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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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Gabinet psychoterapii

Premie do 150 EUR

IWONA KRACZKOWSKA

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

psychoterapeuta certyfikowany

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

REKLAMA

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

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

Pożyczki do 15 tys. zł.

• Decyzja nawet w 15 minut • Bez zbędnych formalności

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

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle

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

Posiadamy transport

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

REKLAMA

Drogowcy
wakacji
nie mają

kredytok.pl

czytaj na str. 3
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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Wieczory Kina
Plenerowego

REKLAMA

W piątek, 6 lipca o godz.
21.30 pierwsza projekcja!
Na dużym ekranie zobaczymy magiczną i pełną przygód podróż Dziewczynki do
krainy jej własnej wyobraźni
czyli „Mały Książę”. Kolejne
seanse pod chmurką i na leżakach w piątki: 20 lipca, godz.
21.30: „Valerian i miasto tysiąca planet”, 10 sierpnia, godz.
21.30: „Miasto 44”, projekcja
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, 24 sierpnia,
godz. 21.30: „Za niebieskimi
drzwiami”. Na Wieczory Kina
Plenerowego zaprasza Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Miejsce: plac eventowy za WOK na
terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu. Wstęp wolny.
(JR)

Bańkowe
szaleństwa w parku
Zapraszamy milusińskich
wraz z rodzicami na wesoły
Dzień Baniek Mydlanych do
Parku Miejskiego w Świebodzicach. Już w najbliższą
niedzielę, 8 lipca, Park Miejski
zamieni się w krainę kolorowych baniek, będą także konkursy z nagrodami, wspólne
zabawy i dużo śmiechu. Zabawa potrwa od godz. 12:00
do 17:00.
(ABP)

Szukają świadków
Komisariat Policji w Świebodzicach
poszukuje
świadków, bądź innych
osób mających jakiekolwiek informacje mogące
przyczynić się do ustalenia
sprawcy potrącenia 82-letniej kobiety na przejściu dla
pieszych przez nieznanego,
najprawdopodobniej nieletniego, kierującego rowerem,
który był w towarzystwie kolegi. Zdarzenie miało miejsce
w Świebodzicach na przejściu
dla pieszych przy ul. Strzegomskiej przy skrzyżowaniu
z ulicą Wolności w dniu 30
maja 2018 roku około godziny 15:30. Kierujący rowerem
wjechał na przejście dla pieszych i potrącił kobietę, która
przewróciła się na jezdnię doznając obrażeń ciała. Wszelkie
osoby mające wiedzę w tej
sprawie prosimy o kontakt ze
świebodzicką jednostką policji: tel. 74 856-33-40 lub 997,
112.
(RED)

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Każde dziecko ma prawo do
korzystania w pełni z życia.
Ma prawo do nauki, zabawy,
pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na
mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za
życiem”.
Program jest realizowany z
jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem
w powiecie wałbrzyskim w celu
realizacji wyżej wymienionego
programu jest wskazana przez
Starostę Powiatu Wałbrzyskiego
Pana Jacka Cichurę, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
którą reprezentuje dyrektor Regina Marciniak
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (podstawa
prawna: Rozporządzenie MEN z
dnia 5 września 2017 w sprawie
szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla
dziecka i jego rodziny form
kompleksowej,
specjalistycznej pomocy, w szczególności:
rehabilitacyjnej,
terapeutycznej,
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania
z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów,
w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach
i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań
związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i
ich rodzicom.
Wspieramy rodziców i dzieci
od chwili wykrycia niepełno-

sprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia
nauki w szkole, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci do 3
roku życia podkreśla dyrektor
poradni Regina Marciniak
Do tej pory zrealizowaliśmy
296 dodatkowych godzin zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających opinię o
wczesnym wspomaganiu i były
to min. zajęcia z psychologiem
metodą kinezjologii edukacyjnej tzw. gimnastyka mózgu.
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej ma za zadanie wspieranie
naturalnego rozwoju człowieka
poprzez wykonywanie prostych
ćwiczeń fizycznych, w taki sposób aby zintegrować pracę ciała
i umysłu. Ćwiczenia Gimnastyki
Mózgu stymulują określone
ośrodki w mózgu. Ich zadaniem
jest usprawnienie naszego systemu ciało – intelekt poprzez
tworzenie nowych połączeń
neuronalnych i usprawnianie
już istniejących. Kinezjologia
edukacyjna opiera się w głównej mierze na czterech rodzajach ćwiczeń: ćwiczenia umożliwiające przekroczenie linii
środkowej – przygotowują do
pracy wymagającej koordynacji
obu rąk i oczu (motoryka mała)
oraz do aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w
poruszaniu się i samoobsłudze
(motoryka duża), sprzyjają do
integracji prawej i lewej półkuli
mózgu; ćwiczenia wydłużające, rozciągające mięśnie ciała
– pomagają rozluźnić napięcia
mięśni i ścięgien, które skróciły
się w reakcji na nowe nieznane
(stresujące) sytuacje; likwidują negatywny wpływ różnych
odruchów, w tym obronnych,
rozluźnienie i spokój jest sygnałem gotowości do podjęcia
pracy poznawczej; ćwiczenia
energetyzujące – zapewniają
odpowiednią prędkość i intensywność przebiegu procesów
nerwowych między komórkami;
ćwiczenia postawy – wpływają na emocjonalno-limbiczny
układ mózgu, stabilizują i rytmizują procesy nerwowe organizmu.

W ramach działań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
odbyły się również dodatkowe
zajęcia z logopedą poprzez
ćwiczenia logorytmiczne stanowiące związek ruchu z muzyką.
Biorąc udział w tego rodzaju zabawach dzieci doskonali zakres i
formę ruchu, a świat dźwięków
wzbogacał ich doznania. Ćwiczenia logorytmiczne likwidują
zaburzenia współtowarzyszące
zaburzeniom mowy, a także
dysfunkcje, które je powodują.
Przyczyniają się do zaktywizowania rezerw funkcjonalnych
oraz wykształcenia funkcji wielozmysłowych. Ponadto mają
korzystny wpływ na osobowość
najmłodszych oraz kształcą inwencję twórczą, usprawniają
aparat
mięśniowo-ruchowy
dziecka i uwrażliwiają je na zjawiska akustyczne.
Zrealizowaliśmy
również
zajęcia z logopedą metoda Tomatisa czyli tzw. trening uwagi
słuchowej jest to metoda kształcenia uwagi słuchowej (trening
słuchowy, metoda stymulacji
audio-psycho-lingwistycznej)

Trening polega na słuchaniu
odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane „Elektronicznym
Uchem” - jest to idealny model
ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio
filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Elektroniczne Ucho ćwiczy ucho w taki
sposób, aby mogło pracować
bez zakłóceń.
Ćwiczenia te stymulują korę
mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie
oznacza, że potrafimy dobrze
słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności
z prawidłową selekcją i analizą
dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a
także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia
znaku graficznego z dźwiękiem,
co jest konieczne w przypadku
poprawnego czytania i pisania.
Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.
Badania dowiodły, że dźwięk
stymuluje prawidłowe funkcjo-

nowanie organizmu poprzez
dostarczanie bodźców korze
mózgowej. Ponadto trening poprawia lateralizację słuchową,
czyli powoduje, że prawe ucho
staje się dominujące. dzięki
temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację,
barwę, głośność, rytm; a także
płynność mowy, co usprawnia
komunikowanie się z innymi.
Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny
program terapeutyczny (materiał dźwiękowy wraz z parametrami). Podczas terapii można
rozmawiać, bawić się, grać w
gry planszowe, spać (tylko w
pierwszym etapie). Cały trening
składa się z kilku faz od bardzo
intensywnego
pobudzania
dźwiękowego do aktywnego
udziału pacjenta.
Dla większych korzyści i
komfortu naszych małych klientów wszystkie zaprojektowane
zajęcia w ramach programu
„Za życiem” uzupełniane były
ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, usprawniającymi m.in.
dużą i małą motorykę, narządy artykulacyjne, koordynację
wzrokowo-ruchową podkreśla
dyrektor poradni Regina Marciniak .Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne są bowiem
finansowane z budżetu Państwa
,a efekty terapeutyczne bardzo
zadowalające o czym świadczą
docierające do nas opinie rodziców i pediatrów oraz empirycznie mierzalne efekty naszej
pracy. Obecnie na okres wakacji
poszerzamy naszą ofertę o rehabilitację na basenie ,którą prowadzić będą nasi fizjoterapeuci
oraz hipoterapię.
Wszelkie dodatkowe
informacje można uzyskać
w Powiatowej Poradni
PsychologicznoPedagogicznej:
al. Wyzwolenia 24,
58-300 Wałbrzych
tel. 74 846 05 63,
e-mail:
sekretariat@pppp.walbrzych.pl
Sekretariat: 797-984-251
Dyrektor: 518-787-925
Punkt DiagnostycznoKonsultacyjny: 518-787-916

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.
Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz 1860), Uchwała nr 160
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).
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Na pomoc zwierzętom
W siedzibie Fundacji
„Na pomoc zwierzętom”
w Boguszowie – Gorcach
Starosta Wałbrzyski Jacek
Cichura, wraz z wałbrzyskim przedsiębiorcą i filantropem Leszkiem Kulikiem,
właścicielem firm Nowa Temida i QL Cars, spotkali się
z zarządem i wolontariuszami Fundacji. W trakcie spotkania Leszek Kulik przekazał fundacji darowiznę
w postaci samochodu Opel
Combo.
Pojazd tego typu jest niezbędny dla funkcjonowania
fundacji z uwagi na konieczność przewozu zwierząt odbieranych w trakcie interwencji, a także transportowanych
do lecznic weterynaryjnych.
Darczyńcę udało się pozyskać
dzięki osobistemu zaangażowaniu starosty Jacka Cichury.
- Prezes Joanna Sobina
była u mnie z wizytą około
miesiąc temu. Przedstawiła
mi zakres działań oraz potrzeby fundacji, wśród których
najpilniejszą był zakup pojazdu do transportu zwierząt.
Zawsze staram się pomagać
osobom, które zajmują się
pomaganiem innym – zarówno ludziom jak i zwierzętom.
Niestety, Powiat Wałbrzyski
nie ma możliwości udzielenia
takiego wsparcia samodzielnie. Zobowiązałem się zatem,
że pomogę w znalezieniu i
zainteresowaniu potrzebami
fundacji sponsora prywatnego i znalazłem Leszka Kulika –

przedsiębiorcę zajmującego
się na co dzień pomaganiem
innym ludziom. To dzięki jego
hojności jesteśmy dzisiaj tutaj
– powiedział starosta Jacek
Cichura.
Leszek Kulik jest wałbrzyskim
przedsiębiorcą,
zajmującym się na co dzień
pomaganiem osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych,
wypadkach w pracy, szkodach budowlanych czy w wyniku błędów medycznych.
- Moja firma Nowa Temida zajmuje się pomaganiem
innym ludziom. Stworzyłem
ją, ponieważ lubię pomagać,
dlatego jak tylko dowiedziałem się od pana starosty, że
jest taka fundacja, która ra-

