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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

kredytok.pl

Odbudowa
po pożarze
czytaj na str. 8
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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Nie mów nikomu, co się dzieje w domu
Janusz
Bartkiewicz

Chociaż od wystąpienia premiera Mateusza
Morawieckiego na forum
Parlamentu Europejskiego
minęło już trochę czasu, w
dalszym ciągu nie mogę się
otrząsnąć z wrażenia, jakie
ono na mnie wywarło. Od
razu powiem, aby nie było
wątpliwości, że wrażenie to
było okropne. Oglądałem
je w całości w telewizji i widziałem, jak na nie zareagowali uczestnicy tego forum,
czyli przedstawiciele rządów
państw będących członkami
Unii Europejskiej. Nie będę
streszczał tego co się na
tej sali plenarnej działo, bo
każdy kto się tymi sprawami
interesuje na pewno doskonale wie. A ten, który ma to
w nosie i tak nie będzie wiedział, o co chodzi. Ograniczę
się więc tylko do jednej sprawy, która mną wstrząsnęła
najbardziej.

Od długiego czasu słyszę
z ust wielu bardziej i mniej
prominentnych osób, że
wredna Platforma Obywatelska bez przerwy donosi
na swój kraj, informując Unię
Europejską o tym, co się w
Polsce dzieje i co z polskim
prawem, a już szczególnie
z Konstytucją RP wyprawia
rządzące Prawo i Sprawiedliwość, a w zasadzie trzymający mocno (na razie)
rządowe i prezydenckie
cugle Jarosław Kaczyński.
W narracji polityków wykonujących szczegółowo jego
polecenia, takie donoszenie
jest świadectwem moralnej
i politycznej degrengolady i
świadczy o tym, jak nisko ludzie z PO upadli. Niżej już nie
można, bo donosicielstwo
obcym to rzecz najgorsza.
Zapewne to prawda, bo pamiętam rymowankę usłyszaną za moich pacholęcych lat
od mojej mamy (a było to
przecież w czasach głębokiego PRL-u), brzmiącą następująco: choćby cię smażono w smole, nie mów co
się dzieje w szkole. Jako moralna zasada powstał on w
czasach rozbiorowych, kiedy
polskie dzieci i nauczyciele

w sposób tajny sprzeciwiali
się narzuconemu Polakom
przez zaborców systemowi
szkolonego nauczania. Sens
tego wierszyka ma również
szersze znaczenie i zastosowanie, nakazujące, aby na
swoich nie donosić, nawet
pod przymusem fizycznym
i psychicznym. Inna, ale w
swym przekazie identyczna
rymowanka, powtarzana mi
wówczas wiele razy, brzmiała: nie mów nikomu, co się
dzieje w domu. Prezes Jarosław urodził się nie tylko w
tym samym co i ja roku, ale
na dodatek w tym samym
miesiącu, więc zapewne i on
rymowanki te słyszał i jest
być może nawet mocno do
nich przywiązany, co zresztą
tłumaczy, tak często wygłaszane przez jego wiernych
poddanych słów o donosicielstwie Platformy.
Rzecz w tym, że zarówno
sam prezes jak i jego poddani nie są w stanie przyjąć do
wiadomości, że naszą „szkołą
i domem” jest właśnie Unia
Europejska, do której nikt
nas kijem nie zaganiał. Sami
chcieliśmy do niej wstąpić, a
mogło to być zrealizowane
pod warunkiem przyjęcia
REKLAMA

STAROSTA WAŁBRZYSKI
INFORMACJA
STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 06 lipca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia projektu założenia ewidencji budynków i lokali
dla obrębów ewidencyjnych: Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło,
Różana, Rybnica Leśna, Unisław Śląski
jednostka ewidencyjna Mieroszów – obszar wiejski
zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej w/w projekt zamieszczone zostanie w prasie o zasięgu lokalnym, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
oraz na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
Zgodnie z przepisem art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach i czynnościach organu administracji publicznej może
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, jeżeli w postępowaniu bierze udział
więcej niż dwadzieścia stron (postępowanie w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla w/w obrębów ewidencyjnych objęło 910 stron).
Starosta Wałbrzyski
wz. Starosty
WICESTAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski

do stosowania i przestrzegania zasad ściśle określonych
w traktacie akcesyjnym, a
następnie w Traktacie Lizbońskim, który 2 grudnia
2009 roku został opublikowany w polskim Dzienniku
Ustaw i od tej chwili stał się
częścią systemu prawnego
obowiązującego w Polsce.
Traktat ten zakłada, że jego
zastosowanie ma pierwszeństwo nad prawem każdego z
państw będących członkiem
Unii. Zasada pierwszeństwa
dotyczy wszystkich aktów
wspólnotowych, które mają
moc wiążącą. W tym również i te, które nakładają
na państwa przestrzeganie
porządku konstytucyjnego
każdego z nich, albowiem
stanowią one część porządku prawnego całej Unii. Państwa członkowskie nie mogą
więc ustanawiać i stosować
przepisu krajowego, który
jest niezgodny z prawem
wspólnotowym, a nad przestrzeganiem tej zasady stoi
Trybunał
Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jeżeli zatem UE jest
naszym wspólnym domem,
w którym wszyscy musimy
kierować się takimi samymi
prawami, to podnoszenie
tego, że polski rząd łamie
podstawowe zasady praworządności, żadnym donosicielstwem nie jest, czego
prezes Jarosław i jego poddani zrozumieć nie może,
albo po prostu nie chce.
I teraz wyjaśnię o co mi
w tym wszystkim chodzi i
dlaczego byłem taki zażenowany słuchając premiera
Mateusza Morawieckiego,
który przemawiając na forum parlamentarnym UE dopuścił się nie tylko donosu,
ale też obrzydliwej kalumnii
dotyczącej sędziów Sądu
Najwyższego, którzy rzekomo w czasach stanu wojennego wydawali hańbiące
wyroki w stosunku do „towarzyszy broni” 13-letniego
wówczas Mateuszka, uczni a
szkoły podstawowej zapewne. Słów tych użył nie byle
chmyz bez wykształcenia,
tylko osoba pełniąca funkcje
premiera rządu RP, posiadająca wyższe wykształcenie
historyczne. Jeżeli taki ktoś,
w takim miejscu i przed takimi słuchaczami coś mówi,
to winien szczególnie ważyć na wypowiadane słowa,
albowiem wypowiedzenie
jakichkolwiek bredni na zawsze zostanie mu zapamiętane, jako ośmieszenie nie
tylko samego siebie, ale i
pełnionego urzędu. A tego
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POSZUKUJEMY OSÓB MŁODYCH
W WIEKU 15 – 29 LAT

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Młodzi skuteczni na rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0129/16

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• poradnictwo zawodowe
• stypendium szkoleniowe 6,65 zł za każdą godzinę szkolenia
• zwrot kosztów dojazdu dla uczestnika w trakcie szkolenia
• 5 – cio miesięczny staż ze stypendium stażowym 1350 zł
• badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu,
wsparcie Asystenta osoby niepełnosprawnej
• opłacenie składki ZUS w trakcie trwania szkolenia i stażu
Kryteria naboru:
• wiek 15-29
• osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo
• osoby nieuczące się lub nieszkolące się w trybie dziennym
• osoby mieszkające na terenie powiatów: wałbrzyski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, górowski
PROJEKT SKIEROWANY JEST RÓWNIEŻ DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 515 832 668
lub drogą elektroniczną: m.mlottek@biuroprojektu.eu
www.mlodziskuteczni.biuroprojektu.eu
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Mateusz Morawiecki dopuścił się świadomie, bo bzdury te, i im podobne, przed
przedstawicielami państw
członków UE powtarzał wielokrotnie. Ograniczę się tylko do Sądu Najwyższego i
powtórzę za ikoną polskiego
sądownictwa, byłym pierwszym prezesem tego sądu,
prof. Adamem Strzemboszem, że w czasie stanu wojennego zapadły tylko TRZY
(!!!) wyroki skazujące i zostały
one wydane przez sądu marynarki wojennej, a więc nie
odnoszące się na pewno do
„towarzyszy broni” małego
wówczas Mateuszka. Natomiast sędzia Iwulski, któremu obecna pierwsza prezes
Sądu Najwyższego powierzyła zastępstwo na czas
swej nieobecności w pracy
(urlop), w czasie stanu wojennego był członkiem składu sądowego orzekającego
w sprawie wspomnianych
„towarzyszy broni” tylko raz.
Sprawa dotyczyła czterech
członków KPN i wówczas sędzia Iwulski miał w sobie tyle
odwagi, że do wydanego
wyroku skazującego zgłosił
zdanie odrębne i wniósł o
ich uniewinnienie.
Opowiadając te kłamstwa, premier Morawiecki
postąpił niegodnie. Zresztą
popisał się brakiem pamięci,
bo widać zapomniał o prokuratorze stanu wojennego
Piotrowiczu, prokuratorze
Wassermanie i sędzim Kryże,
którzy w tamtych czasach
nie mieli siły bądź odwagi,
aby postąpić tak, jak postąpił
sędzia Iwulski. Zauważyłem
zresztą, że zarówno premier
Morawiecki jak i prezydent
Duda cierpią na pewną dziwną przypadłość, która obja-

wia się tym, że bardzo często
wygłaszając swoje wielce
hurrapatriotyczne i napuszone mowy, zapominają o
tym, co mówili wcześniej.
Niekiedy bardzo niedawno.
Nie mam już miejsca, więc
odniosę się tylko do ostatniego przypadku, kiedy tak
wspaniałe (i słusznie co do
osoby) peany wygłaszali
na temat naszej największej sportsmenki Ireny Szewińskiej, która według nich
(prawdziwie) swoimi wynikami i medali przynosiła chlubę
Polsce. Słuchając tego, nie
mogłem pozbyć się myśli, że
dobrze, iż ta wspaniała kobieta i sportsmenka tego nie
słyszy. Bo Ona te medale zdobywała w czasach PRL, a więc
mając na uwadze twierdzenia oby tych panów, że wówczas Polski nie było, wygląda
na to, iż chlubę tę przynosiła
Związkowi
Radzieckiemu.
Powtórzę to, co napisałem w
ubiegłym tygodniu. Chyba w
naszym kraju, niektórym się
mocno w głowie namieszało.
PS. A większość wspomnianych przez M. Morawieckiego jego ówczesnych
„towarzyszy broni” stoi
obecnie murem za obroną
polskiej konstytucji i polskiej
demokracji, a więc naprzeciwko premiera Mateusza.
Co zresztą na forum parlamentarnym UE wypomniano.
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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Nowie kierunki kształcenia od września 2018 r. Bezcenna pomoc

