczem na Polskim ryn-
ku opałowym. Dostawy węgla 

kamiennego, koksu opałowego, 
miałów węglowych i ekogroszku 
realizowane są systematycznie 
przez wiele lat, co sprawiło że 
wiemy o nich wszystko.

Kolejne lata doprowadziły do 
otwarcia punku sprzedaży de-
talicznej, jakim stał się SKŁAD 
WĘGLA MAXIMUS w Wałbrzy-
chu. Od ponad 9 lat prowadzony 
jest tutaj handel drobnicowy 
najlepszych gatunków węgla 
kamiennego. Towar sprowadza-
ny jest bezpośrednio od produ-
centów transportem samocho-
dowym. Oferta podzielona jest 
na sprzedaż luzem oraz na opał 
workowany. Do dyspozycji jest 
legalizowana waga samocho-
dowa oraz transport wywrotką. 
Dla stałych klientów oferowany 
jest rabat lub grati s. Rzetelnie i 
uczciwie podchodzimy do każ-
dego odbiorcy, a każdy gatunek 
opału posiada atest jakościowy.

W najbliższej przyszłości wra-
camy do sprzedaży EKOGRO-
SZKU, paliwa przeznaczonego 
do nowoczesnych kotłów wę-
glowych z podajnikami. Będzie 
to towar bardzo dobrej jakości 

oferowany luzem jak i w formie 
workowanej. 

- Serdecznie zapraszam do 
współpracy w zakresie dostaw 
hurtowych i sprzedaży detal-
icznej węgla, koksu, miału oraz 
ekogroszku. Oferta kierowana 
jest do wszystkich zaintereso-
wanych, a w szczególności dla 
składów opałowych, wspólnot 
mieszkaniowych, ciepłowni, gos-
podarstw rolnych i ogrodniczych, 
instytucji, szkół, przedszkoli, 
zakładów produkcyjnych oraz 
do klientów indywidualnych. 
Dostawy realizowane są samo-
chodami samowyładowczymi 
o pojemności ok. 25 ton lub 
małymi wywrotkami na terenie 
Wałbrzycha i okolic. Dla nas liczy 
się jakość, a nie cena – podkreś-
la właściciel SKŁADU WĘGLA 
MAXIMUS Sebasti an Makselon i 
dodaje: - Teraz jest najlepszy mo-
ment na zakup węgla, ze względu 
na atrakcyjne ceny i dostępność 
towaru. Im bliżej sezonu grzew-
czego, tym ceny będą wyższe i 
– sądząc na podstawie ubiegłego 
roku – mogą wtedy wystąpić 
problemy z dostawami.

Dobry węgiel od rzetelnego dostawcy

SKŁAD WĘGLA MAXIMUS oferuje w sprzedaży m.in.:
-  węgiel kamienny Marcel, Mysłowice-Wesoła, Staszic, Wujek, 

Silesia i inne,
-  rewelacyjny ekogroszek z węgla kamiennego 26 MJ/kg 

(wkrótce w sprzedaży),
-  odsiewka węglowa wysokokaloryczna 25-28 MJ/kg,
-  koks opałowy orzech II,
-  drewno rozpałkowe,
-  węgiel workowany.
-  płatności kartą
-  transport.
Skład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, 

w soboty w godz. 8:00-12:00, 
ul. Topolowa 23A Wałbrzych-Piaskowa Góra, 

teren giełdy za Kaufl andem. 
Tel. 74 665 82 02, 603 195 875, e-mail: maximus03@o2.pl.

Gmina Mieroszów

Jak już informowaliśmy, 
wojewoda dolnośląski po-
informował o przyznaniu 
kolejnych dotacji dla Gmi-
ny Mieroszów na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Tym razem dla Golińska na 
przebudowę drogi do pose-
sji 92, 92b, 91A, 110 i 110a 
- 163 240 zł i Sokołowska na 
przebudową drogi w kierun-
ku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego, Cerkwi i stawów 
- 467 020 zł.

- To kolejny krok, dzięki 
któremu wykonamy nowe 

nawierzchnie dróg gminnych, 
które ucierpiały w wyniku 
ulewnych opadów deszczu. 
Zapobiegniemy również skut-
kom nawałnic w przyszłości. 
W tym roku otrzymaliśmy już 
ponad 1,5 mln zł na przebu-
dowę ulicy Wysokiej w Miero-
szowie i ogłosiliśmy przetarg 
na wybór wykonawcy. Jeste-
śmy też przygotowani, żeby 
praktycznie z dnia na dzień 
ogłosić przetargi na przebu-
dowę dróg w Golińsku i So-
kołowsku, dzięki dokumenta-
cjom projektowym, które już 

zostały opracowane wraz ze 
wszystkim niezbędnymi zgo-
dami odpowiednich organów. 
Wszystkie 3 drogi planujemy 
wykonać do końca 2018 r. W 
ubiegłym roku z do�nanso-
wania przyznanego przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wykonaliśmy 
przebudowę ul. Radosnej i 
ul. Osiedle w Sokołowsku. A 
zapewniam, że to jeszcze nie 
koniec inwestycji drogowych 
w naszej gminie – dodaje bur-
mistrz Marcin Raczyński.

(RED)

Utworzenie niekomer-
cyjnej infrastruktury rekre-
acyjnej przy ul. Żeromskie-
go w Mieroszowie – na ten 
cel Gmina Mieroszów po-
zyskała ok. 62 tys. zł z Unii 
Europejskiej.

Burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński podpisał 
umowę z Zarządem Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 
reprezentowanym przez Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego Iwonę Kraw-
czyk oraz dyrektora Departa-
mentu Obszarów Wiejskich i 
Zasobów Naturalnych Stani-
sława Czajkę, o do�nansowa-
nie inwestycji „Budowa ogól-
nodostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej w Mieroszowie 
przy ul. Stefana Żeromskiego” 
w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Kwiat Lnu”.

- Celem tej operacji jest 
zagospodarowanie przestrze-

Będą remontować kolejne drogi

Dzięki ministerialnej dotacji droga przy szkole w Sokołowsku zostanie wyremontowana.

Inwestują w rekreację

ni publicznej poprzez utwo-
rzenie siłowni zewnętrznej w 
Mieroszowie w celu udostęp-
nienia mieszkańcom ogólno-
dostępnej, niekomercyjnej 
infrastruktury rekreacyjnej. 
Projekt zakład budowę infra-
struktury rekreacyjnej poprzez 
zagospodarowanie terenu w 
urządzenia siłowni zewnętrz-
nej (6 podwójnych urządzeń 
�tness), montaż 3 lamp so-
larnych, obiektów małej in-
frastruktury (ławki, kosze na 
odpady), nasadzenia zieleni, 
wykonanie ogrodzenia terenu 
oraz wykonanie nawierzchni. 
Powstaną również ścieżki z 
kostki betonowej które uła-

twią poruszanie się po zago-
spodarowanym terenie oraz 
dostęp do urządzeń rekre-
acyjnych. Planowana wartość 
projektu: 97 402,58 zł, wartość 
do�nansowania ze środków 
Unii Europejskiej to 61 977,00 
zł tj. 63,63 %. Termin realizacji 
inwestycji – rok 2018 – wylicza 
Marcin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa.

