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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
Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Czwartek, 19 lipca 2018 r.  nr 27 (396)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

DB2010

.PL

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

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

REKLAMA

• POŻYCZKI z jednorazową spłatą

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

Posiadamy transport

• POŻYCZKI wieloratalne
• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł
• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615

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

kredytok.pl
REKLAMA

REKLAMA

SMAŻALNIA RYB W GORCACH

JUŻ OTWARTA!

CERSANIT III S.A. w Wałbrzychu zatrudni od zaraz

Operatorów Wózka Widłowego

Oferujemy:
- NOWE ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- bezpłatny dojazd z okolic Wałbrzycha
- beneﬁty z funduszu socjalnego

W menu tylko świeże ryby:

Aplikuj już dziś!
e-mail: rekrutacja.walbrzych@cersanit.com, tel.: 74 849-30-64
REKLAMA

pstrąg i ryby morskie
Dla dzieci

pyszna polędwica z dorsza
Zapraszamy codziennie od godz. 12.00 do 19.00

Boguszów-Gorce, ul. Zachodnia 17

„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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KREDYTY BANKOWE
- GOTÓWKOWE
- MIESZKANIOWE
- SAMOCHODOWE
- KONSOLIDACYJNE

POŻYCZKI POZABANKOWE
- DŁUGOTERMINOWE

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
SPRZEDAŻ - KUPNO - ZAMIANA

FINANSOWANIE DLA FIRM
tel. 793 793 005, 531 483 291
Czynne od 9.00 do 16.00
Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 2/2

Gorzej jak na wsi
Mieszkańcy ul. Bartosza Głowackiego w Śródmieściu Wałbrzycha od lat
czekają na oświetlenie i
utwardzenie odcinka drogi
od obwodnicy do hałdy. –
Nasze prośby pozostają bez
echa, a żyć w takich warunkach jest trudno. Jest gorzej
niż w okolicznych wsiach! –
mówią mieszkańcy.
Odcinek ul. Bartosza Głowackiego w Wałbrzychu, który znajduje się za obwodnicą
w kierunku hałdy przy ul. Moniuszki, dzieli od Rynku zaledwie półtora kilometra. - Niby
mieszkamy w centrum stutysięcznego miasta, a czujemy
się, jakbyśmy mieszkali na
jakiejś zapadłej wsi w Bieszczadach. Stan nawierzchni na
naszej ulicy jest skandaliczny.
Jest to droga szutrowa i w
suche dni samochody wzbijają tumany kurzu, które uniemożliwiają otwarcie okien, a
w dni deszczowe mamy pod
domami błoto. Zwracaliśmy
się już w 2015 roku do Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
o utwardzenie drogi, zamontowanie spowalniaczy ze
względu na zakurzenie przy
szybkiej prędkości oraz znaki

- Tu kończy się miasto – mówią mieszkańcy ul. Głowackiego
w centrum Wałbrzycha.
ograniczenia prędkości. Poza
tym prosiliśmy o lampy, bo
na ulicy nigdy nie było oświetlenia mimo zamieszkania jej
od przeszło 60 lat. Droga bez
oświetlenia jest niebezpieczna po zmroku, a oprócz tego
są włamania do domów i na
posesjach oraz liczne kradzieże, które zgłaszane są przez
nas na policję – wyliczają
mieszkańcy.
O wyjaśnienia porosiliśmy
Zarząd Dróg Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Wałbrzychu za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Mimo

potwierdzania otrzymania od
nas korespondencji, odpowiedzi nie dostaliśmy.
- Odpowiemy niezwłocznie - zapewnił nas w ubiegłym tygodniu w rozmowie
telefonicznej Zbigniew Morawski z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Wałbrzychu.
Mimo powtórnego przesłania pocztą elektroniczną
prośby o wyjaśnienia, do
chwili zamknięcia tego wydania odpowiedzi nie dostaliśmy.
Robert Radczak
REKLAMA

Spełnij marzenia o nowej kuchni
Na wakacje czekamy
cały rok z niecierpliwością.
W tym okresie spełniamy
swoje marzenia, przede
wszystkim dotyczące wypoczynku i podróży. Ale
także te marzenia, które
są związane ze zmianami w domu. – Dziś można
je zrealizować, kupując
meble kuchenne z naszej
ekspozycji za pół ceny –
podkreśla Adam Krzywda,
właściciel Komfort Studio
Kuchenne przy ul. Długiej
39 w Wałbrzychu.
Akcja wyprzedaży mebli
z ekspozycji to okazja dla
tych, którzy potrzebują nowych mebli kuchennych tu i

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

teraz. - W Komfort Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu można wybrać

odpowiadający nam zestaw
mebli, które przez kilka miesięcy stanowiły źródło inspiracji dla naszych klientów.
Można przyjść, obejrzeć, dotknąć, sprawdzić i kupić od
ręki, w dodatku z rabatem
w wysokości aż 50 procent.
Zatem osoby, które planują
remont kuchni lub są w jego
trakcie, powinny odwiedzić
nasze studio i na miejscu
sprawdzić, czy meble kuchenne z naszej ekspozycji
będą odpowiednie. A jeśli
okaże się, że to, czym dysponujemy na miejscu, nie

jest na miarę ich marzeń, to
przygotujemy projekt zgodny z życzeniem klienta – zaznacza właściciel.
Jednak możliwość kupienia mebli kuchennych
od ręki za połowę ich ceny
katalogowej to nie wszystkie korzyści. - Wysoka jakość
wszystkich komponentów
sprawia, że na nasze meble
udzielamy aż pięcioletniej
gwarancji. Do tego oferujemy montaż oraz sprzęt AGD
od renomowanych producentów – wylicza właściciel
firmy, która od 1992 roku

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
współpracuje z czołowymi
producentami, między innymi z polską Wolsztyńską Fabryką Mebli oraz niemieckimi firmami Nobilia i Sachsen

Kuchen. To gwarantuje dostęp do wszystkich nowości
tak w sferze produkcyjnej,
jak i aranżacyjnej.