W powiecie drogowcy wakacji
nie mają

tuje zwierzęta bezpańskie, a
często także katowane przez
zwyrodniałych
właścicieli,
zdecydowałem się im pomóc.
Uważam, że każdy przedsiębiorca powinien chociaż raz
w roku wesprzeć organizację
pożytku publicznego – podkreślił Leszek Kulik przekazując pojazd.
Obecnie pod opieką Fundacji znajduje się ponad 70
psów i 20 kotów, a także
drobne zwierzęta jak świnki
morskie, czy króliki. Wszystkie
osoby zainteresowane wparciem działań Fundacji „Na
pomoc zwierzętom” w Boguszowie – Gorcach zachęcamy
do odwiedzenia strony http://
napomoczwierzetom.org/.
(GŁ)

Radosne powitanie lata
30.06.2018 r. w Pensjonacie Misiówka w Borównie
odbył się Festyn Rodziny
Powitanie Lata, wpisany w
kalendarz wydarzeń kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na 2018 r.
Festyn został zorganizowany przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego. Na początku
gości przywitali i zaprosili do
wspólnej zabawy członkowie
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego: Jacek Cichura, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław
Janor oraz radni: Grażyna
Owczarek i Andrzej Lipiński.
Dla przybyłych gości przygotowano liczne atrakcje: dmuchańce, malowanie twarzy,
bańki mydlane, Fotobudkę,
watę cukrową i popcorn,
kiełbaski z grilla, zabawę z
DJ-em oraz konkurs z wiedzy
o powiecie wałbrzyskim z
nagrodami. Stanisław Janor
osobiście dbał aby nikt z go-

Podczas Festynu Rodzinnego Powitanie Lata w Pensjonacie Misiówka
w Borównie bawiły się rodziny z gmin powiatu wałbrzyskiego.
ści nie był głodny podczas imprezy- częstując gości pyszną
grochówką.
- Celem festynu była integracja mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, promocja
wartości rodzinnych, wspólnego i aktywnego spędzania
czasu rodziców z dziećmi
oraz powitanie lata i począt-

ku wakacji. Na wydarzeniach
organizowanych przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
atrakcje dla dzieci są zawsze
bezpłatne – podkreśla Aneta Błaszkiewicz, naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Promocji i Oświaty Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu.
(AB)

Rozpoczęły się wakacje,
a na drogach powiatowych
prace remontowe w pełni.
W tej chwili ekipy pracują
między innymi na moście
w Zagórzu Śląskim i na ul.
Zachodniej w Boguszowie
Gorcach.
Tymczasem zakończyła się
budowa chodnika na odcinku
drogi powiatowej 3365D od
ul. Hożej w kierunku Kwiatowej w Mieroszowie. Był to
II etap zadania o wartości
81 180 zł, a dzięki tej inwestycji ciąg pieszy wydłużył się o
261 metrów bieżących. O poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mieroszów
zabiegali radni z tego okręgu,
między innymi Andrzej Lipiński i Stanisław Janor.
- Zakres robót wykonanych w trakcie realizacji zadania był spory. Krawężniki
posadowiono na betonowej
ławie, wykonano podbudowę z mieszanki kamiennej
wraz z warstwą odsączającą, a nawierzchnia chodnika
ułożona została z kostki betonowej. Wykonawca ułożył
również wpust krawężniko-

Nowy chodnik biegnący od ul. Hożej w kierunku Kwiatowej
w Mieroszowie.
wo – jezdny i rozplantował
skarpy – wylicza wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski i
dodaje: - 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. W kolejnych tygodniach będziemy kontynuować inwestycje drogowe w
powiecie tak, by w tym roku
przekroczyć łącznie 100 km
wyremontowanych dróg w
ciągu kadencji.
(AB)
REKLAMA

SZUKASZ TANIEGO

KREDYTU
Masz dość
sztywnych zasad w banku?
Krótka umowa,
opóźnienia na kredytach
to dla nas nie problem!

ul. Piotra Wysockiego 2/2 w Wałbrzychu

KREDYTY Beatu$

tel. 793-793-005, 531-483-291,
74 307-07-37
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Muzyka świata

ZUS dla nauczycieli
- Jeśli jesteś nauczycielem i musisz podjąć decyzję
o przejściu na nauczycielską emeryturę – to zaproszenie jest dla Ciebie. Tylko
do końca sierpnia masz czas
na złożenie wniosku! – przypomina Iwona Kowalska,
rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku.
- Pamiętaj, bo to bardzo
ważne żeby wniosek złożyć
przed końcem wakacji. Jeśli
tego nie zrobisz, otrzymasz
emeryturę na powszechnych
zasadach tzn. z pominięciem
Karty Nauczyciela. Ta
zaś może być niższa.
Jeśli masz pytania lub
wątpliwości czy to
świadczenie jest dla
ciebie przyjdą na Dzień
Otwarty, który specjalnie dla ciebie organizujemy w poniedziałek
9 lipca. Prawo do emerytury nauczycielskiej
(art. 88 Karty Nauczyciela) mają wszyscy nauczyciele urodzeni po
1948 r.
W drugi poniedziałek lipca we wszystkich placówkach ZUS
na całym Dolnym Śląsku w godzinach 8.00

– 18.00 konsultanci Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
będą udzielali porad i indywidualnych konsultacji. Nauczyciele będą mogli także
od razu złożyć wniosek o
emeryturę.
Dla nauczycieli, we Wrocławiu zorganizowane zostanie seminarium (9 lipca
2018 r., godz. 9.00), poświęcone zagadnieniom merytorycznym w zakresu systemu
emerytalnego. W spotkaniu
mogą wziąć udział pedagodzy z całego województwa.

Spotkanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział
we Wrocławiu (ul. Pretficza
11, sala 239, I piętro) poprowadzą naczelnicy wydziałów
emerytalno-rentowych wrocławskiego Oddziału ZUS
- eksperci w zakresie przepisów systemu emerytalnego.
Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc na sali – na seminarium obowiązują zapisy
pod numerem telefonu: 71
06 06 377 w godz. 13.0015.00.
(RED)

11 lipca o godz. 20.00 w
klubie A’propos w Wałbrzychu, w ramach Letniej Trasy
Koncertowej 2018, odbędzie się koncert Wojtek Justyna TreeOh! z udziałem
Poliany Vieira.
Wojtek Justyna TreeOh!
łączy dynamiczny funk-jazz
z wielokolorową i różnorodną rytmicznie muzyką świata, sięgając jednocześnie po
nowe faktury sonorystyczne.
Podczas licznych występów
w europejskich klubach i na
renomowanych, międzynarodowych festiwalach zdobyli
sobie opinię pełnej temperamentu grupy, której koncerty
zachwycają współczesnych
melomanów porywającą muzyką wzbogaconą żywiołowymi improwizacjami i wartkim
dialogiem muzycznym między członkami zespołu. Podczas letniej trasy koncertowej
2018 z zespołem Wojtek Justyna TreeOh! jako gość specjalny wystąpi Poliana Vieira,
soulowa wokalistka z Portugalii. W jej wielobarwnej muzyce słychać elementy R’n’B,
portugalskiego fado i muzyki
world charakterystycznej dla
Wysp Zielonego Przylądka,
skąd wywodzą się jej korze-

nie. Wojtek Justyna TreeOh!
i Poliana Vieira zaprezentują się w Polsce w specjalnie
przygotowanym programie,
na który złożą się kompozycje
z repertuaru TreeOh!, utwory
napisane wspólnie z Polianą
oraz jej autorskie piosenki.
Spontaniczna interakcja zespołu i wokalistki i otwarty
kontakt muzyków z publicznością nadają niepowtarzalny
klimat ich występom, które na
długo pozostają w pamięci.

W wałbrzyskim klubie
A’propos wystąpią: Poliana
Vieria (Portugalia/Wyspy Zielonego Przylądka) – śpiew,
Wojtek Justyna (Polska/Holandia) – gitara, Daniel Lottersberger (Austria) – gitara
basowa, Alex Bernath (Niemcy) – perkusja oraz Diogo
Carvalho (Portugalia) – perkusjonalia. Więcej na www.
wojtekjustyna.com i www.
polianavieira.nl.
(RED)
REKLAMA
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Syndrom ABC i zapadnia plus
Andrzej
Basiński

Z wyżyn władzy rozlewa
się ku dołowi jak zaraza syndrom ABC. Już wyjaśniam
i wskazuję na jego składniki: arogancja, agresja, buta,
bezczelność, cynizm, chamstwo. Społeczeństwo jest
zatruwane tym syndromem
systematycznie, a ci najmniej
odporni, ale najbardziej tej
władzy wierni, w myśl zasady
„przykład idzie z góry”, ulegają mu bez oporu, a nawet
z entuzjazmem i ochoczo
rozpowszechniają dalej. Fale
podobnej zarazy pojawiały
się już w Polsce, ale nigdy nie
tak intensywnie, jak teraz. Od
pewnego czasu gniazdem
epidemii stał się Sejm, a jaskrawym przykładem syndromu ABC marszałek Marek
Kuchciński.
Przypuszczam, że jego marzeniem jest zupełne obezwładnienie posłów opozycji.
Pod wodzą Kuchcińskiego
Sejm stał się kpiną z pra-

wa i sprawiedliwości, bezwstydnie urąga ich podstawowym zasadom. Posłowie,
jak to się dzieje we wszystkich
demokracjach świata, mają
prawo do głośnego wtrącania swoich uwag i wara marszałkowi od ich wynagrodzeń
oraz pozbawiania środków
do życia. Jeśli na oczach całej
Polski karani są tylko posłowie opozycji, świadczy to o
tym, że jego bezczelność jest
bezgraniczna, a służalczość
wobec prezesa powoduje
odruch wymiotny u każdego
przyzwoitego człowieka. To,
co Kuchciński wyczynia, kastrując najmniejszy przejaw
protestu, wyłączając opozycji mikrofon i wyrzucając do
kosza prośby parlamentarzystów spoza większości, czyni
z marszałka hańbę Sejmu.
Skrajna niekompetencja i samowola. Jego pozaogrodnicze horyzonty są tak mikre, że
na dziesięciolecia pozostanie
wcieleniem ponurej satyry.
Chce odreagować świadomość swojej małości. Świadomość, że tak zachowuje
się druga osoba w państwie,
pobudza do spazmu śmiechu, a następnie do najmniej
wyszukanych bluzgów. Do-
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TERAZ DWA PUNKTY

tyczy to (syndrom ABC) również jego wice: Terleckiego i
Mazurek, którzy nie dość, że
obrażają estetykę, to jeszcze
szydzą z mądrzejszych od siebie. Kuchciński chciałby państwo odszczurzyć i zamiar ten
trzeba mu zapamiętać na długo. Po Sejmie porusza się w
asyście kilku strażników oraz
zasłania swój gabinet wielką kotarą. Budynki mają być
ogrodzone wysokim murem,
a podwojona liczebnie straż
marszałkowska jest uzbrojona po zęby. Objawy lęku panicznego? Gdy na spotkaniu
z marszałkiem pewna pani
zamierzała uzyskać odpowiedź na zadane przez siebie
pytanie, po opuszczeniu sali
została spisana przez policję.
Innemu pytającemu o stan
gospodarki,
odpowiedział:
„Kto pana przysłał?”. Obie osoby zostały uznane za bojówki
opozycji. Takie skandaliczne
reakcje zaczęły się powtarzać!
Dziennikarzom na korytarzu
sejmowym Kuchciński odpowiada: ”Niech mi pan(i) nie
przeszkadza!”. Zapamiętajmy,
że ta władza (z prezesem na
czele) trzęsie się ze strachu
przed obywatelami, których
nie uznaje za swoich, a którzy
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!

