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Gabinet psychoterapii
IWONA KRACZKOWSKA
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

psychoterapeuta certyfikowany

Wałbrzych,
ul. Chrobrego 23
Tel. 531 56 59 99
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SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych
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Niezawodne
pogotowie pożyczkowe
Pożyczki do 15 tys. zł.

• Decyzja nawet w 15 minut • Bez zbędnych formalności
Nowość! Pożyczka Euroloan do 20 tys. zł,
z której możesz wypłacać środki wiele razy!

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

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

kredytok.pl
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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek I Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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SKŁAD WĘGLA MAXIMUS
Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna TERAZ

NAJTANIEJ !

W SPRZEDAŻY REWELACYJNY EKOGROSZEK !!!

W ofercie tylko węgiel kamienny Marcel, Wesoła,
Staszic, Silesia i inne OPAŁ WORKOWANY
Przyjedź - Zadzwoń - Sprawdź Ceny

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

ZAPRASZAMY DO GETIN BANKU
Wałbrzych, ul. Słowackiego 1, tel. 74 862 14 34.
„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

NASZA BOGATA OFERTA TO PRZEDE WSZYSTKIM:
Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
Atrakcyjnie oprocentowane lokaty z możliwością negocjacji oprocentowania
Bezpieczne rachunki i konta oszczędnościowe

getinbank.pl

infolinia 197 97
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Realizują swoje pomysły

Drogi jak nowe
15 czerwca 2018 r. zakończył się proces odbioru robót remontowych na
dwóch odcinkach dróg powiatowych w Gminie Walim.
W Jugowicach na ul. Górnej, w kierunku kompleksu
Włodarz, położono nową
nawierzchnię na odcinku 3,2
km, natomiast na drodze prowadzącej od Zagórza Śląskie-

go przez Michałkową do Glinna położono 4,6 km nowej
nawierzchni w 4 odcinkach.
Koszty inwestycji wyniosły
nieco ponad 1 mln 359 tys. zł.
- Zakończyliśmy remonty
kolejnych odcinków dróg powiatowych. Dziś turyści mogą z
każdej strony dojechać do Włodarza, poruszając się bezpiecznie i komfortowo po nowych
drogach. Konsekwentnie od 4

lat realizujemy program modernizacji dróg powiatowych.
W tym roku mamy już wyremontowanych prawie 8 km z
zaplanowanych na ten rok 22
km, a naszą kadencję planujemy zakończyć łącznie 100
km nowych nawierzchni na
drogach powiatowych – podkreśla Krzysztof Kwiatkowski,
wicestarosta wałbrzyski.
(GŁ)

XI Turniej Rycerski
14 czerwca 2018 r. na
zamku Grodno w Zagorzu
Śl. odbył się XI Turniej Rycerski zorganizowany przez
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu.
Coroczny turniej ma na
celu podtrzymanie tradycji
ośrodka, przeniesienie uczestników w czasy średniowiecza,
integrację szkół i placówek, a
przede wszystkim dobrą zabawę i rywalizację fair play. W
tegorocznym turnieju brało
udział dziewięć drużyn, które zebrały się na głównym
dziedzińcu zamku Grodno w

Zagórzu Śląskim, przed obliczem króla, w którego wcielił
się wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski i królowej, którą została dyrektor MOS w Walimiu Jolanta
Omyła. Uczestnicy zmagali
się w różnych konkurencjach:
wybieraniu dukatów z piasku,
malowaniu zamku, rzutu do
smoka, walki z jednorożcem,
przeprawie przez rzekę i wielu innych, które wymagały
wysiłku intelektualnego oraz
sprawności fizycznej. Podczas
turnieju uczestnicy mogli również zwiedzić zamek Grodno
pod opieką przewodnika. Po

zakończonych zmaganiach i
podsumowaniu wszystkich
wyników, zwycięstwo odniosła drużyna Don Trajkota z
MOS w Walimiu. Jednak nagrody otrzymały wszystkie
drużyny. Było to możliwe dzięki środkom otrzymanym od
sponsorów: Powiatu Wałbrzyskiego, Funduszu Regionu
Wałbrzyskiego i Urzędu Gminy Walim, którym organizatorzy - w imieniu swoim oraz
uczestników - bardzo dziękują. Turniej odbywał się patronatem honorowym Starosty
Wałbrzyskiego Jacka Cichury.
(GŁ)

18 czerwca odbyło się
przekazanie grantów oraz
sprzętu autorom 3 zwycięskich projektów budżetu
partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego na rok 2018.
Pierwsze uroczyste przekazanie miało miejsce w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Głuszycy. W trakcie konkursu
artystycznego „Młode Talenty” wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski przekazał na ręce dyrektor SP nr
2 Anety Musik komputery,
stoliki i ławki, zakupione w
ramach projektu ”Poczekalnia multimedialna Infoludek”
o wartości 23 190 zł. Jest to
już drugi projekt Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy realizowany w ramach budżetu
partycypacyjnego.
Z Głuszycy wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski udał
się do siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
gdzie przekazał sprzęt oraz
projekty kolejnym dwóm
laureatom: autorom projektu „Aktywna Jedlina… dla
każdego coś dobrego” oraz
projektu „Cykl spacerów
szczawieńskich” w Szczawnie
– Zdroju. W ramach projektu realizowanego w gminie

Jedlina - Zdrój zakupiono 2
nagrzewnice oraz głośnik dla
Klubu Sportowego Petanque
i kamerę sportową wraz ze
statywem dla Klubu Sportowego Zdrój. Dodatkowo, w
ramach projektu zaplanowano szereg wydarzeń: zorganizowanie
podsumowania
sezonu biegowego w Jedlinie-Zdroju, turniej szachowy,
grę terenową „Bajkowy Korczak” oraz cykl warsztatów
prezentujących różne aspekty
ćwiczeń ogólnorozwojowych
w ramach jogi akademickiej.
Wartość projektu to 13 030 zł.
Z kolei projekt „Cykl spacerów szczawieńskich” o wartości 11 440 zł realizowany
będzie w Szczawnie-Zdroju i
polegać ma na zorganizowania cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez
przewodnika turystycznego,
opracowaniu i wydrukowaniu retro przewodnika dotyczącego historii pensjonatów
i gospód szczawieńskich, a
także przygotowaniu koncertu piosenek o tematyce miłosnej.
- Dziękuje wszystkim laureatom za zaangażowanie i
przygotowanie tak pomysłowych projektów. Cieszę się

Wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski i dyrektor
SP nr 2 w Głuszycy Aneta Musik.
bardzo, że mogę przekazać
na Państwa ręce sprzęt do ich
realizacji. Dzięki temu dzieci
w szkole w Głuszycy mogą
korzystać z nowej pracowni
komputerowej, a mieszkańcy
Jedliny – Zdroju oraz Szczawna – Zdroju uczestniczyć w
zajęciach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Ideą wprowadzenia budżetu
partycypacyjnego było zaangażowanie lokalnej społeczności poprzez umożliwienie
mieszkańcom bezpośredniego wpływu na to, co jest realizowane w ich najbliższym
otoczeniu. Tegoroczna edycja
jest potwierdzeniem słuszności tego kierunku – powiedział wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
(GŁ)

Luksus na który cię stać
Kuchnia jest wizytówką każdego mieszkania i
domu. Rozpoczynające się
wakacje to doskonały moment na zmiany w miejscu,
które jest sercem domu.
Tym bardziej, że w Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu trwa wyprzedaż mebli
kuchennych z ekspozycji
z rabatem w wysokości 50
procent!
- Każdy może mieć dziś
meble kuchenne odpowiadające nie tylko wymarzonemu
komfortowi użytkowania, ale
także gustowi. Dostępność
materiałów i elementów najwyższej jakości sprawia, że
jedynym ograniczeniem jest
nasza wyobraźnia – mówi
właściciel Komfort Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu, które od wielu
lat współpracuje z najlepszymi firmami meblarskimi
w Europie, między innymi z
Wolsztyńską Fabryką Mebli
oraz niemieckimi: Nobilia i
Sachsen Kuchen.
Realizację marzeń trzeba
zacząć od wizyty w Komfort
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WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu (naprzeciwko stacji paliw). Procedura
tworzenia projektu mebli rozpoczyna się od pomiarów w
domu czy mieszkaniu klienta.
Potem jest etap projektowania przy użyciu profesjonalnego programu CAD-kuchnie
w którym zamawiający meble
może czynnie uczestniczyć.
Po akceptacji projektu przychodzi czas na wykonanie mebli oraz ich montaż u klienta

– wraz z oferowanym przez firmę sprzętem AGD najwyższej
jakości, a potem pozostają już
tylko usługi serwisowe.
Co w sytuacji, gdy klient
nie chce czekać?
- Może skorzystać z oferty
wyprzedaży mebli kuchennych z naszej ekspozycji.
W naszym salonie przy ul.
Długiej 39 w Wałbrzychu
prezentujemy różne zestawy, które można kupić od
ręki, a przy tym skorzystać

z rabatu w wysokości aż 50
procent. Wszystkich, którzy
cenią sobie najwyższą jakość
oferowanych produktów i
najwyższe standardy obsługi
klientów, zapraszam do profesjonalnego Komfort Studio
Kuchenne przy ul. Długiej 39
w Wałbrzychu vis a vis stacji
paliw oraz do kontaktu telefonicznego pod numerami:
74 666 03 39 i 601 77 13 57
– zachęcają właściciele firmy.
(TS)

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
Nawiążemy współpracę z architektami, projektantami i dekoratorami wnętrz oraz z osobami zajmującymi się aranżacją i wyposażeniem wnętrz,
a także studentami kierunków pokrewnych i osobami zamierzającymi realizować się zawodowo
w tej dziedzinie.
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Dbamy o mieszkańców
Rozmowa ze Starostą Wałbrzyskim Jackiem Cichurą.
Pod koniec maja odbyła się
sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, podczas której odbyło się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu
Wałbrzyskiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok. Nie było z tym
problemu?
Jacek Cichura: - Absolutorium
udzielane jest bezwzględną większością głosów. Na
szczęście większość radnych
podchodzi do swojej pracy w
radzie powiatu odpowiedzialnie i aktywnie wspiera mnie i
zarząd w naszych działaniach
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwoju naszego
powiatu.
Proszę przybliżyć ubiegłoroczne działania.
- W ubiegłym roku nie zwolniliśmy tempa i podobnie jak
w poprzednich latach postawiliśmy na inwestycje w infrastrukturę drogową, placówki
oświatowo – wychowawcze,
poprawę bezpieczeństwa i
działania w zakresie promocji

kultury i sportu. W 2017 roku
wyremontowaliśmy ponad 23
km dróg powiatowych za kwotę blisko 4 mln zł, co ponownie
stawia nas jako lidera wśród
powiatów na Dolnym Śląsku
pod względem inwestycji drogowych. Doposażyliśmy także
nasze placówki oświatowe w
sprzęt dydaktyczny, między
innymi w ramach projektu
„Zawodowy Dolny Śląsk”, którego wartość to ponad 4 mln
zł. Otwieramy też nowe kierunki kształcenia, zgodnie z
potrzebami zmieniającego się
rynku pracy. W 2017 roku w
ramach projektu ”Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących
do Powiatu Wałbrzyskiego
oraz gmin: Czarny Bór, Walim i
Stare Bogaczowice”, za ponad
1mln 600 tys. zł zainstalowane
zostały instalacje fotowoltaiczne na 5 obiektach należących
do Powiatu Wałbrzyskiego
oraz zamontowano pompę
ciepła w Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle. Byliśmy także organizatorem lub
współorganizatorem
wielu
imprez kulturalnych i sportowych.