(TS)

Nawiążemy współpracę z architektami, projektantami i dekoratorami
wnętrz oraz z osobami zajmującymi się aranżacją i wyposażeniem
wnętrz, a także studentami kierunków pokrewnych i osobami
zamierzającymi realizować się zawodowo w tej dziedzinie.
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Upamiętniono rzeź
Polaków na Kresach
Wschodnich
Dzień 11 lipca został
ustanowiony przez Sejm
Narodowym Dniem Pamięci
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z tą rocznicą
w Starych Bogaczowicach w
dniu 15.07.2018 r. uroczyście
upamiętniono rzeź Polaków
na Kresach Wschodnich II RP.
Uroczystość rozpoczęto mszą
świętą w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca, a po liturgii
uczestnicy obchodów udali
się przed pomnik upamiętniający przesiedlenia Polaków po 1945 roku, gdzie - w
imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego - członek zarządu
powiatu Stanisław Janor oraz
radny Ray Powiatu Wałbrzyskiego Bogusław Uchmanowicz złożyli kwiaty i oddali
cześć Polakom zamordowanym na Kresach Wschodnich.
W uroczystości udział wzięli
także wicewojewoda dolno-

Staże dla uczniów Zespołu Szkół
w Szczawnie - Zdroju

Stanisław Janor i Bogusław
Uchmanowicz złożyli
kwiaty przed pomnikiem
upamiętniającym przesiedlenia
Polaków po 1945 roku.
śląski Kamil Krzysztof Zieliński
oraz przedstawiciele władz
samorządowych, związków
zawodowych oraz kresowianie i mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego.
(GŁ)

Informujemy, że dobiegają końca staże uczniowskie, realizowane w ramach
unijnego projektu „Czas
na zawodowców”. Staże odbywały się w dniach
25.06.2018-20.07.2018 r. w
Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Projekt jest realizowany przez Powiat Wałbrzyski
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu. Projektem zostali objęci
uczniowie klas technikum
ochrony środowiska z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.
Celem projektu jest, między
innymi zwiększenie dostępu
uczniów do nowoczesnych
technik i technologii oraz wyposażenie ich w kwalifikacje
zawodowe i kompetencje pożądane na rynku pracy.
- Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oraz Zespół Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie w
Szczawnie-Zdroju serdecznie dziękują Wałbrzyskiemu
Przedsiębiorstwu Wodocią-

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. za
współpracę przy organizacji
staży – podkreślają inicjatorzy
projektu „Czas na zawodowców”.
Współpraca z Wałbrzyskimi Wodociągami to jeden
z elementów przygotowania zawodowego uczniów
z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Przypomnijmy,
że już od września 2018r. w
placówce rusza nowy kieru-

nek 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. Na tym jednak nie
koniec, bo szczawieńska 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.
(GŁ)
REKLAMA
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Koncepcja nowego prawa zamówień
publicznych – konsultacje w Wałbrzychu
Beata
Żołnieruk

Przejrzyste regulacje, efektywne wydatkowanie środków
publicznych i podniesienie
konkurencyjności, to tylko niektóre przesłanki reformy ustawy
„Prawo zamówień publicznych”.
Przez ostatni rok zostało przeprowadzonych szereg spotkań
i konsultacji dotyczących problemów w funkcjonowaniu
systemu zamówień publicznych
oraz proponowanych rozwiązań
z wieloma organizacjami, skupiającymi zamawiających i wykonawców, stowarzyszeniami,
przedstawicielami świata nauki
i przedsiębiorcami. Dodatkowo przeanalizowane zostały
wszystkie nadesłane propozycje
i analizy zawierające postulaty
dotyczące zmian w systemie
zamówień publicznych. Dzięki
tym spotkaniom oraz analizom
udało się zidentyfikować szereg
barier i problemów trapiących
system zamówień publicznych

w Polsce. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada stworzenie systemu
bardziej przyjaznego dla firm
z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, a minister Jadwiga Emilewicz podkreśla, że
istotnym jest to, aby zamówienia publiczne stały się bardziej
atrakcyjne dla przedsiębiorców.
I właśnie głównie z tego
powodu, w ramach procesu
konsultacji koncepcji nowego
„Prawa zamówień publicznych”,
już w najbliższy poniedziałek, tj.
23.07.2018r. od godziny 12.00
do 14.00 w sali obrad Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu,
przy al. Wyzwolenia (II piętro), odbędzie się spotkanie z
uczestnikami rynku zamówień
publicznych. Spotkanie jest adresowane głównie do przedsiębiorców z terenu Wałbrzycha
oraz powiatu wałbrzyskiego.
Służyć będzie przede wszystkim wymianie poglądów i opinii
oraz uzyskaniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące
koncepcji nowych uregulowań
prawnych. Podczas konsultacji
poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek omówi cele i instrumenty
nowego „Prawa zamówień pu-

blicznych”. Wspólnie porozmawiamy o potrzebach zmian systemu i wypracujemy podczas
dyskusji nasze propozycje.
Zachęcam Państwa do
skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie
przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych,
poprzez udział w tych konsultacjach. Poniżej przedstawiam
Państwu wypracowane dotychczas koncepcje nowego „Prawa
zamówień publicznych” (źródło:
www.mpit.gov.pl):
1. Konsultacje z rynkiem przed
ogłoszeniem zamówienia.
2. Zaangażowanie zamawiającego w całym procesie
zakupowym.
3. Elektronizacja i uproszczenie
procedur:
• prosta procedura poniżej
progów unijnych,
• zmiany w trybach negocjacyjnych zwiększające ich
rolę i użyteczność,
• czytelna regulacja i ograniczenie wyłączeń,
• uporządkowanie przesłanek wykluczenia i
przepisów dotyczących
podwykonawstwa.
REKLAMA

