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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

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

REKLAMA

więcej
na str. 16

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

kredytok.pl
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Kredyt do 17 000 zł na okres maksymalnie 48 miesięcy
Oferta dla nowego, jak i obecnego klienta
Wystarczy tylko dowód osobisty!
Brak opłaty przygotowawczej.

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle

REKLAMA

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek I Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
REKLAMA

Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń
GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
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
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W samorządzie nie ma miejsca na cuda
Piotr
Sosiński

Kolejny raz wywodzący
się z Platformy Obywatelskiej
rezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej bez problemu uzyskał absolutorium od Rady
Miejskiej Wałbrzycha. Urzędujący od 7 lat lekarz i menedżer posiada wielu zwolenników, którzy chętnie chwalą
go za nowe żłobki, budynki
komunalne i wyremontowane drogi. Ale każdy inwestor
wie, że nawet cegła i metr
kwadratowy asfaltu mają
swoją cenę, że za wszystko
trzeba zapłacić.
Wałbrzych w ostatniej dekadzie zasilany był środkami
unijnymi, które – pamiętajmy
- pozwalały na rozwój infrastruktury w całej Polsce. Ale
gospodarz Wałbrzycha sporo
działań finansował z pożyczek
i obligacji. Warto zawsze przypominać, że każdą pożyczoną
złotówkę wraz z odsetkami
oddać będą musieli już sami
mieszkańcy, a nie prezydent.

Zadłużenie Wałbrzycha
na koniec 2017 roku wynosiło dokładnie 560 116 007,
60 zł. Z roku na rok jest ono
coraz wyższe. Są osoby, które bagatelizują problem zobowiązań i mówią, że miasto
nie może być bankrutem. Ale
czy można zadłużać się w
nieskończoność? Czy gmina
w Polsce może jednak zbankrutować?
Przykładem i przestrogą
niech będą Ostrowice – mała
urokliwa gmina na Pojezierzu Drawskim. Ta najbardziej
zadłużona gmina w Polsce
już w 2019 roku zostanie podzielona między jedną lub
dwie sąsiednie gminy. Dług
Ostrowic przejmie Skarb
Państwa, a jego precyzyjnym
ustaleniem zajmie się wojewoda zachodniopomorski
przy wsparciu Prokuratorii
Generalnej. Projekt specustawy w tej sprawie zakłada
jej likwidację i podział między sąsiednie jednostki. Proces legislacyjny dotyczący
wejścia w życie ustawy powinien być zakończony w
lipcu br. Zniesienie Gminy
Ostrowice, czyli jej podział,
obowiązywałby od 1 stycznia 2019 roku, a w tegorocz-

nych, jesiennych wyborach
samorządowych mieszkańcy
tej gminy nie głosowaliby na
wójta i radę Ostrowic, a gmin
lub gminy, do której zostaną
przyłączeni.
Ostrowice plasują się 1
miejscu w rankingu najbardziej zadłużonych gmin per
capita, Wałbrzych jest na
miejscu 5. Przed nami są np.
Rewal i Dziwnów, ale gminy
te mogą - dzięki sprzedaży
atrakcyjnych nadmorskich
gruntów - sprawnie pozbyć
się długu.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
w uchwale z 24 kwietnia
2018 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok zwróciła uwagę, że możliwość
spłaty zadłużenia gminy po
roku 2017 zdeterminowana jest – poza skutecznym
pozyskiwaniem dochodów
budżetu, będących źródłem
spłaty zobowiązań dłużnych
– poziomem indywidualnego wskaźnika, o którym
mowa w art. 243 ustawy
o finansach publicznych.

Tymczasem w Wieloletniej
Prognozie Zadłużenia Miasta Wałbrzycha na lata 2018
– 2033 wskaźniki spłaty zadłużenia zostały obliczone
w oparciu o optymistyczne prognozowane wielkości dochodów i wydatków
bieżących, podczas gdy w
przyszłych latach będą one
wyliczane na podstawie faktycznie wykonanych wielkości. I tu pojawia się problem!
Dochody
Wałbrzycha
w roku 2017 to ponad 586
milionów zł. Uchwała nr
LI/641/17 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z 21 grudnia
2017 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha
przewiduje dochody ogółem
w roku 2018 – 722 169 245 zł;
w roku 2019 – 766 319 096 zł,;
w 2020 roku – 761 754 125,
77 zł. Czy prezydent Wałbrzycha jest w stanie zapewnić
realizację tych założeń? Jak
zapewnić tak optymistyczne
dochody? Nadal rosną należności wymagalne z tytułu
zaległości w zapłacie czynszu
najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych, będących w
administrowaniu MZB Sp. z
o.o., sprzedaż nieruchomo-

Atrakcyjne lato
ści gminnych też przebiega z
dużymi oporami.
Można niestety przypuszczać, że zadłużenie będzie
rosło, a dochody nie będą
tak optymistyczne jak w wieloletnim planie finansowym,
do tego Wałbrzych boryka
się z problemem malejącej
liczby mieszkańców, czyli też podatników. Warto
wspomnieć, że w grudniu
2016 roku miasto rozpisało
przetarg na kredyt 40 mln
zł na pokrycie deficytu, ale
żaden bank się nie zgłosił.
Wcześniej czy później trzeba
będzie wziąć na siebie ciężar
spłaty setek milionów długu.
I wtedy też zobaczymy, że w
samorządzie nie ma miejsca
na cuda.
PS. Wszystkie dane liczbowe pochodzą z materiałów
dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu.
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.

Od 2 lipca startują bezpłatne zajęcia i warsztaty
w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach, 8 lipca
puszczanie gigantycznych
baniek w Parku Miejskim
w Świebodzicach. Kolejny
weekend, czyli 15 maja, to
VI Międzynarodowy Konkurs
Powożenia Tradycyjnego im.
Księżnej Daisy von Pless, już
po raz trzeci próba terenowa
będzie się odbywać w świebodzickim Rynku. 22 lipca to
Dolny Śląsk Tour – wyścig rowerowy etap III o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice.
Sierpień odbywać się będzie
pod znakiem wesołych niedziel dla najmłodszych w Parku Miejskim – cyklicznie będą
się spotykać na zabawach z
klaunami, szczudlarzami, a
na finał oczywiście największa impreza plenerowa, czyli
Piknik Lotniczy – 25-26 sierpnia. Równolegle odbywać się
będzie zumba i joga w Parku
Miejskim, turnieje koszykówki
ulicznej, piłki plażowej, ręcznej i nożnej (obiekty OSiR) i
szalone piątki z dmuchańcami w parku – przez cały lipiec
i sierpień.
(ABP)
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Pół miliona zł dla powiatu
Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
udało się pozyskać kolejną
promesę na dofinansowanie inwestycji dla Powiatu
Wałbrzyskiego. Tym razem
jest to kwota 535 800 zł,
która zostanie przeznaczona ma przebudowę mostu
w Zagórzu Śląskim.
- Przed tygodniem zapowiadałem na tych łamach,
że będziemy kontynuować
inwestycje drogowe w powiecie tak, by w tym roku
przekroczyć łącznie 100 km
wyremontowanych dróg w
ciągu kadencji. I – jak widać
– nie zwalniamy tempa tak w
remontach, jak i w pozyskiwaniu na nie pieniędzy ze źródeł
zewnętrznych – mówi Jacek
Cichura, starosta wałbrzyski.
Od kilku tygodni trwa przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 2876 D w Zagórzu Śląskim w gminie Walim. - Zakres zaplanowanych
robót budowlanych wymagał całkowitego zamknięcia
ruchu kołowego na remontowanym moście. Obiekt ten
będzie wyłączony do czasu
wykonania niezbędnej prze-

Nie ma już przejazdu przez remontowany most w Zagórzu Śląskim.
budowy płyty pomostowej,
ale ruch pieszych odbywa się
przez obiekt wytyczonymi
trasami. Zakończenie wszystkich robót zaplanowane zostało na 31 sierpnia 2018 r.
Przepraszamy za wynikające
z tego tytułu utrudnienia i
uciążliwości – podkreśla wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.
Przypominamy, że na czas
wyłączenia mostu w Zagórzu
Śląskim z ruchu kołowego,
wyznaczone zostały następujące objazdy:

kierunek Jugowice –
Świdnica: na odcinku drogi
Jugowice – Zagórze Śląskie
przy Caritasie 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 obowiązuje ruch jednokierunkowy.

(GŁ)

Przed wakacjami starosta
Jacek Cichura zwołał
posiedzenie Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w Wałbrzychu.
brzyskiego Andrzej Lipiński,
a także przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Państwowej Straży
Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,
Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Wałbrzychu
oraz Powiatowego Urzędu
Pracy w Wałbrzychu.
(GŁ)

POTRZEBNA
GOTÓWKA?

Uroczyste przekazanie sprzętu dla ULKS Heros Czarny Bór.
mach realizacji zadania „XIII
Międzynarodowy
Turniej
Czarny Bór Open w zapasach
kobiet – zakup sprzętu”. Projekt ten został wybrany głosami mieszkańców Gminy
Czarny Bór w głosowaniu na
projekty zgłoszone w ramach
Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego na
rok 2018.
Zakupiono sprzęt o wartości 12 840 zł, w którego
skład wchodzą trzy telewizory o przekątnej ekranu 55 cali,
projektor, kamera oraz przedłużacze bębnowe. Posłuży

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.