potrafią pokazać swoją siłę.
Nie jest w stanie normalnie
odpowiadać na społeczne
wątpliwości, tępi wątpiących
i obawia się wolności słowa!
A propos spotkań władzy
w terenie. Telewizyjne relacje dowodzą, że bardzo słabo
oszacowała ona intelektualny
potencjał swojego twardego
elektoratu i po prostu gada tak
wierutne bzdury, najczęściej
na Podkarpaciu i Podlasiu, że
opada wszystko co może, a
naiwni wyborcy bezrozumnie
klaszczą. W czarnokomediowych wystąpieniach celuje
były prokurator Piotrowicz,
także reprezentant syndromu
ABC, którego banialuki wręcz
obezwładniają. Efektem jednej z jego tyrad była konstatacja, że poziom TVP jest taki,
jaki jest, bo musi brać pod
uwagę poziom widzów... Od
razu przypomniał się Jacek
Kurski mówiący o ciemnym
ludzie... Dodam, że weseli
mieszkańcy stolicy jakoś nie
od rzeczy nazwali telewizję
publiczną Kur-Wizją. A wracając do głupot Piotrowicza,
przestrzegł on przed lokowaniem pieniędzy w zagranicznych bankach, które w ten
sposób prześwietlają Polaków
na wylot i szpiegują ich. Żeby
było ciekawiej, media prywatne oskarżył o szkodzenie
Polsce... Władzy można tylko
przyznawać rację, w przeciwnym razie należy się liczyć z
poważnymi konsekwencjami,
jak na Ciemnogród przystało.
Wychowana na kłamstwach
Kur-Wizji gawiedź klaszcze i
wyje z zachwytu, więc jak nie
podrzucić jej kolejnej porcji
cuchnącej, propagandowej
padliny? Strawi wszystko.
Nie
wykluczam,
że
Kuchcińskiemu
pewnego
dnia przyjdzie do głowy
wspaniały w swym radykalizmie pomysł. Na pulpicie,
zaraz obok laski, zamontowana zostanie specjalna wajcha.
Poseł opozycji nie wypowie
nawet jednego słowa, bowiem marszałek od razy za
wajchę pociągnie, odsłaniając
w ten sposób zapadnię pod
posłem. Ten w ułamku sekundy znajdzie się w sejmowych
czeluściach i na pewien czas
będzie z nim spokój. Eureka!
Żeby można tak było zrobić
ze wszystkimi myślącymi inaczej. Może coś się wymyśli...
Np. program zapadnia plus!
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.

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

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
już od 950zł
SZYBA W OKNIE z montażem

DRZWI

GRATIS

U NAS TANIEJ!

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

Centrum
przesiadkowe
już gotowe
Dobiegła końca przebudowa Placu Dworcowego w Świebodzicach. W
ramach nowo powstałego Centrum Przesiadkowego na placu pojawiły
się parkingi, wydzielona
zatoka manewrowa dla
autobusów, wiata dla rowerów, całkowicie nowa
nawierzchnia jezdni i
chodników, oświetlenie,
nasadzenia zieleni i kwiatów, małą architektura.
Pasażerowie i turyści, odwiedzający miasto, witani
będą pięknym i funkcjonalnie
zagospodarowanym
miejscem. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru
z dniem 30 maja 2018 r., czyli
zgodnie z umową. Po odbiorze i usunięciu ostatnich
usterek plac został oddany do
użytku z końcem czerwca.
- To ogromne zadanie,
jedno z największych zrealizowanych przez gminę
w mijającej kadencji. Przypomnę tylko, że wartość
samego centrum przesiadkowego to 2,5 mln zł, a cały
projekt związany z ograniczaniem skutków niskiej
emisji, w ramach którego
gmina realizuje 5 inwestycji,
to kwota prawie 7,5 mln zł –
mówi Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic.
Gmina
Świebodzice
otrzymała dofinansowanie

na niską emisję w kwocie
6,1 mln zł z puli środków
europejskich w ramach ZIT
Aglomeracji
Wałbrzyskiej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020.
Na placu pojawiła się też
mała architektura: kosze
na śmieci, siedziska, stojaki
na rowery. Nowe oświetlenie LED, zagospodarowana
skarpa, nowe schody i dużo
zieleni dopełniają estetyki
miejsca.
Centrum przesiadkowe
ma zachęcić świebodziczan
do alternatywnych form komunikacji – można tu przyjechać na pociąg nie tylko
samochodem, ale także
rowerem. Pozostawimy go
bezpiecznie pod specjalnie
wybudowaną wiatą rowerową ze stojakami. Do dworca
biegnie także nowo budowana sieć ścieżek rowerowych – to zadanie zostanie
zrealizowane do końca
sierpnia br. i także jest elementem niskiej emisji.
Dzięki zmodernizowanemu kilka lat temu budynkowi
dworca i trwającej właśnie
budowie nowych peronów,
obszar odnowionego placu
Dworcowego staje się jedną
z piękniejszych wizytówek
Świebodzic.
(ABP)
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Straszno i mało śmiesznie
Janusz
Bartkiewicz

Przyznam szczerze, że do
tego wydania Tygodnika
DB 2010 miałem przygotowany zupełnie inny tekst,
niż ten, który Szanowny
Czytelniku teraz czytasz. A
napisałem ten tekst mając
w tle głos tego co dzieje się
przed Sądem Najwyższym w
Warszawie i co na ten temat
mówią dziennikarze i prawnicy goszczący z tej okazji
w studiu telewizyjnym TVN
24. Postanowiłem napisany
wcześniej tekst odłożyć na
później, a być może już na
zawsze, ponieważ dotyczył
moich wrażeń z ostatniego
występu polskich kopaczy
na „rosyjskim” Mundialu,
o którym powinniśmy jak
najszybciej zapomnieć. Postąpiłem tak ponieważ dzieją się rzeczy tak ważne, że
nieodniesienie się do nich
byłoby zbrodnią na moim
sumieniu, na moim postrzeganiu prawa i praworządno-

ści i na moim szacunku do
demokracji.
Zdaję sobie doskonale
sprawę, że wielu Czytelników Tygodnika DB 2010 z
tym co pisze absolutnie się
nie zgadza, ale wiem też, że
mam bardzo liczne grono
takich, którzy się z moimi,
wyrażanymi tu poglądami
identyfikują, co - w moim
przekonaniu - uprawnia
mnie do zabierania głosu w
sprawach publicznych, ważnych dla wszystkich obywateli. Więc głos ten zabieram
póki jeszcze mogę, póki nie
grożą mi za to jakieś kary, z
karą więzienia łącznie. Na
razie w mojej obronie stoi
obowiązujące (jeszcze) prawo i sądy, które mają obowiązek to prawo stosować,
ale zaczynam się obawiać,
że już niedługo być może
będzie zupełnie inaczej.
Być może będzie tak, bo
chwieje się mocno ostatni już bastion demokracji i
sprawiedliwości, atakowany
z wściekłością przez partię,
która w swej nazwie odwołuje się właśnie do prawa i
sprawiedliwości. A jak jest
naprawdę? Otóż wszystko
wskazuje na to, że najważ-
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niejsi polscy politycy, w
tym i ten pełniący funkcję
prezydenta kraju, jak i ten
będący zwykłym posłem i
prezesem rzeczonej partii,
obaj prawnicy z wykształcenia będący też doktorami
prawa, z polskim prawem,
a zwłaszcza z polską konstytucją nie mają – bo nie
chcą mieć - nic wspólnego.
Co gorsza, jeden z nich przysięgał na Konstytucję RP, że
będzie stał na straży konstytucyjnego porządku w
państwie i aby swą przysięgę bardziej uwiarygodnić,
powołał się na samego Pana
Boga, jako że jest bardzo
wiernym jego wyznawcą. I
obecnie, na naszych oczach,
nie pomny swej przysięgi
przed obywatelami i samym
Bogiem, konstytucję tę bezlitośnie gwałci, zapominając
jakby, że każdy gwałt jest
zawsze przestępstwem, za
które prędzej czy później
przyjdzie zapłacić. I nawet
jeżeli nie boi się jakiejkolwiek kary ziemskiej, to jako
prawdziwy katolik musi zdawać sobie sprawę z tego, że
w odpowiednim czasie w
zaświatach Bóg się o tą złamaną przysięgę upomni się.
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