Na tym nie koniec, bo-
wiem niebawem zostanie 
oddany do użytku plac za-
baw przy ul. Armii Krajowej w 
Mieroszowie. Będzie to nowe 
miejsce zabaw dla dzieci i od-
poczynku dla rodziców.

(RED)

Wkrótce zostanie oddany do użytku nowy plac zabaw w Mieroszowie.
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Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT NAWET

DO 50%
ZAPRASZAMY

Czy można kupić nowo-
czesne meble kuchenne od 
renomowanego producen-
ta za pół ceny? Można! Pro-
fesjonalne Komfort Studio 
Kuchenne przy ul. Długiej 
39 w Wałbrzychu zaprasza 
na wyprzedaż kuchni z eks-
pozycji z rabatem w wyso-
kości 50 procent.

 - Nasza firma współpra-
cuje m.in. z Wolsztyńską Fa-
bryką Mebli oraz niemiecki-
mi firmami Nobilia i Sachsen 
Kuchen. W Komfort Studio 
Kuchenne przy ul. Długiej 
39 w Wałbrzychu prezentu-
jemy gotowe zestawy mebli 
kuchennych tych producen-
tów. Każdy może przyjść, 
obejrzeć, dotknąć i kupić. 
A teraz można skorzystać z 
rabatu wynoszącego aż 50 
procent na meble z naszej 
ekspozycji – podkreśla wła-
ściciel Komfort Studio Ku-
chenne.

Wiosenna wyprzedaż 
nowoczesnych kuchni

Poza meblami z ekspo-
zycji, �rma oferuje swoim 
klientom szerokie spektrum 
różnorodnych rozwiązań 
systemów kuchennych wy-
konywanych pod wymiar z 

wykorzystaniem najwyższej 
jakości komponentów oraz 
sprzętu AGD do zabudowy. 
Kompleksowa obsługa roz-
poczyna się od pomiarów w 
domu czy mieszkaniu. Potem 

jest tworzenie projektu kuch-
ni przy użyciu profesjonalne-
go programu CAD-kuchnie, 
wykonanie mebli, montaż u 
klienta, a później usługi ser-
wisowe.

- Wymienione wyżej ele-
menty, w połączeniu z wielolet-
nim doświadczeniem i setkami 
zrealizowanych projektów, po-
zwalają naszej �rmie sprostać 
nawet bardzo wygórowanym 
wymaganiom klientów, którzy 
mają pełną swobodę w proce-
sie tworzenia ich wymarzonej 
kuchni. Wszystkich, którzy chcą 
odnowić serce swojego domu, 

cenią sobie przy tym najwyż-
szą jakość oferowanych pro-
duktów i najwyższe standardy 
obsługi klientów, zapraszamy 
już dziś do Komfort Studio Ku-
chenne przy ul. Długiej 39 w 
Wałbrzychu vis a vis stacji paliw 
oraz do kontaktu telefoniczne-
go pod numerami: 74/6660339 
i 601 77 13 57 – zachęca właści-
ciel �rmy.

R E K L A M A

Poszukujemy pracowników produkcyjnych na stanowiska:
• Ręcznego obszywania kierownic
• Operatora kabiny lakierniczej
• Polerni i szli� erni
• Kontrolerów jakości

Od kandydatów oczekujemy:
• Dokładności, solidności i zaangażowania w wykonywaną pracę
• Umiejętności pracy w zespole
• Chęci rozwoju i podnoszenia kwali� kacji
• Mile widziane doświadczenie w branży produkcyjnej

Oferujemy:
• Stabilną pracę bez pośrednictwa agencji pracy, ukierunkowaną na długą 

współpracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,

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 � rmy ul. Stacyjna 16 Wałbrzych

Gmina Głuszyca

Działki na sprzedaż
Na stronie internetowej glu-
szyca.pl opublikowany został 
wykaz atrakcyjnych działek 
budowlanych na sprzedaż 
w Kolcach w Gminie Głuszyca, 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Przetargi zostaną przeprowadzo-
ne 18 czerwca 2018 roku (ponie-
działek), w godz. 9:00 – 12:45 w 
sali konferencyjnej – pokój nr 11 
budynku Urzędu Miejskiego w 
Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 
55. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Głuszycy (pokój nr 15) bądź 
pod numerem telefonu 74 88 667 
64.

(RED)

Do�nansują remont
Gmina Głuszyca uzyskała pro-
mesę z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na 
zapobieganie i usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. - Dzięki 
wsparciu �nansowemu wykona-
ne zostanie zadanie pn. Odbudo-
wa drogi gminnej w Głuszycy (dz. 
nr 112 dr) wraz z odwodnieniem 
na długości 300 mb (od 0+000 do 
0+300) - gradobicie, intensywne 
opady deszczu czerwiec 2013 r. 
Szacunkowy koszt zadania wyno-
si 300 000 zł przy do�nansowaniu 
w wysokości 240 000 zł – infor-
muje burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

(SJ)

7 czerwca 2018 r. zosta-
nie podpisana umowa na 
budowę Centrum Przesiad-
kowego w Głuszycy. Na re-
alizację tego zadania Gmina 
Głuszyca otrzymała prawie 
2,5 mln zł do�nansowania 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014- 2020 
– ZIT Aglomeracji Wałbrzy-
skiej.

Podpisanie umowy będzie 
miało uroczysty przebieg. 
We czwartek ok. godz. 13.30 
spodziewany jest przyjazd 
do Głuszycy prezydenta Wał-
brzycha Roman Szełemeja i 
spotkanie z burmistrzem Głu-
szycy Romanem Głodem przy 
Centrum Medycznym Solaris 
(Głuszyca, ul. Sienkiewicza 
59), skąd samorządowcy au-
tobusem linii nr 5 (ok. godz. 
13.43) przejadą na przystanek 
autobusowy przy ul. Łukasie-
wicza, czyli do miejsca plano-
wanej inwestycji i podpisania 
umowy. W oczekiwaniu na 
autobus czas umili występ 
głuszyckiego Chóru Senio-
rów Renoma. Na godz. 13.45 
zaplanowany został brie�ng 
prasowy, a ok. godz. 14.00 
zostanie podpisana umowa 

Podpiszą umowę

na realizację zadania „Sowio-
górski Raj – budowa Centrum 
Przesiadkowego w Głuszycy”.