7 sierpnia nowy kurs – zapraszamy!

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

4. Pakiet działań, który zwiększy
udział MŚP w zamówieniach,
w tym:
• zamówienia zastrzeżone
dla MŚP,
• częściowe płatności i
zaliczki,
• większy i tańszy dostęp do
skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
• wyrównanie pozycji wykonawcy: klauzule abuzywne,
ograniczenie możliwości
wprowadzania jednostronnych postanowień, w tym
dotyczących kar umownych,
• integracja rejestrów umożliwiająca zmniejszenie liczby dokumentów jakie mają
przedłożyć zamawiającym
wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
5. Ujednolicenie orzecznictwa,
a co za tym idzie wykładni i
interpretacji prawa, w tym:
• zasada rozpoznawania
spraw przez KIO w składach trzyosobowych, co
pozwoli na szerszą wymianę poglądów pomiędzy
członkami Izby;
• podejmowanie uchwał
przez Zgromadzenie Ogólne członków KIO co do
kierunków orzeczniczych,
które wiązałyby członków
KIO wydających orzeczenia;
• jeden sąd w Polsce właściwy ws. zamówień.
6. Zmiany w kontrolach, tj.:
• skuteczność zamiast
oszczędności,
• wyraźne granice kompetencji organów,
• uporządkowanie świata
kontroli – checklisty i
system oceny ryzyka.
7. Wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych:
• identyfikacja zamówień
strategicznych, które będą
bazą dla rocznych planów
postępowań,
• funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia,
• nowe rozwiązania w
partnerstwie innowacyjnym (zniesienie solidarnej
odpowiedzialności wykonawców w tym trybie).
8. Wzmocnienie roli Prezesa
UZP - ma on być realnym
partnerem i wsparciem merytorycznym dla zamawiających.
9. Wprowadzenie polityki zakupowej państwa.
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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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
już od 950zł
SZYBA W OKNIE z montażem

DRZWI

GRATIS

U NAS TANIEJ!

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

Zyskowna strefa
Blisko 12 milionów złotych wyniósł zysk spółki
zarządzającej Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest-Park za ubiegły rok kalendarzowy. To
najlepszy od 5 lat wynik
uzyskany przez największą
w Polsce strefę.
Pod koniec czerwca zgromadzenie wspólników udzieliło absolutorium zarządowi
wałbrzyskiej strefy, wyrażające aprobatę z dotychczasowych efektów jej funkcjonowania. Zysk netto za 2017
rok wyniósł 11,8 mln złotych,
co stanowi najlepszy rezultat od 2012 roku. Kapitał ten
przekłada się na możliwości
strefy, która systematycznie
poszerza swoją ofertę inwestując m.in. w rozwój infrastruktury i przygotowanie
terenów leżących w obszarze
jej funkcjonowania. Od początku istnienia WSSE Invest-Park doprowadziła do zagospodarowania około 2000 ha
terenów w południowo-zachodniej Polsce, na których
funkcjonuje obecnie ponad
230 przedsiębiorców. Wynikiem ich działalności są nakłady inwestycyjne przekraczające 27 mld złotych i 53 tysiące
miejsc pracy.
Dobre wyniki finansowe
wałbrzyskiej strefy znajdują
odzwierciedlenie w niesłabnącym zainteresowaniu jej
ofertą. W 2017 roku WSSE
Invest-Park wydała łącznie
35 zezwoleń na prowadzenie
działalności. Tylko w pierwszej połowie tego roku udzieliła ich aż 22, wykonując 70%
rocznego planu. Nowe pro-

Siedziba WSSE Invest-Park
w Wałbrzychu.
jekty przynieść mają kolejny
miliard złotych zainwestowany w budowę nowych i rozwój istniejących zakładów.
- Po ponad dwóch dekadach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
wkraczamy w nową formułę
ich działalności, która dostosowana jest do obecnych realiów gospodarki – podkreśla
Maciej Badora, prezes WSSE
Invest-Park. – Objęcie całego
obszaru inwestycyjnego w
kraju możliwością korzystania
z preferencji podatkowych
wpłynąć ma na podniesienie
jakości nowych inwestycji, jak
i bardziej zrównoważony rozwój Polski – dodaje.
W celu zapoznania biznesu z założeniami nowej ustawy wałbrzyska strefa uruchomiła cykl spotkań z lokalnymi
przedsiębiorcami. Aby lepiej
wykorzystać potencjał obszaru, na którym działa zorganizowała także warsztaty dla
jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzi z nimi
stałą współpracę.
(JS)
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Na wakacje tylko z Getin Bankiem
Pożyczka
gotówkowa
oferowana przez Getin Bank
została wyróżniona w zestawieniu kredytów gotówkowych opracowanym przez
dziennik „Rzeczpospolita”.
Autorzy rankingu szukali
najtańszych ofert finansowania wyjazdów wakacyjnych.
Czynnikiem decydującym o
miejscu w rankingu był całkowity koszt kredytu, czyli
kwota, którą klient w rzeczywistości spłaci do banku.