15 lipca - WROCŁAW, 16 lipca - LUBIN i GŁOGÓW,
17 lipca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH, 18 lipca - BOLESŁAWIEC

tel. 693-788-894, 784-609-208

Prezes i poseł jednocześnie,
również przysięgał w Sejmie
i na Boga też się powoływał,
ale być może jest przekonany, że tu na ziemskim łez padole nic mu nie grozi, ponieważ nie pełni żadnej funkcji
państwowej, z czym wiązałaby się odpowiedzialność
karna. Bo odpowiedzialności w Niebie jakoś widocznie
się nie boi. Być może małej
wiary jest i tylko wielką pobożność udaje. Wygląda
więc na to, że przypomnieć
mu trzeba, co już coraz częściej czynią znani polscy
prawnicy, w tym konstytucjonaliści, karniści i niektórzy politycy, że w polskim
kodeksie karnym istnieje
coś takiego, co nazywa się
sprawstwem kierowniczym i
co powoduje, że odpowiada
karnie również ten, kto osobiście w niczym zakazanym
osobiście nie brał udziału.
Aby było łatwiej to zrozumieć, przywołam nie odległy wszak przykład procesu
wytoczonego generałowi
Wojciechowi
Jaruzelskiemu, któremu zarzucono, że
stał na czele grupy zbrojnej,
mającej na celu popełnienie przestępstwa. Grupa
ta była zbrojna, ponieważ
dysponowała
podległym
mu (za pośrednictwem ministra obrony narodowej)
wojskiem. Ścieżka prawna
została więc już wydeptana,
a kto mieczem wojuje, od
miecza ginie, jak powiada
stare przysłowie sięgające
jeszcze czasów starożytnego Rzymu. A może jeszcze
dawniejszych.
Wszystko to piszę, czytając i słuchając tego, co
wymienieni politycy czynią
z Sądem Najwyższym, a co
w dniu kiedy słowa te pisze
(04.07.2018 r.) ma swe apogeum. Otóż do Sądu Najwyższego, o godzinie 8.30,
weszła pani prof. Gersdorf,
powołana przez poprzedniego prezydenta na 6-letnią kadencję jego pierwszego prezesa, która trwa
– zgodnie z art. 183 konstytucji - do 2020 roku. Jako, że
siły rządzące (jeszcze) Polską
nie są w stanie przeprowadzić zmiany obowiązującej
konstytucji, dopuszczają się
zamachu na nią (czyli godzą
w konstytucyjny porządek
państwa) poprzez uchwalanie w ekspresowym tempie
niezgodnych z nią ustaw,
które w takim samym tempie podopisuje pełniący
obowiązki prezydenta, nominant wspomnianego wyżej posła i prezesa. Na straży

tych niezgodnych z prawem
przepisów, stoi domniemanie konstytucyjności ustaw,
na co powołują się wszyscy
ci, którzy rządzącą (jeszcze)
partię popierają. Twierdzą
przy tym, poniekąd słusznie,
że tylko Trybunał Konstytucyjny może określić, czy
dany przepis konstytucji nie
narusza. Problem w tym, że
obecny Trybunał Konstytucyjny składa się z części
sędziów powołanych niezgodnie z tym aktem prawnym, a na dodatek działa on
tak, jak mu nakazuje poseł
i prezes w jednym. I jakoś
nie przychodzi im do głowy,
że oprócz tego trybunału
są jeszcze inni sędziowie, a
zwłaszcza ci w Sądzie Najwyższym, którzy mając konstytucyjny obowiązek przestrzegać prawa, mają tym
samym prawo odwoływać
się do postanowień Konstytucji RP, albowiem w art. 8.2
stanowi jasno i wyraźnie, że
„Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba
że Konstytucja stanowi inaczej”. Ma zatem Sąd Najwyższy (i inne sądy również)
prawo do odwołania się do
jej przepisów, w sytuacji
kiedy uzna, że jakieś inne
przepisy ustawowe są niezgodne z treścią najwyższego tego aktu prawnego w
Polsce. Zwolennicy prezesa
i posła w jednym oraz prezydenta gromko krzyczą, że
zgodnie z konstytucją Sejm
ma prawo uchwalać nowe
lub zmieniać stare przepisy
o sądach w tym i Sądzie Najwyższym, zatem uchwalone
nowe prawa dotyczącego
tego sądu, są jak najbardziej
zgodne z przepisami konstytucyjnymi. Zapominają

niebożęta tylko o jedynym,
że owszem, jest tak jak głoszą, tylko rzecz w tym, że
owe nowe ustawy nie mogą
być sprzeczne z konstytucją i - co najważniejsze - nie
mogą jej zmieniać. Bo co
będzie, jak nowe władze RP
(oby nastało to jak najszybciej), korzystając z przetartej
ścieżki, uchwalą nową ustawę o urzędzie prezydenta i
ustanowią, że prezydentem
można być tylko przez dwa
lata i prezydenta z obozu
rządzącej partii posuną tak
gładko, jak oni obecnie marzą, aby uczynić to w stosunku do prof. Gersdorf.
Jest „straszno i śmieszno”, a „śmieszno” jest dlatego, że sam prezydent
nie szanuje ustawy, którą
niedawno podpisał i na następcę prof. Gersdorf wyznaczył starszego od niej
sędziego Józefa Iwulskiego.
Śmieszniejsze jest to tym
bardziej, że sędzia ów nie
złożył prezydentowi wniosku o przedłużenie jego
kadencji, tylko - powołując
się na konstytucję - poinformował prezydenta, że
uważa się w dalszym ciągu
za czynnego sędziego Sądu
Najwyższego, mimo iż przekroczył wyznaczony ustawą
wiek 65 lat. Czy leci z nami
lekarz? Oczywiście psychiatra, bo komuś w tym kraju
zbyt mocno w głowie się
zamieszało.
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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Oczyszczają
atmosferę
w uzdrowisku
Z myślą o poprawie jakości
powietrza atmosferycznego
na terenie Szczawna-Zdroju, burmistrz Miasta Marek
Fedoruk podpisał z PGNiG
porozumienie na mocy którego w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju
zostanie utworzony punkt
informacyjno-kontaktowy
PGNiG. - Wspólne działanie
ma zachęcić mieszkańców i
przedsiębiorców działających
w mieście do wyeliminowania palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowanie
ich piecami na paliwo gazowe. Oprócz wsparcia merytorycznego w zakresie projektowania, realizacji inwestycyjnej
i możliwości finansowania,
prowadzone będą także
działania informacyjne i edukacyjne związane z ochroną
środowiska naturalnego w
Szczawnie-Zdroju.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli
mieszkańcom na zaoszczędzenie czasu i nie ponoszenie
kosztów przejazdów do biur
obsługi PGNiG – wyjaśnia
burmistrz Marek Fedoruk.
(AG)

Ścieżka edukacyjnoekologiczna
W ramach działania ogólnodostępna infrastruktura edukacji ekologicznej
- będącego na liście przedsięwzięć
priorytetowych
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Szczawnie-Zdroju
powstała ścieżka edukacyjno-ekologiczna.
Ścieżka o długości około
półtora kilometra, z kilkudziesięcioma stacjami tematycznymi, jest ogólnie dostępna

Wsparcie
dla seniorów

i w naturalny sposób wpisuje się w mapę istniejących
już wcześniej atrakcji Parku
Szwedzkiego w Szczawnie-Zdroju. Wśród stacji tematycznych, oprócz pozycji
pokazujących i opisujących
walory przyrodnicze szczawieńskiego parku, umieszczono także ciekawostki,
które w prosty i bezpośredni
sposób pokazują jak prawa
fizyki wpływają na różne zjawiska występujące w naturze.
(AG)

W Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju jest kilkadziesiąt stacji
tematycznych rozlokowanych na ścieżce edukacyjno-ekologicznej.

Seniorzy ze Stowarzyszenia
Nowoczesny Senior odebrali
czek na realizację projektu
„Senior z pasją realizuje marzenia”, który będzie realizowany ze środków przyznanych
przez Lokalną Grupę Działania
Kwiat Lnu w Lubawce. Jeszcze
w tym miesiącu w jego ramach
zrealizują pierwsze zaplanowane przedsięwzięcia, w tym m.in.
wyjazd do Chełmska Śląskiego
na warsztaty tkackie.

Wakacje
z modelarzami

(AG)

Bryczką
przez Szczawno

Zajęcia modelarskie w Szczawnie-Zdroju.

Do Szczawna-Zdroju powróciła bryczka konna, dzięki
której poznawanie uzdrowiskowego miasta będzie
jeszcze bardziej atrakcyjne.
Nieodpłatny przewóz turystów
odbywa się od kilku tygodni i
trwać będzie do końca roku w
każdą sobotę i niedzielę. Bryczkę wraz z zaprzęgiem i obsługą
udostępnia Dworzysko, a przy
promocji walorów uzdrowiskowych,
wypoczynkowych,
rekreacyjnych i turystycznych
w Szczawnie-Zdroju współpracuje także Uzdrowisko Szczawno-Jedlina.
(AG)

Burmistrz
Szczawna-Zdroju i Muzeum Modelarstwa i Lotnictwa w
Miniaturze zapraszają młodzież szkolną do udziału w
akcji „Wakacje w mieście –
2018”.
I turnus zaplanowany
został od 9 do 20 lipca, a II
turnus od 13 do 24 sierpnia.
Zajęcia będą odbywały się
w Pracowni Dydaktycznej
Muzeum przy ul. T.Kościuszki 19 (wejście do pracowni
pomiędzy Białą Salą a Teatrem Zdrojowym - I piętro)
w poniedziałki, środy i piątki

w godz. 12.00-15.00. W programie m.in. zapoznanie się
z modelarstwem lotniczym
(budowa modeli szkolnych),
poznawanie konstrukcji latawców płaskich i skrzynkowych, prezentacja filmów
o tematyce lotniczej, zapoznanie się z technikami w
zakresie zdalnego sterowania modeli latających oraz
nauka wirtualnego latania z
wykorzystaniem symulatora
lotów. Zajęcia poprowadzi
instruktor Jerzy Siatkowski, a
udział w nich jest bezpłatny.
(AG)
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.

06.07.2018 - 17.07.2018

1610 PLN 900 PLN

1999 PLN 1100 PLN

21 MIEJSC

2.

11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1000 PLN

X

18 MIEJSC

3.

15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

18 MIEJSC

4.

20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

21 MIEJSC

5.

24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

15 MIEJSC

6.

29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

20 MIEJSC

7.

11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

25 MIEJSC

8.

16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

30 MIEJSC

9.