Jako radny reprezentuje Pan
mieszkańców
Boguszowa
– Gorc. Jakie są dokonania
władz powiatu na terenie tej
gminy?
- Częściowo samodzielnie, a
częściowo we współpracy z
gminą zrealizowaliśmy szereg
inwestycji w Boguszowie –
Gorcach. Wyremontowaliśmy
wszystkie drogi powiatowe na
terenie gminy: Reymonta, Kosynierów i część Zachodniej,
poprawiliśmy też remontowaną kilka lat wcześniej ul. Żeromskiego. Dodatkowo w Starym Lesieńcu wybudowaliśmy
chodnik, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Obecnie remontujemy też chodnik
przy ul. Zachodniej w Gorcach
i pozostałą część nawierzchni
drogi. Wybudujemy również
kolejny fragment chodnika
przy ul. Kosynierów w kierunku
tartaku.
A jak wygląda współpraca
ze służbami ratunkowymi i
stowarzyszeniami z terenu
Boguszowa – Gorc?
- Mogę z dumą podkreślić że
ta współpraca jest na bardzo

dobrym poziomie. W 2015
roku, z mojej inicjatywy, dofinansowaliśmy zakup samochodu bojowego dla OSP w
Boguszowie, nasi strażacy
skutecznie sięgają również
po środki w ramach budżetu
partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego – dzięki temu
mogliśmy zakupić między innymi quada dla OSP w Boguszowie oraz sprzęt ratowniczy
i kamerę termowizyjną dla
OSP w Gorcach. W tym roku,
w ramach budżetu partycypacyjnego, również zakupimy
sprzęt dla boguszowskich
strażaków.
Współpracuję
także z klubami sportowymi
i stowarzyszeniami, które aktywnie wspieramy chociażby
przez zakup strojów sportowych dla Klubu Piłkarskiego
Górnik Boguszów – Gorce,
wsparcie finansowe biegaczy ze Stowarzyszenia Grupa
Biegowa Dzikowiec przy organizacji imprezy biegowej,
a także działkowców z ROD
Halniak, boguszowskie Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego czy Stowarzyszenie
Witold, z którym organizujemy wspólnie karczmę barbór-

kową. W 2016 roku, w ramach
projektu Dolnośląska Stolica
Kultury, Powiat Wałbrzyski organizował konkursy i imprezy
na terenie Boguszowa – Gorc.
W tym roku zorganizowaliśmy
na stadionie w Gorcach imprezę rodzinną w celu promocji rodzicielstwa zastępczego.
Jak widać działamy tu regularnie od 4 lat, a nie od „wczoraj”.
Pan i zarząd powiatu wspieracie również osoby indywidualne?
- Tak, bo uważam, że należy
doceniać osoby, które swoją
ciężką pracą osiągają sukces, i
są przy tym wizytówka naszego
powiatu. Ostatnio gościłem u
siebie Sylvię Parfieńczyk - mistrzynię Polski bikini model
oraz jej trenera Pawła Kruczkowskiego. Było mi podwójnie
miło bo oboje są mieszkańcami
Boguszowa – Gorc. Wcześniej
wspieraliśmy również m. in. Julię Nowak - mistrzynię świata w
jeździe konnej, czy strongmana
Jacka Miernickiego.
A jakie są plany zarządu powiatu na drugie półrocze
2018 roku?

Jacek Cichura
- Na pewno będziemy kontynuować inwestycje drogowe w powiecie tak, by w tym
roku przekroczyć łącznie 100
km wyremontowanych dróg
w ciągu kadencji. W naszym
Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie
– Zdroju od września uruchamiamy klasę patronacką
Zakładów
Koksowniczych
Victoria S.A., a także jedyną w
okolicy na poziomie ponadgimnazjalnym klasę dla dzieci
z orzeczeniem o spektrum autyzmu. Obecnie prowadzone
są nabory do tych klas i mam
nadzieję, że będzie komplet
chętnych do nauki. Planujemy
też wesprzeć finansowo kolejne jednostki OSP przy zakupie
wozów bojowych i inne służby ratownicze. Nie zabraknie
również imprez kulturalno –
sportowych.
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Zamknęli most w Zagórzu Śląskim
W związku z realizacją zadania „Przebudowa
obiektu mostowego (JNI
01013243) w ciągu drogi
powiatowej nr 2876 D w
km 13+690 w miejscowości
Zagórze Śląskie, gm. Walim” Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu informuje,
że zakres zaplanowanych
robót budowlanych wymaga
całkowitego zamknięcia ruchu
kołowego
na
obiekcie mostowym.
Most w Zagórzu Śląskim będzie wyłączony
z ruch kołowego
do czasu wykonania niezbędnej przebudowy
płyty pomostowej. Zakończenie robót planowane jest na 31
sierpnia 2018 r.
Ruch
pieszych
będzie odbywał
się przez obiekt
wytyczonymi trasami. - Przepraszamy za wynika-

jące z tego tytułu utrudnienia
i uciążliwości – podkreśla zarządca drogi.
Na okres wyłączenia mostu w Zagórzu z ruchu kołowego wyznaczono następujące objazdy:
1) Kierunek Jugowice – Świdnica
Na odcinku drogi Jugowice – Zagórze Śląskie przy Ca-

ritasie objazd poprowadzony
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 odcinku od Caritasu do mostu w
Lubachowie będzie
obowiązywał ruch
jednokierunkowy.
2) Kierunek Świdnica
– Zagórze Śląskie
Objazd rozpocznie się przed Hotelem
„Borys” skrętem w
prawo w drogę powiatową nr 3358 D do
Niedźwiedzicy i dalej
do Podlesia na drogę
3360 D Olszyniec –
Wałbrzych, następnie
z Olszyńca do Jugowic drogą wojewódzką nr 383. W Jugowicach należy wjechać
w ul. Główną (droga
2876 D) i dojechać do
Caritasu w Zagórzu
Śląskim. Jest to objazd
dla kierunków na Michałkową i Glinno.
(GŁ)

(GŁ)

w NOWYM BANKU
przenieś swoje kredyty, a otrzymasz:
• zwrot ubezpieczeń
• dodatkową gotówkę
• długi termin spłaty
• niskie raty
NIE AKCEPTUJEMY ZAJĘĆ KOMORNICZYCH

ul. B. Chrobrego 2/1 w Wałbrzychu
793-793-005 lub 531-483-291
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Ekologiczna sobota
Sobota, 16 czerwca, w
wałbrzyskim parku im. Sobieskiego upłynęła pod
znakiem ekologii i dobrej
zabawy. Zielone serce miasta, jakim jest park, tętniło
życiem. Atmosfera festynu
była szansą na edukację.
- Ekologia, ruch, sport,
zdrowy tryb życia idą w parze,
dlatego zaczęliśmy IV Ekologiczny Piknik Rodzinny od
rozgrzewki z FitnessWorld, w
której najchętniej uczestniczyli najmłodsi. Chwilę później przyszła pora na pierwsze
konkursy: tworzenie kreacji z
pozornych odpadów (połączone z pokazem mody), konkurs wokalny – temat przewodni piosenka ekologiczna,
budowanie
ekopojazdów
itp. Były też quizy dotyczące
zdrowego żywienia, ekologicznych/racjonalnych zakupów, segregowania odpadów. Sprawdzaliśmy również
kondycję fizyczną uczestników w konkurencjach sportowych oraz w zielonym biegu
na czas – relacjonuje Aldona
Ziółkowska – Bielewicz, organizatorka pikniku.
Główny konkurs, w którym nagrodą był rower, składał się z dwóch etapów. W

pierwszym, uczestnicy zdobywali pieczątki na stoiskach
partnerów: Toyota Motor
Manufacturing Poland, Toyota Tsusho Europe, Toyota
Nowakowski, POLST, PSB Pagaz, Viessmann – 1 InLand,
Decathlon,
FitnessWorld
oraz w ekologicznym i edukacyjnym autobusie. Następnie prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej oraz Grzegorz Górski - kierownik ds.
Korporacyjnych Toyota Motor Manufacturing Poland
wylosowali trzy osoby spośród wszystkich zgłoszeń.
Na nie czekał quizy, z jak się
okazało, trudnymi pytaniami. Zwyciężczynie – mama z
córką – wygrały główną nagrodę.
- Jeszcze przed wręczeniem nagrody prezydent
Roman Szełemej zauważył,
że hasło „Zielone Miasto Wałbrzych” to nie tylko odwołanie do położenia, do miejskiej
zieleni, której – nota bene –
niejedno miasto mogłoby pozazdrościć. To przede wszystkim dążenie, aby Wałbrzych
był miastem ekologicznym z
czystym powietrzem, chroniącym środowisko naturalne. Grzegorz Górski dodał, że

Festiwal Zabawy
na Podzamczu

Uczestnikom IV Ekologicznego Pikniku Rodzinnego dopisały pogoda
i humory.
fabryka TMMP wpisuje się w
cele Wałbrzycha, ponieważ
jednym z założeń jat, aby po
2050 roku nie emitowała CO2,
a zatem była w pełni ekologiczną. Gwiazdą pikniku była
charyzmatyczna grupa bębniarzy z Poznania, czyli Drum
Work. Najpierw posłuchaliśmy
energetycznych rytmów, a
później sami mogliśmy spróbować swoich sił w czasie
warsztatów bębniarskich. A na
zakończenie był koncert coverów z serii „znane i lubiane” w
wykonaniu Natalii Kłapińskiej
oraz Karoliny Zakrzewskiej.