Przypomnijmy: projekt 
„Sowiogórski Raj – budowa 
Centrum Przesiadkowego 
w Głuszycy” zakłada budo-
wę nowoczesnego centrum, 
składającego się - oprócz 

wiaty przystankowej i zatoki 
autobusowej - m.in. z par-
kingu, miejsc postojowych 
dla rowerów, motorowerów 
i motocykli, budynku z punk-
tem informacji i z poczekalnią 
oraz toalet miejskich. Teren 
inwestycji zostanie oświe-
tlony i będzie monitorowa-

ny. Centrum zlokalizowane 
będzie na największym głu-
szyckim osiedlu mieszkanio-
wym – w okolicach obecnego 
przystanku pomiędzy ulicami 
Pionierów i Łukasiewicza i w 
pobliżu powstającej obec-
nie krytej pływalni Del�nek. 
W ramach projektu zostaną 
zakupione dwa autobusy ni-
skoemisyjne, dzięki którym 

głuszyczanie i turyści odwie-
dzający Głuszycę będą mogli 
skorzystać z bezpłatnej ko-
munikacji zbiorowej. Zakup 
autobusów planowany jest w 
bieżącym roku. Zakończenie 
prac budowlanych związa-
nych z powstaniem Centrum 
Przesiadkowego nastąpi w 
roku 2019.

(RED)

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej dr Roman Szełemej i burmistrz 
Głuszycy Roman Głód podpiszą umowę dofinansowanie Centrum 
Przesiadkowego w Głuszycy.
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KredytOK to niezawod-
ne pogotowie pożyczkowe! 
Można skorzystać z pożycz-
ki do 15 tys. zł, a decyzja 
nawet w 15 minut i to bez 
zbędnych formalności. No-
wością w naszych biurach 
są pożyczki Euroloan udzie-
lane do 20 tys. zł, z których  
można wypłacać środki 
wiele razy.

KredytOK to marka, która 
jest coraz częściej wybiera-
na przez klientów poszuku-
jących wygodnej i szybkiej 
pożyczki z jasnymi zasadami 
spłaty. Z pełnej oferty Kre-
dytOK można skorzystać w 
biurach w Wałbrzychu przy 
ul. Broniewskiego 73 oraz w 
Kamiennej Górze przy ul. Pa-
pieża 14.

- Co zrobić, gdy tuż przed 
mundialem w Rosji zepsu-
je się telewizor? Wystarczy 
odwiedzić jedno z naszych 
biur i skorzystać z jednej z 
naszych mistrzowskich ofert. 
W ramach pogotowia pożycz-
kowego oferujemy pożyczki 

do 15 tys. zł, a decyzję wyda-
jemy nawet w 15 minut. I to 
bez zbędnych formalności. 
Kolejną nowością są pożyczki 
Euroloan udzielane do 20 tys. 
zł, z których  można wypła-
cać środki wiele razy. Dzięki 
temu można wielokrotnie 
korzystać ze środków w ra-
mach przyznanego limitu bez 
konieczności ponownego 
wnioskowania o pożyczkę. 
Poza tym korzystający z takiej 
pożyczki nie płaci odsetek od 
całego limtu tylko od wyko-
rzystanej kwoty i sam ustala 
datę comiesięcznej spłaty 
kwoty minimalnej – wylicza-
ją pracownicy wałbrzyskiego 
biura.

Ponadto w oddziałach w 
Wałbrzychu i Kamiennej Gó-
rze oferowane są pożyczki z 
jednorazową spłatą, pożyczki 
wieloratalne, a także kredyty 
gotówkowe do 200 tys. zł.

- Posiadamy również po-
życzkę ratalną dedykowaną 
Seniorom, udzielaną w 100% 
przez telefon. Dzięki dużej 

liczbie nowoczesnych pro-
duktów �nansowych nasi 
klienci mogą szybko i wygod-
nie uzyskać pożyczkę na do-
godnych warunkach, bo ofe-
rujemy przejrzyste warunki 
udzielanych pożyczek i dzia-
łamy w sieci stacjonarnych 
oddziałów. Nasza infolinia 
jest czynna w godzinach 8.00-
20.00 (poniedziałek – piątek) 
oraz 9.00-17.00 (sobota), co 
pozwala na sprawną obsługę 
klientów. Nasze usługi cieszą 
się dużym zaufaniem klien-
tów, dlatego jesteśmy obecni 
na rynku nieprzerwanie od 
1999 roku, duża liczba atrak-
cyjnych produktów pozwa-
la nam dobrać mistrzowską 
ofertę dla Ciebie! A nasze od-
działy blisko Państwa:

WAŁBRZYCH – ul. Bro-
niewskiego 73 (obok marketu 
B1), tel. 515-751-711 oraz KA-
MIENNA GÓRA – ul. Papieża 
14 (obok marketu Kau�and), 
tel. 502-284-615 – zaprasza-
my! – dodają konsultanci.

(TS)

Mistrzowskie oferty w KredytOK

Od 1 lipca 2018 roku na 
terenie Gminy Czarny Bór 
zaczną obowiązywać nowe 
zasady segregacji odpa-
dów. Zmiany te wynikają 
z Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu se-
lektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów.

Nowe przepisy zakładają 
podział odpadów na cztery 
frakcje. Dla każdej frakcji wła-
ściwy będzie inny kolor worka 
lub pojemnika: niebieski – na 
papier; zielony – na szkło; 
żółty – na metale i tworzywa 
sztuczne; brązowy – na odpa-
dy ulegające biodegradacji, w 
tym odpady zielone.

- Segregacja odpadów w 
zabudowie jednorodzinnej 
będzie się odbywała w syste-
mie workowym. Mieszkańcy 
tych nieruchomości otrzyma-
ją od �rmy odbierającej od-
pady z terenu gminy komplet 
worków na ww. frakcje odpa-
dów oraz pojemnik na pozo-
stałości po segregacji. W dniu 
odbioru danej frakcji odpa-
dów pozostawią odpowiedni 
worek przy pojemniku na po-
zostałości po segregacji, skąd 
zostanie on zabrany przez 

Nowa 
jadłodajnia
Ponownie została otwar-
ta Jadłodajnia Miejska w 
Świebodzicach, która mieści 
się teraz w pawilonie handlo-
wym na Osiedlu Sudeckim, na 
I piętrze. Zmiana lokalizacji 
miejskiej jadłodajni spowo-
dowana była koniecznością 
pilnego remontu budynku 
OPS, mieszczącego się przy ul. 
J. Piłsudskiego 8. Obiekt mu-
sieli opuścić także pracowni-
cy ośrodka, a biura jednostki 
mieszczą się teraz częściowo 
na dworcu PKP, częściowo 
przy ul. Świdnickiej 7. Jadło-
dajnia jako pierwsza została 
wyłączona z użytkowania, a 
osoby korzystające z obiadów 
�nansowanych przez miasto 
otrzymały bony żywnościo-
we, które realizowały w kilku 
barach na terenie Świebodzic. 
Miasto przeprowadziło re-
mont pomieszczeń i doposa-
żyła obiekt. Obiady są wyda-
ne w godzinach 12:00-15:00 
od poniedziałku do piątku. 
Przypominamy, że jadłodaj-
nia świadczy usługi w postaci 
posiłku obiadowego wyłącz-
nie osobom dorosłym.