20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1299 PLN 1999 PLN 1299 PLN

35 MIEJSC

X

10. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1199 PLN

X

8 MIEJSC

11. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

45 MIEJSC

12. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

13. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC
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Gitarowe święto w Jedlinie-Zdroju
4. Letni Festiwal Gitarowy to impreza prezentująca
ciekawe osobowości artystyczne polskiej sceny gitarowej oraz rozmaite stylistyki. Dotychczas wystąpili
w Jedlinie Zdroju m.in.:
wokalistka Anna Stankiewicz i Janusz Strobel - gitarzysta i kompozytor, zespół
flamenco „Por Fiesta”, zespół muzyki dawnej „Amor
con chordes”, gitarzysta
bluesowy Roman Puchowski, gitarzystka Magdalena Czwojda, czy Leszek
Cichoński - organizator
bicia gitarowego rekordu
Guinessa we Wrocławiu.
Pierwszego dnia tegorocznego festiwalu, czyli 6
lipca o go0dz. 19.00 w Browarze Jedlinka wystąpi Moises
Bethencourt Mendoza - muzyk hiszpański, urodzony na
Teneryfie 1971 roku. Rozpoczął swoją karierę w wieku
5 lat, wtedy też wygrał swój
pierwszy konkurs muzyczny
w mieście, w którym mieszkał, od wtedy wiedział już,
że będzie pracował w tym
kierunku. Korzenie muzyczne wywodzą się zarówno od
rodziców i dziadków, jak i rodzeństwa. W wieku 7 lat grał

już na gitarze i później zaczął
interesować się innymi instrumentami muzycznymi. Został
nagrodzony wieloma nagrodami i dyplomami za swoją
pracę. Z wielką osobowością
i dobrym poczuciem humoru
podbił dużą cześć publiczności w swojej ojczyźnie oraz
w innych krajach, gdzie grał.
Aktualnie mieszka w Polsce
od 2008 roku w Starym Waliszowie, gdzie jest dyrektorem
muzycznym zespołu ludowego Tarnawiczanki.
W sobotę (7 lipca) o godz.
19.00 zapraszamy do kościoła przy ul. Jana Pawła II na
występ duetu gitarowo-wiolonczelowego w wykonaniu
Krzysztofa Meisingera i Marcela Markowskiego. Światowa krytyka porównuje talent
Krzysztofa Meisingera do talentu Pepe Romero, czy Piotra Anderszewskiego. Debiut
Meisingera w Filharmonii Berlińskiej w czerwcu 2014 roku
zakończył się wielominutową
owacją na stojąco. W ten sam
sposób zakończył się także jego debiut we wrześniu
2015 roku w Teatrze Wielkim
Operze Narodowej w Warszawie z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Na widowni zasiadło

wówczas blisko 2000 osób, a
koncert był jednocześnie premierą jego najnowszej płyty
– Astor, nagranej właśnie z
orkiestrą Sinfonia Varsovia,
na której Krzysztof Meisinger
występuję zarówno w roli
solisty jak i dyrygenta, prowadząc orkiestrę od instrumentu. Jego wcześniejsza płyta
„Melodia Sentimental” nagrana w słynnym londyńskim
Abbey Road Studio pozyskuje oszałamiające recenzje w
światowej prasie muzycznej.
Najbardziej prestiżowe pismo
muzyczne świata - angielskie Grammophon - napisało wówczas, że nagrany na
tej płycie Koncert gitarowy
Villi-Lobosa jest najlepszym
nagraniem tego koncertu od
czasu jego nagrania przez
Pepe Romero. Krytyka niemiecka uznała ją za jedną z
10 najlepszych płyt z muzyką
klasyczną 2014 roku, a jeden z
recenzentów wówczas napisał: „Od wieków nie słyszałem
tak fascynującej indywidualności jak Krzysztof Meisinger i
mam nadzieję, że na tego wyjątkowego gitarzystę czeka
światowa kariera, bo świat zasługuje na jego grę, wirtuozerię, indywidualność i emocje!”

Wśród jego mistrzów z zakresu gry znajdują się takie nazwiska, jak Aniello Desiderio
czy Christopher Parkening, a z
zakresu dyrygentury - Mykola
Diadura.
Marcel Markowski jest
jednym z najwybitniejszych
i wyróżniających się wiolonczelistów młodego pokolenia,
laureatem kilkunastu nagród
i wyróżnień na międzynarodowych konkursach wiolonczelowych. Studiował w
Akademii Muzycznej im. K.
i G. Bacewiczów w Łodzi w
klasie prof. Stanisława Firleja (studia licencjackie ukończone z wyróżnieniem oraz
studia magisterskie) oraz w
ramach
międzynarodowej
wymiany międzyuczelnianej
Erasmus w klasie prof. Michaela Flaksmana oraz Jeleny
Ocicw Mannheim (Niemcy). W
latach 2014-2015 był studentem International Menuhin
Music Academy w Coppet
(Szwajcaria). Od czerwca 2012
roku jest muzykiem orkiestry
Sinfonia Varsovia, obecnie na
stanowisku lidera wiolonczel.
Wielokrotnie występował jako
solista pod batutą takich dyrygentów, jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Alek-

sander Sladkovsky, Benjamin
Ellin, Adriy Yurkevych. Jest wykładowcą Akademii Sinfonia
Varsovia, projektu służącego
doskonaleniu
umiejętności
gry muzyka orkiestrowego. W
2014 roku nagrał pod dyrekcją
Jerzego Maksymiuka z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii

Koncert wiolonczelowy Mieczysława Weinberga, a w roku
2016 nagrał wraz z Jakubem
Haufą pierwszą studyjną wersję Concerto Doppio Krzysztofa Pendereckiego (w wersji
na skrzypce i wiolonczelę) pod
batutą samego mistrza.
(LS)
REKLAMA

Wymarzone meble w świetnej cenie
Marzenia są po to, by je
realizować. Zatem ci, którzy
marzą o nowych meblach
kuchennych, mają teraz
niepowtarzalną okazję by
je kupić za pół ceny w Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu.
Firma działa w tej branży
od 1991 r. i współpracuje z
czołowymi
producentami,
m.in. z Wolsztyńską Fabryką
Mebli oraz niemieckimi firmami Nobilia i Sachsen Kuchen.
W ofercie ma około 800 wzorów frontów mebli kuchennych, które są wykonane z
płyt niemieckich i austriackich
producentów, co gwarantuje
najwyższą jakość oferowanych produktów. Fronty te
cechuje różnorodność wykonania, a asortyment obejmuje
fronty: kuchenne laminowane; wykonane z płyty MDF i
pokryte folią; wykonane z płyty MDF i lakierowane. Są także: fornirowane, drewniane, a
nawet ze szkła, kamienia oraz
ceramiczne. Nie mniej ważne
dla estetyki i wyglądu całej
kuchni, są blaty, które zostały
wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości i odpor-
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ności na ścieranie, czyli z konglomeratów kwarcytowych,
mineralnych, a także naturalnego kamienia. Poza tym
oferowane meble kuchenne
wyposażone są także w najnowocześniejsze
systemy
domykania i wysuwania szuflad, jak również w systemy
domykania dolnych i górnych
zawiasów oraz w elektryczne wspomaganie otwierania
szuflad i frontów szafek wiszących. Dzięki temu meble
z Komfort Studio Kuchenne
oferują maksymalne wyciszenie podczas ich użytkowania,

co zdecydowanie podnosi
komfort życia w domu.
- Kompleksowa obsługa
klientów rozpoczyna się od
pomiarów w domu czy mieszkaniu. Potem jest wykonywany projekt kuchni przy użyciu
profesjonalnego programu
CAD-kuchnie, a następnie
produkcja mebli i ich montaż
u klienta - później pozostają
już tylko usługi serwisowe.
Klamrą dopełniającą projekt
jest nowoczesny sprzęt kuchenny renomowanych firm,
między innymi: Miele, Bosch,
Siemens czy Electrolux. Te

wszystkie elementy, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i setkami zrealizowanych projektów sprawiają,
nasza firma jest w stanie sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów,
którzy mają pełną swobodę w
procesie tworzenia ich wymarzonej kuchni. Dodatkowym
atutem oraz wyrazem dbałości o zadowolenie i komfort
klienta, jest aż pięcioletnia
gwarancja udzielana przez na
cały asortyment. Teraz można
skorzystać także z oferty wyprzedaży mebli kuchennych

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
z naszej ekspozycji w salonie
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu, gdzie prezentujemy różne zestawy. Można je kupić od
ręki, a przy tym skorzystać z
rabatu w wysokości aż 50 procent – dodaje właściciel Komfort Studio Kuchenne przy ul.
Długiej 39 w Wałbrzychu (vis
a vis stacji paliw, tel. 74 666 03
39 i 601 77 13 57).

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.
(TS)
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Radni byli za
Rada Miejska w Głuszycy
podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
burmistrzowi
Głuszycy Romanowi Głodowi
z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok. W uzasadnieniu
uchwały czytamy: „Rada Miejska w Głuszycy (…) jako organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje
uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium (…) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2017
rok, opinią Komisji Rewizyjnej,
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie
mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej”.
(SJ)

Usuwają azbest
W ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, Gmina Głuszyca
otrzymała dofinansowanie
na usuwanie wyrobów zawierający azbest. Firma wyłoniona w drodze zamówień publicznych rozpoczęła realizację
zadania na terenie gminy. W
roku bieżącym planowane jest
usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich utylizację z 13
posesji na terenie gminy.
(SJ)

Delfinek już działa
Obok Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kolejowej 8 w Głuszycy powstał
basen kryty - tak zwany
Delfinek. Głuszycki basen,
oprócz 4-torowej pływalni,
oferuje jacuzzi, saunę oraz
urządzenia do hydromasażu i brodzik dla dzieci.
Bilet normalny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 21.00
kosztuje 9,50 zł. za pierwszą
godzinę i 15 groszy za każdą
minutę po upływie pierwszej
godziny. Bilet ulgowy kosztuje odpowiednio 5 złotych i
7 groszy za każdą minutę po
upływie pierwszej godziny, a
bilet rodzinny 20 złotych i 34
grosze za każdą minutę. W
soboty, niedziele i święta w
godzinach od 11.00 do 20.00
bilet normalny kosztuje 10.00
złotych za pierwszą godzinę
i 16 groszy za każdą minutę
po upływie pierwszej godziny, a bilet ulgowy i rodzinny
odpowiednio 5,50 zł i 8 groszy i 21 złotych i 35 groszy.
Bilety ulgowe dotyczą dzieci
i młodzieży szkolnej, a także
studentów do 25 roku życia,
rencistów, emerytów, osób

Kryta pływalnia w Głuszycy.
posiadających w orzeczeniu
o niepełnosprawności wpis
„wymaga stałej opieki”, przy
czym opiekunowie osób niepełnosprawnych nie płacą
za bilet. Bilet rodzinny przeznaczony jest dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci lub 1 osoby
dorosłej i 3 dzieci.
Bilety grupowe od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 21.00 kosztują
4,50 zł. za godzinę dla grupy
powyżej 8 osób i 4 złote dla
grupy powyżej 12 osób w
przypadku młodzieży szkol-

nej i odpowiednio 9 złotych
za godzinę dla grupy powyżej
8 osób i 8 złotych dla grupy
powyżej 12 osób w przypadku osób dorosłych. Natomiast
w soboty, niedziele i święta
w godzinach 11.00 - 20.00
bilety dla młodzieży kosztują
5 złotych dla grup powyżej 8
osób i 4,50 zł. dla grup powyżej 12 osób, a dla osób dorosłych 9,50 dla grup powyżej
8 osób i 9 złotych dla grup
powyżej 12 osób. Cennik sauny kształtuje się następująco:
od poniedziałku do piątku w

godzinach 16.00 - 21.00 bilet
normalny kosztuje 25 groszy
za każdą minutę a bilet ulgowy 20 groszy za każdą minutę.
W soboty, niedziele i święta w
godzinach 11.00 - 20.00 bilet
normalny kosztuje 30 groszy a
bilet ulgowy 25 groszy za każdą rozpoczętą minutę.
Dla amatorów pływania
przygotowano również karnety normalne i ulgowe. Karnet normalny 1-miesięczny,
dla jednej osoby, uprawniający do 12 godzin korzystania
z basenu kosztuje 90 złotych,

karnet 3-miesięczny, uprawniający do spędzenia 25 godzin na basenie kosztuje 175
złotych, karnet 6-miesięczny,
uprawniający
korzystania
z basenu przez 50 godzin
kosztuje 325 złotych a karnet roczny, uprawniający do
spędzenia na basenie 100
godzin kosztuje 600 złotych.
Ceny normalnych karnetów
dwuosobowych kształtują się
następująco: 1-miesięczny - 5
jednogodzinnych wejść - 70
złotych, 2-miesięczny - 10
wejść - 120 złotych. Karnet
normalny dla 5 osób 1-miesięczny - 5 wejść - 175 złotych,
a karnet 2-miesięczny - 10
wejść - 300 złotych. Karnety
ulgowe kosztują: 1 osoba - 1
miesiąc - 15 godzin: 60 złotych, 3 miesiące - 25 godzin:
100 złotych, 6 miesięcy - 50
godzin: 175 złotych, 12 miesięcy - 100 godzin: 300 złotych. Karnet dwuosobowy: 1
miesiąc - 5 wejść: 40 złotych,
2 miesiące - 10 wejść: 80 złotych. Karnet ulgowy dla pięciu
osób kosztuje 87 złotych za 1
miesiąc - 5 wejść i 150 złotych
za 2 miesiące - 10 wejść.
(RED)
REKLAMA
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Strażacy dostali sprzęt