Zagrożenia
porządku
publicznego i zapewnienie
bezpiecznego wypoczynku
w powiecie – nad tym radzili członkowie Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w
Wałbrzychu.
W Starostwie Powiatowym
w Wałbrzychu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zwołane
przez Starostę Wałbrzyskiego Jacka Cichurę, który jest
przewodniczącym
komisji.
Tematem wiodącym było
omówienie bieżących działań powiatowych służb i instytucji w temacie zagrożeń
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz przygotowania poszczególnych służb
i instytucji do zapewnienia
bezpiecznego wypoczynku
na terenie powiatu wałbrzyskiego w okresie letnich wakacji. W posiedzeniu Komisji
uczestniczyli
następujący
członkowie komisji: Starosta
Wałbrzyski Jacek Cichura,
radny Rady Powiatu Wał-
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Dostali sprzęt od powiatu

Klub zapaśniczy ULKS
Heros Czarny Bór otrzymał
sprzęt w ramach budżetu
obywatelskiego. To kolejny
laureat tegorocznej edycji
Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego.
W czwartek 21.06.2018
r. przedstawiciele Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego, w
osobach Stanisława Janora
oraz Mirosława Potapowicza,
przekazali na ręce Dariusza
Piaskowskiego z Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego Heros Czarny
Bór sprzęt zakupiony w ra-

O zagrożeniach
i bezpieczeństwie

on do organizacji zawodów
sportowych realizowanych
przez klub, jak np. Międzynarodowy Turniej Czarny Bór
Open w zapasach kobiet czy
Puchar Polski. Warto przypomnieć, że ULKS Heros Czarny
Bór już drugi raz zwyciężył w
głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego. W organizowanej pierwszej edycji tego
konkursu na rzecz klubu Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
przekazał profesjonalną matę
zapaśniczą.
(GŁ)

ZADZWOŃ!
74 307-07-37 • 793-793-005
• wszystkie dochody akceptowalne
• nie akceptujemy komornika za kredyty!!!

WIELE MOŻLIWOŚCI i OFERT
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Czy futbol znowu nas połączy?
Andrzej
Basiński

Balon kibicowskich oczekiwań związanych z mundialowymi występami zespołu

Adama Nawałki, pękł z hukiem i rozerwał się na strzępy.
„Bez polotu. Bez sytuacji.
Bez lidera. Bez pomysłu. Bez
nadziei. Bez sensu. Zniszczyliście swoje i nasze marzenia.
(…). Zmarnowaliście największą szansę waszego życia,
żeby postawić sobie pomniki,
napisać historie, które dadzą
wam nieśmiertelność. Za-

brakło wam jaj, żeby chociaż
spróbować po to sięgnąć!”.
Tak zrecenzował „popisy”
naszych piłkarzy w „Przeglądzie Sportowym” Przemysław
Rudzki, jego redaktor naczelny.
„W sześć dni spadliśmy z
siódmego pietra do piwnicy”
- to z kolei druzgocącą refleksja Kamila Grosickiego.

Trudno do tych ocen dodać coś odkrywczego i zawierającego naukę na przyszłość,
jakąś radę, jak unikać kolejnych rozczarowań na futbolowych imprezach najwyższej rangi. Przyznaję, że trafia
mnie szlag, gdy czytam o „dawaniu z siebie wszystkiego”.
To trochę tak, jakby wszystkie rezerwy sił ofiarowali paREKLAMA

cjenci szpitalnego OIOM-u,
o których wiadomo, że po
spadnięciu z łóżka mogą co
najwyżej się czołgać i podpierać nosem. Dlaczego nasi najlepsi, po ostatnich przed wyjazdem do Rosji treningach w
renomowanych ośrodkach,
snuli się po boisku, jakby
mieli przymocowane do nóg
ciężkie kule, najczęściej grali
do tyłu, podawali piłkę rywalom i dawali do zrozumienia,
że zupełnie nie wiedzą, co
robić, jak zasypiające dzieci
we mgle? Dlaczego przestał
ich nieść entuzjazm i wola
pokazania czegoś większego?
Pomeczowe tłumaczenia, w
tym naszego lidera, brzmią
śmiesznie i żałośnie. Wynikało
z nich, że „biało-czerwonych”
nie było stać było na przeskoczenie samych siebie. Taki
jest stan na dziś i nic na to nie
poradzą. No to co się, u diabła, stało, że doprowadzili się,
albo ich doprowadzono do
takiego stanu?! Wysoka pozycja w rankigu, chociaż wyraźnie naciągnięta, zobowiązuje
do pokazania, że liczymy się
w piłkarskim światku. A tu (piszę ten tekst przed ostatnim
meczem z Japonią) kompromitacja, najgorsza drużyna
(może wspólnie z Panamą) w
gronie 32-zespołowej elity...
Zamykam oczy i przypominam sobie mistrzostwa
świata w Niemczech w 1974
r. Z Argentyną na inaugurację
wygraliśmy 3:2, z Haiti 7:0, z
Włochami 2:1, ze Szwecją 1:0,
z Jugosławią 2:1, tylko z RFN

przegraliśmy 0:1, popychając
piłkę na koszmarnym błocie, a Brazylię pokonaliśmy
na koniec 1:0, grając już o
medale. Wspaniałe, niezapomniane dni! Trzecie miejsce
Polski, Grzegorz Lato królem
strzelców! Plakat z naszą reprezentacją traktowałem jak
relikwię, duma długo mnie
rozpierała. A więc można...
Od kilku lat w Polakach
narasta i nabrzmiewa wzajemna wrogość. Nigdy wcześniej polityka nie wyrządziła
w nas tylu szkód i spustoszeń.
Ale podczas meczów międzypaństwowych na stadionach
i poza nimi kipiała rozentuzjazmowana ciżba (chociaż
uboga muzycznie i tekstowo
pieśń „Polska biało-czerwoni”, nieco denerwowała).
Zwolennicy
ugrupowania
rządzącego, opozycji i ci, którzy do wyborczej urny nigdy
się nie zbliżyli, popisywali się
swoim wokalem i trzymali razem pod hasłem „Łączy nas
piłka”. Atmosfera polityczna
w najbliższych miesiącach i
latach na pewno nie ostygnie.
Czy futbol znowu wszystkich
połączy i chociaż na kilka godzin rozładuje niebezpieczne
napięcia oraz wleje w nas nieco radości?
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.

Piknik z leśnikami
W sobotę, 30 czerwca
2018, Nadleśnictwo Kamienna Góra i Nadleśnictwo Wałbrzych oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zapraszają całe rodziny
do udziału w III Rodzinnym
Pikniku Edukacyjnym “Dzikowiec z Leśnikami”.
Piknik odbędzie się na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Góra Dzikowiec
w Boguszowie-Gorcach w
godzinach od 14.00 do 18.00.
W programie organizatorzy
zaplanowali między innymi:
grę terenową, stoiska z zadaniami leśnymi i sportowo-rekreacyjnymi oraz wiele innych
niespodzianek. - A od poniedziałku - 2 lipca - zapraszamy
dzieci i młodzież w wieku od
6 do 16 lat z Boguszowa-Gorc
do udziału w bezpłatnych zajęciach organizowanych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Boguszowie-Gorcach. W planach są między innymi: gry i
zabawy sportowo rekreacyjne
oraz prace artystyczne, zajęcia
w terenowe, rozgrywki sportowe (piłka nożna, petanque),
wycieczki oraz wyjazdy na basen – zachęcają organizatorzy
letniego wypoczynku z Gminie Boguszów – Gorce.
(RED)
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Zbudują wieżę
na Trójgarbie
W Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie Zdroju Gmina Czarny Bór, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina
Szczawno Zdrój, Fundacja
Edukacji Europejskiej oraz
Nadleśnictwo
Wałbrzych
zawarły umowę z Firmą Tatry z Myślenic na realizację
zadania „Budowa wieży
widokowej na Trójgarbie”
w ramach przedsięwzięcia
„Ekomuzeum Wokół Trójgarbu - etap II - sposób na
ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”.
Projekt
jest
współfinansowany ze środków
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona
i udostępnianie zasobów
przyrodniczych, Podziałanie:
4.4.4 Ochrona i udostępnia-

REKLAMA

Szkoła Podstawowa
Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu

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

Jaworowi ludzie
Partnerzy projektu „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu”.
nie zasobów przyrodniczych
– Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej, realizowany w

formule partnerskiej przez
Gminę Czarny Bór, Gminę
Stare Bogaczowice, Gminę
Szczawno Zdrój, Fundację
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!

Edukacji Europejskiej oraz
Nadleśnictwo Wałbrzych. Wykonawcą zadania będzie Firma Tatry z Myślenic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę
(1 790 000 zł). W ramach umowy przewidziana jest budowa
wieży widokowej oraz zagospodarowanie terenu wokół
wieży przez montaż małej
architektury turystycznej, w
tym: 11 wiat turystycznych,
34 stołów z ławkami, 76 tablic
informacyjnych, 77 kierunkowskazów, 31 stojaków na
rowery, 34 koszy na śmieci.
Ponadto w ramach projektu
będą prowadzone działania
edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Wieża na Trójgarbie będzie miała wysokość blisko 30
metrów i składać się będzie z
5 kondygnacji – platform widokowych. Zaprojektowana
jest w konstrukcji stalowej.
Układ biegów schodowych
oraz platform widokowych
zaprojektowany jest jako sekwencja trójkątów, odpowiadających symbolice przyjętej
jako założenie wstępne do
projektowania (trzy gminy
partnerskie).
- Wieża na Trójgarbie będzie atrakcją turystyczną dla
wszystkich gmin uczestniczących w tym projekcie – podkreślają zgodnie burmistrz
Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki i wójt Gminy
Stare Bogaczowice Mirosław
Lech.
(RED)

Po raz trzeci odbyło się
wieczorne spotkanie literacko-muzycznew w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju.
- Gościem specjalnym „Miłosnej Nocy Świętojańskaiej”
tym razem była Joanna Żak-Bucholc, autorka książki „Jaworowi ludzie”, której akcja
toczy się na Dolnym Śląsku.
Książka była przyczynkiem do
rozmów na temat zwyczajów
i historii średniowiecza oraz
mało znanych faktów, które
miały miejsce w naszym regionie przed wiekami. Kolejnym elementem spotkania
był koncert i wspólne śpiewanie z zespołem „Asocjacja
piosenek szczególnych” i
Przyjaciół.
Refleksyjno-romantyczne piosenki, znane
przeboje śpiewane były przez
wszystkich uczestników wieczoru w atmosferze radosnej