Przez cały czas trwania pikniku mogliśmy brać udział w
wielu rozmaitych warsztatach,
m.in.: tworzenia zabawek z
pozornych odpadów, kulinarnych, tworzenia drobnych i
praktycznych prezentów czy
kosmetycznych – wykonywaliśmy ekologiczne i musujące
kule do kąpieli. Następna edycja, już piąta, Ekologicznego
Pikniku Rodzinnego za rok.
Ponownie zapraszamy do Parku Sobieskiego w Wałbrzychu
– dodaje organizatorka pikniku.
(AZB)

W ramach obchodów Dni
Podzamcza z Vectra, na terenie największej wałbrzyskiej
dzielnicy odbył się Festiwal
Zabawy. Do licznie przygotowanych przez organizatorów atrakcji dostroiła się
słoneczna pogoda.
Na scenie zaprezentowane
zostały indywidualne i grupowe pokazy taneczne oraz
umiejętności wokalne zwłaszcza najmłodszych uczestników
festiwalu. Występy dzieci z
podzamczańskich przedszkoli, jak co roku spotkały się z
apaluzem publiczności. Młodzi tancerze ze Studia Tańca
Carmen wykonali indywidualne tańce nowoczesne, a najmłodsi – dynamiczne układy
zbiorowe. Podczas imprezy
przygotowano wiele konkursów z nagrodami rzeczowymi,
m.in. konkurs ekologiczny,
plastyczny i sprawnościowy, a
także turniej warcabowy. Poza
tym dzieci brały udział w grach
i zabawach z doświadczonymi
animatorami, zapewniającymi
podopiecznym urozmaicone
atrakcje. Duża popularnością
cieszyło się wesołe miasteczko

Podczas Festiwalu Zabawy nie
brakowało różnych atrakcji.
oraz możliwość wirtualnego
prowadzenia samochodu na
symulatorze jazdy.
Natomiast na stoisku Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wałbrzychu, udzielane były
porady zwiazane z aktywnym
i zdrowym stylem życia. Festiwal zorganizował Ośrodek
Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” przy współudziale
Fundacji RECAL, która oprócz
wspomnianych
konkursów
przeprowadziła zbiórkę aluminiowych puszek po napojach.
Swoją cegiełkę do różnorodnych atrakcji festiwalu dołożyło też ok. 20 partnerów.
(BAS)
REKLAMA
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Załóż konto w ZUS
Jeśli zatrudniasz więcej niż pięciu pracowników, obowiązkowo
musisz założyć swoje indywidualne konto, dzięki któremu możesz
rozliczać się i kontaktować z ZUS online. W Wałbrzychu na 6 816
płatników z obowiązkiem posiadania konta na PUE ZUS (Platforma
Usług Elektronicznych), swój profil posiada już
5 031 przedsiębiorców. Jednak 26,19 proc. z tych, na których ciąży
obowiązek założenia profilu, jeszcze nie założyło konta.
- To bardzo ważne gdyż
od grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane w sieci
i wysyłane do pracodawcy
przez Internet. Dzięki temu
szef od razu będzie wiedział,
kogo nie będzie w pracy.
Zdają sobie z tego sprawę
nawet mniejsi przedsiębiorcy zatrudniający do pięciu
pracowników oraz samozatrudnieni, którzy nie muszą
zakładać konta na PUE, ale
z uwagi na wygodę je mają.
Takich przedsiębiorców w
wałbrzyskim ZUS jest już 18,4
tys. Obecnie lekarze mogą
wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 r.
natomiast lekarz wystawi już

tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla). Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane on-line
tylko temu pracodawcy, który
ma swój profil na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS.
Jeśli pracodawca pacjenta
nie ma profilu na PUE ZUS,
lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia, a pracownik
musi je dostarczyć do swojego szefa. Pracodawcy, którzy
rozliczają składki za więcej
niż 5 ubezpieczonych mają
obowiązek posiadać profil na
PUE. Mniejsi płatnicy również
mogą z tego profilu korzystać, aby ułatwić pracę sobie,
lekarzowi, a także powrót do
zdrowia swojemu pracow-

nikowi – wyjaśnia Iwona Kowalska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS.
Jeśli pracodawca ma bezpłatny profil na PUE, otrzyma
natychmiast wiadomość o
wystawieniu pracownikowi
e-ZLA, a także samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone
specjalne miejsce, w którym
są widoczne elektroniczne
zwolnienia wysłane na profil
płatnika. Istotne jest również
to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do
ZUS z wnioskiem o kontrolę
zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenia, np.
ZUS Z-3.
(RED)
REKLAMA

WKRÓTCE OTWARCIE
smażalni ryb w Gorcach
Menu dla fanów zdrowej żywności
PSTRĄGI ORAZ INNE RYBY
SŁODKOWODNE I MORSKIE
Wiele atrakcji dla każdego
Szczegóły wkrótce!

Zawieszone
kursy

REKLAMA

Szkoła Podstawowa
Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu

W związku z czasowym wyłączeniem z użytku mostu
w Zagórzu Śląskim (więcej
o tym na str. 3) nie będą
mogły być wykonywane
przewozy pasażerskie w
ramach regularnego transportu zbiorowego na trasie
Lubachów - Jedlina-Zdrój Lubachów, świadczone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp.
z o. o. Trasa linii ze Świdnicy
do czasu zakończenia prac
zostaje skrócona do Zagórza
Śląskiego. Zakończenie robót
ma nastąpić do 31 sierpnia,
natomiast wznowienie połączeń pasażerskich na trasie
Lubachów - Jedlina-Zdrój Lubachów 1 września.
(RED)

Festyn
przedszkolaka
Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im.
Olimpijczyków
Polskich
odbył się I Rodzinny Festyn
Przedszkolaka dla dzieci z
wałbrzyskich przedszkoli.
Wśród atrakcji zaproponowanych przez organizatorów
znalazły się między innymi
pokazy tresury psa policyjnego, pokazy straży pożarnej, mini szkolenia i pokazy
z zakresu pierwszej pomocy
z użyciem AED zorganizowane przez MEDINST – numer112ratuje.pl. Dzieciaki mogły
zasiąść za kierownicą wozu
strażackiego, radiowozu policyjnego i poczuć się jak funkcjonariusze na służbie. Dla
spragnionych sztuki zaplanowano malowanie twarzy,
plecenie warkoczyków oraz
skręcanie przeróżnych stworków z balonów. Nie zabrakło
oczywiście słodkości, które
były dostępne na stoisku spożywczym. Dopełnieniem były
aktywności fizyczne – zabawy
na „dmuchańcu”, konkurencje sportowe oraz chusta animacyjna.
(RED)

poszukuje
instruktora gry w szachy
dla uczniów klas VI-VIII na prowadzenie zajęć
w ramach lekcji i koła zainteresowań
• Mile widziane przygotowanie pedagogiczne
i samodzielności w organizacji pracy.
• Oferujemy dobre warunki ﬁnansowe.
• Praca od 01.09.2018
Kontakt:
Szkoły Podstawowej
Fundacji „CLEVER”
ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (74) 842 58 26
sekretariat@szkolaclever.pl

Wnioski na dobry start
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że od 1 lipca 2018
r. będzie można składać
wniosek o świadczenie dobry start wyłącznie drogą
elektroniczną przez stronę
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl
oraz
przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w
tradycyjny sposób.
Wnioski będzie można
składać drogą elektroniczną za
pośrednictwem banków: Alior
Bank SA, Bank Millennium SA,
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane
zrzeszone Banki Spółdzielcze,
Credit Agricole Bank Polska
SA, Getin Noble Bank SA, ING
Bank Śląski SA, mBank SA,
Nest Bank S.A, PKO Bank Polski
SA (oraz Inteligo), SGB-Bank
SA oraz wybrane zrzeszone
Banki Spółdzielcze. Możliwość
składania wniosku będzie dostępna niebawem również w
Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK
włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start”
i będzie zachęcać do złożenia
wniosku korzystając z profilu zaufanego. Od 1 sierpnia
wnioski będzie można złożyć
także drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Świebodzicach
przy pl. Dworcowy 1.
Uwaga! Wniosek należy
złożyć do 30 listopada. W
przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie
później niż do 30 września. W

przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Świadczenie dobry start
przysługuje raz w roku w
wysokości 300 zł na dziecko
uczące się w szkole podstawowej,
dotychczasowym
gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły
policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w
której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a
także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym
ośrodek szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku
wychowawczym,
ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym, aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w
ww. szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24. roku
życia. Świadczenie dobry start
nie przysługuje na dziecko
uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej,
a także w przedszkolu lub
w innej formie wychowania
przedszkolnego.
Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach lub
pod numerem Tel. 74 666 95
56, 74 666 95 80, 74 666 99 27.
(ABP)
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Warto zadać sobie to pytanie
Stanisław
Michalik

Motto z książki „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza:
„Jeżeli dwóch się kłóci, a
jeden ma rzetelnych 55 % racji, to bardzo dobrze i nie ma
się co szarpać. A kto ma 60%
racji? To ślicznie, to wielkie
szczęście i niech Panu Bogu
dziękuje! A co by powiedzieć
o 75% racji? Mądrzy ludzie
powiadają, że to bardzo podejrzane. No, a co o 100%
racji? Taki, co mówi, że ma
100% racji to paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik,
największy łajdak.” (Stary Żyd
z Podkarpacia )
Jest takie ważne pytanie.
Towarzyszy ono każdemu
człowiekowi bez względu na
rasę i narodowość, poziom
inteligencji i wykształcenia.

Pytanie to brzmi: kto stworzył świat i jaki jest sens życia
ludzkiego, a także sens tego
wszystkiego, co się wokół nas
dzieje?
To o czym opowiem za
chwilę traktuję jako przypadek skłaniający do głębszej
refleksji. Właśnie teraz sięgnąłem na półkę wypełnioną
serią wydawniczą najważniejszych dzieł literatury polskiej i światowej pod nazwą
„Kolekcja Gazety Wyborczej”
z lat 90-tych. Liczy ona sobie
kilkadziesiąt książek, którymi
staram się do dziś wypełniać
wolne chwile. Tym razem trafiłem na pozycję „Sztukmistrz
z Lublina” Isaaka Bashevisa
Singera.
Tak mało mówi się i pisze
w Polsce o tym żydowskim
pisarzu, laureacie nagrody
Nobla w 1978 roku, a przecież
jest on związany ściśle z jego
krajem rodzinnym, którym
jest Polska, a wątki fabularne wielu jego utworów mają

REKLAMA

miejsce na ziemiach polskich
po powstaniu styczniowym.
Isaak Bashevis Singer pochodził z rodziny chasydzkich rabinów, kształcił się w
żydowskim seminarium w
Warszawie. W Polsce mieszkał
do 1935, potem wyemigrował do USA i osiadł w Nowym
Jorku, gdzie wydawał gazetę
"Jewish Daily Forward". Był
autorem psychologicznych,
a zarazem społeczno-obyczajowych utworów, podejmujących ważkie problemy
etyczne, filozoficzne i religijne społeczności żydowskiej.
Posługiwał się chętnie gawędziarskim stylem, zaczerpniętym z tradycyjnych żydowskich opowieści. „Sztukmistrz
z Lublina” ukazał się w USA w
1960 r., w języku polskim dopiero w 1983.
Najbardziej
prawdopodobną datą jego urodzenia
jest 21 listopada 1902 – czytam w internetowych wyszukiwarkach. Przyszedł na świat
REKLAMA

w Leoncinie pod Warszawą,
był synem rabina. Matka pisarza, Batszewa, także pochodziła z religijnej rodziny
rabinackiej z Biłgoraja. To od
imienia matki Singer utworzył
swój pseudonim literacki.
Dla Isaaca Biłgoraj był źródłem natchnienia, wspominał
po latach:
"Miałem możliwość widzieć przeszłość taką, jaką
ona była. Zdawało mi się, że
czas się cofnął. Żyłem żydowską historią".
Ale to właśnie w Biłgoraju
Singer zrozumiał, że nie pasuje do świata tradycyjnych
Żydów, musi szukać swojej
własnej drogi. Wyjechał do
Warszawy, którą nazywał
"miastem swoich marzeń i
nadziei", aby objąć posadę
korektora w żydowskim tygodniku literackim "Literarisze
bleter". Załatwił mu ją starszy
brat Joshua, pisarz, ówczesny
redaktor pisma. W Warszawie
Singer biedował, nawiedzały
go myśli samobójcze. Związał
się z Runią Poncz, młodą komunistką, która urodziła mu
jedyne dziecko: syna. Nigdy
oficjalnie nie wzięli ślubu.
W 1935 roku wyemigrował
do Ameryki i tam miała miejsce jego kariera na polu literatury. Po otrzymaniu w 1978 r.
nagrody Nobla powiedział, że
traktuje nagrodę jako uznanie dla jidysz – języka wygnania, w którym nie ma słów
dla takich pojęć jak „broń”,
„amunicja”, „taktyka działań
bojowych”. Premier Izraela
Menachem Begin odniósł się
krytycznie do pisarza za to, że
nie tworzył w języku hebrajskim. Nazywany „współczesnym Homerem judaizmu”
był atakowany za antysemityzm oraz erotyzm.
„W moich opowiadaniach
tylko jeden krok dzieli dom
modlitwy od seksu”- mówił
sam o swojej twórczości.
Politycznie ukierunkowani
luminarze literatury w Polsce
nie odważą się publicznie
powiedzieć, że Isaak Singer
jest na równi pisarzem żydowskim jak i polskim. Ale to
osobny temat. Isaak Singer
zmarł w 1991 roku, a „Sztukmistrz z Lublina” należy do
jego najsłynniejszych powieści.