(ABP)

16 czerwca (sobota) 
Gmina Stare Bogaczowice 
będzie miała swoje święto. 
Tego dnia odbędą się już 
czwarte Dni Gminy Stare 
Bogaczowice.

Organizatorzy zapraszają 
na stadion sportowy od godz. 
15:00.  Na scenie swoje talenty 
zaprezentują najmłodsi miesz-
kańcy gminy, a po nich przyj-
dzie czas na rodzinne gry i zaba-
wy z atrakcyjnymi nagrodami. 
Odbędą się także rycerskie 
walki pokazowe i anima-
cje z Bractwem Rycerskim 
Księcia Bolka. Muzykę na 
żywo zapewni „Kris Dance”, 
a gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół „MeGustar”. O 
godz. 22:00 wszyscy goście 
będą mogli podziwiać po-
kaz sztucznych ogni, który 
rozpocznie dyskotekę pod 
chmurką.

Podczas Dni Gminy 
Stare Bogaczowice bę-
dzie można zakupić lo-
kalne produkty - zarówno 
rękodzieło, jak i wyroby 
kulinarne. Na gości cze-
kać będzie także swojskie 
jadło. 

Dni Gminy Stare 
Bogaczowice

Najwięcej atrakcji przy-
gotowanych zostało dla 
najmłodszych! Zupełnie bez-
płatnie dzieci będą mogły 
korzystać z: dmuchanej zjeż-
dżalni, dmuchanego suchego 
basenu, dmuchanego zamku, 
mega sumo, dmuchanego 
darta, trampoliny, strzelnicy 
łuczniczej, gier planszowych 
XXL, malowania twarzy, mo-
delowania balonów i pusz-
czania mega baniek.

(IL)

Segregacja po nowemu
podmiot odbie-
rający odpady. Za 
każdy wystawio-
ny worek danego 
koloru otrzyma-
cie Państwo pu-
sty worek tego 
samego koloru. 
W ww. formie 
segregować od-
pady będą rów-
nież mieszkańcy 
nieruchomości 
wielolokalowych, 
którzy składali 
i n d y w i d u a l n i e 
deklaracje o wy-
sokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Segrega-
cja odpadów w zabudowie 
wielorodzinnej będzie się 
odbywała w systemie po-
jemnikowym. Nieruchomości 
wielolokalowe zostaną wypo-
sażone przez �rmę odbiera-
jącą odpady z terenu gminy 
w komplet pojemników na 
ww. frakcje odpadów oraz w 
pojemnik na pozostałości po 
segregacji. Posegregowane 
odpady będą gromadzić w 
odpowiednich pojemnikach, 
skąd zostaną zabrane przez 
podmiot odbierający odpady. 
Segregacja odpadów w nie-

ruchomościach niezamiesz-
kałych będzie się odbywała w 
systemie workowym lub po-
jemnikowym – w zależności 
od decyzji właściciela takiej 
nieruchomości. Właściciele 
tych nieruchomości zaopa-
trzą się albo w worki, albo w 
pojemniki o odpowiednich 
kolorach, w których będą 
gromadzić posegregowane 
odpady. Następnie odpady te 
zostaną zabrane z ustalonego 
miejsca przez podmiot od-
bierający odpady – wyjaśnia 
Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

(RED)
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08.06.2018 r. • godz. 13:00 • Galeria Victoria w Wałbrzychu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SDiRZSZS, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych

mają zaszczyt zaprosić:

NA XV Festiwal Piosenki
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

pod patronatem Prezydenta Wałbrzycha

Urząd Miejski 
w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu

Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych w WałbrzychuZadanie publiczne jest współ� nansowane ze środków  budżetu Samorządu

Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej pod tytułem „Sztuka życia”

www.umwd.pl

Zadanie współ� nansowane przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu ze środków PFRON

Gmina Stare Bogaczowice

Rozmowa z Mirosławem 
Lechem, wójtem Gminy Sta-
re Bogaczowice.

Pana pierwsza kadencja na 
stanowisku wójta gminy 
stała pod znakiem inwesty-
cji prowadzonych na terenie 
całej Gminy Stare Bogaczo-
wice. Jak to wygląda w licz-
bach?
Mirosław Lech: - W latach 2015 
-2017 wartość głównych in-
westycji prowadzonych na 
terenie naszej gminy to ponad 
4,5 mln zł, a na ich realiza-
cję pozyskaliśmy ze środków 
zewnętrznych kwotę blisko 
1,358 mln zł.

Ten okres zdominowany był 
głównie inwestycjami w in-
frastrukturę drogową oraz 
budowę obiektów rekre-
acyjno – sportowych.
- Powstały dwa boiska w Starych 
Bogaczowicach, przebudowa-
ne zostało boisko w Lubominie, 
a nowych boisk do czekali się 
mieszkańcy w Nowych Boga-
czowicach, Gostkowie, Cieszo-
wie i Chwaliszowie. Całkowity 
koszt budowy tych wszystkich 
obiektów sportowych to pra-

wie 900 tys. zł, a na realizację 
tego zadania pozyskaliśmy 
prawie 400  tys. zł. Na infra-
strukturę drogową ,tj. budowę 
chodników, przebudowę dróg, 
montaż barier ochronnych itp. 
przeznaczyliśmy prawie 2 mln 
zł. Trzeba także przypomnieć 
dużą inwestycją zrealizowaną 
w 2015 r., czyli budowę świetli-
cy wiejskiej w Jabłowie. Wartość 
tej inwestycji to ponad 1,2 mln 
zł i została ona w całości s�nan-
sowana ze środków własnych.

Są także projekty realizowa-
ne w partnerstwie z innymi 
gminami.
- Pierwszy z projektów roz-
poczęliśmy w roku 2016 w 
partnerstwie z uzdrowiskową 
Gminą Szczawno – Zdrój oraz 
z Gminą Czarny Bór. Jego ce-
lem jest ochrona i udostęp-
nienie zasobów przyrodni-
czych masywu Trójgarbu i 
Chełmca. Jednym z elemen-
tów tego przedsięwzięcia jest 
budowa wieży widokowej na 
Trójgarbie oraz rozbudowa 
infrastruktury turystycznej tj. 
wiaty, ławki, tablice informa-
cyjne. Wspólnie z partnera-
mi chcemy utworzyć 72 km 

szlaków turystycznych. Cał-
kowita wartość tego projektu 
to 1,62 mln zł. Na realizację 
tego zadania pozyskaliśmy 
wspólnie z partnerami środki 
zewnętrzne ze Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w 
wysokości 1,377 mln zł oraz 
500 tys. zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Drugi, także 
rozpoczęty w 2016 r., razem 
z gminami Walim, Czarny Bór 
oraz Starostwem Powiatowym 
w Wałbrzychu to wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł ener-
gii w obiektach użyteczności 
publicznej. Gmina Stare Bo-
gaczowice na realizację tego 
zadania otrzyma do�naso-
wanie na poziomie około 385 
tys. zł. Celem tego projektu 
jest przede wszystkim zmniej-
szenie kosztów utrzymania 
sześciu budynków na terenie 
gminy poprzez pozyskanie 
dodatkowego źródła energii 
elektrycznej i ciepła, co spo-
woduje tym samym zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń.