Czytelnicy ustawili się w kolejce
po autograf i dedykacje od
autorki „Jaworowych ludzi”.
nocy świętojańskiej – relacjonuje Magdalena Klimczak, dyrektor MBP im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.
(MK)

Półkolonia tuż tuż
Trwają zapisy dzieci w
wieku od 7 do 13 lat do
udziału w półkolonii, która
odbędzie się w dniach 1627 lipca 2018 r. 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. Wszelkie informacje
można uzyskać pod nr telefonu 533 474 105.
(RED)
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GABINET
KOSMETOLOGII
mgr kosmetolog

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

Poranne refleksje z lekka patriotyczne
Stanisław
Michalik

Piszę to wczesnym rankiem,
bo ta pora dnia w moim przypadku jest najlepsza do pisania. Czuję jasność umysłu nawet wtedy,
gdy za oknem na niebie kłębią
się chmury, a nocne mary jeszcze
całkiem nie opuściły mego ego.
Pozwala mi to żywić nadzieję,
że to co dziś napiszę spotka się z
zainteresowaniem moich znakomitych Czytelników.
Niewielu z nas zdaje sobie
sprawę z prawidłowości, którą
odkrywam coraz częściej i która
zaczyna nabierać w mojej jaźni jakiegoś symbolicznego znaczenia.
Próbuję odkryć co się kryje w jej
konturach i czemu ma służyć. Wybitni znawcy, uczeni krytycy i historycy literatury zapewnie uknuliby przy tej okazji podnoszącą
na duchu, patriotyczną teorię, że
właśnie w Polsce, na naszych ziemiach, niezależnie od politycznego ich ukształtowania, rodziły się
kariery najwybitniejszych luminarzy literatury polskiej i światowej.
Cechą specyficzną tych karier
było to, że twórcy ci emigrowali w
pewnym momencie swego życia
za granicę i tam dopiero otwierała się przed nimi szansa podboju
świata. Wielu z nich było pochodzenia żydowskiego, ale byli też
rdzenni Polacy. Niektórzy osiągnęli szczyty już jako pisarze francuscy, amerykańscy lub angielscy,
ale są wśród nich pisarze i poeci
posługujący się tylko językiem
polskim. Dotyczy to też uczonych,

czego najokazalszym przykładem
jest Maria Skłodowska - Curie. Co
było powodem, że karierę robili
poza granicami swego miejsca
urodzenia? Czy tylko sytuacja
polityczna kraju pod zaborami,
a po II wojnie światowej – pod
wpływami sowieckimi? A może
były też inne uwarunkowania
wynikające z sytuacji materialnej
lub rodzinnej, dla każdego z nich
inne? To jest temat - rzeka, a wiele
ciekawych wniosków znajdujemy
w znakomitej książce „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza.
Z polskich klasyków literatury
moglibyśmy posłużyć się przykładami chociażby najwybitniejszych romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego,
Zygmunta Krasińskiego, a także
Cypriana Norwida, zaś w muzyce:
Fryderyka Chopina. Podbił świat
swoją twórczością przebywający
przez większość swego życia w
Wielkiej Brytanii, powieściopisarz
Joseph Conrad, właściwie Józef
Teodor Konrad Korzeniowski
herbu Nałęcz – pisarz i publicysta
angielski pochodzenia polskiego.
Syn pisarza i działacza niepodległościowego Apollona Korzeniowskiego i Ewy z Bobrowskich
w 1894 osiadł w Anglii i poświęcił
się pracy pisarskiej. Jest autorem
kilkunastu wybitnych powieści
marynistycznych, takich jak „Szaleństwo Almayera”, „Nostromo”,
„Ocalenie” , „Lord Jim”, „Korsarz”.
Mamy jeszcze wielu innych wybitnych pisarzy, takich chociażby jak Noblista, Czesław Miłosz,
tworzący głównie poza granicami
kraju, albo też literaci i publicyści
skupieni wokół paryskiej „Kultury” Jerzego Giedrojcia. W moim
felietonie w poprzednim numerze Tygodnika DB 2010 pisałem o

żydowskim pisarzu I. B. Singerze,
również Nobliście, którego korzenie wywodzą się z ziem polskich.
Dziś zaś chcę zainteresować
Czytelników jeszcze jednym z
wybitnych, ale - jak sądzę - niezbyt znanych w Polsce pisarzy.
We wstępie do jednej ze swoich
znakomitych powieści napisał:
„Niełatwo mi już pisać po polsku. A przecież kiedyś - nawet nie
tak dawno: trzydzieści pięć lat
temu – pisałem po polsku wiersze, kochałem się w polskiej poezji, chodziłem do szkoły Kreczmara na Wilczej… kto wie, może
nawet po polsku myślałem. Ale
w życiu bywa rozmaicie. Jak się
to w moim życiu obróciło, czemu
stało się tak, a nie inaczej, starałem się właśnie opowiedzieć w
tej książce: może koleje mojego
życia usprawiedliwią mnie przed
polskim czytelnikiem, że nie stałem się Polakiem… Jakże się to
wszystko zdarzyło, jak doszło do
tego, że mały chłopiec z pracowni kapeluszy i uczeń, który deklamował kiedyś w szkole „Konrada
Wallenroda”, taką drogą wraca
do Polski?”
Tą drogą dla Romaina Gary
była nowo wydana w 1960 roku
książka pt.„Obietnica poranka”.
Trzymam ją właśnie w ręku i zadaję sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz przykuła moją uwagę,
jak to się stało, że nie wcześniej.
Jak to możliwe, że tak mało wiemy o autorze książki?
Romain Gary, a właściwie Roman Kacev, urodzony w Wilnie
w 1914 roku, wychowany przez
samotną matkę pochodzenia żydowskiego, z którą przeniósł się
do Warszawy, gdzie spędził lata
dzieciństwa i młodości. W wieku 14 lat znalazł się we Francji,

bo tam właśnie widziała matka
możliwość spełnienia jej marzeń,
by syn ukończył studia i zrobił karierę artystyczną. I tak właśnie się
stało. Romain Gary zdobył sławę
jako pisarz (jest autorem 30 powieści), a ponadto scenarzysta,
reżyser filmowy, dyplomata. Kiedy cała Francja czekała na jego
nowe książki, po samobójczej
śmierci jego byłej żony popadł w
depresję i rok później - w wieku
66 lat - w 1980 roku strzelając z
pistoletu w usta, poszedł w jej
ślady. Życiorysem Romana Gary
można by obdzielić kilka postaci i żadna z nich nie mogłaby
narzekać na banalną biografię.
Po osiedleniu się we Francji studiował i podjął pierwsze próby
literackie. W czasie II wojny światowej służył w lotnictwie francuskim, bombardował niemieckie
łodzie podwodne, patrolował
niebo nad Afryką. Po wojnie został dyplomatą (był konsulem
generalnym we Francji) i pisał
nieustannie. Jego pierwsze książki miały znakomite recenzje. Za
„Korzenie Nieba” otrzymał Nagrodę Goncourtów. Ożenił się ze
znaną amerykańską aktorką Jean
Seberg, brylował w salonach i pisał pod pseudonimami, by oszukać wrogo nastawionych do niego krytyków. Opublikował w ten
sposób powieść „Życie przed
sobą” (1975 r.), która odniosła
oszałamiający sukces i ponownie zdobyła nagrodę literacką
Goncourtów, co zdarzyło się we
Francji tylko jeden raz (w Polsce
taką pisarką, dwukrotną laureatką nagrody literackiej Nike, jest
Olga Tokarczuk). Swoją biografię
utrwalił w „Obietnicy poranka”,
książce, którą traktuję teraz jak
talizman.

Pierwsze moje wzruszenie
wywołał zacytowany na początku wstęp Romaina Gary, a w nim
prośba o wybaczenie, że nie został Polakiem. Pisarz przypomniał
mi zdarzenie z moich szkolnych
lat. W liceum pedagogicznym w
Brzegu nad Odrą polonistka obdarzyła mnie zaufaniem w szkolnym teatrzyku. Grałem główną
rolę w inscenizacji „Konrada
Wallenroda”. Niektóre fragmenty z powieści poetyckiej Adama
Mickiewicza znam na pamięć do
dziś. Mam jeszcze w oczach koleżankę z klasy, która partnerowała
mi jako Aldona. I myślę sobie, że
to były dobre, niezapomniane
czasy. Przypomnę teraz zapamiętany przeze mnie króciutki
fragment „Konrada Wallenroda”
wciąż jeszcze aktualny, mimo
upływu lat:
Gdybym był zdolny własne ognie przelać
W piersi słuchaczów i wskrzesić postaci
Zmarłej przeszłości; gdybym umiał strzelać
Brzmiącymi słowy do serca spółbraci,
Może by jeszcze w tej jedynej chwili,
Kiedy ich piosnka ojczysta poruszy,
Uczuli w sobie dawne serca bicie,
Uczuli w sobie dawną wielkość duszy
I chwilę jedną tak górnie przeżyli,
Jak ich przodkowie — niegdyś całe życie.

W ten sposób kształtowały
się w mojej szkole patriotyczne
postawy niekoniecznie poprzez
nakazy: musisz być patriotą,
kochać swoją ojczyznę i Boga,
składać hołd żołnierzom wyklętym, jak nie to cię „prawdziwi-patrioci” wyklną z kościoła, a w
swej parafii nazwą parszywym
Żydem, albo muzułmanem.
Wróćmy jednak do „Obietnicy
poranka” Romaina Gary. To książka nie tylko autobiograficzna.