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Szczawnie - Zdroju to
jedyna szkoła ogólnodostępna, dla której organem
prowadzącym jest Powiat
Wałbrzyski. Szkoła bardziej
znana jest pod potoczną
nazwą „Ceramik”. Od września 2018r. w placówce rusza nowy kierunek kształcenia zawodowego – klasa
patronacka Wałbrzyskich
Zakładów Koksowniczych
Victoria – technik technologii chemicznej.
Młodzież, która podejmie
naukę na tym kierunku może
liczyć na zajęcia praktyczne
i praktyki zawodowe na terenie WZK Victoria, która po
zakończeniu edukacji stanie
się ich miejscem zatrudnienia.
Wałbrzyska Koksownia boryka się z problemami kadrowymi stąd pomysł na nawiązanie współpracy ze szkołami
celem pozyskania przyszłych
pracowników.
20 kwietnia 2018 roku
w obecności Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji
Narodowej, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, dyrekcja
szkoły i dyrekcja WZK Victoria

W imieniu Powiatu Wałbrzyskiego porozumienie z WZK Victoria
podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
podpisali list intencyjny w tej
sprawie.
Szkoła otwiera też swoje podwoje dla uczniów z
orzeczeniem o spektrum
autyzmu, w tym z Aspergerem. Dotychczas uczniowie
posiadający takie orzeczenie
mogli korzystać z edukacji w
swoim regionie na poziomie

szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Kontynuację edukacji
na IV etapie należało podjąć
albo w szkole ogólnodostępnej albo we Wrocławiu, czy
innych powiatach. Od września tego roku uczniowie z
Powiatu Wałbrzyskiego nie
będą musieli opuszczać rodzinnego domu aby dalej się

uczyć. Szkoła uruchamia dwa
kierunki specjalne : technik
informatyk i technik ochrony
środowiska. Oddział klasowy
będzie liczył maksymalnie
4 osoby. Zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy będą
wspierać młodych ludzi w
szkole i podczas zajęć dodatkowych.
- To ogromna szansa i
dla szkoły i dla młodzieży –
mówi Przewodnicząca Komisji Oświaty, Promocji i Spraw
Społecznych Rady Powiatu Wałbrzyskiego- Grażyna
Owczarek.- Dobro tej szkoły
zawsze leżało mi na sercu.
Od początku kadencji próbowałam zainteresować kolejnych dyrektorów placówki
aby podjęli działania, które
nadadzą szkole nowe życie.
Dopiero pod kierownictwem
Pani Jolanty Ozimek szkołą
zaczęła kroczyć w dobrym
kierunku co gwarantuje nabór i utrzymanie miejsc pracy
nauczycieli.
Zachęcamy wszystkich do
zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły http://www.
ceramik-szczawno.pl/dla-kandydatow/charakterystyka-profili/

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dla której organem prowadzącym jest
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oferuje rodzicom i dzieciom wszechstronną pomoc:
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
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia - podkreśla
dyrektor poradni Regina Marciniak.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych; tel. 74 846 05 63, e-mail:
sekretariat@pppp.walbrzych.pl; punkt diagnostyczno-konsultacyjny – tel. 518-787-916.
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Sukcesy Sylwii
Mieszkanka
powiatu
wałbrzyskiego - Sylwia
Parfieńczyk z Boguszowa Gorc, odnosi kolejne sukcesy w bikini fitness na arenie
krajowej i między narodowej.
Sylwia Parfieńczyk w tym
roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Bikini Model
w Federacji NABBA/WFF i
reprezentowała nasz kraj
na najważniejszych imprezach
międzynarodowych.
W mistrzostwach świata,
które odbyły się w Toskanii, debiutująca w imprezie
tej rangi mieszkanka Boguszowa-Gorc, znalazła się w
najlepszej dziesiątce, a rywalizowała z 25 najlepszymi zawodniczkami z całego
świata. Jeszcze większym
sukcesem zakończył się jej
udział w mistrzostwach Europy w Bayreuth w Niemczech, gdzie zdobyła brązowy medal w kategorii bikini
junior.
Starosta Wałbrzyski Jacek
Cichura oraz członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Mirosław Potapowicz gościli
Sylwię Parfieńczyk oraz jej
trenera personalnego Pawła

KREDYTY BANKOWE
- GOTÓWKOWE
- MIESZKANIOWE
- SAMOCHODOWE
- KONSOLIDACYJNE

POŻYCZKI POZABANKOWE
- DŁUGOTERMINOWE

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Sylwia Parfieńczyk i Paweł Kruczkowski z Jackiem Cichurą
i Mirosławem Potapowiczem.
Kruczkowskiego przed wyjazdem na międzynarodowe
zawody.
- Osiągnięty sukces jest nie
tylko potwierdzeniem Pani
ogromnego talentu, umiejętności i klasy sportowej lecz
nade wszystko świadectwem
siły charakteru, waleczności
i odporności psychicznej.

SPRZEDAŻ - KUPNO - ZAMIANA

Trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy! - powiedział podczas
spotkania starosta Jacek Cichura.
Sylwia Parfieńczyk jest studentką drugiego roku na wydziale logistyki Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Wałbrzychu.
(RED)

FINANSOWANIE DLA FIRM
tel. 793 793 005, 531 483 291
Czynne od 9.00 do 16.00
Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 2/2
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Zagraniczny debiut pisarki z Wałbrzycha
Grażyna Górnicka urodziła się na wałbrzyskim
Podzamczu. Uczęszczając
do tamtejszej Publicznej
Szkoły
Podstawowej nr
21 odkryła swoją pasję do
książek. W I Liceum Ogólnokształcącym po raz pierwszy zetknęła się z językiem
hiszpańskim. To była miłość
od pierwszego wyjrzenia,

która zaowocowała przeprowadzką do Wrocławia,
by na tam studiować Filologię Hiszpańską i uczyć w
okolicznych szkołach językowych.
Po latach Grażyna Górnicka przeniosła się do Hiszpanii,
dokładniej mówiąc do Katalonii. Na jednym z tamtejszych
uniwersytetów zrobiła dok-

torat. W międzyczasie zaczęła
pisać książki i publikować je
w Polsce. Pierwsza książeczka
zatytułowana „Mieszko i przyjaciele”, to zbiór rymowanek,
których bohaterami są dość
pechowi rycerze, mało groźny smok i bardzo niesforny
rumak. Autorka opatrzyła je
własnymi oryginalnymi wycinankowymi ilustracjami. Dru-

ga książka „Wstydliwa sprawa”, to nowela przygodowa,
której zabawna i zaskakująca
akcja rozgrywa się w Polsce,
Katalonii i Egipcie. Polska turystka staje do walki z egipską
mafią o tajemniczą skrzynię.
Obie książki, choć tak od siebie rożne, mają jeden wspólny mianownik - ich akcja
toczy się na Dolnym Śląsku.
REKLAMA

Grażyna Górnicka
Pisanie to sposób pani Grażyny, by nawet mieszkając dwa
tysiące kilometrów od domu,
móc myślami codziennie
do niego wracać. Obecnie
autorka kończy prace nad
hiszpańską wersją „Wstydliwej sprawy”. Ta ukaże się na
rynku już tego lata. - Z całego
serca gratulujemy i życzymy

pani Grażynie, by Hiszpanie
przyjęli ją równie gorąco jak
Polacy. A wszystkich tych,
którzy jeszcze nie czytali
dzieł pani Grażyny Górnickiej
zapraszamy do księgarni tradycyjnych lub internetowych
– zachęcają wałbrzyscy przyjaciele pisarki.
(RED)

Początek wakacji
na Podzamczu
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Sółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu, tradycyjnie już
przygotował bogatą ofertę
zajęć na okres letni.
Ich początek to zabawy i
zajęcia edukacyjne pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.
Zorganizowano
spotkanie
z przedstawicielkami Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wałbrzychu. Omówiono
zasady bezpiecznego wędrowania, przestrzegania higieny
osobistej oraz problematykę
różnego rodzaju uzależnień.
Dzieci uprzedzone zostały o
zagrożeniach spowodowanych kontaktem z barszczem
Sosnowskiego, ukąszeniem
przez żmije oraz wskazano
na sposoby obrony przed
kleszczami. Z kolei podczas
spotkania z funkcjonariuszką policji mówiono m.in. o

bezpiecznym korzystaniu z
internetu, ze szczególnym
uwzględnieniem portali społecznościowych. Na terenie
OSK goszczono strażaków,
którzy zademonstrowali działanie sprzętu ratowniczego.
Zorganizowano wycieczkę
na lotnisko w Świebodzicach,
podczas której zapoznano
uczestników z różnymi modelami szybowców, a w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa
w Jaworzynie Śląskiej dzieci
poznały zabytkowy tabor kolejowy, np. stare lokomotywy
oraz parowe walce drogowe.
Prace wykonane podczas
zajęć plastycznych, będą brały
udział w konkursie „Bezpieczne i aktywne wakacje” oraz
„Kolorowe osiedle”. Rozegrano turniej bilardowy oraz multimedialne rozgrywki piłkarskie na konsoli Xbox. Atrakcji
nie zabraknie też w kolejnych
wakacyjnych dniach.

Uczestnicy wakacji z OSK na lotnisku w Świebodzicach.