W roku 2018 dominują tak-
że inwestycje drogowe.

 - W 2017 r. rozpoczęliśmy też 
szereg zadań inwestycyjnych, 
których zakończenie przewi-
dujemy w bieżący roku. Gmi-
na partycypuje w kosztach 
budowy chodników zarówno 
w ciągu dróg wojewódzkich 
jak i powiatowych. W Nowych 
Bogaczowicach w ciągu drogi 
powiatowej powstał chodnik 
o długości 270 mb. Wartość 
tego zadania to 111 561 zł. 
Planowana jest także budowa 
drugiego chodnika w ciągu 
drogi powiatowej w Strudze i 
na tę inwestycję gmina prze-
każe Powiatowi Wałbrzyskie-
mu w formie dotacji kwotę 
150 tys. zł. Teraz Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei realizuje 
dużą inwestycję drogową, 
polegająca na przebudowie 
drogi w Starych Bogaczowi-
cach oraz budowie w ciągu tej 
drogi chodnika. Cała wartość 
tej inwestycji to 2 147 835 zł. 
Gmina ma swój udział w budo-
wie chodnika w wysokości 385 
217 zł. Inwestycja będzie za-
kończona w tym roku. W trak-
cie realizacji są dwa zadania 
związane z przebudową dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych w sołectwach Gostków i 

Inwestujemy w rozwój
Cieszów. Koszt realizacji tych 
dwóch zadań to blisko 700 tys. 
zł, z czego kwotę 539 tys. zł 
gmina pozyskała ze środków 
zewnętrznych. Jeszcze w tym 
roku nastąpi odbudowa dro-
gi gminnej w Gostkowie - tu 
także pozyskaliśmy dotację w 
wysokości 64 tys. zł z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.

Drogi to nie wszystko…
 - Oczywiście, dlatego priory-
tetowym zadaniem, które re-
alizujemy, jest kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynku szkoły. Jest to duża 
inwestycja, której celem jest 
przede wszystkim efektywne 
wykorzystanie energii ciepl-
nej, obniżenie kosztów ogrze-
wania szkoły oraz poprawienie 
warunków użytkowania tego 
budynku. Zostaną docieplone 
ściany zewnętrzne całego bu-
dynku, a także strop, zostanie 
wymieniona stolarka okienna i 
drzwiowa oraz będzie wymia-
na kotłowni olejowej na nową 
kotłownię na paliwo gazowe. 
Całkowita wartość tej inwesty-
cji to 2 741 229 zł. Na ten cel 
pozyskaliśmy z ZIT Aglome-

racji Wałbrzyskiej 1 712 342 
zł. Poza tym w dwóch sołec-
twach: Struga i Chwaliszów 
powstają Lokalne Ośrodki 
Integracji Społecznej. Szacuje-
my, że inwestycja ta zamknie 
się w kwocie ok. 2 675 410 zł 
. Złożyliśmy wniosek o po-
zyskanie środków zewnętrz-
nych także z ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na 2 302 787,62 
zł. Całość inwestycji planuje-
my zakończyć w roku 2019. 
Na tym jednak nie koniec, 
bowiem w tym roku chcemy 
rozpocząć budowę świetlicy 
wiejskiej w Cieszowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
wokół niej. Na realizację tej 
inwestycji także chcemy pozy-
skać środki zewnętrzne. Został 
już złożony wniosek o przy-
znanie środków w wysokości 
500 tys. zł do Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
połowę wartości tej inwestycji.

(RED)
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Górnik 
najlepszy
Kolarze LKKS Górnik Wał-
brzych zwyciężyli w klasy-
�kacji drużynowej IX Ogól-
nopolskiego Kryterium 
Ulicznego o Puchar Wójta 
Gminy w Podgórzynie. Wy-
przedził m.in. CCC Polkowice 
oraz zespoły z Zielonej Góry, 
Chojnowa, Nowej Rudy i 
Jelcza Laskowice. Wyniki: ju-
niorki i juniorzy: 1. Wiktoria 
Węgrzynowska, 2. Patryk To-
mulik, 3. Adam Sazanowicz; 
juniorzy młodsi: 2. Karol Woź-
niak; młodziczki: 4. Karolina 
Chojnacka; żacy: 2. Szymon 
Ilski; dzieci (9-10 lat): 1. Ame-
lia Dereń, 2. Natalia Grempka. 
Ostatnie wyniki startów kola-
rzy LKKS Górnik Wałbrzych: 
Memoriał Joachima Halup-
czoka w Turawie, zaliczany 
do Pucharu Polski na szosie i 
będący eliminacją do OOM: 
jazda indywidualna na czas – 
8. Karol Woźniak; Mistrzostwa 
Polski Krajowego Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie szosowym 
w Jarosławcu: jazda na czas – 
10. Julia Kowalska, 14. Adrian-
na Rasińska; start wspólny – 7. 
Rasińska.

(BAS)

W dniach 8-9 czerwca 
2018 r. na Stadionie XXV-
-lecia przy ul. Olimpijskiej 
1 w Boguszowie Gorcach 
odbędzie się wielka impre-
za rekreacyjno – sportowa 
Mniszek Run.

8 czerwca odbędzie się 
turniej piłkarski dla młodzie-
ży, mecz wspomnień Victoria 
Wałbrzych – Górnik Gorce, 
turniej wiedzy górniczej, 
koncert orkiestry górniczej, 
koncert zespołu Silver Heads 
oraz piknik. Z kolei na 9 maja 

zaplanowano uroczystą mszę 
świętą, turniej bowlingu, gry 
i zabawy dla dzieci i rodzin 
oraz koncert zespołu 50 Plus.

Głównymi punktami „Ro-
dzinnej majówki” będą jednak 
biegi: Mniszek Run i Bieg Mag-
dalenki. Zaplanowano także 
imprezy towarzyszące, mię-
dzy innymi: turniej siatkówki/
koszykówki dziewcząt, turniej 
piłki nożnej chłopców, mi-
strzostwa Boguszowa-Gorc w 
bowlingu oraz szereg innych 
atrakcji dla całych rodzin. Or-

ganizatorzy przygotowali 300 
numerów startowych w Biegu 
Mniszek Run o długości ok. 10 
km, którego start zaplanowa-
na 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 sa-
mego dnia w samo południe 
(organizatorzy przygotowali 
160 numerów startowych). 