Gary wyświetlił w niej w sposób
sugestywny i błyskotliwy obraz
swoich czasów. A mógł to zrobić
dobrze z uwagi na karierę oficerską jako lotnik uczestniczący we
francuskim ruchu oporu przeciw
Hitlerowi, a po wojnie wysoki w
hierarchii dyplomata francuski.
Dzięki temu poznał z autopsji
czasy i ludzi. Jest to też książka będąca formą wdzięczności i hołdu
dla matki, niespełnionej artystki,
która całą swą tęsknotę za sztuką
i sławą przelała na syna jedynaka. Przypomnę tylko, ta książka
ukazała się w 1960 roku. Jej autor
przeżył zaledwie część życia. Jeśli
prześledzimy napisaną z niebywałą wnikliwością i pamięcią o
drobnych szczegółach autobiografię Romaina Gary, to dopiero
zrozumiemy jak obfita w rozmaitość wydarzeń, doświadczeń i
doznań było ta droga życiowa, a
przecież los pozwolił mu przedłużyć je o 20 lat. Pisarz zmarł śmiercią samobójczą w stanie głębokiej
depresji. Jest to choroba, którą
trudno sobie wyobrazić i jak się
okazuje często nieuleczalna.
Nie piszę już więcej, bo tej
książki nie da się streścić. Myślę, że
warto ją przeczytać by się przekonać, że dążenie do wielkich sukcesów i sławy nie zawsze kończy
się tak jak sobie to wyobrażamy
i jakbyśmy sobie tego życzyli. A
jest to prawda znajdująca potwierdzenie w życiorysach wielu
wybitnych jednostek.
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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Dzieci mają swoje
miasteczko
Najmłodsi mieszkańcy
Gminy Stare Bogaczowice
mogą cieszyć się „Miasteczkiem Dzieci”.
To niezwykłe miejsce powstało w ramach projektu
dofinansowanego z tegorocznej edycji Funduszu Toyoty
- Dobre pomysły zmieniają
nasz świat, który zrealizowało Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych
Bogaczowicach. W ramach
projektu, od marca, trwały
spotkania z przedszkolach z
przedstawicielami
różnych
zawodów: strażacy, policjanci,
florystka, lekarz czy sprzedawca. Dzieci poznały specyfikę
wykonywania ich pracy, na
podstawie, czego stworzyły

prace plastyczne do konkursu
„mój wymarzony zawód”. Prace zostały nagrodzone i wystawione podczas oficjalnego
otwarcia „Miasteczka Dzieci”,
które miało miejsce w tę środę. Powstałe miejsce zabaw
pełni rolę edukacyjną i integracyjną. Mając do dyspozycji
mini osiedle z drewnianymi
domkami, dzieci odtwarzają
codzienność dorosłych – prowadzą sklep, kupują kwiaty i
samochody, czytają książki czy
zgłaszają swoje problemy do
komisariatu policji. Znajdujące
się w „Miasteczku Dzieci” znaki drogowe, pomagają także
poznać zasady bezpiecznego
poruszania po drogach.
(IL)

Uroczyste otwarcie „Miasteczka dzieci” w Starych Bogaczowicach.

Strażackie zawody

Wakacyjne
wyjazdy
Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach zaprasza do zapisów na wyjazdy
wakacyjne: 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.), Nowe Bogaczowice,
Gostków - 8.08.2018 r. – Dobków (dopłata 5zł, zapisy do
3.08.), Stare Bogaczowice
,Jabłów- 9.08.2018 r. Jedlina
Zdrój (dopłata 5 zł, zapisy do
6.07.), Stare Bogaczowice- 21.
08.2018 r. Krasiejów (dopłata
20 zł, zapisy do 3.08.). Zgłoszenia przyjmują pracownicy
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego pod numerem telefonu 74 8443 503.
(AZ)

Na boisku sportowym
przy ul. Dolnej w Głuszycy
zostały rozegrane zawody sportowo – pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wałbrzyskiego. Organizatorem imprezy
był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Wałbrzychu przy współudziale Komendy Miejskiej
PSP w Wałbrzychu, Powiatu
Wałbrzyskiego oraz Gminy
Głuszyca.
- Zmagania jednostek
ochotniczych można podziwiać co dwa lata. Celem
zawodów jest podnoszenie sprawności strażaków i
sprawdzenie umiejętności w
działaniu ratowniczym. Do
udziału w tegorocznej edycji
zgłosiło się sześć jednostek
OSP. Były to drużyny z Zagórza Śląskiego, Boguszowa, Witkowa, Mieroszowa,
Dziećmorowic oraz Głuszycy.
Zawody rozegrane zostały w
dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna OSP z Zagórza Śląskiego.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary ufundowane
przez Powiat Wałbrzyski. Go-

„Renoma”, którym serdecznie dziękujemy za muzyczną
oprawę wydarzenia – mówi
Bogdan Stochaj, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Wałbrzychu.

spodarz zawodów – Gmina
Głuszyca – oprócz ciepłego
posiłku przygotowała dla zawodników także pamiątkowe
medale. Zawodom towarzyszyły występy lokalnych zespołów: Głuszyckiej Orkiestry
Dętej oraz Chóru Seniorów

(RED)

Na najlepsze drużyny strażackie czekały puchary.

Klasyfikacja generalna:
1 miejsce - Zagórze Śląskie 120 pkt
2 miejsce – Boguszów 122,81 pkt
3 miejsce - Witków 122,93 pkt
4 miejsce - Głuszyca 131 pkt
5 miejsce - Mieroszów 135 pkt
6 miejsce - Dziećmorowice 148 pkt
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA NA POCZĄTEK WAKACJI
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.

02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1000 PLN 1999 PLN 1200 PLN

5 MIEJSC

2.

06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1000 PLN 1999 PLN 1200 PLN

21 MIEJSC

3.

11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1000 PLN

18 MIEJSC

4.

15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

18 MIEJSC

5.

20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

6.

24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

15 MIEJSC

7.

29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

20 MIEJSC

8.

11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

25 MIEJSC

9.

16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

30 MIEJSC

10. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1299 PLN 1999 PLN 1299 PLN

35 MIEJSC

X

X

11. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1199 PLN

X

8 MIEJSC

12. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

45 MIEJSC

13. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

14. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

DB2010
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Jak u mamy

Przepis na zupę „Jak u mamy”

Wiele się działo w Parku Północnym w Jedlinie-Zdroju za sprawą XVI
Dolnośląskiego Festiwalu Zupy - imprezy organizowanej przez Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju, uhonorowanej przez Dolnośląską Organizację
Turystyczną tytułem Najciekawszej Atrakcji Turystycznej Dolnego Śląska
w kategorii wydarzenie lub impreza. W tegorocznym konkursie wygrały
zupy: „Jak u mamy” i „Kamieniarska polewka”.
Dolnośląski Festiwal Zupy
to nie tylko degustacje, to
również konkurs na najsmaczniejszą zupę. Skierowany do
wszystkich tych, dla których
gotowanie jest pasją, zawodem, powołaniem, przyjemnością konkurs organizowany
jest w dwóch kategoriach: dla
osób fizycznych i wystawców
instytucjonalnych. Uczestnicy walczą o Brązowe, Złote i
Srebrne Wazy, a także o atrakcyjne nagrody - wczasy zagraniczne: w Chorwacji dla osób
fizycznych i we francuskim
Port Grimaud dla wystawców instytucjonalnych, sprzęt
AGD i vouchery na reklamę.
W tym roku jury w składzie:
Kazimierz Chrapek - przewodniczący, Maria Drapich,
Barbara Szeligowska i Paweł

Gołębiowski
dokonywało
oceny najlepszych spośród
15 zaprezentowanych zup.
Warto dodać, że do degustacji były także 4 dodatkowe,
pozakonkursowe zupy, przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój.
Były to zupy: pomidorowa,
żurek, grochowa i kapuśniak.
Swoje zupy zaprezentowali
też uczestnicy projektu Brave
Kids. Wśród ciekawych propozycji zup znalazły się między innymi: „Kuracyjna bomba witaminowa”, „Jedliński
przysmak serowy”, „Ciekawa”,
„Wykwintna”, „Leśna - Oryginalna”, „Piwna”, „Kamieniarska polewka z czerwonej
fasoli i krwistej kiszki”, była
też zupa szczawiowa, krem z
marchwi z serem brie, krem z

kalarepy, wegetariański krem
paprykowo-pomidorowy
i
gulaszowa.
Spośród osób fizycznych
najwyższą ocenę jury otrzymała zupa szczawiowa „Jak u
mamy”, którą przygotowała
Radosława Stramel-Świteńka ze Starych Bogaczowic,
na drugim miejscu znalazła
się warzywno-mięsna zupa z
chili Partycji i Roberta Kubiak,
a na miejscu trzecim zupa
wegetariańska - krem paprykowo-pomidorowy Aliny Sikorskiej. Wśród wystawców
instytucjonalnych
zwyciężyła „Kamieniarska polewka
z czerwonej fasoli i krwistej
kiszki”, przygotowana przez
Firmę Gastronomiczno-Hotelarsko-Handlowo-Usługową
„Stragona” s. c., na miejscu

Radosława Stramel-Świteńka
i jej zwycięska zupa szczawiowa
„Jak u mamy”.
drugim znalazł się „Jedliński
przysmak serowy” przygotowany przez Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka, a miejsce
trzecie przypadło Restauracji
Polskie Smaki za zupę „Wykwintną”.
W
ramach
festiwalu,
oprócz konkursowych emocji
i degustacji zup, nie zabrakło
też występów artystycznych
Brave Kids z Indii, Buriacji,
Polski, Maroka i Hong Kongu, zaplanowano też występ