tożsamości, dokument potwierdzający dochody oraz nie
będzie wymagana dodatkowa
ocena ryzyka kredytowego.
Bank doceniony przez klientów
Getin Bank otrzymał tytuł
„Bank doceniony przez klientów”, przyznawany na podstawie wyników badania Monitor
Satysfakcji
Indywidualnych
Klientów Banków 2017, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. Banki były oceniane bezpośrednio przez swoich

klientów, a Getin Bank znalazł
się w czołówce każdej z trzech
kategorii.
Tytuł „Bank doceniony
przez klientów” przyznawany
jest w kategoriach: „Satysfakcja”, „Ocena punktów styku”
oraz „Ocena opłat i prowizji”.
Getin Bank zajął III miejsce w
kategorii „Satysfakcja”, stanowiącej jednocześnie ranking
główny. Najważniejsze czynniki, wpływające na zadowolenie z usług danego banku
to: wizerunek, stabilność oraz

NOWA PLACÓWKA

ZAPRASZAMY DO GETIN BANKU
Wałbrzych, ul. Słowackiego 1, tel. 74 862 14 34.
NASZA BOGATA OFERTA TO PRZEDE WSZYSTKIM:
Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
Atrakcyjnie oprocentowane lokaty z możliwością negocjacji oprocentowania
Bezpieczne rachunki i konta oszczędnościowe

getinbank.pl

infolinia 197 97

Najlepsza pożyczka gotówkowa
Pożyczka gotówkowa Getin
Banku zwyciężyła w zestawieniu kredytów gotówkowych w
wysokości 5 tys. zł na 12 miesięcy dla klientów banku. Oferta
charakteryzuje się najniższym
całkowitym kosztem kredytu
oraz najniższą miesięczną ratą
spłaty. W przypadku oferty dla
nowych klientów, Getin Bank
zajął drugie miejsce. Oprocentowanie pożyczki gotówkowej
Getin Banku wynosi 0%, a środki mogą być przeznaczone na
dowolny cel. Decyzja o jej przyznaniu może nastąpić już w
czasie jednej wizyty w placówce. Wystarczy, że klient będzie
posiadał przy sobie dokument

opłacalność korzystania z produktów i usług. W kategoriach
„Ocena punktów styku” oraz
„Ocena opłat i prowizji” Bank
uplasował się na II miejscu. W
pierwszej z nich liczyła się średnia ocen wystawionych dla
oddziału, infolinii, bankowości
internetowej i mobilnej oraz
strony internetowej banku.
Nowa placówka Getin Banku
w Wałbrzychu przy ul.
Słowackiego 1
– Nowa placówka – to
zmiana podejścia do klientów.
Pracownicy placówki tak zostali przeszkoleni, aby naszym
klientom zapewnić jak naj-

Policjanci świętowali
W Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie-Zdroju odbyła się uroczysta zbiórka
z okazji 99 rocznicy powołania Policji Państwowej.
Tegoroczne obchody swoim patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Joachim
Brudziński. Uroczystość
poprzedzona była mszą
świętą w intencji funkcjonariuszy policji, która
odprawiona została w Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Wałbrzychu.
- 13 lipca 2018 roku
w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęła uroczysta zbiórka
z okazji 99 rocznicy powołania Policji Państwowej.
W tym dniu miło było nam
powitać Zastępcę Komendanta
Wojewódzkiego
Policji we Wrocławiu insp.
Dariusza Wesołowskiego.
Swoją obecnością zaszczycili nas Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński,
Zastępca Prezydenta Mia-

sta Wałbrzycha Zygmunt
Nowaczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin powiatu wałbrzyskiego. Na uroczystość
przybyli licznie przedstawiciele służb mundurowych,
związkowcy oraz nasze
rodziny. Ceremonia rozpoczęła się od meldunku
złożonego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i
wprowadzenia sztandaru.
Przybyłych gości przywitał
pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w
Wałbrzychu kom. Krzysztof
Lewandowski, który w swojej wypowiedzi podziękował wszystkim policjantom i
pracownikom za codzienny
trud, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w powierzone zadania. Zapewnił, że wałbrzyska
policja dokłada wszelkich
starań, by mieszkańcy mogli
czuć się bezpiecznie. Podziękowania skierował również do rodzin policjantów
i pracowników policji, za
cierpliwość i zrozumienie
uciążliwości dnia codziennego, wynikających ze służ-

by, czy pracy ich bliskich w
policji – relacjonuje nadkom. Magdalena Korościk
z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu.
W dalszej części uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu insp. Dariusz
Wesołowski oraz pełniący obowiązki Komendant
Miejski Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewandowski wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne. W tym roku na
wyższe stopnie służbowe
awansowało 132 funkcjonariuszy wałbrzyskiego garnizonu, w tym: 6 oficerów, 52
aspirantów i 61 sierżantów
oraz 13 posterunkowych.
Z okazji Święta Policji
kom. Krzysztof Lewandowski wyróżnił sześciu pracowników cywilnych wałbrzyskiej jednostki, wręczając im
listy gratulacyjne. Listami
Gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami zostali
również wyróżnieni najlepsi
uczniowie kształcący w IV
Liceum Ogólnokształcącym
w Wałbrzychu w klasie o