Sportowa majówka R E K L A M A

Organizatorami imprezy 
są: Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe Commax 
Zdzisław Sommerfeld oraz 
Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Kultury Zdrowotnej i Sportu 
NSZZ „Solidarność”, a part-
nerami: Klub Piłkarski Gór-
nik Gorce Boguszów-Gorce, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Gorce, OZPN Wałbrzych, Sto-

warzyszenie Grupa Biegowa 
Dzikowiec, Stowarzyszenie 
Witold, Uczniowski Ludowy 
Zapaśniczy Klub Sportowy 
Heros W Czarnym Borze, Ze-
spół Szkół Samorządowych 
Nr 5 W Boguszowie Gorcach 
im. B. Malinowskiego oraz 
111 Boguszowskie Drużyny 
Żółto-Niebieskie.
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Nowe kursy:
02.07. Wałbrzych • 03.07. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Stu trzydziestu biegaczy 
wystartowało w III Półmara-
tonie Szlakiem Riese, który 
3 czerwca wyruszył z Parku 
Jordanowskiego w Głu-
szycy. Zawodnicy mieli do 
pokonania 21,5 km trasy w 
umiarkowanym górzystym 
terenie z łączną sumą pod-
biegów ponad 750 m.

Bieg poprzedził wykład 
na temat tajemnic komplek-
su Riese wygłoszony przez 
lokalnego pasjonata histo-
rii i przewodnika Grzegorza 
Borensztajna. Na trasie usy-
tuowanej w Górach Sowich 
biegacze mijali naziemne 
budowle nazistowskie Pod-
ziemnego Miasta Osówka i 
Kompleksu Włodarz. Oprócz 
sportowej rywalizacji bieg był 
okazją do poznania tajemnic 
projektu RIESE, powstałego 
w Górach Sowich w czasie II 
wojny światowej.

Najszybciej na mecie III 
Półmaratonu Szlakiem Rie-
se pojawił się Ondrej Penc 

z Meziměstí (01:25:4), drugi 
był Mariusz Piekarz  z Jugo-
wa  (01:27:09), a trzeci  Bar-
tłomiej Wojsław z Marcinowic 
(01:33:11). Najlepszą zawod-
niczką okazała się Katarzyna 
Bernat ze Świdnicy (01:55:57), 
drugie miejsce zajęła Justy-
na Borkowska z Sędzisława 
(2:00:05), trzecie Ewelina 
Świątek z Wrocławia (2:03:05). 
Pełne wyniki zawodów są 
dostępne na stronie: http://
www.pomiarownia.pl/impre-
zy_wyniki.html?impreza=17

- Dziękujemy wszystkim za 
udział i gratulujemy zawodni-
kom udanych startów. Już 6 
października zapraszamy do 
Głuszycy na trzeci ultramara-
ton i półmaraton górski Wali-
góra Run Cross. Stowarzysze-
nie Waligóra Run oraz Gmina 
Głuszyca dziękują wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
organizację wydarzenia spor-
towego – podkreśla Andrzej 
Kolisz z WRC.

(SJ)

Wśród 130 biegaczy było 26 kobiet.

Półmaraton Szlakiem 
RieseLiga Narodów

W piątek od godziny 16:00 
wyłącznie w kasie biletowej 
Centrum Aqua Zdrój w Wał-
brzychu będzie można kupić 
dodatkowe bilety na mecze 
siatkarskiej Ligi Narodów ko-
biet. W puli będzie przygoto-
wanych około 200 wejściówek 
na każdy dzień, bez gwarancji 
miejsca siedzącego. Cena – 10 
zł, ale jedna osoba będzie mo-
gła kupić maksymalnie 4 bilety. 
Podczas spotkań będą wyzna-
czone specjalne strefy dla wi-
downi z miejscami stojącymi. 
Dla wszystkich fanów, którzy nie 
nabędą wejściówek na turniej, 
Centrum Aqua Zdrój przygo-
towało darmową strefę kibica, 
podczas której będzie można 
wspólnie śledzić mecze na tele-
bimie w dniach 12-14.06. Strefa 
będzie się mieścić na części par-
kingu od strony parku wodne-
go. Dodatkowo na wszystkich 
chętnych kibiców, w wyznaczo-
nym miejscu czekać będą spe-
cjalne punkty gastronomiczne.

Polki gromią
Na zakończenie zgrupowania 
w Wałbrzychu, reprezenta-
cja Polski koszykarek dwu-
krotnie pokonała Irlandię w 
meczach towarzyskich, któ-
re zostały rozegrane w hali 
Aqua Zdrój. Pierwszy mecz Po-
lki wygrały 81:49 (24:16, 17:14, 
20:6, 20:13), a punkty zdoby-
wały: Marciniak 13, Trzeciak 12, 
Schmidt 10, Misiek 8, Szybała 
8, Dobrowolska 7, Naczk 7, 

Szajtauer 6, Puss 4, Gertchen 
2, Adamowicz 2, Stankiewicz 2, 
Kotnis 0. Drui mecz zakończył 
się wynikiem 100:69 (25:14, 
31:18, 20:20, 24:17), a punkty 
dla Polski zdobywały: Marciniak 
21, Szybała 12, Misiek 10, Puss 
10, Stankiewicz 10, Gertchen 9, 
Trzeciak 7, Dobrowolska 5, Ada-
mowicz 5, Kotnis 1.

(RED)

Górale na start
9 i 10 czerwca park im. Jana 
III Sobieskiego w Wałbrzychu 
stanie się areną zmagań ko-
larzy górskich. Impreza Górale 
na Start wrosła już na stałe w 
krajobraz wydarzeń sportowych 
w Wałbrzychu, a sam wyścig 
jest uznawany przez zawodni-
ków i kibiców za najlepszą im-
prezę tego rodzaju w Polsce. W 
sobotę od godziny 10:00, jako 
preludium przed głównymi wy-
ścigami weekendu, odbywały 
będą się wyścigi dostępne dla 
każdego- zarówno dla dzieci 
jak i dla amatorów i mastersów 
- bez ograniczeń wiekowych. 
Zgłoszenia i harmonogram star-
tów dostępne są na stronie in-
ternetowej www.goralenastart.
eu lub w dniu startu w biurze 
zawodów na Hali Lekkoatletycz-
nej przy ul. Chopina (start, meta, 
i biuro zawodów- dostęp od ul. 
Żwirki i Wigury; parking- wjazd 
od pl. Skarżyńskiego).