Mieszkanka Gminy Stare Bogaczowice Radosława
Stramel-Świteńka, której zupa szczawiowa zajęła I
miejsce w kategorii „Osoba fizyczna” w tegorocznym Festiwalu Zupy w Jedlinie-Zdroju, zdradziła
naszym Czytelnikom przepis na swoją zupę:
• 400 g kości wieprzowej
• 2 duże garście szczawiu świeżego łąkowego
• 1 marchewka
• 1 szklanka ryżu
• 1 łyżeczka vegety
• 100 ml śmietany 18%
• sól do smaku
• szczypta pieprzu
Dodatkowo:
• jajka gotowane na twardo
Kość myjemy, wkładamy do garnka, zalewamy
około 2,5-3 litry wody, dodajemy obraną i pokrojoną w drobną kostkę marchewkę i gotujemy około 15 minut, po czym wsypujemy suchy ryż i gotujemy na wolnym ogniu do miękkości ryżu (uważać,
aby się nie rozpadł). Doprawiamy do smaku vegetą. Następnie dodajemy posiekany szczaw. Gotujemy razem około 5 minut, zabielamy śmietaną
rozpuszczoną w niewielkiej ilości zupy. Odstawiamy, nie gotujemy. Podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo.
Chóru Seniorów Renoma i
występ zespołu Friends. Było
sporo dobrej, wspólnej zabawy i wiele atrakcji dla najmłodszych, które prowadzili

Klauni Klara i Patryk, a także
stoiska z wędlinami, serami,
miodem, biżuterią, rękodziełem artystycznym, ozdobami
i zabawkami.
REKLAMA
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Jedyny basen
w powiecie
W upalne, wakacyjne dni zapraszamy do skorzystania z
oferty obiektu kąpielowego
w Głuszycy przy ul. Dolnej.
Odkryty basen – jedyny w
powiecie wałbrzyskim – czynny jest w lipcu i w sierpniu w
godz. 10.00 – 18.00. Kompleks
składa się z trzech niecek:
duży basen, średni basen oraz
brodzik. Na terenie obiektu znajduje się także boisko
sportowe do gry w siatkówkę
oraz punkt gastronomiczny.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w
Wałbrzychu. W pobliżu basenu znajduje się przystanek
autobusowy linii nr 5 przy ul.
Grunwaldzkiej 26. Więcej informacji udzielają pracownicy Centrum Kultury – MBP w
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca, tel. 74 84 56
334 wew. 15.
(SJ)

Głuszyca ma Delfinka

Powrót do przeszłości

20 czerwca odbyła się
uroczystość otwarcia krytej
pływalni Delfinek w Głuszycy. - Projekt pod nazwą „Sowiogórski Raj - Głuszyca,
budowa basenu przy Szkole
Podstawowej nr 3” to największa inwestycja w dziejach powojennej Głuszycy
- powiedział prowadzący
uroczystość burmistrz Roman Głód.
W tym ważnym dla Gminy
Głuszyca wydarzeniu uczestniczyli m.in. ks. bp Ignacy Dec,
Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, wicewojewoda Kamil
Zieliński. Parlamentarzystów
Ziemi Wałbrzyskiej reprezentował senator Wiesław Kilian.
Przybyli także m.in. wicestarosta wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski, przedstawiciele
samorządów lokalnych oraz
burmistrzowie Strzegomia,
Chocianowa i Twardogóry
- gmin, w których powstały
bądź powstają kryte pływanie
w ramach programu Dolnośląski Delfinek. W uroczystości uczestniczyły także osoby
reprezentujące firmy, które
realizowały głuszycki projekt.
Burmistrz Roman Głód przekazał podziękowania wszyst-

22 czerwca boisko sportowe w Głuszycy kolejny
raz było miejscem zmagań
poszukiwaczy z jego legendami i ukrytymi pod ziemią
śladami z czasów II wojny
światowej.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Głuszycy Romana Głoda,
grupa zapaleńców i pasjonatów historii naszego regionu
pod kierownictwem Eweliny i
Grzegorza Borensztajn (miejscowych przewodników) i
przy udziale grupy eksploracyjnej GEMO miesięcznika „Odkrywca”, wykonała
serię badań geofizycznych

w celu określenia miejsc o
największym skupieniu stali.
Po opracowaniu wyników i
wskazaniu kilku miejsc o największym sygnale do prac
ruszyła koparka. Sukces był
– choć legendarnej armaty
jeszcze tym razem nie wykopano, ale wszelkie artefakty
wydarte ziemi wskazują na to,
że nadal gdzieś tam jest. Tym
razem znaleziono: lufę od
moździerza, 5 rur od pancerfausta, zaczep od przyczepy i
wiele niezidentyfikowanych
przedmiotów stalowych – destrukty.
(SJ)

Uroczyste otwarcie głuszyckiego Delfinka.
kim, którzy przyczynili się do
powstania
nowoczesnego
obiektu sportowo-rekreacyjnego, poszerzającego ofertę
turystyczną i rekreacyjną gminy. Do podziękowań dołączyli
się także uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy,
reprezentujący całą szkolną
społeczność.
Przypomnijmy, iż decyzją
Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca
została ujęta w pilotażowym
programie budowy małych
przyszkolnych pływalni Dol-

nośląski Delfinek na lata
2016-2017. Inwestycja została dofinansowana przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
kwotą w wysokości 1,25 mln
zł oraz kwotą 2 mln zł przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
przekazał
także dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
(SJ)

Poszukiwania na stadionie w Głuszycy.
REKLAMA

DB2010

.PL

Gmina Walim

Czwartek, 28 czerwca 2018 r.
www.db2010.pl

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

Gulaszowe szaleństwa
Kuszące zapachy gotujących się w bograczach gulaszy, doskonała
zabawa i niezapomniana atmosfera, pełna śmiechu i radości.
23 czerwca w Parku Jordanowskim w Walimiu odbyła się
najsmaczniejsza impreza w regionie, przyciągająca wielu smakoszy
i miłośników tej wyśmienitej potrawy.
Pomysłów na przygotowanie wyjątkowych dań było
mnóstwo, a w kolejnych stanowiskach
konkursowych
żwawo uwijano się doprawiając, mieszając i kosztując bulgoczące wywary. Nie zabrakło
również atrakcji umilających
zarówno gotowanie, jak i próbowanie potraw przez licznie przybyłych gości. Wesołe
sowy z Gminy Walim radośnie
latały to tu, to tam, zaglądając do kociołków, zachęcając
do wspólnej zabawy i z przyjemnością pozując do zdjęć.
Atrakcją były także animacje
i program artystyczny przygotowany dla najmłodszych
uczestników Festiwalu Gulaszu. Klaun Patryk i Klara wprawiały uczestników w dobry
nastrój dzięki zabawom i humorystycznym scenkom. W
Parku Jordanowskim w Wa-

Festiwalowych gości rozgrzewały pyszne gulasze.
limiu na każdym kroku czekały ciekawe atrakcje, a dla
wszystkich kochających folk-

lor swój talent zaprezentował
Zespół Folklorystyczny Ziemi
Ścinawskiej, który wprowaREKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami ﬁnansowymi dla osób długotrwale bezrobotnych, osób
z niepełnosprawnościami oraz pochodzących z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji
(DEGURBA 3) - na terenie działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów
wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.
Osoby te skorzystać mogą z doﬁnansowania na podjęcie działalności gospodarczej, staży oraz szkoleń indywidualnych.
Od początku roku zaktywizowano ponad 285 osób, w tym:
1) 40 bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,
2) 188 bezrobotnych zdobywających doświadczenie zawodowe odbywając
staż,
3) 9 bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach indywidualnych,
4) 48 bezrobotnych, którzy skorzystali z doﬁnansowania na podjęcie
działalności gospodarczej.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384) oraz
Wydziału Szkoleń (pok. 10; nr tel. 74/8407380). Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl
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dził w kulminacyjny punkt
całej imprezy - degustację gulaszy konkursowych.
Na komisję czekało trudne zadanie, ponieważ każda
z przygotowanych potraw
zachwycała smakiem i kunsztem wykonania. A spotkać
można było przeróżne kombinacje składników i dodatków. Od mocno mięsnych
i ostrych, po aromatyczne
i delikatne, wegetariańskie
gulasze. Z okazji przypadającego na sobotę Dnia Ojca
zorganizowana została loteria, w której do wygrania były
wspaniałe nagrody w postaci voucherów na kolacje w
Karczmie Rycerskiej, Sowiej
Grapie oraz Zajeździe Hubert.
Ważnym momentem były
oczywiście degustacje gotowych dań. Przeprowadzano
długie i wnikliwe debaty kulinarne, podczas których każdy
starał się doradzić i pokazać
swój kulinarny fach. Nie zabrakło również tradycyjnego
już punktu imprezy- gulaszu
wójta. W wielkim, wojskowym
kotle czekało na wszystkich
chętnych ponad pięćdziesiąt
litrów wyśmienitego gulaszu
z dzika, który osobiście gotował Wójt Gminy Walim Adam
Hausman. Każdy z chętnych,
prócz wspomnianego gulaszu otrzymywał indywidualną
poradę miłosną- a to dlatego,
ponieważ specjalność wójta
przyrządzana była na wywarze z lubczyku, który nie tylko
wydobywał wspaniały smak
gulaszu, ale i otwierał serca
każdego, kto takiej potrawy
spróbował. Obok spróbować
można było także gulaszu
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu. Po degustacji i
burzliwej dyskusji nastąpiło
wyłonienie najsmaczniejszego ze wszystkich przygotowywanych gulaszy. Potrawą,
która najbardziej ujęła jury był
gulasz grupy Walim Rajdowy,
który zachwycił nie tylko głębią smaku i aromatem użytych składników, lecz i iście
wyścigowym wykonaniem.
Nagrodzeni zostali także Marek Kapło zajmując drugie
miejsce i Joanna Zacharska-Błaszczyk na miejscu trzecim.
Wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Zakończenie konkursu nie
oznaczało końca zabawy! Po
wyłonieniu zwycięzców odbył
się koncert zespołu Backstage
Acoustic, a potem na scenę
wkroczył DJ rozgrzewając
roztańczoną publiczność. A o
godzinie 22.00 na gości czekał pokaz sztucznych ogni.
(MG)

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

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

Tel. 606 478 000

Jednogłośne
absolutorium
Wójt Gminy Walim Adam
Hausman otrzymał od Rady
Gminy Walim absolutorium
za wykonanie budżetu za
2017 r. Radni jednogłośnie
skwitowali wójta.
Podczas odbywającej się
26 czerwca XLII Sesji Rady
Gminy Walim nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2017. Wójt Adam Hausman
przedstawił informację z zakresu realizacji dochodów
i wydatków budżetowych,
następnie skarbnik gminy
Lucyna Młot odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu. W dalszej części obrad
Jolanta Grzegorzek z Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Walim
odczytała opinię komisji o wykonaniu budżetu za rok 2017

oraz oświadczyła, że po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie
mienia komunalnego wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Walim.
Radni jednogłośnie udzielili
wójtowi absolutorium. Po głosowaniu Adam Hausman podziękował skarbnikowi gminy
Lucynie Młot, kierownikom
jednostek i współpracownikom podkreślając, że tylko
współdziałanie w realizacji
zamierzonych celów przynosi
zamierzone efekty. Podziękowania skierował również do
radnych i sołtysów za okazane zaufanie, podkreślając rolę
wzajemnej współpracy.