profilu policyjnym. Wicewojewoda Dolnośląski Kamil
Zieliński i Zastępca Prezydenta Wałbrzycha Zygmunt
Nowaczyk złożyli wszystkim
policjantom
najszczersze
życzenia oraz podziękowali
za wysiłek włożony w to, aby
mieszkańcy Wałbrzycha i
powiatu wałbrzyskiego czuli
się bezpiecznie. Do podziękowań tych przyłączyli się
także ksiądz biskup Adam
Bałabuch oraz pozostali goście.
- Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski w czasie swojego
wystąpienia podziękował za
trud włożony w codzienną,
ciężką służbę i podkreślił, że
wałbrzyska jednostka jest
jedną z najlepszych komend
województwa dolnośląskiego. Uroczystość zakończono
złożeniem przez dowódcę
uroczystości podinsp. Arkadiusza Wojnowskiego meldunku oraz odprowadzeniem sztandaru Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu – dodaje nadkom. Magdalena Korościk.
(RED)

wyższą jakość obsługi, gdyż
wiemy, że zadowolony klient
w przyszłości do nas wróci. Zaowocowało to między innymi
docenieniem naszego banku
w rankingu Newsweeka, w
którym Getin Bank kolejny rok
z rzędu znalazł się na podium
– podkreśla Pani Małgorzata
kierująca wałbrzyską placówką.
– Serdecznie zapraszamy do
naszego oddziału w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 1, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do16.30. Informacje można również uzyskać
pod numerem (74) 862 14 34 –
zachęcają pracownicy placówki
Getin Banku w Wałbrzychu.

Zmiana organizacji
ruchu
W efekcie starań i rozmów burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza z Wydziałem
Komunikacji
Starostwa
Powiatowego w Świdnicy, przywrócona zostanie
dawna organizacja ruchu
w obrębie ulic Browarowej i Mickiewicza w Świebodzicach.
Przez ostatnie lata ulicą
główną była ulica Browarowa. Stwarzało to zagrożenia
w ruchu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy auta zjeżdżające z góry
ul. Browarową w kierunku
Mickiewicza miały problem
z wyhamowaniem na śliskiej nawierzchni, by przepuścić auta wyjeżdżające z
dolnego odcinka ulicy Browarowej. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania znajduje
się zjazd na teren byłego
browaru, wykorzystywany
obecnie przez firmy trans-

portowe i duże pojazdy. Po
zmianie organizacji ruchu
w naturalny sposób główną
ulicą będzie ciąg Browarowa-Mickiewicza. Na jezdni
pojawi się oznakowanie
poziomie, którego obecnie
brak, a także nowe oznakowanie pionowe w postaci
znaków D-1 z tabliczkami
T-6 oraz A-7 z tabliczkami
T-6, które wskazują projektowany przebieg drogi z
pierwszeństwem przejazdu.
Zaprojektowano również
oznakowanie poziome w
rejonie skrzyżowania ulic,
aby kierujący pojazdami na
wlocie ul. Browarowej od
strony ul. Świdnickiej mieli
lepszą widoczność na skrzyżowaniu. Na ulicy Browarowej planuje się także przestawienie znaku B-36, czyli
zakaz parkowania. Zmiany
zaczną obowiązywać od połowy sierpinia.
(RED)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

REKLAMA

PRACA W NIEMCZECH
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

Tel. 606 478 000

Procesy
Janusz
Bartkiewicz

Toczy się proces we
Wrocławiu. Proces przeciwko byłym już policjantom z
Komisariatu Wrocław-Stare
Miasto, których niewyobrażalne prostactwo i brutalność doprowadziło do
śmierci 25-letniego chłopaka. Być może Igor Stachowiak nie był ideałem, być
może zdarzało mu się zapalić „trawkę” lub przyjąć jakiś
inny narkotyk, ale przede
wszystkim był Człowiekiem
i Obywatelem, któremu
przysługiwały wszelkie prawa podstawowe. Był Człowiekiem i Obywatelem,
wobec którego prawo (w
tym prawo międzynarodowe) zabrania stosowania
tortur i szykan fizycznych
oraz psychicznych. Oglądam nagrania z monitoringu miejskiego (wrocławski
Rynek) i widzę tego chłopaka jak chodzi sobie spokojnie, bo widocznie na kogoś
czeka. Następnie widzę go,
jak spokojnie przygląda się
trzem
funkcjonariuszom
policji, którzy najpierw
oglądają jego dowód osobisty, a następnie przeglądają jego torbę. Wszystko
przebiega zgodnie z prawem do czasu, kiedy pojawia się radiowóz oznakowany, a policjanci którzy
nim przybyli, nie rzucają

się na chłopaka z zamiarem
założenia mu kajdanek. Jak
się później okazało, ktoś
kto oglądał legitymowanie i przeszukanie torby,
skojarzył sobie widzianego
na monitorze chłopaka z
mężczyzną, który kilka dni
wcześniej uciekł policjantom z tego komisariatu.
No i zaczęła się jazda bez
trzymanki. Oczywiście Igor
Stachowiak miał autentyczny, czyli legalny, dowód
tożsamości, nie był poszukiwany, ani też nie dopuścił
się żadnego wykroczenia
lub przestępstwa, które
pozwalałoby policjantom
zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu
odwiezienia zatrzymanego
do wspomnianego komisariatu.
Wszystko, co się od momentu próby zatrzymania
Igora Stachowiaka zaczęło toczyć, z prawem nie
miało absolutnie żadnego
związku, a funkcjonariusze
policji zaczęli popełniać
różne przestępstwa kryminalne, połączone z przestępstwem przekroczenia
uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Łącznie z
bezprawnym polowaniem,
zatrzymywaniem i rekwirowaniem telefonów osób,
które bezprawne działania
policji w przestrzeni publicznej dokumentowały.
Podkreślić muszę, że akurat w tym przypadku działali na polecenie swojego
przełożonego służbowego,
którym w tym momencie był oficer dyżurny tej