(BAS)
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Mundialowe refleksje kibica
Stanisław
Michalik

Każda władza traci masę
czasu i pieniędzy, by wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie jest w stanie
spełnić swoich obietnic
wyborczych. Zdecydowanie łatwiej jest formułować
różnego rodzaju projekty na
poprawę gospodarki i finansów państwa, a w dalszej
kolejności warunków życiowych społeczeństwa, jeśli
się jest w opozycji. Znacznie
gorzej, gdy się jest u władzy
i trzeba swoje wcześniejsze
pomysły realizować. Wtedy
jest tylko jeden sposób ratowania autorytetu, trzeba
znaleźć jak najwięcej przekonywujących argumentów
uzasadniających odstąpienie od obiecanek. Oczywiście – pod ręką jest w każdej
sytuacji jeden generalny
sprawca wszystkiego zła –
poprzednia władza. Dla PiS-

-u jest nim budząca odrazę
i zgorszenie – Platforma
Obywatelska. To ona spowodowała, że waloryzacja
rent i emerytur w kolejnym
roku w większości przypadków nie przekroczyła kosztów drukowania przez ZUS
arkuszy waloryzacyjnych i
rozesłania ich po kraju. Ważnym jest, że każdy otrzymuje bumagę rewaloryzacyjną, potwierdzającą wzrost
renty lub emerytury o parę
złotych i ma co poczytać
wieczorami, zamiast oglądać wiadomości „Jedynki”,
czego zresztą nie można
uważać za wielką stratę.
Oczywiście, to tylko jeden z
przykładów niezrealizowanych obietnic przedwyborczych PiS-u.
Najlepiej w sprytny sposób odwrócić uwagę „ciemnej masy” od zajmowania
się polityką (używam tutaj
epitetu znanego z wypowiedzi byłego posła, a obecnie Prezesa TVP, Jacka Kurskiego). A tym sposobem są
igrzyska. Zjawisko znane z
czasów rzymskich. Dziś nie
tylko powszechnie stoso-

REKLAMA

PRACA W NIEMCZECH

wane, ale skutkiem współczesnego rozwoju techniki,
można by rzec - globalne.
Właśnie je mamy. Igrzyska piłkarskie - Mundial
2018. Od paru miesięcy Polska żyje coraz intensywniej
tym wydarzeniem, zwłaszcza że ma ono miejsce w bliskiej ustrojowo PiS-owskiej
władzy - putinowskiej Rosji.
Prezes TVP, Jacek Kurski,
ogłosił rzecz, która podniosła na duchu przeciętnego
kibica piłki nożnej: wszystkie mecze Mundial 2018
można będzie oglądać w
TVP 1. Skutkiem tego telewizja Kurskiego zyska po raz
pierwszy od wyborów niespotykany dotąd wskaźnik
oglądalności, uzasadniający
kolosalne wydatki obciążające budżet państwa.
To co wydawało się rzeczą absolutnie normalną
w PRL-u, dziś uważane jest
za sukces nowej władzy. I
trudno się nie dziwić, skoro
PiS i jego telewizja pachną
PRL-em w każdym calu. Jeśli
polscy telewidzowie uciekają masowo od upolitycznionej „jedynki”, to teraz poREKLAMA

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

wrócą hurmem, bo Mundial,
to rzecz święta.
Interesowały nas nie tylko rosyjskie miasta, gdzie
pobudowano wielkie stadiony, na których rozgrywać
się będą mecze, ale przede
wszystkim to, jak wypadnie
Polska, czy nie powtórzy się
blamaż naszej piłki z czasów
PO, bo przecież mamy teraz
„dobrą zmianę”, a to oznacza, że jesteśmy umotywowani bronić dobrej opinii
Polski na świecie jak nigdy
dotąd. I dlatego Mundial
będziemy oglądać w pisowskiej TVP.
Na Euro liczy się tylko
zwycięstwo. W każdym meczu walczymy o godność
Polski i Polaków. Nie ma nic
ważniejszego niż gole.
Tak nas wszystkich wychowują od lat rodzice i
nauczyciele, masowe środki
przekazu, a nawet księża na
kazaniach. To sprawa wagi
państwowej. Każdy mecz
to okazja pokazania naszej
waleczności, a zwycięstwo
z Ruskimi lub Niemcami, to
nieomal sprawa życia lub
śmierci. Bóg, honor i Ojczyzna, to hasło przewodnie
każdego reprezentanta Polski. Awantury przed mistrzostwami Europy, które miały
miejsce w Polsce i na Ukrainie o godło Polski na koszulkach, o stroje biało-czerwone, o logo mistrzostw, o
tym kto ma zaśpiewać hymn
państwowy, tym razem były
poza nami. Niestety dziś decydują o tym Ruscy, ale musimy być czujni, zwłaszcza
teraz, gdy nasz patriotyzm
został tak dotkliwie znieważony w czasach PO, kiedy to
byliśmy kondominium Rosji
i Niemiec.
Wniwecz poszły pompatyczne akcje patriotyczno
- propagandowe w całym
kraju nawoływania i okrzyki
bojowe, wzmacniające wiarę, że jesteśmy silni i zwarci,
że nasi piłkarze będą walczyć o honor ojczyzny, że
nie zwiodą, a Nawałka podobnie jak z Francji wróci do
kraju z triumfem, przynajmniej wychodząc z grupy w
rosyjskim Mundialu.
Choć chłopaki na tych
mistrzostwach w Rosji walczyli „gryząc trawę” ze zmęczenia, nie potrafili „wybić
się ponad przeciętność”.
Wyczerpani, słaniający się
na nogach, poobijani, trwali

OPIEKUN SENIORÓW

12 000 PLN
W DWA MIESIĄCE*
*SZCZEGÓŁY NA WWW.PROMEDICA24.PL

BEZPŁATNY KURS NIEMIECKIEGO
I GWARANTOWANA PRACA
TEL. 509 892 436
TEL. 789 218 008

do końca, tym jednak niczego nie udowodnili, bo mecze skończyły się przegraną
z Senegalem i Kolumbią.
Dobrze, że udało im się uratować honor w ostatnim
meczu z Japonią, ale to już
było jak musztarda po obiedzie. Dwa mecze przegrane
przekreśliły szansę na wyjście z grupy i dalsze mecze
w Mundialu. Nie udało się
wskrzesić
legendarnych
sukcesów z czasów Kazimierza Górskiego czy Antoniego Piechniczka.
No i dobrze myślę sobie,
lepsze to, że chłopaki „polegli” na boisku piłkarskim,
a nie na prawdziwym polu
bitwy. Nie potrzeba dziś
ani Grunwaldu, ani Olszynki Grochowskiej, ani Somosierry. Dąbrowski dawno
już przywędrował z ziemi
włoskiej do Polski. A nasze
nadzieje, że już nie Dąbrowski, ale przynajmniej Nawałka powróci z rosyjskiej ziemi
do Polski z ręką na sercu i
medalem obojętnie jakiego kruszcu, spłonęły na panewce. Potwierdziły tylko,
że mamy wreszcie „dobrą
zmianę”, ale tylko w propagandowej drętwej mowie
sprawozdawców
sportowych, a nie w rzeczywistości. Niestety, dotyczy to nie
tylko piłki nożnej.
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.

Pamiętają
o Wołyniu
Stowarzyszenie Kresowianie
oraz Prawo i Sprawiedliwość
zapraszają na uroczystości
związane w 75-tą Rocznicę
Rzezi Wołyńskiej. Uroczystości odbędą się w Starych Bogaczowicach 15 lipca 2018 r.
Przebieg uroczystości: godz.
15.00 uroczysta msza święta w
kościele parafialnym w Starych
Bogaczowicach z asystą wojskową; ok. godz. 16.00 przejście
w asyście wojskowej pod Obelisk Kresowy; przemówienia
okolicznościowe zaproszonych
gości honorowych i składanie
kwiatów; ok. godz. 16.30 poczęstunek kresowy pod namiotami.
(RED)

Recepta
dla Starszaków
Podwórkowa Akademia Seniora - Recepta dla Starszaków w wałbrzyskiej dzielnicy
Sobięcin za nami. Organizatorzy zaaplikowali 3 „pigułki”:
koncert wałbrzyskich filharmoników, zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy oraz warsztaty dotyczące bezpieczeństwa. Na zakończenie „Starszacy” otrzymali kasetki na leki
oraz magnesy z przydatnymi
numerami telefonów. Na kolejne spotkanie w ramach akademii seniora Stowarzyszenie
Lepszy Wałbrzych zaprasza 25
sierpnia w wałbrzyskim Śródmieściu. Projekty realizowane
są w ramach konkursu ofert
dla organizacji pozarządowych,
który zorganizowało Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Utzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
(MG)
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Konstytucja dla nauki, czyli reforma inna niż wszystkie
Beata
Żołnieruk

W ubiegłym tygodniu
Sejm przyjął ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
tzw. Ustawę 2.0. Z tej okazji 9
lipca zorganizowałam w siedzibie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
konferencję prasową, w której udział wzięli rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Piotr
Jurek oraz poseł na Sejm RP
Wojciech Murdzek. Spotkanie
miało charakter informacyjny.
Zresztą, jak stwierdził na samym początku poseł Wojciech
Murdzek, ważne jest dla nas
to, aby przekaz dotarł przede
wszystkim do studentów oraz
pracowników uczelni. Nie

ukrywam, że organizacja tej
konferencji na terenie uczelni w tym miejscu jeszcze raz dziękuję rektorowi za możliwość
jej zorganizowania - miała
dla mnie ogromne znaczenie.
Doprowadziłam bowiem do
konfrontacji przedstawiciela
ustawodawcy z podmiotem,
któremu przyjdzie się zmierzyć w przyszłości z nowymi
przepisami. A że ostatnio
mieliśmy okazję słyszeć szereg opinii dotyczących „Konstytucji dla nauki”, to proszę
mi uwierzyć, że usłyszeć z ust
rektora, że ta ustawa to dobra
zmiana, dająca możliwość rozwoju szkolnictwa wyższego,
było dla mnie bezcennym źródłem informacji.
Jak Państwo zapewne wiecie, „Konstytucja dla nauki” to
całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada
duże zmiany, m.in. w działaniu
uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Niewątpliwie

istotne jest to – a ten wątek
poruszył również rektor PWSZ
prof. Piotr Jurek - że ustawa
ma zastąpić cztery dotychczas
obowiązujące ustawy tj. prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach
i tytule naukowym, a także
ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Zatem - jak
widać - zmniejsza o ponad połowę liczbę rozporządzeń, redukuje o blisko połowę wolumen przepisów ustawowych,
porządkuje i ujednolica prawo
o systemie nauki i szkolnictwa
wyższego oraz ogranicza regulacje prawne o charakterze
ustawowym do najważniejszych kwestii systemowych.
„Konstytucję dla nauki”
poparły liczne gremia. Za reformą opowiedzieli się między
innymi: Rada Główna Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament Studentów

Od lewej: prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, poseł na Sejm RP Wojciech
Murdzek i Beata Żołnieruk.
RP. Ustawę popierają także
przedstawiciele zawodowych,
regionalnych i artystycznych
uczelni, a także organizacje
studenckie i pracodawców
m.in.: Konferencja Rektorów
Publicznych Szkół Zawodowych, Sieć Małych i Średnich
Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów

Uczelni Artystycznych, Regionalna Konferencja Rektorów
Uczelni Akademickich, Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Związek Pracodawców Krajowej Organizacji Innowatorów
Przemysłu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Listy
popierające reformę można
znaleźć na stronie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-reformie#poparcie

Zmienić ma się również
model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnie będą mogły swobodniej
decydować, na co konkretnie
przeznaczą otrzymane środki.
Pieniądze będą kierowane do
uczelni, a nie – jak dotąd – do
ich jednostek organizacyjnych
(np. wydziałów). Bez wątpienia, ustawa zwiększy wagę
uczelni zawodowych, wśród
nich Państwowych Wyższych
Szkół Zawodowych, będących
troską wielu samorządowców.
Ustawą zajmie się teraz Senat RP. Zgodnie z propozycją
resortu nauki, ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 r.
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
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Nie nudzą się
Prawie
siedemdziesięcioro dzieci z Głuszycy
uczestniczyło w zajęciach
wakacyjnych
organizowanych przez głuszyckie
centrum kultury i świetlice
wiejskie.
Wycieczki do ciekawych
miejsc, poznawanie gminnych atrakcji turystycznych,
gry i zabawy integracyjne i
sportowe, warsztaty plastyczne, karaoke, wyjścia na basen
i przede wszystkim świetna,
pełna radości atmosfera towarzyszyły pierwszym dniom
wakacji wspólnie spędzonych z instruktorami świetlic

wiejskich i Centrum Kultury
w Głuszycy. - Zajęcia zostały
dofinansowane przez Gminę Głuszyca, za co w imieniu
wszystkich dzieci i opiekunów serdecznie dziękujemy
– podkreślają organizatorzy
letniego wypoczynku.
Oprócz wycieczek na Kamyki i głuszyckie stawy dzieci
odwiedziły Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, poszukiwały krasnali na wrocławskim
Rynku oraz bawiły się w poszukiwaczy złota podczas
wizyty w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Zorganizowano
także wyjazd do Parku Bajek

w Karpaczu, Zamku Legend
Śląskich w Pławnej, w Parku Zdrojowym w Polanicy
Zdrój oraz piesze wycieczki
do Harendy i Osówki. - To
był bardzo udany początek
wakacji, o czym świadczą
uśmiechnięte, pogodne twarze dzieci. Podziękowania
za kreatywność i pozytywną
energię dla opiekunek - Doroty Link-Niedzielskiej, Klaudii
Chętkowskiej, Marzeny Nygi,
Joanny Burchardt, Danuty
Jabłońskiej, Beaty Żytkiewicz
– dodają organizatorzy głuszyckich wakacji.
(SJ)

Do Głuszycy na basen

Działki
na sprzedaż
Na stronie internetowej
gluszyca.pl opublikowany
został wykaz atrakcyjnych
działek budowlanych na
sprzedaż w Kolcach w
Gminie Głuszyca, przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną. Przetargi zostaną
przeprowadzone w dniu 7
sierpnia 2018 roku (wtorek),
w godz. 9:00 – 12:30 w sali
konferencyjnej – pokój nr 11
budynku Urzędu Miejskiego
w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
(RED)

Bez prądu
Ze względu na konieczność
przeprowadzenia
prac modernizacyjnych na
sieci elektroenergetycznej,
energia elektryczna wyłączona będzie w Głuszycy
na ulicach: Częstochowskiej, Dolnej, Grunwaldzkiej
i Leśnej. Wyłączenie nastąpi
12 lipca w godzinach 8.00 –
18.00 oraz 13 lipca w godzinach 8.00 – 16.00.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich
- Specjalizujemy się w
dobieraniu najtańszych oraz
najkorzystniejszych zakresowo wariantów ubezpieczenia, zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Poza tym mamy
bogatą ofertę:
• ubezpieczenia komunikacyjne, w tym ubezpieczenia OC, AC, ZK, Assistance,
szyb, bagażu;
• ubezpieczenia mieszkania,
domu i domów w budowie,
również pod cesje dla banków;
• ubezpieczenia firm.
• ubezpieczenia OC działalności podmiotów gospodarczych – firm, przedsiębiorstw;
• ubezpieczenia OC zawodowe;
• ubezpieczenia turystyczne;
• ubezpieczenia NNW;
• ubezpieczenia na życie
grupowe i indywidualne
• oraz wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura: w poniedziałki w godzinach 10.0016.00; a od wtorku do piątku
w godzinach 8.00-14.00 lub
do kontaktu telefonicznego
pod numerem: 660 494 473

Wałbrzychu. W pobliżu basenu znajduje się przystanek
autobusowy linii nr 5 przy ul.
Grunwaldzkiej 26. Więcej informacji udzielają pracownicy Centrum Kultury – MBP w
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca, tel. 74 84 56
334 wew. 15.
- A od 11 lipca zapraszamy
do skorzystania z wypoczynku na nowym głuszyckim
obiekcie sportowym. Kryta pływalnia Delfinek przy
Szkole Podstawowej nr 3 w
Głuszycy czynna jest w okresie wakacyjnym od środy do
piątku w godz. od 15.00 do
21.00, a w soboty i w niedziele
w godz. od 11.00 do 17.00. W
obiekcie znajdują się: basen,
sauna, jacuzzi, strefa dla najmłodszych. Serdecznie zapraszam! – zachęca Roman Głód,
burmistrz Głuszycy.
(SJ)

(RED)

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Głuszyca aktywnie spędzają wolny czas.

5 lipca 2018 r. odbyło się
uroczyste otwarcie nowej
Agencji Ubezpieczeniowej
PZU SA/PZU Życie SA w Głuszycy. – Zapraszam wszystkich, którzy poszukują
ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz na
życie – podkreśla właściciel
agencji Janusz Niwiński.
- Podczas uroczystego
otwarcia Agencji Ubezpieczeniowej PZU przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy,
przecięcia wstęgi dokonali
zastępca burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański, dyrektor
sprzedaży PZU Maciej Konieczny oraz kierownik sprzedaży PZU Grzegorz Rutkowski. W otwarciu brali udział
także pracownicy PZU, agenci, klienci oraz przedsiębiorcy.
Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i wsparcie
w otwarciu biura – podkreśla
Janusz Niwiński.
Agencja Ubezpieczeniowa PZU w Głuszycy znajduje
się przy ul. Bohaterów Getta 8 - jest widoczna i dobrze
oznakowana, a w pobliżu są
przystanki komunikacji miejskiej oraz miejsca do zaparkowania samochodu.

Wielbiciele
kąpieli
wodnych i pływania, bez
względu na pogodę, mogą
wybrać się do Głuszycy. To
jedyna gmina w powiecie
wałbrzyskim, która ma dwa
baseny: otwarty i kryty!
W upalne, wakacyjne dni
włodarze Głuszycy zapraszają do skorzystania z oferty
obiektu kąpielowego przy ul.
Dolnej w Głuszycy. Odkryty
basen – jedyny w powiecie
wałbrzyskim – czynny jest
w lipcu i w sierpniu w godz.
10.00 – 18.00. Kompleks składa się z trzech niecek: duży
basen, średni basen oraz brodzik. Na terenie obiektu znajduje się także boisko sportowe do gry w siatkówkę oraz
punkt gastronomiczny. Nad
bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w

- Zapraszam do naszego biura przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy –
mówi Janusz Niwiński, właściciel Agencji Ubezpieczeniowej PZU.
– dodaje Janusz Niwiński,
właściciel Agencji Ubezpieczeniowej PZU przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy.

Informacje o PZU
Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest
jedną z największych instytucji finansowych w Polsce,
a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU
sięgają 1803 roku, kiedy
powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo
ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej

tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we
wszystkich najważniejszych
dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.
Grupa PZU oferuje swoim
klientom najszerszą gamę
produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W
ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej,
obejmującej ubezpieczenia
majątkowe, ubezpieczenia
na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci
Grupy PZU mają do wyboru

REKLAMA

Agencja Ubezpieczeniowa PZU
w Głuszycy
OFERUJE:
• ubezpieczenia komunikacyjne, w tym
ubezpieczenia OC, AC, ZK, Assistance, szyb,
bagażu;
• ubezpieczenia mieszkania, domu i domów
w budowie, również pod cesje dla banków;
• ubezpieczenia ﬁrm.
• ubezpieczenia OC działalności podmiotów
gospodarczych – ﬁrm, przedsiębiorstw;
• ubezpieczenia OC zawodowe;
• ubezpieczenia turystyczne;
• ubezpieczenia NNW;
• ubezpieczenia na życie grupowe i indywidualne
• oraz wiele innych.
Zapraszamy do biura
przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy:
- w poniedziałek w godz. 10.00-16.00
- od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Tel. 660 494 473

blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. PZU konsekwentnie
dąży do coraz pełniejszego
zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz
stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU
należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma

najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie
pochodzenie, silną pozycję
finansową oraz łatwy dostęp
do agentów i oddziałów firmy. Czołowa pozycja Grupy
PZU na polskim rynku usług
ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie
w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.
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Odbudowa po pożarze
230 metrów sześciennych, czyli ponad 500 ton - taką ilością betonu 6 lipca 2018 roku zalany
został strop nad parterem Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju. Po trwających
cztery miesiące pracach zabezpieczających i wstępnych robotach ogólnobudowlanych,
to jeden z najważniejszych etapów, trwającej po pożarze odbudowy kluczowego obiektu
dla uzdrowiska i miasta Szczawna-Zdroju.
Beton zalał kilometry stalowego zbrojenia stropu oraz
kapsułę czasu przygotowaną
przez burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka
oraz prezesa spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Pawła
Skrzywanka.
- Dzięki wielkiej determinacji władz miasta i uzdro-

wiska odbudowa ma szybkie
tempo, zabezpieczono, pochodzące głównie z polisy
ubezpieczeniowej, środki finansowe na jej prowadzenie.
Odbudowa Zakładu Przyrodoleczniczego to największe
powojenne przedsięwzięcie
budowlane w mieście. Wszyscy czekamy na chwilę, w któ-

rej opis obiektu sprzed pożaru będzie znowu aktualny
– podkreśla burmistrz Marek
Fedoruk.
Poprzedniczką
dzisiejszego obiektu były wybudowane w roku 1901 okazałe
Łazienki Luizy (Luisenbad),
w stylu niemieckiej secesji.
Ten wystawiony według proREKLAMA