Rada Gminy Walim jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi
Adamowi Hausmanowi.

(MG)
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Gościnny Mieroszów
23 czerwca odbyła się
już piąta runda w ramach
Pucharu Strefy MTB Sudety
2018. Tym razem zawodnicy rywalizowali na trasie
wytyczonej w okolicach
Mieroszowa.
Pośród pięknych widoków
i dzikiej przyrody Gór Suchych
rozegrała się zacięta walka, w
której udział wzięło ponad
200 zawodników, w tym ogólnopolska czołówka. Pomimo
dosyć niskiej jak na standardy
ostatnich tygodni temperatury, atmosfera była gorąca a
z opinii uczestników wynika,
że jak zwykle w przypadku
strefowych wyścigów, jazda
sprawiła im wiele satysfakcji i
dobrej zabawy. Następne zawody w ramach Pucharu Strefy MTB Sudety już 14 lipca w
Jodłowniku. Zapisy na to wydarzenie są cały czas otwarte:
https://zapisy.ultimasport.pl/
zapisz/348.
Warto również wspomnieć, że już 30 czerwca,
również na trasach Strefy
MTB Sudety, rozegrany zostanie ultramaraton Extreme
MTB Challenge. Na ścieżkach
wokół Głuszycy czekać będzie
wytyczona specjalnie na to
wydarzenie trasa o długości

W miniony weekend kolarze rywalizowali na trasach Strefy MTB
w okolicach Mieroszowa (fot. Tomasz Tracewski).
ponad 100 km i 4000 metrów
przewyższeń. Więcej na temat wszystkich wydarzeń w
Strefie MTB Sudety możecie

znaleźć na www.strefamtbsudety.pl i www.facebook.
com/strefamtbsudety.

Wyniki
dystans mega - kobiety open:
1. Anita Kaputa, KKW Whyte Nexelo
Wałbrzych
2. Anna Bielecka, KKW Whyte Nexelo
Wałbrzych
3. Paulina Capanda, Gomola Trans
Airco

dystans mini, kobiety open:
1. Dominika Niemiec, Stowarzyszenie
Klub Sportowy Pławna
2. Alicja Marciniec, Orjens Hojnów
3. Aleksandra Łabuda, Popolupo

dystans mega, mężczyżni open:
1. Wojciech Halejak, JBG-2 Cryospace
2. Rafał Hebisz, SGR Specialized
3. Mikołaj Dziewa, SGR Specialized

Wspólne kibicowanie

Wygrał
ogólnopolski
konkurs

(RED)

dystans mini mężczyźni open:
1. Piotr Sułek, Bike Center Atak Sport
Świdnica
2. Michał Decewicz, Romet Xtrabike
Factory Team
3. Łukasz Reiter, Immotion Specialized Skoda Gall - ICM Team

Adami Chowanek, uczeń
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie zajął
I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie
na wsi mamy – upadkom
zapobiegamy”. Honorowy
patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a
wsparcia
organizacyjnego
udziela Państwowa Inspekcja
Pracy. Prace były oceniane
w II kategoriach wiekowych
0-III i IV –VI. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Mieroszowie
bierze udział w tym konkursie
od kilku lat, a w tegorocznym
uczestniczyło 18 uczniów z tej
szkoły. Podczas uroczystego
apelu w mieroszowskiej szkole kierownik oddziału KRUS
Bartłomiej Grzegorczyk wraz
z radną Rady Miejskiej Mieroszowa Dorotą Skibską wręczył
Adamowi Chowankowi cenną nagrodę za zajęcie I miejsce w konkursie, a pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody.
(RED)

Mieszkańcy Gminy Mieroszów mogli wspólnie bawić się podczas transmisji
meczu piłkarskiej reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w Rosji.
- Nasz piękny mieroszowski rynek zamienił się w strefę
kibica. Telebim o wymiarach
5x3 m został rozstawiony w
sercu miasta. Już od 15:00 ru-

szyliśmy z muzyką i małą gastronomią. Był bigos, kiełbasa
z grilla, piwo i niezapomniana
atmosfera do kibicowania.
Kibice w Mieroszowie byli
niesamowici. Atmosfera fantastyczna. Zabrakło jedynie
zwycięstwa naszej drużyny –
relacjonuje burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
(RED)

Strefa kibica w mieroszowskim rynku.
REKLAMA
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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

02.07. Wałbrzych • 03.07. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Prawda
Janusz
Bartkiewicz

Nie chciałbym znęcać się
nad naszą piłkarską reprezentacją, wysłaną do Rosji
na Mistrzostwa Świata (nie
wiem dlaczego w Polsce
zwanych Mundialem, czyli
Światowym), ale ponieważ
nadzwyczaj trafnie oceniłem
„nasze” możliwości w meczu
z Kolumbią, zobowiązany jestem na ten temat kilka słów
napisać.
Po tym jak obejrzałem
mecz Japonia – Kolumbia
stwierdziłem, że z Kolumbią
jakieś szanse wygrania istnieją (patrz nr 23 Tygodnika
DB2010 z 21.06.br.), ale w 29
minucie tego meczu, widząc
piłkarskie wyczyny naszych
kopaczy, ogłosiłem na Facebooku, że mecz zakończy się
wynikiem 3:0. Dla Kolumbii
oczywiście. I trafiłem centralnie. Mało się piłką nożną interesuję, ale ileś tam meczów
w życiu obejrzałem (z reguły
te najważniejsze) i jakoś nie
udało mi się dostrzec, aby
grający byli przekonani, że
mecz można wygrać, kopiąc
piłkę w kierunku własnej
bramki. A podczas meczu w
Kazaniu nasi kopacze nadzwyczaj często taką sprytną
taktykę stosowali. Tak samo,
kiedy zapewne licząc na zaskoczenie przeciwnika, kie-

rowali piłkę wprost pod jego
nogi, albo nie podając nikomu, kierowali ją (na własnej
połowie) na aut. Ta nowa
taktyka polskiego ansamblu
musiała zostać wypracowana już po przyjeździe do
Soczi, bo wcześniej jakoś nie
udało mi się tego zauważyć.
Być może miała to być tajna
broń trenera, tylko wydaje
się, że nie przewidział on,
że Kolumbijczycy nie dadzą
się zaskoczyć taką taktyką i
techniką, a podane im piłki będą kierować w stronę
naszej bramki. No cóż, teraz
został tylko mecz „o honor”,
ale czarno to widzę, bo Japończycy nie mogą sobie
pozwolić na żadne ryzyko i
aby wyjść z grupy, z Polską
muszą wygrać. Obejrzałem
ich mecz z Senegalem i chociaż zakończył się remisem,
to jednak zobaczyłem ponownie drużynę, z którą polski ansambl nie jest w stanie
wygrać. Chyba, że Japończycy, którzy tak kochają Fryderyka Chopina, zlitują się
nad naszą drużyną i pozwolą
jej honorowo zremisować
(uzyskać przynajmniej jeden
punkt), bo im do wyjścia z
grupy remis absolutnie wystarczy. Liczę też na to, że
nasze „orły” chociaż trochę
postarają się zagrać tak, aby
nie wywoływać uśmiechu
politowania na twarzach
zagranicznych
obserwatorów i korespondentów
oraz rozpaczy na twarzach
polskich kibiców. A tak w
ogóle obejrzę jeszcze tylko

dwa mecze. W czwartek ten
z Japonią i ten na zakończenie mistrzostw. Bardzo
spodobała mi się gra Rosji
i Chorwacji i przyszło mi na
myśl, że może akurat te dwa
zespoły zagrają w finale, ale
wysoka porażka z Urugwajem, myśl tę ugasiła. I może
nawet dobrze się stało, bo
wieszcząc udział Rosji w finale mistrzostw, mógłbym
zostać uznanym za członka
prorosyjskiej szajki prowadzącej w Polsce propagandową wojnę hybrydową.
Ponieważ rozgrywki na
rosyjskich stadionach przestały mnie interesować, mogłem spokojnie dokończyć
książkę poświęconą życiu i
działalności Antoniego Macierewicza, będącą owocem
dociekliwości dwójki stosunkowo młodych dziennikarzy, czyli Anny Gielewskiej i
Marcina Dzierżanowskiego.
Przystępując do jej lektury
spodziewałem się zestawu
różnych plotek i sensacji, jakie od lat krążą wokół tego
pana, którego fizjonomia
przywołuje we mnie obraz
twarzy Lenina. Trudno, tak
mi się ta twarz zawsze kojarzy. Pochłaniając kolejne
kartki, w pewnym momencie napotkałem informację,
że jedną z książek, która
wywarła na Macierewiczu
olbrzymie wrażenie i przekazem której kieruje się do
dziś, jest książka napisana
przez Aleksandra Sołżenicyna „Lenin w Zurychu”. Nie
zdziwiłem się zbytnio, bo