Bohater tej powieści Josza Mazur, którego poza rodzinnym miastem nazywano
Sztukmistrzem z Lublina,
uchodził za bogatego, posiadał na obrzeżach miasta
nad Bystrzycą posażny jak
na owe czasy dom i zabudowania gospodarcze. Nie nosił
brody, a do synagogi chodził
tylko w święta Rosz Haszana i
Jom Kippur. Jego żona Estera
prowadziła koszerną kuchnię,
przestrzegała szabasu i wszelkich nakazów. Mimo tego, że
różnił ich stosunek do religii,
w domu panowała harmonia,
bo byli zdolni do wzajemnych
ustępstw. Josza spędzał szabas w karczmie, w towarzystwie muzykantów, a nie jak
przystało na wiernego Żyda
w synagodze, zaś moralistom
którzy usiłowali go sprowadzić na drogę cnoty odpowiadał zawsze: Kiedy byliście w
niebie? Jak wyglądał Bóg?
„W karczmie Jasza udawał
ateistę, choć w rzeczywistości wierzył w Boga. Wszędzie
znać było rękę boską. Każdy
kwiat drzewa owocowego,
każdy kamyk i ziarnko piasku
głosiło Jego obecność. Liście
jabłoni, mokre od rosy, skrzyły
się jak świeczki w porannym
świetle. Dom stał na skraju
miasta i Jasza widział przed
sobą rozległe łany pszenicy,
teraz zielonej, ale za sześć tygodni już złotożółtej, gotowej
do zżęcia. Kto to wszystko
stworzył? – pyta siebie Jasza.
Czyżby słońce? Jeśli tak, to
może słońce jest Bogiem”.

Lubelski magik zadaje więc
sobie egzystencjalne pytania,
bo nie jest od nich wolny od
samego dzieciństwa obracając się w rodzinie Żydów
wyznania Mojżeszowego, ale
jednocześnie stykając się z
Polakami żyjącymi w wierze
chrześcijańskiej.
Próbował
zgłębić istotę rzeczy poprzez
lekturę grubej księgi o prawach przyrody zakupionej w
Warszawie. Znalazł tam wytłumaczenie dla wielu zjawisk
fizycznych i materialnych, ale
niestety, wiele pytań pozostawało wciąż bez odpowiedzi:
„Dlaczego ziemia przyciąga do siebie kamień? Co to
właściwie jest przyciąganie
ziemskie? I dlaczego magnes
przyciąga żelazo, a miedź
nie? Co to jest elektryczność?
I skąd się to wszystko bierze:
z nieba, z ziemi, ze słońca, z
księżyca czy gwiazd?”
Oczywiście, nie odpowiem
na te pytania, bo moim celem
jest zachęcić do przeczytania
książki. Jestem pewien, że
znajdziecie w niej znacznie
więcej wartości poznawczych
i artystycznych i że zrobi ona
duże wrażenie. Problem rozbieżności religijnych w wielonarodowościowej
Rzeczpospolitej nie jest jedynym
wątkiem tej powieści, a książka
w miarę rozwoju akcji wciąga
czytelnika jak dobry kryminał.
Wiadomo, że nagroda Nobla
nie spada z nieba, ale trzeba
było na nią dobrze zapracować. A efekt tej pracy można
znaleźć w każdej bibliotece.

Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
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II Dyktando o Pióro Burmistrza
Szczawna-Zdroju
Mieszkańcy Szczawna-Zdroju
po raz drugi zmagali się z językowymi potyczkami.
Dla odważnych śmiałków Miejska Biblioteka Publiczna im. T.
Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju zorganizowała II Dyktando
o Pióro Burmistrza Szczawna-Zdroju w dwóch kategoriach: juniorzy i
dorośli. Tych pierwszych bawiło się

znacznie więcej, bo 22 uczestników
– uczniów Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie i Miejskiej Szkoły
Podstawowej w Szczawnie-Zdroju
z Oddziałami Gimnazjalnymi, natomiast starszych szczawian – 7.
„Uzdrowiskowym Mistrzem Ortografii” w kategorii junior została Julia
Burnat, a wśród dorosłych najlepsza
okazała się Ewa Hoppe-Rychłowska.

- Wszystkim znającym zasady
ortografii i interpunkcji języka ojczystego gratulujemy, a za przygotowanie oryginalnych tekstów
dyktand dziękujemy - podkreśla
Magdalenie Klimczak, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.
(MK)

Półkolonie w uzdrowisku
Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój zaprasza dzieci
w wieku od 7 do 13 lat do udziału w półkolonii, która odbędzie
się w dniach 16-27 lipca 2018 r. w
Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.
Program półkolonii zakłada
m.in.: zajęcia artystyczno-plastyczne, współzawodnictwo sportowe,
gry i zabawy zręcznościowe, wyjścia
do kina w Wałbrzychu, zajęcia na
krytej pływalni w Wałbrzychu, wyjazd na spływ pontonowy do Barda
Śląskiego lub do parku miniatur w
Kłodzku. Organizatorzy zapewniają:
wykwalifikowaną i doświadczoną

kadrę opiekunów, pyszne posiłki
(śniadania i obiady), liczne atrakcje,
miłą atmosferę. Zajęcia odbywać
się będą w cyklu poniedziałek – piątek od godz. 7.45 do 16.15.
Liczba uczestników to maksymalnie 25 osób, a koszt to 370,00
złotych. Kryteria obowiązujące przy
zakwalifikowaniu uczestnika na
półkolonię (należy spełnić przynajmniej jedno): miejsce zamieszkania
- Szczawno-Zdrój, uczęszczanie do
szkoły w Szczawnie-Zdroju, jedno z
rodziców jest zatrudnione na terenie
Szczawna-Zdroju, dziecko jest czynnym członkiem stowarzyszenia zarejestrowanego na Szczawnie-Zdroju.

W przypadku większej liczby kandydatów niż 25 osób o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
(wypełnienie karty uczestnika) oraz
data wpłaty. Wypełnione karty kwalifikacyjne można składać w pokoju
nr 5 lub 16 (sekretariacie) Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju lub
przekazać pracownikom obiektu
przy ul. Topolowej 5. Wpłat należy
dokonać na konto Gminy (55 1020
5095 0000 5402 0011 2458) najpóźniej w terminie do 9 lipca br.
Wszelkie informacje pod nr telefonu 533 474 105 (Janusz Kozłowicz).
(RED)
REKLAMA

MEGA ZNIŻKI Z OKAZJI MŚ W PIŁCE NOŻNEJ
WCZASY - OBOZY MŁODZIEŻOWE

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI

PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW GAZETY DB 2010

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

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

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

LP.

TERMIN

CENA WCZASY

CENA OBÓZ

MIEJSCA

1.

23.06.2018 - 04.07.2018

1610 PLN 999 PLN

1999 PLN 1150 PLN

19 MIEJSC

2.

27.06.2018 - 08.07.2018

1610 PLN 999 PLN

1999 PLN 1150 PLN

21 MIEJSC

3.

02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

13 MIEJSC

4.

06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

5.

11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1199 PLN

18 MIEJSC

6.

15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

7.

20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

8.

24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

9.

29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

X

25 MIEJSC

10. 02.08.2018 - 13.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

X

25 MIEJSC

X

11. 11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

25 MIEJSC

12. 16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

30 MIEJSC

13. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1299 PLN 1999 PLN 1299 PLN

35 MIEJSC

14. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1199 PLN

X

10 MIEJSC

15. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

45 MIEJSC

X

BRAK MIEJSC

17. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

18. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

16. 03.09.2018 - 14.09.2018

SPRZEDANE

DB2010
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Sukces uczniów z Mieroszowa
Uczniowie
Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie pokonali kilkuset
rywali ze świata i zwyciężyli
w lekkoatletycznej olimpiadzie dla młodych sportowców w Danii. Mieroszowskie
dzieci wspierał słynny aktor.
Lekkoatletyczna olimpiada
dla uczniów z różnych stron
świata jest organizowana w
duńskim mieście Holbaek już
od 36 lat. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń
dla młodych sportowców. W
tym roku w szranki stanęło
niemal pół tysiąca uczniów z
różnych stron Europy i świata
- byli nawet Eskimosi z Grenlandii. - A wygrali uczniowie z
Mieroszowa! Jesteśmy z nich
niesamowicie dumni - mówi
Zbigniew Kolanko, emerytowany nauczyciel w-f i anglista
mieroszowskiej podstawówki, który organizował wyjazd.
Do Danii pojechali uczniowie: Patryk Synówka, Kacper
Falkowski, Kacper Napierała,
Paweł Łepak i Bartek Marcińczyk. Drużynę przygotowywali do zawodów nauczyciele
mieroszowskiej szkoły.
- Uczniowie byli tą sytuacją
tak przejęci, że trenowali z za-

REKLAMA

GABINET
KOSMETOLOGII
mgr kosmetolog

Gabinet Kosmetologii
Madame
działa w nowej lokalizacji
ul. Hetmańska 3A,
Podzamcze,
tel. 608 065 074
SERDECZNIE ZAPRASZAM
- mgr Agnieszka Owczarczak

Uczniowie z Mieroszowa i Nickolaj Coster - Waldau.
pałem. A podczas wyjazdu,
mimo całonocnej, wyczerpującej podróży busem i promem oraz odbywającej się od
razu po podróży prezentacji
drużyn na stadionie, zamiast
po wszystkim odpocząć w
hotelu, chłopcy pobiegli grać

w piłkę z nowo poznanymi
kolegami z innych krajów!
A podczas samej olimpiady
poradzili sobie świetnie – relacjonuje Zbigniew Kolanko.
Młodzi sportowcy z Mieroszowa mieli zresztą wyjątkowy doping. Ambasadorem
REKLAMA

3 lipca nowy kurs – zapraszamy!