jednostki, wydający przez
radio polecenia takiego, a
nie innego ich zachowania.
Jednakże policjanci winni
wiedzieć, że żaden rozkaz
zmuszający ich do popełnienia czynu niezgodnego z prawem nie musi być
wykonany, a w przypadku
wątpliwości, co do jego
bezprawności,
powinien
być wydany na piśmie. Jednakże, z przykrością muszę
stwierdzić, że żaden z nich
co do kwestii zgodności z
prawem podjętych działań
nie miał wątpliwości. A to
marnie świadczy o naszej
współczesnej policji, która swoich funkcjonariuszy
nie potrafi na bezwzględne przestrzeganie prawa
uczulić. Teraz okazuje się,
że biegły powołany przez
sąd do oceny dowodów
pochodzących z wszystkich nagrań, dotyczących
całego przebiegu zdarzenia, czyli od pierwszego
nagrania
pokazującego
Igora Stachowiaka chodzącego po Rynku, stwierdził,
że dowody te noszą ślady
zamazywania i usuwania. A
przecież tego nie mógł dopuścić się sąd, który materiały te biegłemu przedstawił. Więc kto? Mamy więc
kolejne przestępstwo niszczenia dowodów procesowych w sprawie i prokuratura winna wszcząć kolejne
postępowanie zmierzające
do ustalenia, kto się tego
dopuścił. W kryminalistyce od wieków funkcjonuje
starorzymska formuła is
fecit cui prodest, czyli czy-

nu dopuścił się ten, komu
przyniósł on korzyść. Komu
to przyniosło korzyść chyba
wiadomo, ale nie koniecznie tylko samym oskarżonym.
Rozmyślając nad tym, co
się we wrocławskim sądzie
dzieje, przypomniał mi się
nie tak dawno zakończony w Sądzie Okręgowym w
Świdnicy proces dotyczący śmierci Piotra Grucy. Za
niewielkie wykroczenie został zatrzymany przez dwuosobowy policyjny patrol i
dowieziony do Komisariatu
V Policji w Wałbrzychu. W
czasie całego pobytu w tej
jednostce tylko ci dwaj policjanci z tego patrolu (Paweł
H. i Grzegorz K.) mieli z nim
bezpośredni kontakt, chociaż na jej terenie przebywało jeszcze trzech innych
funkcjonariuszy. Po jakimś
czasie od wyjścia z komisariatu Piotr Gruca upadł
na ulicy i zmarł w wyniku
krwotoku wewnętrznego,
spowodowanego
wieloma obrażeniami narządów
wewnętrznych (w tym pękniecie śledziony i złamanie
żeber). Obrażenia te mogły
powstać tylko i wyłącznie
wskutek pobicia na terenie
komisariatu, albowiem toczące się bardzo długo drobiazgowe śledztwo, nie doprowadziło do ujawnienia
jakichkolwiek innych okoliczności, w których zmarły
mógł doznać tak dotkliwych
wewnętrznych obrażeń ciała. Okoliczności takich nie
byli w stanie podać również obrońcy oskarżonych,

mimo że czynili wiele, aby
taką ewentualność zaszczepić sądowi. 14 marca
2018 roku Sąd Okręgowy
w Świdnicy uniewinniając
obu oskarżonych, bardzo
mocno i z wielkim ubolewaniem zaakcentował, że do
pobicia doszło na terenie
komisariatu i co do tego nie
ma żadnych wątpliwości.
Jedyne wątpliwości, które
zdecydowały o tym, że zapadł wyrok uniewinniający,
były takie, że sąd nie był w
stanie ustalić, który z tych
funkcjonariuszy
dopuścił
się pobicia, co według sądu
było nie dającą się usunąć
wątpliwością, nakazującą
mu - z godnie z prawem obu oskarżonych uniewinnić. Powtórzę więc raz jeszcze za Sądem Okręgowym
w Świdnicy: na terenie Komisariatu V w Wałbrzychu
doszło do ciężkiego pobicia
Piotra Grucy, a na pewno nie
dokonali tego trzej pozostali przebywający tam w tym
czasie policjanci. Dziwny
więc to wyrok, bo w bardzo
głośnej sprawie zabójstwa
w 2000 roku wałbrzyskiego
antykwariusza, Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał
na kary 25 lat pozbawienia
wolności dwóch nieletnich
oskarżonych w sytuacji kiedy z ustaleń prokuratury
wynikało, że sprawców było
trzech. Niestety, tego trzeciego nie udało się ustalić i
wygląda na to, że nikt go już
nie ściga. Nie udało się też
udowodnić, który z oskarżonych strzelał do antykwariusza. A mimo to sąd nie miał