Trzy szczyty

Strażacy z OSP w Gminie Czarny Bór otrzymali sprzęt o łącznej wartości 22 tys. zł.
W Bibliotece + Centrum
Kultury w Czarnym Borze
odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo
– medycznego czterem jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Czarny
Bór: Grzędy, Borówno, Jaczków i Czarny Bór.
Zakup sprzętu został
współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości.
Wniosek o dotację na zakup
sprzętu został złożony w ramach V naboru wniosków na
powierzenie realizacji zadań
ze środków Funduszu Po-

mocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości
w zakresie wsparcia i rozwoju
systemu instytucjonalnego
pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom oraz
realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program
I, Priorytet IIIB). Poszczególne jednostki otrzymały: OSP
Borówno - defibrylator AED
Philips Heart Start Frx, waliz-

ka Peli do ww. defibrylatora,
klucz pediatryczny do ww.
defibrylatora; OSP Czarny
Bór - defibrylator AED Philips
Heart Start Frx, walizka Peli
do ww. defibrylatora, klucz
pediatryczny do ww. defibrylatora; OSP Jaczków - defibrylator AED Philips Heart Start
Frx, walizka Peli do ww. defibrylatora, klucz pediatryczny
do ww. defibrylatora; OSP
Grzędy - zestaw ratownictwa
medycznego PSP R1 (w plecaku), deska ortopedyczna
kompletna. Wartość przekazanego sprzętu wynosi 22
000 złotych.
(RED)
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje
szereg zadań na rzecz swoich klientów, którymi
są zarówno bezrobotni, poszukujący pracy, jak i
pracodawcy. Wśród nich wymienić można jedną z
podstawowych usług rynku pracy, tj. pośrednictwo
pracy.
W ramach usługi pośrednictwa pracy wymienić
można między innymi: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu właściwych pracowników, pozyskiwanie ofert pracy, upowszechnianie ofert pracy,
w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy, a także
udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
W związku z powyższym Urząd w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,
dysponował około 4.800 zgłoszonymi ofertami pracy. Pracodawcy najczęściej
poszukiwali pracowników na następujące stanowiska pracy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownik produkcyjny,
szwaczka,
kierowca kat. B,
kierowca kat CE,
kierowca kat C,
sprzątaczka,
sprzedawca,
pomoc kuchenna,
magazynier,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownik porządkowy,
pokojowa,
piekarz,
pracownik gospodarczy,
pracownik budowlany,
nauczyciel,
specjalista ds. kadr,
pracownik biurowy
referent.

Zachęcamy wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia do korzystania z ofert pracy zamieszczanych na stronie internetowej urzędu: www.
walbrzych.praca.gov.pl

REKLAMA

W siedzibie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w
Lubawce Stowarzyszenie
Boguszowska Szóstka podpisało umowę na realizację
projektu „Boguszów-Gorce
- trzy szczyty, trzy kolory,
trzy pokolenia - ekologiczne
warsztaty z edukacji regionalnej, zakończone rekultywacją w trzech punktach
miasta”. – Wszystkie działania zostaną zrealizowane w
ramach projektu grantowego, a wszystko realizowane
będzie prze z Centrum Kulturalno - Kongresowe Witold w
Boguszowie – Gorcach. Składamy gorące podziękowania
pani kierownik Katarzynie
Bernaś oraz przewodniczącej
Rady Miasta Boguszowa-Gorc
Sylwii Dąbrowskiej za zaangażowanie w napisanie wniosku
– dodają przedstawiciele stowarzyszenia.

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA

że w okresie od 06.07.2018 r.
do dnia 27.07.2018 r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach
przy ulicy Głównej 132 na tablicy
ogłoszeń zostanie wywieszony
wykaz nr 4/2018 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych
do nabycia przez Gminę Stare
Bogaczowice, wykaz nr 5/2018
nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych do dzierżawy.

Plaża, rybka i... mini golf

(RED)

Nocne
wędkowanie
Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego w Boguszowie-Gorcach zorganizowało
„Nocne zawody wędkarskie
o Puchar Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach”. W kategorii
open wystartowało 19 wędkarzy, spośród których najlepsi okazali się: 1. miejsce - Anna
Błaszczyk z Klubu Wędkarskiego Diora Dzierżoniów, 2
miejsce zajął Zbigniew Nowak z K.W.K. Wałbrzych, a 3
miejsce Józef Gurzęda także
z Diory Dzierżoniów. Najlepszym w klasyfikacji boguszowianinem okazał się Stanisław
Bednarz, który zajął 7 miejsce.
Drużynowo
bezkonkurencyjny był Klub Diora Dzierżoniów zajmując 1 lokatę (na
sześć startujących drużyn), 2
miejsce przypadło K.W.K.Wałbrzych, natomiast 3 miejsce
zajęło koło Boguszów-Gorce.
Największą rybą podczas tegorocznych zawodów okazał
się leszcz o wymiarach 34,5
cm złowiony przez Stanisława
Bednarza z Boguszowa-Gorc.
(RED)

25 czerwca ruszyły prace na terenie zalewu w Starych Bogaczowicach,
gdzie powstaje plac do mini golfa. Dorośli i dzieci będą mogli już
niedługo, podczas tych wakacji, rywalizować na zasadach fair play,
uczyć się precyzji ruchów i celności, a także ćwiczyć cierpliwość bowiem golf to taki sport wyciszający. Stowarzyszenie Jedynak,
Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie oraz Gminne Centrum
Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczowicach uzyskały
dofinansowanie z programu Działaj Lokalnie edycja 2018 i „zakasali
rękawy” do pracy, aby stworzyć kolejne ciekawe miejsce do spotkań
i integracji dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice, a także
turystów.

(IL)

Wakacyjne wycieczki

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach
rozpoczęło cykl wyjazdów wakacyjnych wycieczką do Dobkowa.
Tam dzieci uczestniczyły w warsztatach ceramicznych „Galerii
pod aniołem”, poznały tajemnice wygasłych wulkanów i wspólnie
spędziły radosne chwile na świeżym powietrzu przy grach, zabawach
oraz pieczeniu kiełbasek. Na najmłodszych mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice czeka jeszcze wiele atrakcyjnych wyjazdów.
Szczegóły i zapisy w GCBK pod nr telefonu: 74 844 35 03.

(IL)
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Wiele krzyku na sejmowym dywaniku
Stanisław
Michalik

Romans posła PiS Stanisława Pięty z młodszą od siebie
o kilkanaście lat Joanną, byłą
wolontariuszki wspierającą
obóz „dobrej zmiany”, wywołał polityczne trzęsienie w naszych mediach. Sama Joanna
(wymieniana też jako Izabela Pęk) potwierdza, że Piętę
poznała w kwietniu 2017 r.
na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej, a miesiąc
później polityk, który ściągnął
ją z Gdyni do Warszawy, już
proponował jej nocleg w sejmowym hotelu (miała wówczas odmówić). Opowiada też
o tym jak poseł ją uwodził:
„Opowiadał mi, że jego
małżeństwa praktycznie nie
ma. A gdy ja się otworzyłam
i zdradziłam, że marzę o rodzinie i dzieciach, uczepił się
tego. I tym mnie zdobył”.
Dodaje jeszcze:
„Całe życie szukałam faceta, który się mną zaopiekuje,
zatroszczy... czułam że złapałam Pana Boga za nogi. Że
Staszek zostawi rodzinę i będzie miał ze mną dzieci. A on
mnie w tym utwierdzał”.
To historia rodem z telenoweli, tyle że – jak donosi
„Fakt” – zdarzyła się naprawdę. Stanisław Pięta, spokojny
i konserwatywny poseł PiS,
okazał się w rzeczywistości partyjnym Don Juanem.
Dziennik podaje, że polityk
zbałamucił kobietę z prowincji, którą poznał podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej, a
później bez słowa ją zostawił.
I byłoby całkiem normalnie,
cicho i po kryjomu, gdyby kochanka nie zdecydowała się

sprawy upublicznić, gdy okazało się, że została przez posła
porzucona. Incydent przez
kilka dni nie schodził z tapety gazet i telewizji. Być może
nie wywołałby takiej sensacji,
gdyby nie to, że poseł Pięta
dał się poznać w mediach
jako wzorowy, dający dobry
przykład polityk i katolik, zaufany prezesa PiS i zarządu tej
partii i czołowy poseł, przewodniczący jednej z ważnych
komisji sejmowych.
Nic więc dziwnego, że
posłużyło mi to do napisania
tekstu mową wiązaną jako
przestrogę dla naszych, rodzimych „modliszków”:

Sejm to nie Bundestag niemiecki
by tracić głowę dla kiecki,
więc Piętę się wytnie z kretesem
zostanie w Orlenie prezesem…
Albo co bardziej radosne

zostanie europosłem
będzie podrywał w Brukseli,
zaś my będziemy weseli.
Niech czuwa Opatrzność nad nami:
Kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami !

To dla odprężenia dla
wszystkich malkontentów,

którzy - podobnie jak ja nie mogli spać przez parę
nocy, będąc pod wrażeniem
klęski naszych piłkarzy w
piłkarskich mistrzostwach
świata rozgrywanych w Rosji w meczach z Senegalem
i Kolumbią. Współczuję każdemu zgnębionemu roda-

kowi - jak nie Piętą go, to
piłką!
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia,
które stanowią wyraz osobistej wiedzy
i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i
opinii redakcji.
REKLAMA

Tarapaty posła Pięty
Słońce w PiS-ie z lekka zgasło
no bo prezes chodzi z laską,
w „dobrą zmianę” Szydło wierzy,
bo ministrom się należy.
Sławę zdobył poseł Pięta,
nowy polski Podbipięta,
chciał żyć z żoną w celibacie,
młódka mu ściągnęła gacie.
Odtąd się Rodacy szczycą
polską Joanną – dziewicą,
bez broni, dla zwykłej psoty
podbiła uosobienie cnoty.
Nie dla nas model turecki
głosi premier Morawiecki,
wyplenimy wnet haremy,
dla monogamii – tantiemy!
Bo Polska rodziną stoi,
niech każdy podrywacz się boi.
To w PiS-ie rzecz niepojęta
by się tak zapamiętać,
jak Pięta
Musimy bez zwłoki z powrotem
zrechrystianizować Europę,
precz z multikulti, precz z gender
Polak to nie Holender
Nie bierzcie przykładu z Pięty,
choć to polityk był wzięty.

Mieroszów, 6-8 lipca 2018

Mają nowe place
zabaw
- Tak jak obiecałem,
jeszcze przed wakacjami
oddaliśmy do użytkowania trzy nowe place zabaw
- w Mieroszowie, Golińsku
i Sokołowsku – mówi Marcin Raczyński, burmistrz
Mieroszowa.
Tradycyjnego przecięcia
wstęgi dokonały same dzieci. Chwilę potem rozpoczęło
się zabawowe szaleństwo.
- Koszt wykonania trzech

Nasz Prezes aczkolwiek kulawy
nie pozwoli zhańbić Warszawy.

PROGRAM KONCERTOWY:
6 lipca, godz. 19:00

Parkowa Góra
Mieroszów

godz. 20:30 Parkowa Góra
Mieroszów

placów zabaw w Gminie Mieroszów wyniósł 227 tys. zł,
ale na ten cel pozyskaliśmy
środki zewnętrzne w wysokości 144 tys. zł. Środki własne,
które wydała gmina to 83 tys.
zł. Razem z moją nieocenioną załogą Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie spełniamy
oczekiwania mieszkańców i
marzenia dzieci – dodaje burmistrz Mieroszowa.
(RED)

7 lipca, godz. 18:00

Sala Spotkań MCK

8 lipca, godz. 18:00

Sala Spotkań MCK

Koncert inauguracyjny - „Gospel, gospel - słowo Boże…”
Chór „Błogosławieni”, Chór ”Dniajednego”
Światło i dźwięk - Orkiestra bębnów basowych
Konkurs wokalny o statuetkę „Szklanego Szomola 2018”
Ania Poszelużna - recital laureatki Grand Prix 2017
Barbara Kurdej - Szatan i Rafał Szatan
Koncert - „Ale kino”
Przeboje z filmów oraz seriali polskich i zagranicznych

Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, Mieroszów / tel.: 74 880 12 68, e-mail: mck@mck.pl, ssbcontact@wp.pl / www.mck.pl, www.nietylkogospel.pl
Patronat Honorowy:

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, JE Ks. Ignacy Dec - Biskup Świdnicki,
Jacek Cichura - Starosta Wałbrzyski, Roman Szełemej - Prezydent Wałbrzycha, Marcin Raczyński - Burmistrz Mieroszowa.
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Festiwal Kuchni
Polowych
Zapraszamy wszystkich
na imprezę pełną pasji, historycznych akcentów i niepowtarzalnych dań kuchni
wojskowej.
7 lipca Zajazd Hubert w
Walimiu zamieni się w tętniącą życiem wojskową osadę.
Wydarzenie to w wyjątkowy
sposób ukazuje jak funkcjonowały kuchnie na froncie, gdzie
pod gołym niebem powstawała strawa dla całej armii.
Festiwal Kuchni Polowych to
wyjątkowe połączenie zaba-

Konsultacje
w sołectwach

wy z lekcją historii, podczas
której organizatorzy zabiorą
nas w podróż kulinarną przez
kilka epok i pomogą poznać
sekrety gotowania dla kompanii żołnierzy. Aby jeszcze
bardziej podkreślić specyfikę
tego wspaniałego widowiska
w tle słychać będzie wojskowe rozmowy, wystrzały broni
i lekką nutę wydobywającą się
z zabytkowej harmonii, która
w okopach wygrywać będzie
melodie o odległym domu.
(MG)

Wójt Gminy Walim zaprasza mieszkańców gminy
do konsultacji, których
przedmiotem są projekty
nowych statutów wszystkich sołectw Gminy Walim.
Konsultacje są prowadzone
do 15 lipca 2018 r. Projekty
statutów sołectw w okresie
przeprowadzania konsultacji
udostępnione są do publicznego wglądu w kancelarii
Urzędu Gminy Walim– pokój
nr 4, w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Walim –
zakładka „prawo lokalne” – „
projekty statutów sołectw”
oraz u sołtysów poszczególnych sołectw w Gminie Walim. - Wszelkie opinie, wnioski i uwagi prosimy składać
pisemnie w kancelarii Urzędu
Gminy Walim do zespołu konsultacyjnego, który został powołany zarządzeniem Wójta
Gminy Walim nr 319/2018 z
dnia 27 czerwca 2018 r. – apelują organizatorzy konsultacji.
(RED)

Wakacyjne ulgi
Wakacje, urlop i mnóstwo wolnego czasu, który chcesz w wartościowy
sposób wykorzystać? Jeśli
prócz kilku wolnych chwil
masz pozytywną energię,
jesteś mieszkańcem Gminy
Walim, a w kieszeni znajdziesz złotówkę, to mamy
dla Ciebie ciekawą propozycję!
- Czy pamiętasz, kiedy
miałeś ostatnio okazję aktywnie i ciekawie spędzić dzień,
zwiedzając z przewodnikiem
zamek Grodno w Zagórzu
Śląskim? Nie masz ochoty
założyć kasku i wyruszyć do
tajemniczych Sztolni Walimskich, by w półmroku zagłębić się we wnętrze góry? Te
wspaniałe zabytki czekają
właśnie na Twoje odwiedziny! Dla wszystkich chętnych
mieszkańców Gminy Walim,
posiadających przy sobie dokument tożsamości, za sym-

Wakacje w Walimiu

boliczną złotówkę udostępnione zostały do zwiedzania
te dwa wyjątkowe obiekty
– mówi Maciej Garbiec, Inspektor ds. Promocji Gminy
Walim.
Ale włodarze Gminy Walim nie zapomnieli również
o turystach spoza tej gminy.
- Bardzo korzystną propozycją jest „bilet łączony”, który
upoważnia do odwiedzenia
największych atrakcji regionu - zamku Grodno i Sztolni
Walimskich na podstawie
jednego kuponu. Bilet łączony normalny to koszt 28
zł, zaś ulgowy 24 zł. Do nabycia są w kasach obu tych
obiektów. Więcej informacji
mogą Państwo uzyskać pod
numerami: Sztolnie Walimskie- 74 84 57 300, zamek
Grodno- 74 845 33 60, 723
973 354 – dodaje Maciej
Garbiec.
(RED)

Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu zaprasza na szereg zajęć przygotowanych
w okresie wakacyjnym. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zapisów w
świetlicy. Informacje telefonicznie pod numerem 723 970
611 – zachęcają pracownicy
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu.
(RED)

Dofinansują
remonty zabytków
Wójt Gminy Walim ogłasza
nabór wniosków o dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Gminy
Walim. Kwota przeznaczona
na dotacje w budżecie Gminy
Walim na rok 2018 wynosi 50
tys. zł. O dotację może się starać każdy podmiot, posiadający
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioski należy składać do 25.07.2018 roku
w Urzędzie Gminy Walim.
(RED)

REKLAMA

DB2010

Czwartek, 5 lipca 2018 r.
www.db2010.pl

.PL

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

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

01.08. Wałbrzych • 02.08. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Jubileuszowa setka
Sudecka Setka w Boguszowie-Gorcach z roku na
rok zyskuje coraz większą
popularność i przyciąga coraz większą liczbę zawodników. W tym roku, na starcie
30 - jubileuszowego biegu,
we wszystkich kategoriach
stanęło 550 osób z całej Polski.
Zawodników startujących o
godz. 22.00 z najwyżej położonego w Polsce boguszowskiego Rynku do walki zagrzewali
licznie zgromadzeni kibice i
mieszkańcy miasta, a pierwsze
metry nocnego biegu oświetlały im rozbłyskujące na niebie
sztuczne ognie. Były emocje,
ostatnie naciąganie mięśni i
runda honorowa wszystkich
zawodników wokół Rynku.
Zwycięzcą tegorocznej, jubileuszowej Sudeckiej 100 został w brawurowym stylu zawodnik z Czechowic-Dziedzic
- Piotr Skwarek, który pokonał dystans 100 km w czasie
8:49:39. Na drugim miejscu
uplasował się Robert Faron
z Zalesia z czasem 8:51:46, a
trzeci był Marek Swoboda z
Głuszycy z czasem 9:17:51.
Najlepszy boguszowianin to
Alan Dobrowolski, który zajął
czwarte miejsce, pokonując
dystans w 9:17:53. Wśród
pań najszybsza była Joanna
Lorenc z Wąsosza z czasem
10:50:26. Drugie miejsce zajęła Dagmara Binarsch z Gniezna (11:38:59) , a trzecia była
Marlena Nowacka z Piasków
Wielkopolskich (11:40:17).
Maraton (42 kilometry)
najszybciej przebiegł Miłosz

Zagrają w I lidze
Beniaminek I ligi koszykarzy
– Górnik Trans.eu Wałbrzych
kontynuuje budowę zespołu,
który w sezonie 2018/2019 będzie rywalizował na zapleczu
ekstraklasy. Po zakontraktowaniu kapitana zespołu Rafała
Glapińskiego, Bartłomieja Ratajczaka i Damiana Durskiego,
wałbrzyski klub podpisał nowe
umowy z Hubertem Kruszczyńskim i Krzysztofem Spała.
(RED)