Liga MTB
Nad zalewem w Starych Bo-
gaczowicach odbył się wy-

ścig nr 2 III edycji  Ligi MTB 
Cross-Country Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 2018. Organi-
zatorem wyścigu byli: Gmina 
Stare Bogaczowice oraz Sto-
warzyszenie Sportowo-Rekre-
acyjne JUNIOR w Wałbrzychu, 
a współorganizatorami byli 
LUKS Lider Stare Bogaczowice, 
Zespół Szkół w Starych Boga-
czowicach, Spółka Celowa Wał-
brzyskie Centrum Sportowo 
Rekreacyjne Aqua Zdrój w Wał-
brzychu. Celem wyścigu była 
promocja Gminy Stare Boga-
czowice, promocja  aglomera-
cji wałbrzyskiej, popularyzacja 
zdrowego stylu życia, rozwój 
sprawności �zycznej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
rozpowszechnienie kolarstwa 
górskiego. W tegorocznym 
wydarzeniu udział wzięło aż 
125 zawodników. Terminy ko-
lejnych wyścigów: 14.07.2018 
– Wałbrzych, 18.08.2018 – Bo-
guszów – Gorce, 8.09.2018 
– Świebodzice, 15.09.2018 – 
Szczawno – Zdrój

Piłkarski �nisz
Dobiegają końca zmagania w 
IV lidze piłki nożnej. W ostat-
nich seriach zespoły z Aglo-
meracji Wałbrzyskiej grały ze 
zmiennym szczęściem.
W meczach rozgrywanych w 
Boże Ciało, w grupie wschod-
niej IV ligi piłkarze Górnika Bo-
guszów-Gorce ulegli Chrobre-
mu II Głogów 1:3 (0:0). Bramki 
w tym meczu zdobywali: 1:0 
Yehor Yehorov (75), 1:1 Jakub 
Szymański (79), 1:2 Dominik 
Nawrot (90), 1:2 Dominik Na-

wrot (90+1). Zespół z Gorc za-
grał w składzie: M.Jaskółowski, 
Podgórski (67 Yehorov), M.Pryk 
(86 Malczewski), J.Pryk, Choiń-
ski (83 Gnosowski), Ostrowski, 
A.Maliszewski, Z.Bejnarowicz, 
R.Bejnarowicz, J.Maliszewski, 
Woźniak (78 Klimek). W grupie 
zachodniej Foto-Higiena Bły-
skawica Gać pokonała Górnika 
Wałbrzych 1:0 (1:0), a jedynego 
gola w 9 min. w zamieszaniu w 
polu karnym po rzucie wolnym 
zdobył Łukasz Orzechowski. 
W niedzielę Olimpia Kowary po-
konała Górnik Boguszów Gorce 
3:2 (2:2), a gole w tym spotkaniu 
zdobywali: 1:0 Adrian Maliszew-
ski (19 - s), 2:0 Sebastian Szujew-
ski (21), 2:1 Jarosław Maliszewski 
(39), 2:2 Ryszard Bejnarowicz 
(44), 3:2 Sebastian Szujewski 
(61). Górnik Gorce zagrał w skła-
dzie: M.Malczewski - Pietrzak, 
Gnosowski, Choiński, Podgórski, 
J.Pryk, Klimek, Z.Bejnarowicz (72 
Siczek), A.Maliszewski (90 Mar-
cin Jaskółowski). W ostatnim 
meczu sezonu Górnik Bogu-
szów-Gorce będzie podejmo-
wał 9 czerwca od godz. 17.00 
AKS Strzegom. Z kolei Górnik 
Wałbrzych pokonał Nysę Kłodz-
ko 2:1 (1:0), a bramki zdobywa-
li: 1:0 Dariusz Michalak (45-k), 
2:0 Wojciech Błażyński (60), 2:1 
Oleksii Fatianov (84). Górnik 
Wałbrzych zagrał w składzie: 
Jaroszewski – D.Michalak, Krup-
czak, M.Smoczyk, Błażyński, Ryt-
ko, Krzymiński, Młodziński, Cha-
jewski, Bogacz, Rodziewicz. Na 
zakończenie sezonu - 9 czerwca 
o godz. 17.00 wałbrzyszanie za-
grają w Trzebnicy z Polonią.

(RED)

Sportowy raport
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USŁUGI

(3) Usługi ogólnobudowlane 

kompleksowe wykończenie i 

remonty oraz docieplenia do-

mów i mieszkań.Tel: 791 821 157,  

535-840-719.

(4) Montaż i ustawianie anten 

satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, 

solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-

KAN OD A DO Z, INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 

OGRZEWANIE, DŁUGIE DOSWI-

ADCZENIE!!! Tel: 508-808-022

(3) HYDRAULIK TEL: 506-754-

379

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 

i inne stolarskie. TANIO! 692-

123-981. 

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-

005-726. Tanio, szybko, profe-

sjonalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

NIERUCHOMOŚCI

(4) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe – 

rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

PRACA

(4) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

INNE

(4) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

(10) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.

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 ZADŁU-
ŻONE I Z KOMORNIKIEM,WY-
PŁATA GOTÓWKI OD RĘKI. 
KONAKT: 535-416-014

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

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 
WYNAJEM, 3pokoje 55m2 , 
6piętro 1400zł /1-mc razem z 
opłatami. 

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

JEDLINA ZDRÓJ 2pokoje 52m2 
2pietro cena 79tys. tel. do 
kontaktu 792-549-757 oferta 
dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-
-MS-912

BOGUSZÓW-GORCE 38m2 
2pokoje, pierwsze piętro, 
55.000 zł, tel. do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-873

WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2 
pokoje 35m2, cena 108.000 zł, 
telefon 535-416-014

oferta dostępna na www.
panorama.net.pl

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

Tel 535-416-014 oferta dostęp-
na 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 do-
stępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-848

BOGUSZÓW-GORCE 35m2 
1pokój , pierwsze piętro, 
42.000 zł, tel. do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-895

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

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

OKAZJA!!! MS-3527 Bezczynszo-
we mieszkanie z wyjściem na 
ogród i garażem!!! 80m2 cena 
239 tys. do negocjacji Tel. 883 
334 486

OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2- 
pokoje po kapitalnym  remoncie- 
cena 119 tys. tel. 606 97 66 30

OKAZJA!!! Podzamcze po kapital-
nym remoncie, 40m2, 2 pokoje, 
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

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

MS-3485 Piaskowa Góra, kawa-
lerka z widną kuchnią, 28m2, do 
odświeżenia, cena 75 tys. Tel. 
883 334 486

MS-3530 Piaskowa Góra, 2 poko-
je 35m2, duży balkon, cena 125 
tys. Tel. 883 334 481

MS-3484 Nowe Miasto, kawa-
lerka 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 par-
ter, 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 mieszka-
nie 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

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH 
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA 
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PO-
DZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY 
ZADŁUŻENIA

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Mieszka I go , 3 pokoje 
po remoncie, drugie piętro, jasna 
kuchnia, balkon, cena 164 000 tel 
883 334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GÓRA , szeregówka , cena 469 
000, tel 883 332 727