już wcześniej było mi wiadomym, co zostało w tej
książce potwierdzone, że
Antoni Macierewicz w swych
studenckich latach (także
później), był zafascynowany lewicową południowoamerykańską partyzantką,
a jego idolem był wówczas
dzisiejszy kubański bohater narodowy Che Guevara.
Jego przejście na katolicko-narodową nutę nastąpiło
bardzo późno, co zresztą
niesamowicie zdziwiło jego
najbliższych znajomych i towarzyszy podziemnej walki z
„komuną”.
Ciekawy bardzo jest też
wątek dotyczący nieszczególnego zainteresowania
jego osobą ze strony Służby
Bezpieczeństwa po 1983
roku. Wyjaśnia to notatka
służbowa z 4 czerwca 1984
roku, sporządzona przez generała Zdzisława Sarewicza,
ówczesnego szefa polskiego wywiadu, a także notatka
Grzegorza Bolesty, starszego inspektora Wydziału III-2
Stołecznego Urzędu Spraw
Wewnętrznych, z 3 września
tego samego roku, według
których - w świetle obowiązujących wówczas przepisów - nie ma jakichkolwiek
podstaw prawnych do jego
ścigania i represjonowania.
Wypowiada się na ten temat znany historyk, członek
kolegium IPN, prof. Andrzej
Friszke, od lat badający akta
Służby
Bezpieczeństwa,
dotyczące działalności Komitetu Obrony Robotników

i „Solidarności”. Twierdzi
on, że nie zna drugiego takiego przypadku, „żeby SB
wydawała „zaświadczenie”,
że ktoś ma nie być poszukiwany. Niemniej dziwne jest
to, że ten swoisty certyfikat
bezpieczeństwa wystawia
Macierewiczowi szef wywiadu PRL-u. Przekaz jest
oczywisty: ”nie szukajcie go,
a jak już znajdziecie, niczego mu nie róbcie”. Oznacza
to, że na bardzo wysokim
szczeblu podjęto decyzję,
żeby Macierewicza nie represjonować. Podlegli funkcjonariusze dostali sygnał:
”Facet jest poza rutynowymi działaniami służb, trzymajcie się od niego z daleka.” Oczywiście nie oznacza
to, że Antoni Macierewicz
był agentem bezpieki, bo
nie był, o czym świadczą
nie tylko dokumenty IPN,
ale też wypowiedzi różnych
osób znających bardzo dobrze i jego samego, i ten
„gorący temat”. Sprawę
wyjaśnia znany skądinąd
pułkownik SB Jan Lesiak:
„Naszym agentem nigdy
nie był, ale często działał
na naszą korzyść. Rozbijał
KOR, brużdżąc Kuroniowi,
Michnikowi, Wujcowi i całej
reszcie. (…) Więc nieświadomie robił nam za agenta, działał na naszą korzyść.
Pewnie dlatego w latach
80. specjalnie go nie nękaliśmy”. Autorzy książki temat
ten zamykają stwierdzeniem, że z kilkudziesięciu
osób współpracujących z

Macierewiczem przed 1989
rokiem, tylko jedna uważa
go za agenta SB. „Większość
twierdzi, że „on taki jest –
wszystko rozwala, rozsadza
od środka”. Najciekawsze
jest to, że taką opinię o
„Antonim” ma również sam
Jarosław Kaczyński, ale aby
to zrozumieć, książkę tę
trzeba przeczytać. Ja po jej
przeczytaniu zastanawiam
się, jak to było możliwe, aby
człowiek tego pokroju, człowiek który „rozwalił” MON i
polską armię, funkcjonował
nadal w życiu publicznym i
politycznym. Bo na to pytanie książka nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że powinien przeczytać
ją każdy Polak, który chce
zrozumieć, co tak naprawdę znaczyła dawna opozycja sprzed 1989 roku, kto
wchodził w jej skład, jakie
były jej prawdziwe intencje
i jaki poziom moralny oraz
intelektualny sobą prezentowała. A zwłaszcza jakie
były jej prawdziwe cele polityczne. Prawda wyczytana z
jej kartek bywa niekiedy zaskakująca, a nawet bolesna.
Tak jak prawda o poziomie
naszej piłkarskiej reprezentacji.

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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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

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW
MOTOROWERÓW
i QUADÓW

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

SKUP

SKUP AUT

aut/motocykli

ZA GOTÓWKĘ

Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

my (przynajmniej w roli gospodarza): Michała Marszałka, Andrieja Orobko, Piotra
Lipińskiego, Damiana Hudzika, Bartłomieja Dzikowicza,
Konrada Buczka, Jędrzeja
Gossa, Mateusza Lindy oraz
Adama Woźnicy. Wszystkim
wspomnianym zawodnikom
serdecznie dziękujemy za
dostarczanie emocji i reprezentowanie naszego miasta
w sezonie 2017/18 i życzymy powodzenia w kolejnych
etapach kariery – podkreślają działacze MKS Aqua Zdrój
Wałbrzych.
(RED)

trasie w Bieszczadach o długości 53 km, z 3280 m przewyższenia, osiągnął czas 6:21.45.
Zwycięzca Bartosz Gorczyca
miał rezultat 5:22.20. - Jest
to moje najlepsze miejsce w
zawodach rangi mistrzostw
Polski – podsumował z dumą
swój start Marek Swoboda.

Marek Swoboda z trofeum za swój wyczyn.

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Zostają w Górniku

Sukces Swobody
Duży sukces odniósł wałbrzyski biegacz długodystansowy Marek Swoboda.
W Biegu Rzeźnika Sky
2018, będący jednocześnie II
Mistrzostwami Polski w Ultra
Skyrunningu, Marek Swoboda
ukończył na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej mężczyzn
oraz 8. w klasyfikacji open. Na

- 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

Zagrają w II lidze
- Operacja sezon 2018/19
już trwa i jedno jest pewne:
wystartujemy w II lidze –
informuje siatkarski MKS
Aqua Zdrój Wałbrzych.
- W ciągu najbliższych dni
będziemy stopniowo ujawniać nazwiska zawodników,
którzy będą bronić wałbrzyskich barw w nadchodzących rozgrywkach. Zanim
przejdziemy do prezentacji
nowej drużyny, należy podziękować tym, którzy w
sezonie 2017/18 bronili wałbrzyskich barw. W nadchodzącym sezonie na pewno w
hali Aqua-Zdrój nie zobaczy-

Okna LUCH

(A.Bas.)

Beniaminek I ligi koszykarzy
– Górnik Trans.eu Wałbrzych
rozpoczął budowę zespołu,
który w sezonie 2018/2019
będzie rywalizował na zapleczu ekstraklasy. - Budowę
składu rozpoczęliśmy od kapitana zespołu Rafała Glapińskiego, który zostaję z nami na
kolejny biało-niebieski sezon.
Obok niego kibice również
będą mogli również nadal oglądać loty Bartłomieja Ratajczaka
oraz obserwować debiutancki
sezon na 1-ligowych parkietach
Damiana Durskiego – informują działacze Górnika Trans.eu
Wałbrzych.
(RED)

Szukają
wolontariuszy
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój poszukuje
wolontariuszy do współpracy
podczas XIX Toyota Półmaraton Wałbrzych, który odbędzie
się 19 sierpnia 2018 r. - Zachęcamy do współpracy w szczególności uczniów i studentów,
którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie i poznać proces
organizacji
profesjonalnych
imprez sportowych. Dodatkowo dla każdego wolontariusza
oferujemy: imienny certyfikat
wolontariusza,
pamiątkową
koszulkę XIX Toyota Półmaraton Wałbrzych, ciepły posiłek
i wodę podczas imprezy oraz
niezapomnianą sportową atmosferę wydarzenia. Wszystkie
osoby zainteresowane prosimy
o mailowy kontakt na adres:
biuro.polmaraton@aqua-zdroj.
pl (prosimy o podanie rozmiaru
koszulki) – zachęcają pracownicy Aqua-Zdroju.
(RED)

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.

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

Szczawno ma lidera
Na Torze Poznań odbyły
się trzecie w tym roku zawody cyklu Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Bartłomiej Madziara
ze Szczawna –Zdroju odniósł dwa zwycięstwa i jest
liderem w rywalizacji o dwa
tytuły mistrza kraju.
Po odniesieniu zwycięstw
we wszystkich czterech wyścigach dywizji narodowej 3,
Bartłomiej Madziara zakwalifikował się na pierwszym
miejscu do kolejnego półgodzinnego startu. Po dobrym
początku zaczął budować
przewagę na czele stawki i
wszystko wskazywało na to,
że zmierza do mety po swoje
kolejne zwycięstwo. Taki rezultat nie był mu jednak dany,
bowiem w trakcie wyścigu
jeden z uczestników innej
klasy uszkodził samochód i
pozostawił na torze odłamki
swojego auta, które po najechaniu przez Madziarę rozcięły jego oponę. Dojechał
on do boksów, gdzie mechanicy zespołu Precision Sport
Service dokonali wymiany
koła i wysłali kierowcę na tor
z okrążeniem straty. Na mecie
zameldował się na czwartej
pozycji, minimalizując straty w klasyfikacji generalnej.
Do kolejnej rundy Madziara
również zakwalifikował się
na pole position i tym razem
uniknął poważniejszych kłopotów w drodze po swoje
piąte tegoroczne zwycięstwo.
Oprócz wyścigów sprinterskich, w Poznaniu odbyła
się także trzecia tegoroczna
eliminacja Mistrzostw Polski
Wyścigu Godzinnego. Kwali-

Sprzedam miód
z własnej pasieki
w słoikach 1 kg i 0,4 kg.
Większe ilości słoików
dostarczam do klienta.
Serdecznie zapraszam.
Tel. 787 624 351.