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadal dysponuje środkami
finansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły
18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET). Osoby te skorzystać mogą z:
a) możliwości zdobycia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez:
• przyznanie bonu szkoleniowego – wsparcie udzielane jest do kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania (obecnie jest to kwota 4.622,84 zł),
• wnioskowanie o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego do kwoty:
- 8.000,00 zł – jeżeli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy, który wyrazi gotowość jej zatrudnienia po sfinansowanej przez Urząd usłudze
szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pracodawcy,
- 5.000,00 zł – w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub
rozważa samozatrudnienie, a zakres pomocy wiąże się ze zdobyciem kwalifikacji w zawodach deficytowych zgodnie z barometrem zawodów na rok 2018 (www.barometrzawodow.pl),
b) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Od początku roku zaktywizowano ponad 153 osoby, w tym:
1) 85 bezrobotnych zdobywających doświadczenie zawodowe odbywając staż,
2) 22 bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,
3) 1 bezrobotnego, któremu wypłacono bon na zasiedlenie,
4) 37 bezrobotnych, którzy skorzystali z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,
5) 6 bezrobotnych zatrudnionych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
6) 2 bezrobotnych, którzy otrzymali bon szkoleniowy.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń (pok. 10; nr tel. 74/8407380)
oraz Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 105; nr tel. 74/8407381). Ponadto wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
www.walbrzych.praca.gov.pl

jektu berlińskiego architekta
Heino Schmiedena budynek
fascynował już swoim wyglądem zewnętrznym, rzadkim bogactwem oryginalnej
kolorystyki i formy. Łazienki
wyposażone były w najnowocześniejsze w tym okresie urządzenia do zabiegów
leczniczych. Wobec zwiększającej się popularności
Szczawna-Zdroju, wówczas
Bad Salzbrunn, jako miejscowości kuracyjnej, podjęto w
latach 30. XX wieku decyzję
o udostępnieniu bardziej
przestronnego Zakładu Przyrodoleczniczego. Przebudowano więc i powiększono
Luisenbad, zmieniono całkowicie jego elewację na surowy, kojarzący się z grecką
świątynią gmach i oddano do
użytkowania w roku 1939. Na
frontowej ścianie znajdują się
tablice poświęcone znanym
osobom przebywającym w

Strop nad parterem Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju
został zalany betonem.
Szczawnie w XIX i na początku XX wieku. Na jednej z nich
widnieją nazwiska polskich
gości uzdrowiska w latach
1820-1901. Druga poświęcona została pierwszemu lekarzowi zdrojowemu Samuelowi Augustowi Zemplinowi.
Warto zobaczyć wnętrze łazienek z ich eleganckim, klasycyzującym
wystrojem.
Dekoracje sztukatorskie na
ścianach korytarzy przedstawiają sceny mitologiczne,
które są kopiami fragmentów

fryzu partenońskiego, można też podziwiać metalowe
odlewy z motywami mitologicznymi autorstwa słynnego
śląskiego malarza przełomu
XIX i XX wieku – Johannesa
Maximiliana Avenariusa. Ciekawostką jest, że ze starych
Łazienek Luizy zachowała się,
i służy kuracjuszom w gabinecie zabiegowym na parterze,
miedziana wanna, w której
kąpieli zażywała ponoć…
sama księżna Daisy!
(AG)

Miłośnicy dla niepodległej
Projekt Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju został dofinansowany
przez program dotacyjny
„Niepodległa 2018”.
W ramach obchodów
100-lecia odzyskania Niepodległości
Towarzystwo
Miłośników Szczawna-Zdroju
przystąpiło do programu dotacyjnego „Niepodległa 2018”.
Biuro Programu Niepodległa
jest państwową instytucją
kultury, utworzoną na mocy
zarządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Jak
głosi informacja na oficjalnej
stronie Niepodległa 2018: celem strategicznym programu
jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie
świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę
odgrywa pamięć regionalna
związana z różnymi drogami
poszczególnych dzielnic kraju
prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach

programu zadania powinny
wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości
wpisane w polską tradycję
państwową i narodową –
wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw
człowieka. Program wspiera
inicjatywy, których realizacja
przyczyni się do: budowy pamięci zbiorowej Polaków, w
której istotne miejsce mają
doświadczenia regionalne i
lokalne; upowszechnienia w
wymiarze ponadregionalnym
zróżnicowanych
doświadczeń związanych z procesem
odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego;
upowszechniania wiedzy o
wydarzeniach związanych z
odzyskaniem niepodległości
na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze
edukacyjnym.
Do programu dotacyjnego „Niepodległa 2018” nadesłano z całej Polski 2516
wniosków, spośród których
dofinansowanie otrzymało jedynie 218 projektów. W ogło-

szeniu wyników naboru czytamy, że: „ze względu na dużą
liczbę złożonych wniosków,
zgodnie z par. 10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor
Biura Programu Niepodległa
podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego
do otrzymania dotacji”.
- Jest nam zatem niezwykle miło poinformować, że
napisany przez nas projekt
został pozytywnie zaopiniowany przez zespół oceniający
składający się z ekspertów zatwierdzonych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treść merytoryczną
(uzasadnienie wniosku, syntetyczny opis zadania, ogólną
koncepcję, cele i założenia
projektu) opracowała Iwona
Czech – prezes Towarzystwa
Miłośników Szczawna-Zdroju,
natomiast techniczną stronę
wniosku prowadziła Agnieszka Królikowska – pracownik
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju – podkreślają
przedstawiciele Towarzystwa
Miłośników Szczawna-Zdroju.
(RED)
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Rewitalizacja w kurorcie
Prace związane z projektem
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej
części miasta Jedlina-Zdrój” w
szybkim tempie posuwają się naprzód. I już widać pierwsze efekty.
Projekt, na dofinansowanie którego Gmina Jedlina-Zdrój podpisała
umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, jest
podzielony na dwie części. Część
pierwsza projektu nosi nazwę „Przebudowa i modernizacja przestrzeni
i zieleni miejskiej” i obejmuje 10 zadań, natomiast część druga - „Przebudowa i modernizacja budynków”
- zawiera 3 zadania.
Wśród zawartych w projekcie
zadań znalazły się między innymi:
zagospodarowanie terenu u zbiegu
ulic Sienkiewicza i Lipowej, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych przy ul.
Lipowej, zagospodarowanie terenu
wraz z budową parkingu przy Domu
Zdrojowym, budowa chodnika łączącego parking przy ul. Lipowej z
parkingiem przy Domu Zdrojowym,
budowa parkingu i schodów przy
pl. Zdrojowym 6, modernizacja al.
Niepodległości, zagospodarowanie
poboczy wzdłuż ulicy Sienkiewicza,
utwardzenie ścieżki od Słonecznej
Promenady do parku linowego,

Za sprawą projektu rewitalizacji powstał nowy parking w Jedlinie-Zdroju.
remont i przebudowa budynków
byłej rozlewni wód mineralnych i
piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy, adaptacja pawilonu handlowo-usługowego na kiosk informacji
turystycznej i dostosowanie wejścia
do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest rewitalizacja
centrum Jedliny-Zdroju poprzez
poprawę estetyki i funkcjonalności
przestrzeni, dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług
ogólnomiejskich. Cel ten ma zostać
osiągnięty poprzez uporządkowanie przestrzeni miejskiej, budowę i
przebudowę miejsc postojowych,
ścieżek terenowych, uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia,

modernizację
al. Niepodległości,
remont i przebudowę budynków.
Projekt, którego wartość sięga
blisko 3 milionów złotych, jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach
Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura
spójności społecznej” Działania nr 6.3
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
- ZIT AW” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 930 948,31
zł, w tym 1 896 097,35 zł wydatków
kwalifikowalnych. Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz z budżetu państwa 10 %
wydatków kwalifikowalnych.
(KS)
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

15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1000 PLN 1999 PLN 1199 PLN

10 MIEJSC

2

20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1100 PLN 1999 PLN 1199 PLN

15 MIEJSC

3

24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

15 MIEJSC

4

29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1399 PLN

20 MIEJSC

5

11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

25 MIEJSC

6

16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

30 MIEJSC

7

20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1299 PLN 1999 PLN 1299 PLN

35 MIEJSC

8

25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1199 PLN

X

8 MIEJSC

9

29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

45 MIEJSC

10 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

11 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

X
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REKLAMA

REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań

GABINET
KOSMETOLOGII
mgr kosmetolog

Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REKLAMA

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

Tel. 606 478 000

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

Nowe mieszkania dla mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice
Rozmowa z Mirosławem
Lechem, wójtem Gminy Stare Bogaczowice.
Rada Gminy Stare Bogaczowice podjęła uchwałę
dotyczącą
Wieloletniego
Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Stare Bogaczowice
na kolejne cztery lata. Jak
zamierza Pan zrealizować
ten program?
Mirosław Lech: - Dużym problemem Gminy Stare Bogaczowice jest znikoma ilość
mieszkań socjalnych oraz
komunalnych. Obecny stan
budynków wymaga dużych
nakładów finansowych na ich
modernizację. Na tę chwilę
gmina dysponuje 60 lokalami
komunalnymi i 11 lokalami
socjalnymi. To bardzo mała
liczba w stosunku do potrzeb
mieszkańców gminy. Choć
prognoza przyjęta przez radę
gminy zakłada stały trend dla
utrzymania ilości mieszkań socjalnych oraz malejący trend
dla mieszkań komunalnych,
chcę doprowadzić do odwrócenia obu trendów. Liczba
mieszkań pod wynajem jak i
socjalnych powinna wzrastać,
gdyż tego oczekują mieszkańcy gminy i takie są ich potrzeby. Przypomnę w tym miejscu,
że celem programu powinno
być tworzenie warunków zapewniających mieszkańcom
dostępność do mieszkania,
zaspokajania ich potrzeb w
tym zakresie zgodnie z preferencjami, aspiracjami i moż-

liwościami ekonomicznymi
gospodarstw
domowych.
Dlatego chcę wprowadzić
długofalowy plan działania
obejmujący swym zasięgiem
remonty lokali socjalnych oraz
zwiększenie ich liczby przez
możliwość zamiany lokalu komunalnego na nowe mieszkanie pod wynajem.
Do tego są potrzebne nowe
mieszkania.
- Jeśli zaś chodzi o nowy zasób, to właściwym rozwiązaniem jest budowanie nowych
mieszkań przeznaczonych do
długoletniego wynajmowania
z możliwością wykupu na własność. W mojej ocenie dla rozwiązania tego problemu właściwym byłoby wybudowanie
w naszej gminie dwóch czterokondygnacyjnych budynków z mieszkaniami o różnych
powierzchniach użytkowych.
Zgodnie z obowiązującymi
standardami uważam, że
mieszkania takie powinny być
oddane do użytku w standardzie „pod klucz” z wyposażeniem takim jak np. kuchenka,
kabina prysznicowa itd. Oczywiście polityka czynszowa też
musi być wyważona, by opłaty
uzyskane z czynszów pozwalały na utrzymanie zasobów
mieszkaniowych w stanie
technicznym ulegającym poprawie, a jednocześnie były
realne, możliwe do zapłaty
przez lokatorów.
Rozwiązania
problemu
mieszkalnictwa w Gminie