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

Olimpiady był bowiem światowej sławy duński aktor Nickolaj Coster - Waldau, znany z
serialu „Gra o Tron”.
- Gwiazdor już w ubiegłym
roku, kiedy też startowaliśmy,
upatrzył sobie polską drużynę i kibicował nam z całego
serca. W tym roku też od razu
podbiegł się przywitać. Dopingował naszych uczniów
i pierwszy „rzucił się” do ich
dekoracji, gdy stanęli na najwyższym podium. Cały stadion zazdrościł nam takiego
fana! Ten znany na świecie
aktor jest bardzo serdecznym,
otwartym człowiekiem. Okazał naszej drużynie mnóstwo
sympatii - mówi Zbigniew Kolanko. Po olimpiadzie dzieci z
Mieroszowa pojechały jeszcze
na wycieczkę do Kopenhagi.
Ich wyjazd do Danii nie
byłby możliwy, gdyby nie
wsparcie finansowe i organizacyjne ludzi i instytucji,
trzymających kciuki za powodzenie uczniów - m.in. Kopalń
Surowców Skalnych w Bartnicy, burmistrza Mieroszowa
Marcina Raczyńskiego, posłanki Katarzyny Izabeli Mrzygłockiej, Nadleśnictwa Wałbrzych, Funduszu Regionu
Wałbrzyskiego czy właścicieli
pensjonatu „Eden” w Kowalowej. - Jesteśmy za tę pomoc
naprawdę wdzięczni. Udział
w prestiżowej olimpiadzie ma
dla dzieci z małego Mieroszowa ogromne znaczenie. Jest
dla nich motywacją do treningów, wielkim wyzwaniem
sportowym, szansą poznania
kolegów z różnych zakątków
świata, no i super przygodą podkreśla Zbigniew Kolanko.
(EG)

Informują i uczą
Turyści
zmierzający
przez Rybnicę Leśną do
schroniska
Andrzejówka
mają nową atrakcję. To tablice, dzięki którym można
poznać wiele ciekawostek
przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych, związanych z tą urokliwą okolicą.
Jaką rozpiętość skrzydeł
ma występujący w okolicy
puchacz? Jaką sensację kryje
tajemniczy gniewosz plamisty? Dlaczego jedna z tutejszych skał ma bezcenne znaczenie, choć wygląda dość
niepozornie? I dlaczego jedna z zalesionych gór nie jest
„prawdziwa”?
Odpowiedzi
na te pytania, oraz szereg innych, można już znaleźć przy
drodze prowadzącej przez
Rybnicę Leśną do zabytkowego schroniska Andrzejówka.
Tablice opatrzono też interesującymi zdjęciami. Turyści i
mieszkańcy, poruszający się
tym szlakiem, mogą dzięki
planszom poznać tajniki dotyczące tutejszej przyrody, historii, krajobrazu czy mającego w okolicy ponad stuletnią
tradycję wydobycia melafiru.
Tablice zostały podarowane miejscowości przez
Kopalnie Surowców Skalnych
w Bartnicy, do których należy
znajdująca się w Rybnicy Leśnej Kopalnia Melafiru.
- Symboliczne przekazanie
tablic zbiegło się z nadchodzącym okresem wakacyjnym. To czas, kiedy w Rybnicy
Leśnej pojawia się wielu turystów. Liczymy, że i dla nich,
i dla mieszkańców, plansze
będą ciekawą atrakcją. Tym

Tablice przy drodze z Rybnicy
Leśnej do Schroniska
Andrzejówka pomogą poznać tę
okolicę.
bardziej, że nie są usytuowane w przypadkowych miejscach. Zostały zamontowane
tak, aby znajdujące się na
nich informacje i zdjęcia były
zgodne z tym, co w danym
miejscu widzimy. A ponieważ
widok naszej kopalni też stanowi dla odwiedzających tę
okolicę atrakcję turystyczną,
jedna z tablic jest poświęcona
wydobyciu melafiru - mówi
Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.
W uroczystości symbolicznego przekazania plansz
uczestniczyła m.in. Urszula
Sawińska, sołtys Rybnicy Leśnej. - Mieszkam tu od 28 lat
i w naszej miejscowości nie
było do tej pory takiej atrakcji. Myślę, że tablice staną się
jedną z wizytówek Rybnicy
Leśnej. I że dzięki nim turyści
lepiej poznają walory okolicy
- mówi pani sołtys.
(EG)
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Wyremontują bibliotekę
Podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego a Centrum
Kultury – Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy na
realizację zadania „Nowoczesna przestrzeń Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.
Umowa dotyczy dofinansowania zadań w ramach
programu infrastruktury domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. -Wysokość

dofinansowania ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyniesie 285
000 zł. Zadanie zostanie także dofinansowane z budżetu
Gminy Głuszyca kwotą w wysokości 71 250 zł, co stanowić
będzie 20 procent całkowitego kosztu zadania - dodaje
burmistrz Roman Głód.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont
i modernizacja pomieszczeń
i korytarzy w części budynku
CK-MBP wraz z remontem i
modernizacją pomieszczeń
sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową

REKLAMA

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

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji zostanie poddana zostanie także stolarka okienna
i drzwiowa. Przeprowadzone
zostaną również wymiany

instalacji: centralnego ogrzewania, elektrycznej i teleinformatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na
31 grudnia 2018 r.
(SJ)

pływania „Umiem pływać”,
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy poszukuje
dwóch instruktorów nauki
pływania
posiadających
odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Projekt „Umiem
pływać” skierowany będzie
do dzieci z terenu Gminy Głu-

DRZWI

GRATIS

U NAS TANIEJ!

Będą pływać
Uroczyste otwarcie krytej pływalni Delfinek w
Głuszycy zostało zaplanowane na 20 czerwca o godz.
12.00. Tymczasem Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy prowadzi nabór na
dwóch instruktorów nauki
pływania w związku z realizacją projektu „Głuszyccy
Pływacy” w ramach programu powszechnej nauki

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
już od 950zł
SZYBA W OKNIE z montażem

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

szyca z klas I-III. Realizowany
będzie od lipca do sierpnia
2018 roku na otwartym obiekcie kąpielowym w Głuszycy
przy ulicy Dolnej 2. Weźmie w
nim udział 30 dzieci, 2 grupy
15-osobowe. Każda z grup
musi wypracować 20 godzin
zajęć (2 godziny x 10 dni).
Zainteresowane osoby bądź
firmy prosimy o przesłanie
oferty zawierającej: imię i

nazwisko instruktora z podaniem danych teleadresowych
oraz kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację;
oferowaną cenę brutto za
godzinę lekcyjną kursu; w
przypadku firm należy podać
nazwę firmy, dane teleadresowe oraz imiona i nazwiska
instruktorów, którzy będą
prowadzić kurs oraz przedstawić kopie ich dokumen-

tów potwierdzających kwalifikacje. Oferty można składać
w terminie do 22.06.2018 r.
do godziny 14:00 w siedzibie
Centrum Kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca pok. nr 6 (Sekretariat), e-mailem na adres
ckmbp@gluszyca.pl w tytule
wiadomości, wpisując „Oferta

nauki pływania” lub pocztą
na w/w adres (decyduje data
i godzina wpływu poczty).
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Głuszycy zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty
bez podawania przyczyny –
wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak.
(RED)
REKLAMA

Kredyt gotówkowy, pożyczka
w Getin Banku – Wasze opinie
Getin Bank znany jest
jako podmiot szczególnie
wrażliwy na potrzeby zgłaszane przez swoich potencjalnych klientów, więc nie
powinno być dla nas zaskoczeniem, że przygotowuje rozwiązania, które są w
stanie skutecznie zweryfikować ich opinie na temat
standardowych kredytów
gotówkowych.

Kredyt na oświadczenie w Getin
Banku
Jednym z takich rozwiązań jest „Prosty kredyt na
oświadczenie” - propozycja
skierowana do tych osób, które licząc na wsparcie finansowe nie chcą wcale wypełniać
dziesiątek wniosków i dostarczać kolejnych zaświadczeń.
Prosty kredyt na oświadczenie dotyczy kwoty nawet 15
tysięcy złotych, a jedynym dokumentem, który należy zabrać ze sobą, aby go uzyskać
jest dowód osobisty osoby

starającej się o tego rodzaju
wsparcie. Minimum formalności to nie jedyna zaleta propozycji Getin Bank, bo wśród
zalet kredytu wymienia się
również szybkość decyzji wydawanej przez pracownika
banku oraz zróżnicowany
czas spłacania zobowiązania
wynoszący - w zależności od
potrzeb kredytobiorcy - od 3
do nawet 48 miesięcy. Dobra
opinia na temat kredytu jest
również związana z tym, że
jego uzyskanie nie jest uzależnione od zyskania zgody
przez współmałżonka. Sam
kredyt przeznaczony jest na
zakup dóbr konsumpcyjnych,
może być więc idealnym
wsparciem przed świętami
lub dużą uroczystością rodzinną. Jest dostępny dla
wszystkich osób, które mają
minimum 25 lat.

Kredyt gotówkowy dla Ciebie
Nienajlepsze opinie, jakie
zbierają kredyty gotówkowe

sprawiają, że młodzi ludzie
obawiają się ich zaciągania.
Nikt nie chce przecież nakładać na siebie zobowiązań,
które będą ciągnąć się przez
całe życie! Na szczęście kredyt tego rodzaju wcale nie

musi kojarzyć się z poważnym zobowiązaniem i pułapką zadłużenia, a najlepszym
dowodem na to jest „Kredyt
gotówkowy dla Ciebie” – bardzo ciekawa propozycja przygotowana przez Getin Bank.

Kredyt tego rodzaju charakteryzuje się przejrzystymi
zasadami. Jego wysokość
to maksymalnie 200 tysięcy
złotych, a sama rata kredytu może być dostosowana
do możliwości spłacającego.

Opinie na temat kredytu pojawiające się w Internecie są
pozytywne również dlatego,
że mówimy o rozwiązaniu
zwracającym na siebie uwagę ze względu na bardzo
korzystne oprocentowanie
oraz elastyczny okres kredytowania. Kredyt jest dostępny
dla osób z polskim obywatelstwem, a także dla cudzoziemców z kartą pobytu lub
zaświadczeniem obywatelstwa UE zameldowanych w
Polsce, aby go uzyskać należy zaś przedstawić wyłącznie
udokumentowane źródło dochodów.
- Serdecznie zapraszamy
do Oddziału w Wałbrzychu
przy ul. Słowackiego 1 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do16.30. Informacje można również uzyskać pod numerem (74) 862
14 34 – zachęcają pracownicy
placówki Getin Banku w Wałbrzychu.
(MC)
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Wyścigi dla cierpliwych
Zawrotne tempo, emocje sięgające zenitu i okrzyki dopingującej publiczności – tak w skrócie można
opisać wspaniałą zabawę,
która miała miejsce w sobotę 16 czerwca podczas VII
Wyścigu Ślimaków Winniczków w walimskim Centrum
Sportu i Rekreacji.