RENOMAHOME - PODZAMCZE, 3 
pokoje, na pierwszym pietrze, 63 
m2 , na Basztowej , po remoncie 
cena 198 000 , tel 883 334 836

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

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

RENOMAHOME - NOWE MIASTO 
– okolica Szpitala , 2 pokoje, 49 

m2, Co gaz, po remoncie  cena 
149 000 tel 883 332 727

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

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

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 
1 piętro ogródek, po remoncie, 
CO gaz cena 259 000 tel 883 
334 836

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

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

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

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

RENOMAHOME – SZCZAW-
NO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa, 
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena 
640 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - Łomnica – 
działka budowkana 2 ha , cena 
250 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 
, 2 pokoje, parter , co miejskie, 
cena 85 000, 883 332 730 

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

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

• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju 
   i za granicą
• przygotowanie transportu 
   dla    dla rodziny (kondukt), stypy, 
   oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC 
   czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
•  montaż i demontaż nagrobków 
•  •  toaleta pośmiertna

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa: 

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

SKUP 
aut/motocykli
Płatność gotówką 

na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

Do sprzedania działki budowlane w Podlesiu 
- 3 km od Wałbrzycha. Współrzędne w mapach Google: 
50.736135, 16.355890. Z działek rozpościera się widok 

na piękną górzystą okolicę. Działki zatwierdzone w planie 
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia każdej 
z działek to: ok.1200 m2 i większe. Cena: 60zł za m2, ceny 

podlegają negocjacji. W razie pytań proszę dzwonić 
tel. 601-769-755, 607-116-429 lub 680-670-616.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...
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UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

Podzamcze, 36m2, 3 piętro, 2 
pokoje, blok z windą, niski czynsz. 
Cena 105.000zł. Kontakt 535-
311-265

Dom w Jedlinie Zdroju 238m2, 
dwa garaże, działka 951m2, 
docieplony, CO gazowe, okazyjna 
cena 299 tys zł lub wynajem 4 tys/
msc  tel. 577-263-955

Boguszów- Gorce z ogródkiem, 
56,40m2, 2 pokoje, po remoncie. 
80.000zł. Do negocjacji. Kontakt 
535-311-265

OKAZJA! OSIEDLE GÓRNICZE, 3 
pokoje, 47m2, 1 PIĘTRO, BALKON, 
OGRZEWANIE GAZOWE, po 
remoncie , cena: 137 tys. zł tel. 
530 - 998 – 374

Podzamcze 3 pokoje, 6 piętro, 
64m2, pełen rozkład, do wprowa-
dzenia 179 900zł tel. 577-263-955

Stary Zdrój, mieszkanie do 
remontu, gustowna kamienica, 
1 PIĘTRO, 53 m2,  59 000zł, tel. 
535-285-514

Szczawno- Zdrój, mieszkanie 
dwupoziomowe do wprowadze-
nia, 113m2. Do mieszkania przy-
należy duży balkon oraz ładnie 
zagospodarowany ogródek. Cena 
329.000zł. Kontakt 535-311-265

Podzamcze: 3 pok, wysoki stan-
dard, 74,5m2, 239 tys, 2 piętro z 4, 
cicho, zielono, plac zabaw

 tel. 577-263-955

Osiedle Piastowskie, ul. Krzy-
woustego, 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 
130.000 zł. 535-285-514

Śródmieście, ŚWIETNA lokalizacja, 
33m2, DUŻY balkon, Ogrzewanie 
miejskie, 82 000zł tel. 535-285-
514

/Śródmieście ul Dmowskiego, 2 
pokoje, 42m2, do remontu, 49 
000zł DO NEGOCJACJI, tel. 530-
998-374

Śródmieście drugie piętro, 
wysoki standard, 47 m2, 3 pokoje 
ogrzewanie gazowe 129tys tel. 
577-263-955

Piaskowa Góra, kawalerka, 32m2, 
1 piętro. Cena 42.500zł. Cena do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

Śródmieście do wprowadzenia, 
1 piętro, CO gazowe, 2 pokoje, 
50m2,  119tys zł tel 577-263-955

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, 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, wy-
soki 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 kuch-
nia, 2 piętro,  Cena: 105 000 zł,  
(nr:2457  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią 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 wolnosto-
jący , piętrowy w pięknej okolicy, 
107m2, 5 pokoi , zagospoda-
rowana 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, ła-
zienka 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 wolnosto-
jący 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 pię-
tro,kuchnia ,łazienka  ,ogrzewa-
nie elektryczne  cena: 1 500 zł  
(nr: 2443) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszka-
nie, 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 –WALIM  mieszkanie, 56m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierw-
sze 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,przy-
tulne mieszkanie do wprowa-
dzenia, 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 toa-
lety na mieszkanie bądź siedzibę 
�rmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327) 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 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 szerego-
wej 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 miesz-
kanie 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, miesz-
kanie z ogrzewaniem miejskim, 
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia, ła-
zienka do wprowadzenia CENA: 
149 000 m2 (nr: 2408) (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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, MOŻ-
LIWOŚĆ 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 poko-
je, 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, budy-
nek 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 DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

NOWY GLINIK, 4 pokoje, gar-
deroba, ogród, garaż. Parter. 
Mieszkanie i kamienica po 
generalnym remoncie. Ogrze-
wanie ze wspólnej kotłowni.
Kominek.178 000zł. Kontakt 
694778179

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierw-
sze piętro, rozkładowe, duży 
salon z kominkiem, ogrzewanie 
węglowe, można przerobić na 
gazowe, 99m2 , 125 000zł.(do 
negocjacji). Oferta na wyłącz-
ność. 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, ume-
blowane 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

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 
kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłat-
nej prezentacji! 

Sprzedam zabytkowy dom o 
przeznaczeniu usługowo- miesz-
kalnym w Walimiu. 220 m2, dział-
ka 800 m2. Cena 370 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
do remontu 109,70 m2. Cena 
120 tys. zł

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

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

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

Sprzedam lokal usługo- handlo-
wy 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 Dol-
nej, 107,70m2. Działka -dzierża-
wa od gminy. Cena 99 tys. zł

Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój 
pow. 294m2. pow. działki 528 
m2. Cena 790 tys.zł.

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się 
wiele innych ofert.

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW

MOTOROWERÓW 
i QUADÓW

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW

GLOBAL - AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Walimiu - ul. Boczna nr 9 oraz na stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.walim.pl)

 i na stronie Urzędu Gminy Walim – 
www.walim.pl (menu Dla inwestora – 

Przetargi i ogłoszenia ) został wywieszony 
na okres od 07.06.2018 r. do 29.06.2018 r.

wykaz nr 06/2018 z dnia 06.06.2018 r. 
nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do sprzedaży.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 
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