Stare Bogaczowice są podobne do rozwiązań zastosowanych przez prezydenta Wałbrzycha…
- To prawda, choć Wałbrzych
ma zupełnie inne problemy
związane z tym obszarem
działania. Cieszy mnie fakt, że
w graniczącej ze Strugą dzielnicy Podzamcze powstają
nowe mieszkania. Chciałbym,
aby te dwa nowe budynki dla
mieszkańców naszej gminy
powstały właśnie w Strudze,
jest tam teren, który można
wykorzystać na ten cel.
Stawia Pan na budowę
mieszkań pod wynajem?
Mieszkanie komunalne
to własność gminna, a prawo do zamieszkania w nim
otrzymują osoby spełniające
określone kryteria. Trudno
jest bowiem uznać za sprawiedliwe, że do nowych lokali
wprowadzają się osoby, które
płacą za nie tylko nieznaczną
część kosztów utrzymania,
podczas gdy w nieporównywalnie gorszych warunkach
mieszkają lokatorzy mieszkań
komunalnych, którzy aktualnie pokrywają znaczną część
kosztów utrzymania swoich
mieszkań. Dodatkowo wysoki
koszt budowy nowego budynku z lokalami socjalnymi
nie zwraca się w czynszu. Stawiam na budowę mieszkań
pod wynajem, ponieważ możemy skorzystać z zewnętrznych modeli finansowania,
które nie obciążają w sposób
istotny budżetu gminy. Przy-

W piątek 13-tego
Stowarzyszenie
Jedynak,
Sudeckie
Stowarzyszenie
Strzeleckie oraz Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
zapraszają na otwarcie placu
do mini golfa, który powstał
nad Zalewem w Starych Bogaczowicach. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 13 lipca o
godz. 13:00. Mini Golf - miejsce
integracji i wspólnej zabawy
dofinansowane ze środków
Programu „Działaj Lokalnie”
Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Ośrodka Działaj
Lokalnie w Lubawce.
(IL)

Mirosław Lech
jęcie takiego modelu finansowania powoduje, że gmina jest właścicielem takich
mieszkań dopiero po spłacie
kosztów ich wybudowania.
Skąd będą pochodziły pieniądze na realizację tak dużego i drogiego projektu?
- Brak środków w budżetach
gmin to główna przyczyna
niedoboru mieszkań komunalnych. W naszym kraju
gminy stosują różne rozwiązania, aby pozyskać środki finansowe. Jednym z nich jest
np. partnerstwo publiczno –
prywatne oparte na modelu
tzw. opłaty za dostępność.
Polega on na tym, że gmina
udostępnia grunt pod budowę, a wybrany partner prywatny odpowiedzialny jest
za przeprowadzenie robót
budowlanych, dostarczenie
wyposażenia, sfinansowanie
całego procesu inwestycyjnego, a następnie wieloletnie utrzymywanie techniczne powstałej infrastruktury.

Jednak mnie ten model nie
odpowiada. Skłaniam się
bardziej do wybudowania
lokali mieszkalnych z pieniędzy pozyskanych z kredytu
np. z Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz częściowo z
własnych środków. W ostatnich dniach uczestniczyłem
w spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez
wojewodę dolnośląskiego,
właśnie z BGK Nieruchomości S.A. Działania BGK Nieruchomości ukierunkowane są
właśnie na pomoc samorządom poprzez zwiększenie
dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej
uposażonych. Pokazano nam
klika modeli finansowania
przedsięwzięć budowlanych
w celu wybudowania mieszkań pod wynajem. Modele
te były bardzo interesujące.
Pozwalają one na przeprowadzenie takich inwestycji
nawet przez takie małe gminy jak nasza.
(RED)

Aktywny senior
13 lipca, w piątek, Seniorzy ze
Starych Bogaczowic poznają
tajniki nordic walking i wykorzystają je podczas pieszej
wycieczki z przewodnikiem
sudeckim. Wycieczka zaczyna
się o godz. 10:00 na Stadionie
Sportowym w Starych Bogaczowicach. Po przemarszu,
wszyscy uczestnicy spotkają
się nad zalewem przy ognisku
i wspólnym pieczeniu kiełbasek (poczęstunek zapewniają
organizatorzy). Kolejna wycieczka z instruktażem nordic
walking odbędzie się w ostatni
weekend lipca. Seniorzy, wraz
z przewodnikiem, odwiedzą
zamek Cisy. Spotkania realizowane są w ramach zadania publicznego „Aktywny senior to
zdrowy senior” przez Fundację
Edukacyjno-Społeczną „Polny
Kwiat”, Uniwersytet Trzeciego
Wieku Stare Bogaczowice oraz
Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
(IL)
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Wsparcie dla OSP
Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej z Walimia i
Zagórza Śląskiego dostały
nowy sprzęt, który pomoże
w różnego rodzaju akcjach
ratowniczych.
W związku z realizacją zadań ze środków Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie
Programu I, Priorytetu IIIB:
Wsparcie i rozwój systemu
instytucjonalnego pomocy
osobom
pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom
oraz realizacja przez jednostki
sektora finansów publicznych
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na
rok 2018, w zakresie nabycia
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestępstwa, Urzędzie Gminy
Walim nastąpiło uroczyste
wręczenie
zakupionego
sprzętu dla strażaków OSP Zagórze Śląskie oraz OSP Walim.
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak przekazała przedstawicielom jed-

XVI Mistrzostwa Polski
w Drezynowaniu

Nowy sprzęt przekazała strażakom sekretarz gminy Aleksandra Ignaszak.
nostek OSP z terenu Gminy
Walim sprzęt ratownictwa
medycznego zakupiony w
ramach Funduszu Sprawiedliwości. Dla jednostki OSP
Zagórze Śląskie przekazano
najwyższej jakości zestaw ratownictwa medycznego: PSP-R1 oraz deskę ortopedyczną
ze stabilizacją pasami GR. Natomiast defibrylator, klucz do
trybu niemowlę/dziecko FRx,
kamizelka KED i wytrzymałe
nosze płachtowe stanowić

będą wyposażenie jednostki
OSP w Walimiu. Koszt zakupu
sprzętu wyniósł 11 570,00zł,
z czego 99% to pozyskana
dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, a jedynie 1%
kosztów wkład własny do
projektu.
- Wyrażamy nadzieję, że
zakupiony sprzęt będzie służył niezawodnie przez wiele
lat, a okazji do jego użycia będzie jak najmniej – podkreśliła Aleksandra Ignaszak.

Przypomnijmy, że podczas
przeprowadzonych 23 czerwca zmagań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Powiatu Wałbrzyskiego, które odbyły się w Głuszycy, najlepszym zespołem
została drużyna OSP Zagórze
Śląskie. Strażacy wykazali się
wspaniałą kondycją fizyczną,
doskonałą współpracą, ale i
odwagą, tak bardzo ważną w
pełnionej służbie.
(MG)

Już dziś zapraszamy do
Jugowic, gdzie w dniach 21
i 22 lipca 2018 r. na nieczynnej (już i jeszcze) stacji PKP
odbędą się XVI Mistrzostwa
Polski w Drezynowaniu.
Już po raz kolejny na
dwóch odcinkach zostaną
rozegrane zawody. Podstawowy konkurs, którego zasady nie zmieniają się od lat, to
jazda w parach na drezynie
ręcznej. Zawodnicy mają do
pokonania odcinek 2 x 200m
(tam i z powrotem) na jednym
z torów na stacji. Nie zabraknie też dystansu stawianego za punkt honoru przez
uczestników ostatnich edycji.
To zawody dla twardzieli. W
tej kategorii może wystartować tylko 20 drużyn!
- Do rywalizacji
zapraszamy
4-osobowe
zespoły. Zawodnicy
muszą być pełnoletni. Przed nimi
trudna misja! Podjazd na stację z
wiaduktu w Jugowicach. W sumie,

górski odcinek liczący 1100
m! Warto zebrać znajomych
i sprawdzić czy uda się pokonać ustanowiony w ubiegłym roku rekord. Zapisy na
zawody – w sobotę od godziny 10:00, w biurze zawodów
na peronie stacji Jugowice.
Równolegle istnieje możliwość przejażdżek rekreacyjnych drezynami ręcznymi
na torach stacji, oraz w górę
i dół linii kolejowej nr 285,
jednej z najpiękniejszych i
najbardziej malowniczych w
Polsce. Dodatkowo: program
dla dzieci - Klauni - Klara i
Patryk animatorzy oraz GEO
- Zabawa, koncerty zespołów
Laser, Syndrom Beczki, dyskoteka z DJ Raf’g i DJ Tommi,
stoiska rękodzielnicze i gastronomiczne. Więcej
na stronie: drezyny.org – dodają
organizatorzy
XVI Mistrzostwa
Polski w Drezynowaniu, które
odbędą się w Jugowicach.
(RED)
REKLAMA
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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