Impreza ma na celu popularyzację aktywnego wypoczynku, a także kształtowanie
świadomości ekologicznej,
propagowanie idei konieczności ochrony przyrody oraz
popularyzację
rywalizacji
opartej o zasady fair play.
Jest to impreza cykliczna,
która z roku na rok przyciąga

coraz większe grono uczestników oraz widzów kibicujących ślimakom. W tym roku,
łącznie w dwóch kategoriach
ścigało się 50 zawodników,
czyli ślimaków winniczków,
które tradycyjnie do pokonania miały dystans 100 centymetrów – licząc oczywiście
odcinek od startu do mety w

tzw. linii prostej. - Wyścig podzielony został na dwie kategorie: do lat 18 i powyżej 18
lat. Każdy uczestnik w zawodach mógł “wystawić” tyko
jednego ślimaka, natomiast
najistotniejszym warunkiem
było podpisanie zobowiązania, że po turnieju ślimak
powróci do swojego naturalnego środowiska. W biciu
rekordu na dystansie 100 cm
wygrał ślimak z numerem
17-tym uzyskując wspaniały
REKLAMA

W Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu rywalizowało 50 ślimaków.
czas 12 minut i 29 sekund.
Ślimaka wystawił Oliwier Byrski. Najlepsi uczestnicy w
kategorii młodszej: I miejsce
zajął Oliwier Byrski, II miejsce
Nikola Mleczko, III miejsce
Bartek Pańczyszak, IV miejsce
Emilia Karankiewicz, V miejsce Zuzanna Karankiewicz. W
kategorii dorosłych: I miejsce
zajęła Magdalena Marczak,

II miejsce Patrycja Sztner, III
miejsce Anna Kaczawa, IV
miejsce Tomasz Pańczyszak,
V miejsce Tomasz Kejna.
Gratulujemy
zwycięzcom,
wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy – mówi
Maciej Garbiec, inspektor ds.
promocji Gminy Walim.
(MG)

Trele Morele
nagrodzone
Teatrzyk Trele Morele z
Boguszowa-Gorc uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Mistrzów Teatru
w Pacanowie. Do udziału
w mistrzowskich spotkaniach zaproszone zostały
najbardziej
utytułowane
dziecięce grupy teatralne z
całej Polski, w tym teatrzyk
z Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w
Boguszowie-Gorcach.
W Pacanowie młodzi aktorzy brawurowo zaprezentowali spektakl „Zaczarowany
Imbryk” w reżyserii Katarzyny
Bernaś. Na scenie z wyjątkową
energią zaprezentowali się: Patrycja Bąbel, Agnieszka Bielak,
Wiktoria Kłos, Filip Krejner, Julia Kunach, Julia Kuźma, Anna
Majek, Weronika Majek, Marzena Olejniczak, Hanna Płonka, Wiktoria Redka, Krzysztof
Rumiński, Aleksandra Sazano-

wicz, Marta Świątek, Jan Wańczyk oraz Aleksandra Winnik.
Przedstawienie pełne dobrego humoru oraz melodyjnych
piosenek zachwyciło nie tylko
publiczność ale również jury,
które grupie Trele Morele przyznało 3 nagrodę!
- Serdecznie dziękujemy
burmistrzowi
Boguszowa-Gorc Waldemarowi Kujawie
gdyż wielka teatralna wyprawa do miasta Koziołka
Matołka możliwa była dzięki
dofinansowaniu, które nasza
grupa otrzymała od Gminy
Boguszów-Gorce. Dziękują
również wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji
spektaklu: Katarzynie Pierzchale (opracowanie wokalne
i muzyczne), Danucie Krejner
(opieka, kostiumy), Magdzie
Ślebioda (rekwizyty) – podkreślają członkowie grupy.

Teatrzyk Trele Morele zdobył w Pacanowie trzecią nagrodę.
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Aktywne wakacje
Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
w
Starych
Bogaczowicach
aprasza do zapisów na półkolonie i wyjazdy wakacyjne. Półkolonie zaplanowane zostały w terminie 25
czerwca do 6 lipca.
Zajęcia będą odbywały się na terenie Gminy

Stare Bogaczowice, zaplanowany jest także wyjazd
do kina. Półkolonie dedykowane są dzieciom w
wieku 7-10 lat, a udział w
nich jest bezpłatny. Liczba
miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas wakacji odbędą
się także liczne wyjazdy

dla poszczególnych sołectw:
Struga, Lubomin –
6.07.2018 r. Dobków (dopłata
5zł od osoby, zapisy do 3.07.),
Jabłów, Lubomin, Struga
- 12.07.2018 r. Krasiejów
(dopłata 20 zł, zapisy do 9.07.),
Cieszów, Gostków
-17.07.2018 r. Srebrna Góra

– (dopłata 20 zł, zapisy do
13.07.),
Chwaliszów, Nowe
Bogaczowice - 20.07.2018
r. Wrocław (dopłata 10 zł,
zapisy do 17.07.),
Chwaliszów, Cieszów
- 1.08.2018 r. - Dobków
(dopłata 5 zł, zapisy do
27.07.),
REKLAMA

Burmistrz Miasta Leszek Orpel
zaprasza na:

���-�������������������-����
niedzielaaaaaaaaaaaaaaaa

godz.
, Park Północny
�����-����-��-�����a��-�-���a��-�a��a
--ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE WAZY

Nowe Bogaczowice,
Gostków - 8.08.2018 r. –
Dobków (dopłata 5zł, zapisy
do 3.08.),
Stare Bogaczowice ,Jabłów9.08.2018 r. Jedlina Zdrój
(dopłata 5 zł, zapisy do 6.07.),
Stare Bogaczowice- 21.
08.2018 r. Krasiejów (dopłata
20 zł, zapisy do 3.08.).

W przypadku wolnych
miejsc z wycieczek dla danego sołectwa będą mogły
korzystać dzieci z innych sołectw. Zgłoszenia przyjmują
pracownicy Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego pod numerem telefonu
74 8443 503.
(AZ)

Otwarcie miasteczka
dzieci
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w
Starych
Bogaczowicach
serdecznie zaprasza na oficjalne otwarcie „Miasteczka
dzieci”.
„Miasteczko dzieci” to bezpieczne i kolorowe miejsce
do zabaw dla najmłodszych
mieszkańców gminy, którzy
mogą bawić się tu naśladując
przeróżne zawody - raz być
policjantem, innym razem
lekarzem czy kwiaciarką. Oficjalne otwarcie zaplanowano
na 27 czerwca 2018 na godz.
12.00. - Serdecznie zapra-

szamy rodziny z dziećmi,
pracowników
wałbrzyskiej
Toyoty oraz mieszkańców.
W programie wspólne zabawy, rozstrzygniecie konkursu
plastycznego i nasadzenia
kwiatków. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu
Toyoty z tegorocznej edycji,
dlatego już teraz kolejny raz
serdecznie dziękujemy wałbrzyskiej Toyocie oraz Fundacji Edukacji Europejskiej za
otrzymaną dotację na ten cel
– podkreślają pomysłodawcy
„Miasteczka dzieci”.
(RED)

- WYCIECZKI ZAGRANICZNE:
w kategorii “Osoba fizyczna”:

wczasy w Chorwacji dla 1 osoby

w kategorii “Wystawca Instytucjonalny”:

wczasy we Francji dla 1 osoby
vouchery na reklamę

�a��a��-���a��
a aa- - otwarcie Festiwalu, rozpoczęcie konkursu
uuuuuu u pokazy artystyczne BRAVE KIDS z Indii,
Hong Kongu, Maroka, Polski i Buriacjii

iiiiii i ogłoszenie wyników konkursu
uuuuuu u występ Chóru Seniorów “Renoma”
występ zespołu FRIENDS
aa aa- - szalone lata 80’ i 90’ - zabawa z DJ
SSS

Zgłoszenia do konkursu: tel. 669 620 725, e-mail: biblioteka@jedlinazdroj.eu

„Miasteczko dzieci” czeka na otwarcie.

Gmina świętowała
W minioną sobotę Gmina Stare Bogaczowice obchodziła swoje święto.
Dni Gminy rozpoczął wójt
Mirosław Lech wraz ze starostą wałbrzyskim Jackiem
Cichurą oraz zastępcą prezydenta Wałbrzycha Zygmuntem Nowaczykiem. Pierwsi na
scenie pojawili się najmłodsi
mieszkańcy Gminy z repertuarem tanecznym i wokalnym.
Zaprezentowali się także
uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. Po występie dzieci,

przyszedł czas na pokazy
bractwa rycerskiego, muzykę
na żywo - zespół „Dziwoludy”
oraz rodzinne gry i zabawy.
Przez cały czas otwarta była
bezpłatna strefa dla dzieci,
gdzie czekały dmuchańce
oraz gry i zabawy z animatorami. Nie zabrakło swojskiego
jadła i produktów lokalnych
wystawców. O godz. 21.00 na
scenie pojawiła się gwiazda
wieczoru - zespól MeGustar.
Koncert zakończył pokaz
sztucznych ogni.
(AL)
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Szczęście sprzyja lepszym
Janusz
Bartkiewicz

„Polacy, nic się nie stało”
- znów rozległ się chóralny,
nieoficjalny hymn polskiej
piłki kopanej. Celowo napisałem „kopanej”, a nie nożnej, albowiem to co zobaczyłem podczas pierwszego
meczu na mistrzostwach
świata w Moskwie, więcej
miało z piłki kopanej, niż
nożnej. Co, mówiąc szczerze, jakoś mnie nie zaskoczyło. Z pewnym rozbawieniem, ale też i z dużą dozą
poirytowania obserwowałem nadymający się balon
naszego hurraoptymizmu,
podlanego gęstym sosem
hurrapatriotyzmu.
Znów
dojrzałem furkoczące polskie flagi na samochodach
osobowych z polskimi rejestracjami, co miało zapewne
nawiązywać do niegdysiejszej polskiej ciężkozbrojnej
husarii, która w puch roz-

bijała wraże oddziały, a już
szczególnie te muzułmańskie pod Wiedniem. No i w
pierwszej „patriotycznej bitwie” na polach Moskwy sromotnie polegliśmy, chociaż
pod Wiedniem „pohańca”
swego czasu, przy głośnym
szumie furkoczących chorągwi „polskich skrzydeł”,
w rzeczony puch faktycznie
rozbiliśmy. Obecnie szum
był wielki, aż nużący do tego
stopnia, że korzystając z jednej ze zbawiennych funkcji
pilota, ściszałem głos mojego telewizora, kiedy tylko
(na długo przed tą porażką)
dało się słyszeć pierwsze
słowa piosnki tej: „Polska,
biało-czerwoni, Polska biała-czerwoni …..”. A „taborowe ciury” wszelkiego autoramentu, tę bojową pieśń
intonowali
nadzwyczaj
ochoczo, przy każdej okazji,
kiedy tylko mieli możliwość
wykrzyczenia opowieści o
niesamowicie silnej i prącej
do zwycięstwa naszej piłkarskiej husarii.
19 czerwca zasiadłem
przy telewizorze, aby w
pierwszej kolejności zoba-

REKLAMA

czyć jak sobie na boisku
radzą piłkarze z Japonii i
Kolumbii, z którymi w dalszej kolejności przyjdzie się
naszym kopaczom potykać.
Widowisko to raczej mnie
nużyło, ale optymistycznie
doszedłem do wniosku, że
poziom jaki zaprezentowała
kolumbijska drużyna daje
naszym szansę na wygraną.
Bo już to, co pokazali niedoceniani Japończycy, raczej nastroiło mnie ponuro.
Przed meczem z Senegalem
poszedłem do pobliskiego
sklepu i zakupiłem 3 butelki
piwa, abym miał się czym
pocieszyć w trakcie jego
trwania. Miła pani sprzedawczyni, z zdziwieniem
zapytała dlaczego owe trzy
butelki piwa kupiłem w celu
„pocieszenia się”, bo przecież nasi Senegalczyków jak
nic zmiażdżą, co jest - jak
wiadomo - oczywistością
nader oczywistą. W odpowiedzi
poinformowałem
ją (oraz małą grupkę klientów stojących przy kasie)
o moich wątpliwościach i
przekonaniu, iż „nasze orły”
zadaniu nie sprostają. StaREKLAMA