żadnych wątpliwości (w
wątpliwym zresztą procesie
poszlakowym bez żadnych
dowodów), że jeżeli strzelał jeden, to drugi był przy
tym obecny i nie zapobiegał temu, a więc działał jako
współsprawca.
Przyrównując te dwa
wałbrzyskie procesy stwierdzam z żalem, że meandry
sprawiedliwości w zbyt
wielu przypadkach są na
rękę sprawcom wielu przestępstw, w tym nawet odrażających zbrodni. I to
jest w tym wszystkim najsmutniejsze. I nie mają się
z czego uniewinnieni byli
policjanci cieszyć, ani też
wielkie grono ich zwolenników (co już mnie przeraża), bo na początku maja
br. Prokurator Okręgowy w
Świdnicy skierował do Sądu
Najwyższego w tej sprawie
wniosek kasacyjny. Poczekamy, zobaczymy.
I na koniec przypomnę,
że w kolejce na wyrok
oczekuje dwóch innych
policjantów z Wałbrzycha,
którzy dopuścili się pobicia,
bezpodstawnie przez nich
zatrzymanego w Szczawnie
Zdroju, Jacka D. z Lichenia,
o czym też n a łamach Tygodnika DB 2010 już pisałem.
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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Nie tylko
wspomnienia
Wakacje trwają, a my już
namawiamy do udziału
w konkursie „Wspomnienie wakacji” w Szczawnie-Zdroju. - Jeżeli chcesz
rozwijać swoje uzdolnienia
literackie, fotograficzne lub
plastyczne i masz ochotę
podzielić się wakacyjnymi
wspomnieniami z innymi to konkurs właśnie dla Ciebie. Termin nadsyłania prac
na adres Urzędu Miejskiego
w Szczawnie Zdroju upływa
28 września 2018 r. – wyjaśniają organizatorzy konkursu.
Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk ogłosił także
konkurs plastyczno – literacki „Niepodległa Polska”.
Jest on adresowany do dzieci i młodzieży ze Szczawna
Zdroju. Termin nadsyłania
prac na adres Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju upływa 31 października
2018 r.
Regulaminy obu konkursów dostępne są na stronie
szczawno-zdroj.pl
(RED)

Walczą
o 100 tysięcy złotych

Szczawno-Zdrój znalazło się wśród 14 gmin
członkowskich SGU RP,
które zgłosiły się do III
edycji konkursu Eko Hestia Spa i zakwalifikowały
się do jego I etapu.
- Główną wygraną jest 100
tysięcy złotych na działania
proekologiczne realizowane
na terenie gminy. Obecnie
trwają weryfikacje wniosków
konkursowych. Ze środków
pozyskanych z ewentualnej
wygranej planujemy montaż ekostacji do szybkiego
ładowania pojazdów elektrycznych przyjaznych dla środowiska zlokalizowanej na

Psie pakiety…

parkingu przy ul. Ratuszowej.
Popularyzacja
alternatywnych i ekologicznych źródeł
napędu pojazdów miałaby na celu poprawę jakości
powietrza w uzdrowiskowym mieście. Zachęciłaby jednocześnie właścicieli takich
pojazdów do odwiedzenia
Szczawna-Zdroju i promowała nas jako miasto stawiające na ekorozwiązania
transportowe.
Trzymajcie
kciuki za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i
realizację przedsięwzięcia!
– podkreślają organizatorzy
akcji w Szczawnie-Zdroju.

Problem psich odchodów
doskwiera o każdej porze
roku. - Zachęcamy więc
naszych mieszkańców i
gości Szczawna –Zdroju
do korzystania ze stacji z
woreczkami. W komfortowy, dyskretny i higieniczny
sposób przyczynimy się
tym samym do czystości w
naszym mieście. Bez obaw
- woreczki na psie odchody
są przyjazne dla środowiska
i rozkładają się w bardzo
krótkim czasie – podkreśla
Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna-Zdroju.
(RED)

…i rzeźba psa
Mamy kolejną dobrą wiadomość dla wielbicieli
szczekających
czworonogów. Rzeźba psa, która
znajduje się w Parku Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju,
została poddana renowacji i
znowu cieszy swoim widokiem. Pies został wyczyszczony i „odrosły” mu uszy.

(RED)

Koncertowe lato
w Szczawnie-Zdroju
Teatr Zdrojowy im.
Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie – Zdroju zaprasza na koncerty „Przeboje muzyki klasycznej i
rozrywkowej” oraz „Lata
20-te, lata 30-te”.
„Przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej” to
koncert promenadowy, który zaplanowany został na 22
lipca. Początek o godzinie
16.00 w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju. Wstęp na
to wydarzenie jest bezpłatny. Z kolei 27 lipca o godzinie 19.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju
rozpocznie się koncert „Lata
20-te, lata 30-te”.
- Zapraszamy Państwa w
sentymentalną podróż do

czasów, kiedy Polska cieszyła się odzyskaną wolnością.
Najpiękniejsze
szlagiery
okresu międzywojennego
z repertuaru Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej, Zuli
Pogorzelskiej, Adolfa Dymszy, Eugeniusza Bodo oraz
Mieczysława Fogga i wielu
innych będą przewodnikami po naszej historii. Koncert pełen blasku, kolorów
i cudownej muzyki spełni
oczekiwania najwybredniejszego widza. Podczas koncertu wystąpią: Anna Spychalska – sopran, Romuald
Spychalski – tenor, Dariusz
Pietrzykowski – tenor – zachęcają organizatorzy. Bilety na koncert „Lata 20-te,
lata 30-te” kosztują 45 zł.
(RED)

(RED)
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA! BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
WCZASY - OBOZY MŁODZIEŻOWE

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

20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1100 PLN 1999 PLN 1199 PLN

9 MIEJSC

2

24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1199 PLN 1999 PLN 1199 PLN