Nocny turniej
Zwycięzcy 30 Sudeckiej Setki.
Szcześniewski z Krakowa z
czasem 3:22:54, na drugim
miejscu był Paweł Białek ze
Świebodzic (3:31:35), a na
trzeciej pozycji uplasował się
Bartłomiej Wojsław z Marcinowic (3:42:57). Na tym
dystansie wśród pań pierwsza na mecie zameldowała
się Anna Heneczkowska z
Kamionek (4:20:34), drugie
miejsce zajęła Zofia Adamska
ze Złotnik (4:23:59), a trzecia
była Joanna Hoja z Wałbrzycha (4:24:30).
Klasyfikacje prowadzono
także na dystansie 72 km,
gdzie pierwsze miejsce zajął
Łukasz Dziądziak z Oławy z
czasem 7:14:27, drugie Andrzej Szczepański z Zielonej
Góry (7:14:55), natomiast
trzecie Cezary Budzeń z
Wrocławia (8:14:54). Z pań
pierwsza na tym dystansie
zameldowała się Ewa Majer
z Dobczyc (7:16:18), przed
Eweliną Majerską z Tychów
(9:24:19) i Magdaleną Woźną
z Zielonej Góry (9:56:46). Tuż

za podium, na czwartej pozycji uplasowała się boguszowianka Marzena Szczegielniak (11:06:05).
Szczegółowe wyniki jubileuszowej 30 Sudeckiej Setki
w różnych kategoriach dostępne są na stronie: http://
wyniki.datasport.pl/results2568/.
Ponadto z okazji 30. jubileuszowej Sudeckiej Setki
ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w
wieku od 6 do 16 lat pod hasłem „Sudecka 100 – oczyma
widza”. W konkursie wzięło
udział 62 młodych artystów
z Czarnego Boru, Wałbrzycha
i Boguszowa-Gorc. Nagrody i dyplomy zwycięzcom w
poszczególnych kategoriach
podczas otwarcia Sudeckiej
100 wręczały przewodnicząca
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska oraz
Monika Nieruchalska z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.
(RED)

Zapraszamy do uczestnictwa
w Nocnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. - Turniej
zostanie rozegrany na boisku
Orlik w Głuszycy przy ul. Dolnej 20 lipca – początek o godz.
19.00. Zapisy trwają do 13 lipca.
Prosimy o zgłaszanie się 10-osobowych drużyn składających się
z pełnoletnich zawodników w
siedzibie Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy. Kontakt telefoniczny pod numerem 74 84 56 334,
w. 14 – zachęcają organizatorzy.
(SJ)

5 Sudecka Żyleta
Trwają zapisy do 5 Maratonu
Pieszego Sudecka Żyleta. Tym
razem do pokonania będzie 68
km trasy wiodącej przez Góry
Sowie, Suche i Wałbrzyskie.
Maraton startuje 24 sierpnia o
godz. 19.00 z boiska sportowego przy ul. Dolnej w Głuszycy.
Tradycyjnie limit czasu nie został
określony. Limit uczestników to
400 osób. Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/Maraton-Pieszy-Sudecka-%C5%BByleta-1858787241022181/?_
rdc=1&_rdr.
(RED)

Kompletują skład
MKS Aqua-Zdrój Volleyball Team Wałbrzych kompletuje skład zespołu, który
będzie walczył o powrót do
I ligi. Trenerem zespołu pozostanie Janusz Bułkowski,
a pierwszymi zawodnikami
zakontraktowanymi na nowy
sezon są Adam Kącki i Paweł
Olszewski.
- Janusz Bułkowski w nadchodzących rozgrywkach nadal
będzie prowadził nasz zespół.
Jako zawodnik był multimedalistą mistrzostw Polski w siatkówce halowej i plażowej, a jako
szkoleniowiec zdobył ogromne doświadczenie w dwóch
najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce, prowadząc
Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała.
Najbliższy sezon będzie dla
trenera Bułkowskiego nowym
doświadczeniem na parkietach
II ligi i liczymy na sukces w postaci powrotu drużyny do I ligi.
Ma w tym pomóc nowy zawodnik, który w sezonie 2018/19

będzie reprezentować wałbrzyskie barwy. Prosto z KS Lechia
Tomaszów Mazowiecki, z którą
w minionych rozgrywkach zdobył srebrny medal I ligi, przybywa do Wałbrzycha Adam Kącki.
Nowy zawodnik gra na pozycji
przyjmującego i liczymy mocno
na jego wysokie zaangażowanie
oraz pozytywny wpływ na drużynę swoją dobrą postawą na
boisku. W najbliższym sezonie
barwy Aqua-Zdrój Volleyball
Team Wałbrzych reprezentował
będzie Paweł Olszewski, grający
na pozycji środkowego bloku.
Nowy-stary gracz do 2017 roku
bronił barw Victorii PWSZ, a w
minionym sezonie grał w KS Bielawianka Bester Bielawa. Oprócz
sportowych zalet ulubieńca
wałbrzyskiej publiczności, liczymy na jego ogromne doświadczenie oraz pozytywny wpływ
na drużynę – podkreślają działacze MKS Aqua-Zdrój Volleyball
Team Wałbrzych.

(RED)

Extreme MTB Chalenge
Extreme MTB Challenge,
który po raz pierwszy odbył
się w Głuszycy, śmiało można
uznać za jeden z najtrudniejszych ultramaratonów MTB w
Polsce. Zawodnicy zmierzyli
się z trasą liczącą 104 km trasy i 4000 m przewyższeń.
Zwyciężył Łukasz Klimaszewski z Wrocławia (Mitutoyo
AZS Wratislavia Wrocław), który ukończył wyścig z czasem
05:54:24. Drugi był Mikołaj Jur-

kowlaniec z Wrocławia, czas:
06:09:12, (IM Motion Specialized Skoda Gall – ICM), a trzeci
głuszyczanin, jeden z pomysłodawców wyścigu - Krzysztof
Paluszek, czas: 06:09:52 (Sklep
Rowerowy Bike Finger Wałbrzych). W kategorii rowerów
elektrycznych najszybszy był
wałbrzyszanin Piotr Starczukowski (Wałbrzych Mtb Team
Wrocław), czas: 05:51:29.
(SJ)
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USŁUGI
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(4) 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

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO
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

SKUP
aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

(4) DO WYNAJĘCIA POKOJE
DLA PRACOWNIKÓW. TEL. 693069-486.
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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

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

KUPIĘ
(6) 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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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
WAŁBRZYCH PIASKOWA GÓRA
WYNAJEM, 1 pokój 28m2 ,
2 piętro 950 zł /1-mc razem
z opłatami. tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-964
WAŁBRZYCH PODZAMCZE
WYNAJEM, 2 pokoje 48,50 m2
, 6 piętro 1500zł /1-mc razem
z opłatami. tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-960
WAŁBRZYCH, GAJ 59 m2, 3
pokoje , duży ogród 300 m2 ,
garaż. Teren ogrodzony. Cena
95 000 zł.Tel 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-866
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO,
2 pokoje 40,20 m2 , 2 piętro.
Cena 105 000 zł. tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-957
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO,
3 pokoje 82 m2 , wysoki parter.
Cena 163 000 zł. tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-930
WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIEŚCIE,
klimatyczne mieszkanie w

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

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

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

Sprzedam miód
z własnej pasieki
w słoikach 1 kg i 0,4 kg.
Większe ilości słoików

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

dostarczam do klienta.

www.duotravel.pl

Tel. 787 624 351.

e-mail: budowlane@duotravel.pl
pełnym rozkładzie, 3 pokoje 90
m2 , 2 piętro, ogrzewanie gazowe, Cena 135 000 zł. tel. do
kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-565
WAŁBRZYCH, PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje 34 m2 , 4
piętro, winda. Cena 125 000 zł.
tel. do kontaktu 792-549-757
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-959
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE,
3 pokoje, 67 m2 , 4 piętro, do
wprowadzenia. Cena 249 000
zł. tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem PAN-MS-956
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
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro,
40.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-895

Serdecznie zapraszam.
OKAZJA!!! MS-3527 Bezczynszowe mieszkanie z wyjściem na
ogród i garażem!!! 80m2 cena
239 tys. do negocjacji Tel. 883
334 486
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2pokoje po kapitalnym remonciecena 119 tys. tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Podzamcze po kapitalnym remoncie, 40m2, 2 pokoje,
cena 129 tys. Tel. 883 334 486
DS-3493 Poniatów- ul. Sadowa,
dom w zabudowie bliźniaczej
przeznaczony do remontu i rozbudowy, działka 2000m2, cena
189 tys. Tel. 883 334 486
MS-3485 Piaskowa Góra, kawalerka z widną kuchnią, 28m2, do
odświeżenia, cena 75 tys. Tel.
883 334 486

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

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

MS-3496 Piaskowa Góra 2 pokoje
29m2 po kapitalnym remoncie,
cena 119 tys. Tel. 883 334 486
MS-3536 Podzamcze, 48,5 m2,
2 pokoje, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486
DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.
DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB 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-3453 Biały Kamień, kawalerka
33m2, do remontu, cena 50 tys.
tel. 883 334 486
MS-3451 Biały Kamień, kawalerka
33m2, po remoncie, wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130
MS-3412 Podgórze, ul. Świdnicka
2 pokoje pow. 48m z ogrodem.
Cena 78 tys. zł. Tel. 793 111 130

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

UBEZPIECZENIA:

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

MS- 3259 Biały Kamień mieszkanie na pierwszym piętrze, pow.
33m ogrzewanie gazowe. Cena
85 tys. zł. Tel. 793 111 130
MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130
MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 98 tys. Tel.
883 334 481
MS-3519 Piaskowa Góra 3 pokoje
51m2, cena 149 tys. Tel. 793 111
130.

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”
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

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. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ulica Makuszyńskiego , 3
pokoje 4 piętro , pod klucz , cena
205 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Kasztelańska, 3 pokoje, 54
m2, po remoncie, cena 185 000,
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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SKUP AUT

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

ZA GOTÓWKĘ

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

na rynku od 1998 roku.

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
piętro, winda. Ogrzewanie w
czynszu, do remontu 124 000 zł
530-998-374

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
Do wynajęcia Osiedle Górnicze 3 pokoje, 47m2, 1 piętro,
po remoncie, 1000zł razem z
czynszem Tel 530-998-374
Podzamcze, 36m2, 3 piętro,
2 pokoje, blok z windą, niski
czynsz. Cena 99.000zł. 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
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 535311-265
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

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
Piaskowa Góra 34 m2 , 2 pokoje,
4 piętro z windą, niski czynsz,
ładne mieszkanie do wprowadzenia, 125 tys tel. 535-285-514
Świebodzice ogrzewanie w
czynszu, po remoncie, 3 pokoje,
52m2, 89tys do negocjacji 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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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 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 –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 – PODGÓRZE, mieszkanie
do wprowadzenia po remoncie, 39,2m2, 2 pokoje, kuchnia
,łazienka z wc oraz wanną,
ogrzewanie piecem CO na opał
stały, Cena: 75 000 zł (nr: 2482)
- (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

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 -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:
295 000 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

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 – 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
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 mieszkanie po remoncie, 33,2 m2, 1
pokój, jasna kuchnia, 2 piętro.
CENA: 68 000m2 (nr: 2470) (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

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

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

Kopalni).

Tel. 606 478 000
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

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

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 99
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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