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ
W URZĘDZIE?
To nic trudnego! Sprawdź sam!
Istnieją dwa proste sposoby rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących
pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu:
1) osobiste zgłoszenie się do urzędu wraz z wymaganymi dokumentami
- rejestracja osób bezrobotnych dokonywana jest w pokoju nr 1 oraz
nr 2. W pokojach tych rejestrują się osoby bezrobotne z prawem i bez
prawa do zasiłku oraz osoby poszukujące pracy. Przyjmowanie klientów
odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430. Dla
usprawnienia obsługi klientów funkcjonuje system kolejkowy. Bilet
należy pobrać z biletomatu znajdującego się obok pokoju nr 1. Bilety
wydawane są od godziny 730 aż do wyczerpania limitu;
2) rejestracja przez Internet - w tym przypadku osoba chcąca zarejestrować
się jako bezrobotna ma do wyboru dwie metody:
a) zgłoszenie do rejestracji w urzędzie pracy - wystarczy dokładnie
wypełnić formularz na stronie internetowej www.praca.gov.pl,
a dokumenty przedstawić w urzędzie podczas wyznaczonej wizyty.
Aby skorzystać z tej formy rejestracji klient nie potrzebuje podpisu
kwaliﬁkowalnego ani proﬁlu zaufanego ePUAP;
b) rejestracja w Urzędzie - wybierając ten rodzaj działania większość
rzeczy można zrobić bez wychodzenia z domu, jednak trzeba posiadać
podpis kwaliﬁkowalny lub proﬁl zaufany ePUAP. Podczas rejestracji,
do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zeskanowane
dokumenty. Informacje zawarte w formularzu wraz z załącznikami
klient musi podpisać certyﬁkatem kwaliﬁkowanym lub proﬁlem
zaufanym ePUAP.

nie się tak – wywodziłem
uczenie – ponieważ mundialowe mecze mają miejsce raz na cztery lata, a w
międzyczasie nasi zarabiają
na chleb wyłącznie nogami w zachodnich klubach
piłkarskich, gdzie osiągają
dochody, o jakich nie tylko
pan Andrzej Duda pełniący funkcje prezydenta, ale
i prezes-poseł Jarosław Kaczyński, pełniący funkcję
Naczelnika Państwa, nawet
nie mają co marzyć. Dlatego też piłkarze (w klubach
zachodnich, bo w reprezentacji jedynie kopacze) ci, nie
będą nadmiernie ryzykowali
i swych narzędzi pracy na
specjalne ryzyko wystawiać
nie będą. A to za przyczyną
nadzwyczaj rosłych i sprawnych fizycznie piłkarzy z Senegalu, którzy są niesamowicie zmotywowani, aby na
chwałę Allaha odnieść zwycięstwo nad „niewiernymi”,
czego nie udało się dokonać
ich braciom z Arabii Saudyjskiej. Zakładałem więc – co
wyłuszczyłem moim przypadkowym słuchaczom – że
Senegalczycy wykorzystując
te przewagi, ruszą nader
agresywnie do boju, przez
co skutecznie zagrażać będą
dalszej sprawności „narzędzi pracy” swoich przeciwników. A to o wyniku starcia
przesądzi. No i pomyliłem
się, bo agresja na boisku
była raczej średnią tego, co
się podczas innych meczów
działo, za to nieudolność
polskiej ekipy była wprost
porażająca. Zbyt wolni,
zbyt niedokładni i bez specjalnego „ducha walki”
byli nasi reprezentanci, by
oszczędzić swym fanom
konieczności ponownego
(jak drzewiej bywało) odśpiewania nieformalnego
hymnu polskiej piłki kopanej „Polacy nic się nie stało”. A stało się na tyle, że w
momencie kiedy bramkarz
Szczęsny (do którego akurat żadnych pretensji mieć
nie można) drugi raz z siatki
wyjął piłkę, ja wyciągnąłem
rękę po pilota i wyłączyłem
telewizor. Zrobiłem tak naprawdę, bo zacząłem się
obawiać, iż piłkarze z Senegalu powtórzą to, co zrobili piłkarze Rosji na swoim
również inauguracyjnym,
otwierającym mistrzostwa,
meczu. Telewizor włączyłem dopiero na „Fakty TVN”

i gdy dowiedziałem się, że
spotkanie zakończyło się
wynikiem 2:1, zaraz o 19.30
– wyjątkowo – przełączyłem
się na „Wiadomości” w TVP
1, aby zobaczyć, w jakich
okolicznościach bramka dla
Polski padła. No cóż, ładna
była, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni.
W drugim swym meczu
Rosja pokonała Egipt 3:1,
czyli tylko w dwóch meczach
zdobyła aż osiem bramek,
tracąc tylko jedną. Zapewne to sprawka Putina, który
jest przecież dla Polaków
demiurgiem zła, a więc na
100% za tymi zwycięstwami
stoją agenci KGB i szwadrony śmierci, jakie się po Moskwie poruszają. Daję słowo,
że wypowiedź o tych szwadronach padła z ust pewnego „Prawdziwego Polaka”,
osoby publicznej, co w telewizorze na własne uszy słyszałem i własne oczy widziałem. Informacja ta została
przekazana w trakcie jakiejś
dyskusji na temat, czy Polska
powinna brać udział w tych
mistrzostwach, zorganizowanych na wrażej rosyjskiej
ziemi, na której szaleją putinowskie szwadrony śmierci,
a Putin osobiście co rusz jakąś wojnę na świecie wywołuje, a już osobliwie napadł
na Krym i Ukrainę, przez co
ani chybi za chwilę pancerne
zagony i superrakiety runą
na naszą Umiłowaną Ojczyznę. I na 100% z tego właśnie powodu Andrzej Duda
pokazał Putinowi środkowy
palec i pozostał w Warszawie
marząc o tym, że na Okęciu

powita wracających z Rosji
polskich bohaterów, którzy
nad „moskiewska zborną”
odnieśli wiekopomną victorię. No i zmuszony został
do oglądania tego, co i ja
niestety oglądać musiałem.
Ciekaw jestem, czy wytrwał
do końca, czy też z okrzykiem „wina Tuska i Putina”,
tak jak ja wyłączył telewizor. A wina ta, to jedynie
efekt naszej denerwującej
megalomanii i hurrapatriotycznego optymizmu, które
to przymioty nie pozwalają
nam dostrzec, że nasz „król
jest w dalszym ciągu nagi”.
Ktoś powie, że nie mamy
po prostu szczęścia, z czym
się absolutnie nie zgadzam,
bo jak od dawna wiadomo,
szczęście sprzyja lepszym,
co udowodnili Meksykanie
ogrywając faworyta, który na
boisku poruszał się jak przysłowiowa mucha w smole.
No cóż, pozostaje mi na
koniec stwierdzić, że ja się
na piłce nożnej absolutnie
nie znam i być może, to co
tu napisałem, to jakieś tylko
„koszałki-opałki”, bo jeżeli
faktycznie szczęście sprzyja
lepszym, to nasi jeszcze pokażą na co ich stać. I świat
zawyje z podziwu i zazdrości. I oby się tak stało.
www. janusz-bartkiewicz.eu

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

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

Nowe kursy:

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

Sudecka 100
22 czerwca o godz. 22.00
z Rynku w Boguszowie-Gorcach wystartują uczestnicy
30 Nocnego Ultramaratonu
Górskiego Sudecka Setka.
Zwycięzca tej prestiżowej
imprezy spodziewany jest
na mecie 23 czerwca ok. godziny 7.00.
Sudecka 100 jest najstarszym w Polsce nocnym biegiem górskim na dystansie
100 km. Zadebiutowała w
1989 roku i od tej pory powraca co roku z coraz większym
rozmachem. Po raz pierwszy
Sudecka 100 zagościła w Boguszowie-Gorcach w 1995
roku i od tego czasu impreza
mocno ewoluowała. Jedno
pozostało niezmienne – Boguszów-Gorce nadal jest domem tego niepowtarzalnego
wydarzenia biegowego. Trasa
Sudeckiej 100 w obecnym
przebiegu obowiązuje od
2011 roku z niewielkimi zmianami i przebiega drogami
leśnymi, polnymi Gór Wałbrzyskich i Kamiennych, przez
szczyty Trójgarbu, Chełmca,
Dzikowca, Lesistej Wielkiej. Na
trasie rozmieszczone są punkty kontrolne ze stanowiskami
sędziowskimi i elektronicznym
pomiarem czasu oraz punkty
bufetowe, w których zawodnicy mogą się posilić i uzupełnić
płyny. Trasa jest zabezpieczana oraz patrolowana przez
służby porządkowe zapewniane przez organizatorów:
ratowników GOPR-u, służby
medyczne, służby leśne, poli-

cję i straż miejską, strażaków
z OSP, drużyny harcerskie oraz
wolontariuszy.
Bieg skierowany jest do
osób powyżej 16 roku życia.
Dla Zawodników niepełnoletnich dostępny jest dystans
42 km. Zawodnicy pełnoletni mogą wybrać maraton
(42km) lub pełny dystans 100
km. W 2015 roku pobity został
kolejny rekord frekwencji. Na
starcie 27 edycji Sudeckiej
100 stanęło 411 biegaczek i
biegaczy z Polski i zagranicy.
(RED)

Program 30 Sudeckiej Setki
22.06.2018 r
Rynek w Boguszowie-Gorcach
16.00 – 21.00 biuro zawodów – obsługa
i weryfikacja zawodników
19.00 – 21.30 – koncerty dla publiczności
21.30 wejście do pola startowego
21.40 – 21.50 odprawa dla zawodników
22.00 start w blasku ogni sztucznych
23.06.2018 r.
Stadion w Boguszowie-Gorcach,
ul. Kusocińskiego
1.30 – powitanie zwycięzcy Nocnego Maratonu
Górskiego
7.00 – powitanie zwycięzcy Sudeckiej 100
14.30 – 15.30 – ceremonia dekoracji
zwycięzców
18.00 –powitanie na mecie ostatniego
zawodnika

02.07. Wałbrzych • 03.07. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Wałbrzyszanki
w reprezentacji
Jolanta Siwińska z AZS PWSZ
Wałbrzych zagrała 90 minut
w przegranym przez reprezentację Polski 2:3 meczu eliminacji mistrzostw świata ze
Szkocją. Nasza kadra narodowa zajmuje obecnie 3. miejsce
w tabeli grupy II z dorobkiem
7 punktów po 6 spotkaniach.
Z kolei Marcjanna Zawadzka
rozegrała 90 minut i zdobyła
gola na 3:0 w wygranym 6:0
przez reprezentację Polski do
lat 19 drugim meczu turnieju
Elite Round z Grecją. Marcjanna zagrała także 90 minut w
przegranym przez reprezentację Polski do lat 19 0:1 meczu
Elite Round z Norwegią. Było to
ostatnie spotkanie naszej kadry
narodowej w turnieju, który
zakończyła ona na 3. miejscu
z dorobkiem 3 punktów i tym
samym nie zdołała awansować
do mistrzostw Europy.