Nos Pinokia
Andrzej
Basiński

Taki oto obrazek. Zza nadmorskiej wydmy wyłania się
dość liczne towarzystwo. Jego
większość stanowią dzieci, z
których najstarsze może mieć
jakieś 12-13 lat. Parawany, parasole, koce, piłki, dmuchane
stwory. Ale od momentu usadowienia się na plaży, nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że
głównym elementem wyposażenia grupy jest skrzynka piwa.
Nie trzeba było nadmiernie
wytężać słuchu, by stwierdzić,
że przybyli na brzeg morza,
to w komplecie beneficjenci
programu 500 plus. Od razu
rozpoczęto osuszanie butelek
chmielowego napoju. Wśród
jego konsumentów przeważała męska część grupy, chociaż
panie dzielnie dotrzymywały
jej kroku. Po pewnym czasie w
rozmowie zaczęły dominować
bluzgi, które stawały się coraz
głośniejsze. Na nieśmiałą uwagę zza sąsiedniego parawanu,
żeby piwosze ograniczyli swój
słowny koloryt z uwagi na uszy
dzieci, podniósł się jeden z
beneficjentów z propozycją:
„Chcesz wp.....l?”. Drugi w pełni
poparł towarzysza, ale na szczęście zdecydowana interwencja
interwencja ratowników zapobiegła ekscesom.
Obserwując współplażowiczów, odnotowałem już kilka

podobnych obrazków. Za każdym razem dotyczyło to osób
dorosłych z licznym potomstwem, których wynurzenia
świadczyły o tym, że przyjechały nad Bałtyk po raz pierwszy i
z zachłannością godną lepszej
sprawy próbowały nadrobić
poniesione w minionym okresie straty. Proszę mnie źle nie
zrozumieć. Nie tylko (niektórzy)
„pięćsetplusowcy” pozwalają
sobie na plaży na zachowania
uwłaczające zasadom dobrego wychowania, ale zjawisko
alkoholowego wzmożenia korzystających ze wspomnianego
programu, staje się coraz wyraźniejsze i to również w miejscu
ich zamieszkania. Na pewno
chodzi tu o niewielką część beneficjentów, ale nie można nie
zauważyć, że tworzy się pewna
patologia. Zaczyna przybywać
leniwców, którzy mają gdzieś
uczciwą robotę w zestawieniu
z faktem, że co miesiąc kasują
bez kiwnięcia palcem co najmniej 500 zł lub wielokrotność
tej kwoty, co już czyni z nich panów na włościach. W tej sytuacji
bardzo by się przydały nowe
przepisy oraz wywiady, w tym
środowiskowe, dokonywane
przez powołane do finansowej
pomocy instytucje, a także kontrole mające na celu uzyskanie
informacji, jak upoważnieni do
pobierania 500 zł i więcej wykorzystali te kwoty.
Pożytki
wynikające
ze
wspomnianego programu są
ewidentne, bardzo bowiem
ograniczył on obszar ubóstwa i
wielu umożliwił godniejsze niż
dotychczas życie. Jest czymś

zupełnie zrozumiałym, że dzięki niemu wyjeżdża na wakacje
nawet kilkupokoleniowa rodzina, czego byłem świadkiem,
byle nie było to połączone z
demonstracją chamstwa. Jestem przekonany, że w przypadku dojścia do władzy innego ugrupowania, w normalnej
sytuacji gospodarczej państwa,
program ten nigdy nie będzie
skasowany, gdyż byłoby to dla
rządzących politycznym samobójstwem. Chyba, że państwowe finanse zupełnie się posypią, np. przez konsekwencje
skrócenia wieku emerytalnego
i przedsięwzięć przekraczających ich wytrzymałość (np. budowa jednego z największych
lotnisk na świecie). Ale obecna
władza, wzorując się na komunistycznym haśle „Raz zdobytej
władzy nigdy nie oddamy!”, za
nic nie zrezygnuje ze straszenia
obywateli likwidatorskimi zapędami ubiegających się o przejęcie pałeczki rządów, a znaczna
część elektoratu skłonna jest
ochoczo w te brednie uwierzyć.
Już się w tym wielokrotnie przećwiczyła.
Ludzkie pojęcie przechodzi
fakt wiary tego elektoratu we
wszystko, co wyjdzie z obozu
władzy. Najbardziej bezczelne
kłamstwa przyjmowane są za
dobrą monetę. W jego (elektoratu) wykonaniu, to absolutny
rekord świata, możliwy do pobicia jedynie przez plemiona
z głębi afrykańskiej czy amazońskiej dżungli, słuchające z
otwartymi ustami czarowników. Szydło po totalnej kompromitacji w Brukseli, kiedy jako

jedyna głosowała przeciwko
Tuskowi, witana jest naręczami kwiatów. Rozumna Europa
puka się w czoło, ale nic to. Dla
PiS to nie katastrofa, a sukces.
Idiotyczna nowelizacja ustawy
o IPN też została za sukces uznana, chociaż naraziła Polskę na
olbrzymie wizerunkowe straty.
Zmieniono ją po izraelsko-amerykańskich naciskach i – uwaga,
uwaga! - to nie wstyd, a znowu
sukces gigantyczny! Jacek Kurski mówił kiedyś o ciemnym
ludzie, który wszystko kupi i jak
nie przyznać mu racji? W końcu
to opinia człowieka, którego
załoga w ordynarnych kłamstwach osiągnęła szczyty łykane przez elektorat bez zastrzeżeń. Tzw. Kur-Wizja ma chyba
decydujący udział w windowaniu PiS-owi słupków poparcia,
więc jak nie brać z niej wzoru i
nie powielać kłamstw gdzie tylko się da? Mateusz Morawiecki
już teraz przeszedł do annałów
światowej polityki w liczbie głoszonych bezwstydnie kłamstw,
m.in. używanych do tworzenia
nowej historii oraz skandalicznego obrzucania np. na forum
Parlamentu
Europejskiego
gnojem polskich sędziów,
przytaczając fakty z księżyca.
Wiadomo, jak groźna jest gorliwość neofitów, a Morawiecki,
były bankier, ciągle milioner,
członek nowej elity zamierzający uchodzić za ofiarę poprzednich elit, chce za wszelką cenę,
nawet największych absurdów,
zdobyć sobie względy prezesa, twórcy teatrzyku ponurych
osobliwości i też od kłamstw
nie stroniącego („zabiliście mi

brata”, zakażeni uchodźcy, a
wisienką na torcie jest jego
ostatnie stwierdzenie: „PiS nie
łamie konstytucji!”). Morawiecki
jr, twardy nacjonalista i klerykał
usiłujący chrystianizować Europę, to żałosna parodia premiera.
W niebywałych oszczerstwach
wtóruje mu prezydent (nie mój)
Duda, człowiek, który krzykiem
usiłuje zagłuszyć swoje kompleksy i świadomość przyszłego
osądu oraz ci wszyscy, których
oczy zalało bielmo i nie potrafią
właściwie odczytać w Konstytucji RP jednego zdania o kadencji I Prezesa Sądu Najwyższego.
Lista absurdów władzy (np. Polska w ruinie), jest długa i samo
tylko punktowanie zajęłoby
spory tekst. Ale jej elektorat, jak
ślepe dziecko w nocy i gęstej
mgle, podaje kłamliwej władzy
ufnie rękę i deklaruje jej wierność aż po grób.
Nie łudźmy się, że ludzie tak
krańcowo podatni na wciskany
im kit i blagi, na dodatek wypełnieni dynamitem złej woli
i buzujących kompleksów, kibicujący każdej niegodziwości
władzy i poniżaniu opozycji,
będą mieli najmniejszą chociaż
wątpliwość przy wyborczych
urnach. Są ze swoimi kłamliwymi guru związani na śmierć
i życie. Nie zniechęci ich nawet
największa podłość i najgłośniejsze afery swoich wybrańców, wręcz przeciwnie – one
ich uskrzydlają! Zgodnie z hasłem rzuconym przez prezesa:
TKM! (Teraz K... My!). W jednym
z reportaży z wizyt pisowskich
notabli w terenie, przytoczono
słowa, które padły z sali: „Na-

grody się wam należały, nie
musicie się z nich tłumaczyć!”.
A więc na dodatek jeszcze
ohydne lizusostwo („Jarosław,
Polskę zbaw!”.), które ten obóz
wypełnia po brzegi. I tacy to ludzie zamierzają wynieść swoich
reprezentantów do kolejnego
wyborczego sukcesu... Polsko,
jak nisko upadasz... Pozwolimy
na to? Są jeszcze dla niej szanse ratunku i wiemy, od czego
zależą...
W jednym z popularnych
dzienników natrafiłem na taki
oto fragment listu czytelnika:
„Mam tyle lat, że każdy kolejny rok zdrowego, aktywnego
życia jest dla mnie na wagę złota. Te lata, które mógłbym spędzić spokojnie w normalnym
kraju, ciesząc się sensowna władzą, kradnie mi człowiek opętany szaloną wizją przerobienia
rodaków w bezwolną, posłuszną masę. Kradną mi je ludzie
pozbawieni jakichkolwiek zasad
moralnych i etycznych. Kłamcy z
miedzianymi czołami”. Podpisuję się pod tym oburącz.
Od lat bajkowym symbolem
kłamstwa jest Pinokio, z którego drewnianego oblicza wyrasta wydłużający się podczas
głoszenia łgarstw nos. Idealnie,
razem z beczką wazeliny, nadaje się na logo tej władzy i jej
bezmyślnych potakiwaczy.
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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Będą kopać
Stara Kopalnia w celu celebrowania lata organizuje turniej
piłki plażowej, który odbędzie
się 21 lipca 2018 w godzinach
15:00- 21:00 na plaży miejskiej
na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu. Turniej będzie dawał
możliwość wygrania nagrody w
postaci podwójnego biletu na
koncert Organka (5.10.2018 r.).
Żeby wziąć udział w zawodach
należy zgłosić swoją kandydaturę mailowo: marketing2@starakopalnia.pl lub telefonicznie:
74 667 09 05, ilość miejsc jest
ograniczona - zostanie utworzonych maksymalnie 12 drużyn dwuosobowych.