Biegaj
i zapobiegaj

Bartłomiej Madziara po udanych
zawodach na Torze Poznań.
fikacje miały miejsce chwilę
po tym, jak rozcięta opona
doprowadziła do uszkodzenia systemu ABS w samochodzie Madziary, mieszkaniec
Szczawna-Zdroju musiał zadowolić się drugim polem
startowym. W wyścigu nie dał
jednak najmniejszych szans
rywalom i po bezbłędnej jeździe oraz udanym pit-stopie
pojawił się na mecie z 35-sekundową przewagą.
- Przywieźliśmy na ten
weekend kilka nowych części,
zatem musieliśmy na nowo
uczyć się samochodu – powiedział po zawodach Bartłomiej Madziara. - Mieliśmy
trochę pecha, w piątek najechałem na część innego auta,
co było zupełnie poza moją
kontrolą i kosztowało nas to
trochę punktów. Zespół wykonał jednak świetną robotę
i pomimo drobnych późniejszych problemów osiągnęliśmy maksimum tego, co było
możliwe.
Kolejna runda WSMP odbędzie się w dniach 6-8 lipca,
również na Torze Poznań.
(BM)

- Zapraszamy na bezpłatne
zajęcia, które odbywać się
będą w każdy wtorek i czwartek w godz. 18:00 – 19:30 na
stadionie przy ul. Kusocińskiego na Piaskowej Górze.
We wtorki będą miały miejsce
treningi biegowe dla początkujących – popracujemy nad
techniką biegową, koordynacją
wzrokowo-ruchową i stabilizacją mięśni głębokich. A w każdy
czwartek zapraszamy na marsz
po zdrowie z elementami gimnastyki. W programie nauka
techniki nordic walking, gimnastyka oraz praca nad zwiększeniem ruchomości stawów.
Treningi potrwają do końca
sierpnia, a po nich zachęcamy
do kontynuowania sportowej
przygody z Biegaj-Zapobiegaj
– zachęcają organizatorzy akcji.
(RED)

Bieg Książański
Jubileuszowy, XXX Bieg Książański, zorganizowany przez
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze w Wałbrzychu,
w ramach Dni Podzamcza z
Vectrą, odbył się na trasie
prowadzącej przez ogródki
działkowe oraz Książański
Park Krajobrazowy. Wyniki
w klasyfikacji generalna mężczyzn (bieg na dystansie 8 km)
– 1. Wojciech Bartolik, 2. Marcin
Landsberg, 3. Mirosław Kaczuga. Wyniki w klasyfikacji generalna kobiet (bieg na dystansie
4 km) – 1. Agnieszka Kluzek, 2.
Bogumiła Wilczyńska, 3. Eulalia
Szylkin.
(BAS)
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USŁUGI
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(1) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAN OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOSWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-022
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

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

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

KUPIĘ
(7) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi
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.

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

w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

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.

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

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

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

MS-3530 Piaskowa Góra, 2 pokoje 35m2, duży balkon, cena 125
tys. Tel. 883 334 481
MS-3484 Nowe Miasto, kawalerka 40m2, cena 75 tys. Tel. 883
334 486

MS-3451 Biały Kamień, kawalerka
33m2, po remoncie, wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

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

RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727

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

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

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

RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ulica Makuszyńskiego , 3
pokoje 4 piętro , pod klucz , cena
205 000 tel 883 332 730

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

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

MS-3519 Piaskowa Góra 3 pokoje
51m2, cena 149 tys. Tel. 793 111
130.

RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Kasztelańska, 3 pokoje, 54
m2, po remoncie, cena 185 000,
tel 883 334 836

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

MS-3453 Biały Kamień, kawalerka
33m2, do remontu, cena 50 tys.
tel. 883 334 486

MS-3496 Piaskowa Góra 2 pokoje
29m2 po kapitalnym remoncie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 486

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

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

DB2010

RENOMAHOME - SZCZAWNO
ZDRÓJ okolice Placu 3 Maja , 60

m2 ogródek , 2 pokoje, cena 240
000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,
do remontu cena 80 000 tel. 883
332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani , 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,
parter stan dobry , cena 65 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2,
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena
199 000 zł, tel 883 332 727
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 budowlana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW , 2
pokoje, ogródek, 1 piętyro cena
100 000 tel 883 332 730 ,
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PRZYJMĘ DO PRACY
MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
O SPECJALNOŚCI
SAMOCHODY
OSOBOWE
I DOSTAWCZE
Z DOŚWIADCZENIEM.
TEL. 606-891-024

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

Stary Zdrój, 33m2, PIĘKNA KAWALERKA po remoncie Z PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM, W CENIE
CAŁE WYPOSAŻENIE, 67 000zł tel.
535-285-514
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
Podzamcze, 36m2, 3 piętro, 2
pokoje, blok z windą, niski czynsz.
Cena 99.000zł. Kontakt 535-311265

PODZAMCZE – 72m2, 3 pokoje,
10 – piętro, duży balkon, mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Cena 199 tys. zł. Kontakt: 530
998 374
Nowe Miasto, do wprowadzenia,
2 piętro, 40m2, CO gazowe, 2
pokoje, wszystkoe nowe, 105 tys
do negocjacji tel. 577-263-955
Śródmieście do wprowadzenia, 1
piętro, CO gazowe, wysoki standard, kawalerka, 35m2, 74 999zł,
garaż tel 577-263-955

Śródmieście ul Mazowiecka,
5 pokoi, 1 piętro, ok 150m2,
do wprowadzenia, gazowe
ogrzewanie 240tys, ładne i duże
mieszkanie, godne polecenia tel.
577-263-955

Podzamcze 2 pokoje, 2piętro,
51m2, pełen rozkład 133 000zł,
350zł/msc tel. 577-263-955
Śródmieście, 3 pokoje, 85m2,
ogrzewanie gazowe, kamienica
po remoncie. Cena 159.000zł.
Kontakt 535-311-265
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, 71m2, 220 tys,
1 piętro, standard do wprowadzenia, czynsz ok 440zł/msc, co
miejskie 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,
niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I
SZAFA w przedpokoju, CENA
130.000 zł. 535-285-514

nia, 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 –Mieroszów ,Działka 1
208m3 m2, Ogrodzona, woda,
prąd. Cena: 50 000 zł. . ( nr:2481
) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
33,2m2, 1 pokój, kuchnia ,łazienka z wc oraz wanną, ogrzewanie
piecem CO na opał stały, Cena:
68 000 zł (nr: 2470) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem po remoncie, 96m2,
3 piętro,kuchnia ,łazienka ,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

Boguszów- Gorce z ogródkiem,
56,40m2, 2 pokoje, po remoncie.
80.000zł. 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

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

BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY
DOM do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej okolicy,
107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4 272,
000m2 Cena: 420 000 zł, ( nr:
2461)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRANICY SZCZAWNA),LUKSUSOWE
MIESZKANIE Z WYPOSAŻENIEM
I OGRODEM! Pow. 52,20 m2,
duży ogród blisko domu , 3
pokoje, 175 000 zł (nr: 2420) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (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 –Szczawienko, 43,33m2,
1 pokój z garderobą , łazienka,
kuchnia. Cena:70 000zł (nr: 2478)
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE: Sprzedaż
lub wynajem 26m2, 1 pokój, wysoki parter , ogrzewanie miejskie
, do zamieszkania . Cena :79 000
zł (nr:2441 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji,
52 m2, 2 pokoje, jasna kuch-

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 –SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
129 000 zł (nr: 2462) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe,
w reprezentacyjnej kamienicy
Cena: 300 000 zł (nr: 2161) - (74)
666 66 06, (.74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 58 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie,7
piętro z windą. Cena: 129 000 zł
(nr.2469) - (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

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego

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

w Wałbrzychu (koło Starej

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

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

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. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

Kopalni).

Tel. 606 478 000

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,
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

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

Tel. +48 796-530-732
i podłogowe, taras ,ogród,
miejsca parkingowe. Parter.
Zabudowa kuchenna w cenie.
Blisko deptaku .Bezczynszowe,
149000zł. Kontakt 694778179

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

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO

BIAŁY KAMIEŃ, 3 pokoje
,57,40m2, 1 piętro, balkon, blok
z dwoma windami,140 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
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

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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Jesteśmy sprawdzonym dostawcą, działającym na rynku od 25 lat. Nasza Spółka posi-

Skład stali w Wałbrzychu oferuje szeroką gamę wyrobów hutniczych:

ada własną sieć dystrybucji wyrobów hutniczych, ale również jesteśmy eksporterem
wysoko przetworzonych wyrobów ze stali.
Obecnie możemy zaproponować szeroką
gamę wyrobów hutniczych. Nasz profesjonalizm umożliwia nam terminową realizację
kontraktów przy czym zapewniamy wysoką
jakość dostarczanych produktów. Każdego klienta bez względu na ilość zamówień
traktujemy z należytym szacunkiem i zaangażowaniem. Nasz zespół zawsze chętnie
doradzi i udzieli odpowiedzi na wszelkie
pytania, które Państwa interesują.
Zapraszamy serdecznie do siedziby naszej
firmy, która mieści się przy ul. Sportowej 9,
Wałbrzych - dzielnica Sobięcin.

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

Blachy
• zimnowalcowane, ocynkowane ogniowo lub elektrolitycznie, gorącowalcowane,
gorącowalcowane trawione - dostarczamy w wymiarach standardowych lub na
indywidualne życzenia klienta w postaci taśm o dowolnej szerokości oraz w arkuszach
- w formatach o niestandardowej szerokości i długości.
• blachy gorącowalcowane - dostarczamy w arkuszach lub kręgach
• blachy powlekane, blachy ocynkowane, trapezowe i pokrycia dachowe
• blachy powlekane i blachy ocynkowane
Pręty (dostawa na plac budowy)
• okrągłe: gładkie i zbrojeniowe
• pręty kwadratowe
• siatki zbrojeniowe
• walcówka

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

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

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

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