Deichmann
Minimistrzostwa
Przed nami wielki finał
finałów Deichmann Minimistrzostwa 2018! Decydujące rozgrywki odbędą się w
dniach 22- 24 czerwca 2018
na boiskach Centrum AQUA
ZDRÓJ w Wałbrzychu.
Na murawie zobaczymy
najlepsze drużyny piłkarskie wyłonione w wielotygodniowych
regionalnych
eliminacjach. Wałbrzych reprezentować będą drużyny
Irlandii U9 (Polonia-Stal Świd-

nica) oraz Czadu U11 (Łużyce
Lubań). Ponadto dzikie karty
powędrowały do najwyżej
sklasyfikowanych zespołów
wałbrzyskich: Argentyna U9
i U11 (Górnik Nowe Miasto
Wałbrzych). Z pewnością jest
o co walczyć, bo nagrodą
główną w turnieju jest wyjazd
do Dortmundu na mecz piłkarskiej ligi mistrzów! Szczegółowe informacje na stronie
www.kochamsport.pl.
(RED)

Królewska gra

(RED)

Zawody sportowopożarnicze
23 czerwca o godz. 10 zapraszamy do obejrzenia zmagań jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z Powiatu
Wałbrzyskiego na boisku
sportowym w Głuszycy przy
ul. Dolnej. Ponadto na scenie
wystąpią: Głuszycka Orkiestra
Dęta pod batutą Eugeniusza
Lecia oraz Chór Seniorów Renoma. Organizatorami wydarzenia są: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Wałbrzychu przy współudziale
Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu, Powiat Wałbrzyski
oraz Gmina Głuszyca.
(RED)

W ramach Dni Szczawna-Zdroju Klub Szachowy Wieża Pęgów
zorganizował II Turniej Grand Prix Szczawna-Zdroju o Puchar
Burmistrza. Wystartowało 46 zawodników i po rozegraniu 9 rund
najlepszy okazał się Piotr Kejna, który wyprzedził Aleksandra Wilka
i Tadeusza Podgajnego. Najlepszą kobietą była Tatiana Rybka. A 2
kategoriach juniorskich zwyciężyli: U-18 Natan Sypień, U-14 Michał
Rychlik, U-10 Michał Cieszkowski.

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

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

PRACA
(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych, 606 829 141
(2) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

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

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

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.
KONAKT: 535-416-014
Garaż murowany w centrum
W-cha 18m2 z kanałem, media:
prąd. Cena 19.500,-zł tel do
kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl
WAŁBRZYCH PODZAMCZE
WYNAJEM, 3pokoje 55m2 ,
6piętro 1400zł /1-mc razem z
opłatami.

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW
MOTOROWERÓW
i QUADÓW

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

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

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

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

SKUP

SKUP AUT

aut/motocykli

ZA GOTÓWKĘ

Płatność gotówką
na miejscu

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

Ciężko pracujesz na swoje dochody.
ZABEZPIECZ SIĘ przed ich utratą!

UBEZPIECZENIA:

OC/AC
• ubezpieczenia życia
(indywidualne, grupowe)
• Turystyczne - Podróże
• NNW
• Rolne
• Zdrowotne
• Utrata dochodu
• Mieszkań, domów-mienie
• Zabezpieczenie kredytu
• Firma, ryzyko budowlano
-montażowe.
• Szkolne

PLANY EMERYTALNE, FINANSOWE

• Fundusze inwestycyjne
• Obligacje
• FIZ
• Ulgi podatkowe – IKZE i inne.

795 002 003

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

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

MS-3536 Podzamcze, 48,5 m2,
2 pokoje, cena 149 tys. Tel. 793
111 130

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

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

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

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

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

Płacimy najwięcej !

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3
pokoje, całe piętro domu.
299.000 zł , tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-901
Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ
2pok. 45m2 spokojna cicha
okolica cena 118 000 zł, tel. do
kontaktu 535416014 oferta dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-848
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro,
42.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-895

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

Okna LUCH

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

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

MS-3484 Nowe Miasto, kawalerka 40m2, cena 75 tys. Tel. 883
334 486
MS-3453 Biały Kamień, kawalerka
33m2, do remontu, cena 50 tys.
tel. 883 334 486
MS-3451 Biały Kamień, kawalerka
33m2, po remoncie, wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130

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

MS- 3259 Biały Kamień mieszkanie na pierwszym piętrze, pow.
33m ogrzewanie gazowe. Cena
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

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

MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 98 tys. Tel.
883 334 481

MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130

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

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

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

MS-3412 Podgórze, ul. Świdnicka
2 pokoje pow. 48m z ogrodem.
Cena 78 tys. zł. Tel. 793 111 130

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

KONTAKT:
ul. Hetmańska pawilon 4 (za pocztą)
Tel: 667-642-926
Mail: iwona717@hotmail.com

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

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

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2,
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena
199 000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME Gaj – pół domu
do kapitalnego remontu, dzialka
400 m2, cena 140 000 , kontakt
883 334 836
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa,
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena
640 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica –
działka budowkana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 85 000, 883 332 730
RENOMAHOME – Szczawno –
zdrój , 2 pokoje z ogródkiem I z
balkonem kontakt 883 334 836
RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE
, okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój,
CO węgiel cena 65 000 zł, kontakt 883 332 730
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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 20.06.2018 r. do 12.07.2018 r.
wykaz nr 08/2018 z dnia 20.06.2018 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy/ najmu.

PRZYJMĘ DO PRACY
MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
O SPECJALNOŚCI
SAMOCHODY
OSOBOWE
I DOSTAWCZE
Z DOŚWIADCZENIEM.
TEL. 606-891-024

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
Boguszów- Gorce z ogródkiem,
56,40m2, 2 pokoje, po remoncie.
80.000zł. Do negocjacji. 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
Podzamcze, 36m2, 3 piętro, 2
pokoje, blok z windą, niski czynsz.
Cena 105.000zł. DO NEGOCJACJI.
Kontakt 535-311-265
Podzamcze 54m2, 3 pokoje, 2
piętro z windą, duży balkon, do
odświeżenia , spłacona TERMOMODERNIZACJA 162 tys. zł do
negocjacji tel.530 998 374
Do wynajęcia mieszkanie na
Podzamczu 41m2, parter, 2
pokoje, 1100zł/msc + media tel.
577-263-955
Szczawienko, 2 PIĘTRO, 44 m2
(po podłodze 60m2), 3 pokoje,
ogrzewanie centralne 75 000zł,
tel. 535-285-514
Śródmieście, mieszkanie dwupoziomowe do wprowadzenia,
109m2, 4 pokoje. Ogrzewanie gazowe + kominek. Do mieszkania
przynależy duża piwnica. Cena
195.000zł. Kontakt 535-311-265
Podzamcze: 3 pok, wysoki standard, 74,5m2, 239 tys, 2 piętro z
4, cicho, zielono, plac zabaw tel.
577-263-955
Biały Kamień ,ul. Miczurina– Nowe
budownictwo 46m2 ,2 piętro,
winda,Ogrzewanie w czynszu, do
remontu 124 000 zł 530-998-374
PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą,
ciepłe i słoneczne mieszkanie,

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.
SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO

Sprzedam miód
z własnej pasieki

pow. 110 m2, 5 pokoi, 4 kontygnacje,
ogrzewanie gazowe, węglowe,
kominek z płaszczem wodnym.
Działka - 1280 arów, zadbana,
garaż, drewutnia, pomieszczenia
gospodarcze oraz patio.

w słoikach 1 kg i 0,4 kg.

Tel. +48 796-530-732

Tel. 787 624 351.

niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I
SZAFA w przedpokoju, CENA
130.000 zł. 535-285-514
Stary Zdrój, 33m2, PIĘKNA KAWALERKA po remoncie Z PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM, W CENIE
CAŁE WYPOSAŻENIE, 67 000zł tel.
535-285-514
Śródmieście ul Dmowskiego, 2
pokoje, 42m2, do remontu, 49
000zł DO NEGOCJACJI, tel. 530998-374
Śródmieście drugie piętro,
wysoki standard, 47 m2, 3 pokoje
ogrzewanie gazowe 129tys tel.
577-263-955
Śródmieście, mieszkanie po
remoncie, 85m2, 3 pokoje. Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania
przynależy piwnica. Budynek po
remoncie dachu i elewacji. Cena
159.000zł. Kontakt 535-311-265
Śródmieście do wprowadzenia, 1
piętro, CO gazowe, wysoki standard, kawalerka, 35m2, 74 999zł,
garaż tel 577-263-955

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie do własnej aranżacji, 52 m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 105 000 zł, (nr:2457 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –OKOLICE RYBNICY LEŚNEJ :
Dom do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej okolicy,
107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4 272, 000m2
Cena: 470 000 zł, ( nr: 2461)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – STRUGA, dom wolnostojący w pięknej okolicy o pow.
330 m2, działka 60 arów ogrodu,
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr:
2430) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem, 96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka ,ogrzewanie
elektryczne cena: 1 500 zł (nr:
2443) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia.
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –WALIM mieszkanie, 56m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –BIAŁY KAMIEŃ, Dom
wolnostojący do wykończenia
w spokojnej okolicy, ok. 200m2,
działka 650m2,7 pokoi, 2 łazienki,
taras, kuchnia. Cena:400 000zł
(nr: 2455) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE: Sprzedaż lub
wynajem 26m2, 1 pokój, wysoki
parter , ogrzewanie miejskie , do
zamieszkania . Cena :79 000 zł
(nr:2441 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

Większe ilości słoików
dostarczam do klienta.
Serdecznie zapraszam.

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

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – BOGUSZÓW GORCE,przytulne mieszkanie do wprowadzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka,
CO.,kominek. Cena: 40 000 zł
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety
na mieszkanie bądź siedzibę
firmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku o
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3
pokoje, 2-kondygnacyjne mieszkanie z widokiem na zieleń po
generalnym remoncie CENA: 149
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do wprowadzenia CENA:
149 000 m2 (nr: 2408) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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, 50m2,

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
1250ZŁ wysoki standard 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, 1 piętro
w 4, cena 131.000zł, do remontu
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2,
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
ul. Solicka, działka pod lokal użytkowy, 170m2, cena 29.000zł, 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 74.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie, cena
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 45.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

PODGÓRZE, 1pokój, kuchnia,
łazienka z wc. Na podłogach
panele. 3 piętro. Klatka schodowa po remoncie. Ogrzewanie
kominkowe. Stan do niewielkiego
odświeżenia. Okna PCV. Możliwość dzierżawy ogrodu. 35 000zł.
Kontakt 694778179
ŚRÓDMIEŚCIE, 3 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
balkon, ogrzewanie gazowe ,
57m2,zadbana klatka schodowa
i kamienica, 147000 zł. Kontakt
694778179
ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze
piętro, rozkładowe, duży salon z
kominkiem, ogrzewanie węglowe, można przerobić na gazowe,
99m2 , 125 000zł.(do negocjacji).
Oferta na wyłączność. Kontakt
694778179
SZCZAWNO ZDRÓJ, 3 pokoje,79
m2, balkon,2 piętro- całe piętro,
jeden sąsiad, garaż, ogródek, w

cenie mieszkanie z osobnym wejściem na parterze o powierzchni
29m2 , ogrzewanie gazowe,
spokojna okolica, 250 000zł.
BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, blok,
26 m2, jasna kuchnia, duży pokój,
łazienka z wc i przedpokój, 5 piętro, dwie windy,75000zł. Kontakt
694778179
SZCZAWNO ZDRÓJ, 3pokoje (
aneks kuchenny z salonem),46m2
,ogrzewanie gazowe i podłogowe, taras ,ogród, miejsca
parkingowe. Parter. Zabudowa
kuchenna w cenie. Blisko deptaku
.Bezczynszowe, 149000zł. 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, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena 120
tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 22 tys. 28 m2
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam lokal usługo- handlowy
z witryną w Jedlinie – Zdrój o
pow. 14,75 m2. Cena 25 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam dom w Ścinawce Dolnej, 107,70m2. Działka -dzierżawa
od gminy. Cena 99 tys. zł
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528 m2.
Cena 790 tys.zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.
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