Już trenują
14 piłkarek uczestniczyło w pierwszym po
przerwie letniej treningu
AZS PWSZ Wałbrzych. Zajęcia wznowili także piłkarze IV-ligowego Górnika.
Akademiczki rozgrywki ekstraligi rozpoczną 4
sierpnia meczem z Olimpią
w Szczecinie, a na własnym
boisku AZS PWSZ zaprezentuje się 11.08 w spotkaniu z SMS Łódź. Z kadry
AZS PWSZ odeszły: Weronika Aszkiełowicz, Karolina
Gradecka, Karolina Jędras,
Elena Klepatska, Weronika
Klimek, Emilia Krajewska,
Oliwia Maciukiewicz, Jolanta Siwińska i Patrycja
Urbańska. W ich miejsce
mają pojawić się nie tylko
młode kadrowiczki z U19,
ale także już uznane ligowe
piłkarki. Najbliższe przygotowania będą jednak rozbite, bo 10 piłkarek już 10
lipca wyjechało na EIS do
Portugalii. Druga „10” została i będzie trenować w
Wałbrzychu. W związku z
tą międzynarodową impre-

zą wałbrzyszanki zagrają
tylko dwa sparingi: 14.07 z
Olimpią Szczecin (wyjazd)
i 18.07 z AZS Wrocław (u
siebie). Z Portugalii nasz
zespół wróci 30.07, by 4.08
zagrać już pierwszy ligowy
mecz w Szczecinie.
Po krótkiej przerwie seniorzy piłkarskiego Górnika
w poniedziałek rozpoczęli
przygotowania do kolejnego sezonu.
- Pierwszy sparing zostanie rozegrany w Nachodzie z
miejscowym FK Nachod już
14 lipca. Kolejne mecze kontrolne zostaną rozegrane w
Wałbrzychu, a rozgrywki IV
ligi w tym roku rozpoczną
się już 4 sierpnia meczem
Górnika na własnym boisku
z Orłem Ząbkowice Śląskie.
Tydzień później, 11 sierpnia,
czeka nas wyjazd do Wielkiej Lipy, a następnie zagramy u siebie z Bielawianką
Bielawa (19 sierpnia) i na
wyjeździe z Unią Bardo (26
sierpnia) – mówią działacze
Górnika.

SKUP AUT

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

ZA GOTÓWKĘ

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

(RED)

Krzywdziński zostaje
Trwa budowa zespołu Górnik Trans.eu Wałbrzych, który
jesienią będzie występował w
I lidze koszykarzy. Beniaminek
zaplecza ekstraklasy ponownie
zatrudnił Tomasza Krzywdzińskiego, który dołączył do kapitana zespołu Rafała Glapińskiego,
Bartłomieja Ratajczaka, Damiana Durskiego, Huberta Kruszczyńskiego i Krzysztofa Spały.
(RED)

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

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

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
PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

(RED)

SKUP
aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

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

Serdecznie zapraszam.

Kolarskie podium

Siatkarskie
wzmocnienia
MKS Aqua-Zdrój Volleyball
Team Wałbrzych wzmacnia
skład zespołu, który będzie
walczył o powrót do I ligi. Trener zespołu Janusz Bułkowski
ma już do dyspozycji Adama
Kąckiego i Pawła Olszewskiego, a ostatnio dołączył do nich
Łukasz Szablewski - doświadczony rozgrywający, mający za
sobą występy w m.in. Indykpol
AZS Olsztyn, PGE Skra Bełchatów, GKS Katowice Siatkówka,
a ostatnio w Chemie Volley
Mitteldeutschland – Pirates.
Mierzący 204 cm zawodnik
będzie jednym z najbardziej
doświadczonych graczy w wałbrzyskiej ekipie. A po dwóch
sezonach spędzonych w APP
Krispol Września i KPS Siedlce
do Wałbrzycha powraca Karol
Szczygielski - wychowanek
ASPS NET Ostrołęka (dawniej
Pekpol, w którym grał do 2015
roku). To kolejny powrót pod
Chełmiec (po Pawle Olszewskim), bowiem mierzący 204
cm środkowy bloku reprezentował barwy wałbrzyskiej Victorii PWSZ pod okiem Krzysztofa Janczaka w rozgrywkach
2015/16.
(RED)

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

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

UBEZPIECZENIA:

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

PLANY EMERYTALNE, FINANSOWE
• Fundusze inwestycyjne
• Obligacje
• FIZ
• Ulgi podatkowe – IKZE i inne.
KONTAKT:
ul. Hetmańska pawilon 4 (za pocztą)
Tel: 667-642-926
Mail: iwona717@hotmail.com

DOJAZD DO KLIENTA

Sporym sukcesem zakończyły się dla kolarzy
LKKS Górnik Wałbrzych i ich
trenera Jarosława Nowickiego szosowe Mistrzostwa
Dolnego Śląska.
W mistrzostwach makroregionu, które zostały
rozegrane w Nowicach koło
Dzierżoniowa, w kategorii juniorek młodszych zwyciężyła
Julia Kowalska, która na kre-

sce wyprzedziła Adriannę Rasińską. W rywalizacji chłopców a najlepszym juniorem
młodszym okazał się Karol
Woźniak. Na tym jednak nie
koniec sukcesów podopiecznych trenera Jarosława Nowickiego, ponieważ trzecią
lokatę w rywalizacji juniorów
zajął w Nowicach Patryk Tomulik.
(BAS)

Trener Jarosław Nowicki ze swoimi liderami: Julią Kowalską i Karolem
Woźniakiem.

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

Tel. 606 478 000

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego na obiekcie
wielkopowierzchniowym w Wałbrzychu.
Osoby posiadające traktory z pługami
i rozsiewaczami lub koparko ładowarki
z pługiem proszone są o kontakt
pod nr telefonu 725-075-509.
Współpraca na cały sezon 2018/19
Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9 oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl)
i na stronie Urzędu Gminy Walim –
(www.walim.pl menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 09.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
wykaz nr 09/2018 z dnia 09.07.2018 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy/ najmu.
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USŁUGI
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(3) 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.

• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi

DB2010
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w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(3) DO WYNAJĘCIA POKOJE
DLA PRACOWNIKÓW. TEL. 693069-486.
Wynajmę garaż al. Podwale –
Kasztelańska w Wałbrzychu.
Tel. 606 43 40 74
(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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

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

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

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.
KONAKT: 535-416-014
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
OKAZJA ! cena 25tys zł WALIM
27m2 1 piętro czynsz 80zł
tel. do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-969
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO,
spokojna lokalizacja 2 pokoje
38 m2 , 2 piętro, niski czynsz,
Cena 66 500 zł., tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-968
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,
spokojna lokalizacja 2 pokoje
38 m2 , 2 piętro, niski czynsz,
Cena 66 500 zł., tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-968
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

MS-3573 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 32m2, widna kuchnia, balkon,
po kapitalnym remoncie, cena
119 tys. tel. 883 334 481

MS-3545 Boguszów Gorce – ul.
Szkolna, 2 pokoje, 42m2, 1 piętro, do remontu, cena 69 tys. Tel.
883 334 481

RENOMAHOME - SZCZAWNO
ZDRÓJ okolice Placu 3 Maja , 60
m2 ogródek , 2 pokoje, cena 240
000 tel 883 334 836

MS-3571 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 40m2, do odświeżenia, cena
129 tys. Tel. 883 334 481

MW-3568 Do wynajęcia komfortowe mieszkanie na Podzamczu
(3 pokoje, 63m2) – dostępne
od 16 sierpnia – 1500 zł/m-c +
media

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,
do remontu cena 80 000 tel. 883
332 730

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

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani , 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730

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

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727

MS-3485 Piaskowa Góra, kawalerka z widną kuchnią, 26m2, do
remontu, cena 69 tys. Tel. 883
334 481
MS-3570 Piaskowa Góra, 2 pokoje 35m2, duży balkon, cena 125
tys. Tel. 883 334 486
MS- 3519 Piaskowa Góra, 3
pokoje, pow. 51,5m2 w dobrej
lokalizacji, cena 145 tys. zł. Tel.
793 111130
MS-3173 Piaskowa Góra, 2 pokoje, pow. 30 m2 , cena 89 tys. zł.
Tel. 793 111 130

MS-3512 Nowe Miasto, kawalerka 40m2, cena 69 tys. Tel. 883
334 486
MS-3525 Śródmieście, kawalerka
po kapitalnym remoncie 37m2, z
pełnym wyposażeniem, cena 69
tys. Tel. 883 334 481

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

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

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,
parter stan dobry , cena 65 000
tel 883 334 836

MS-3580 Podzamcze, 2 pokoje,
51m2, 2 piętro w 10, do remontu,
cena 133 tys. Tel. 883 334 486
MS- 3557 Podzamcze, 2 pokoje,
41m2, po kapitalnym remoncie
(11 piętro), cena 125 tys. Tel. 883
334 481

MS- 3561 Śródmieście, 3 pokoje,
pow. 47m2 po kapitalnym
remoncie, cena 129 tys. zł. Tel.
793 111 130
MS-3453 Stary Zdrój 2 pokoje,
pow. 36m2 do odświeżenia, cena
75 tys. zł. Tel. 793 111 130

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

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

MS- 2960 Śródmieście, 3 pokoje,
pow. 78,67m2 dwupoziomowe,
cena 109 tys. zł. Tel. 793 111 130

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

DS- 3582 Chwaliszów dom
piętrowym, pow. 140m2, działka
900m2. Cena 280 tys. zł. Tel. 793
111 130

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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nr: 2461)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77
Podzamcze: 3 pok, 71m2, 220
tys, 1 piętro, standard do wprowadzenia, czynsz ok 440zł/msc,
co miejskie tel. 577-263-955

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

Biały Kamień ,ul. Miczurina–
Nowe budownictwo 46m2 ,2
piętro, winda. Ogrzewanie w
czynszu, do remontu 124 000 zł
530-998-374
PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą,
ciepłe i słoneczne mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I
SZAFA w przedpokoju, CENA
130.000 zł. 535-285-514
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

Podzamcze 2 pokoje, 2piętro,
51m2, pełen rozkład 133 000zł,
350zł/msc tel. 577-263-955

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
39,2m2, 2 pokoje,kuchnia, łazienka. Cena: 75 000zł (nr: 2482)
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 -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

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

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 –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, (

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
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

PODGÓRZE, 2 pokoje,58m2, 2
piętro, , nowe okna i drzwi. Spokojna lokalizacja. 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc ze wspólnego
przedpokoju 45 000zł. Kontakt
694778179
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, kuchnia
, przedpokój, wc, 37m2, 1 piętro,
ogrzewanie kominkowe (istnieje
możliwość podłączenia ogrzewania gazowego), ogródek,
spokojna okolica, blisko wzgórza
Gedymina, 69 000zł. do negocjacji. Kontakt 694778179
BOGUSZÓW, kawalerka 27m2 z
antresolą, nowocześnie wykończona, 2 piętro, blisko rynku ,
ogrzewanie elektryczne- druga

taryfa. 64 900zł. do negocjacji.
Kontakt 694778179

cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, blok,
33 m2, jasna kuchnia, duży
pokój, wydzielona sypialnia ,
łazienka z wc i przedpokój, 9 piętro, dwie windy,75000zł. Kontakt
694778179

RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 45.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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

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
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie,

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu lub
sprzedaży, aż do momentu
umowy końcowej związanej z jej
nabyciem/zbyciem. Pomożemy
w określeniu stanu prawnego i
kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2, działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena 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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