9 MIEJSC

3

29.07.2018 - 09.08.2018

4

11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

20 MIEJSC

5

16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1399 PLN 1999 PLN 1299 PLN

20 MIEJSC

6

20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1299 PLN 1999 PLN 1299 PLN

35 MIEJSC

7

25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1199 PLN

X

5 MIEJSC

8

29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

45 MIEJSC

9

07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

10 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1000 PLN

X

40 MIEJSC

SPRZEDANE

X

BRAK MIEJSC
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Dlaczego MOBRUK nadal straszy?
Piotr
Sosiński

W Faktach TVP Wrocław
w dniu 31 maja 2011 roku
redaktor Maciej Maciejewski
informował nas, że Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska, na podstawie
decyzji Ministra Ochrony
Środowiska, podjął decyzję
o likwidacji znajdującego się
w centrum Wałbrzycha składowiska odpadów firmy Mobruk. Sprawę komentował
Roman Szełemej pełniący
wtedy obowiązki prezydenta
Wałbrzycha:
- To jest dla mieszkańców
Wałbrzycha najważniejsze,
ta decyzja jest ostateczna
i zamyka wieloletni okres

uciążliwości dla mieszkańców i całej gminy.
Zapowiadał się dobry
czas dla zdrowia wałbrzyszan, ale decyzja nie była
jednak ostateczna i sprawa
zakończyła się klęską.
Jest już rok 2018. Trzy lata
mijają od ogromnego pożaru
składowiska odpadów Mobruk. W upalne lato 2015 roku
mieszkańcy musieli funkcjonować wśród oparów i woni
palących się substancji. Wakacje w mieście zamieniły się
w koszmar. To był punkt zero.
Nikt nie miał już wątpliwości,
że należy zakończyć obecność Mobruku w Wałbrzychu.
W jednym szeregu stanęły instytucje i mieszkańcy. Trwały
kontrole i inspekcje. Wałbrzyszanie demonstrowali nawet
pod domem właściciela spółki
Mobruk.
Ruszyła machina administracyjna. Zarząd Województwa
Dolnośląskiego

podjął działania dotyczące
wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia z
urzędu bez odszkodowania
pozwolenia zintegrowanego
udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia
27 lipca 2007 r zmienioną
ostateczną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca
2010 roku dotyczącego prowadzenia składowiska odpadów przez firmę Mobruk na
terenie Wałbrzycha.
W dniu 23 września 2016
roku Marszałek Przybylski
cofnął wreszcie tzw. pozwolenie zintegrowane. Co
było do przewidzenia, od
jego decyzji Mobruk wniósł
odwołanie do Ministra Środowiska, który utrzymał cofnięcie pozwolenia w mocy
decyzją z dnia 19 kwietnia
2017 roku. Likwidacja składowiska była już w zasięgu ręki! Ale Mobruk złożył

skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Warszawie, który postanowieniem z 17 lipca 2017 roku
wstrzymał wykonalność decyzji Ministra Środowiska.
Następnie wyrokiem z dnia
17 listopada 2017 roku WSA
uchylił zaskarżoną decyzję
Ministra Środowiska. Minister nie ustąpił i w dniu 5 lutego 2018 roku złożył skargę
kasacyjną od wyroku WSA
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Do chwili obecnej nie
zapadło ostateczne rozstrzygnięcia. Czekamy na
rozprawę i wyrok sądu. I tak
stajemy się - niestety - zakładnikami troski o procedury, rozbudowane regulacje,
praworządność itp. Ceną
za państwo prawa jest dalsze tolerowanie truciciela. I
chociaż od 3 lat nikt nie ma
wątpliwości, że składowisko
to potencjalne zagrożenie

dla zdrowia ludzi, perspektywa nowych pożarów itd. to i
tak musimy doprowadzić do
końca procedurę prawną.
I tu, jako radca prawny,
mam od lat te same dylematy. Kolejne wieki naszych
dziejów to nabywanie przez
jednostkę kolejnych uprawnień. Prawo miało być narzędziem ochrony naszych
swobód. Rządzący nie są już
panami życia poddanych,
mamy pancerz w postaci
gwarancji praw i wolności.
Państwo nie może nas czegoś pozbawić bez uzasadnienia, bez odpowiedniej procedury. Możemy się odwoływać
i aktywnie bronić swoich interesów. To istota nowoczesnego świata. Ale posiadanie
uprawnień to także powietrze dla drani i cwaniaków.
Zakładam, przynajmniej od
roku 2015, dobre intencje
organów administracji samorządowej i rządowej. Składo-

wisko odpadów w centrum
stutysięcznego miasta to fatalny pomysł. Ani prezydent,
ani marszałek czy minister
nie będą chronić Mobruku.
Ale chroni go rozbudowana
i wieloetapowa procedura,
która jest właściwie aż czteroinstancyjna (marszałek –
minister – WSA – NSA)! Warto
pamiętać, że prawo ma służyć dobru wspólnemu i dobru obywateli. Nie jest świętością, prawdą objawioną,
dziełem niezastępowalnym.
Dlatego przykład Mobruku to
ważny sygnał dla legislatora,
że warto coś w tej sprawie pilnie zmienić.
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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Kolejny pożar w uzdrowisku
W nocy z niedzieli na poniedziałek (16 lipca 2018 r.),
w Jedlinie-Zdroju wybuchł
pożar w niezamieszkałym
budynku należącym do
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA. Ogień zajął także
dach Szpitala Kardiologicznego Teresa. - Na szczęście
nikomu nic się nie stało bo
ogień zajął nieużywane
poddasze, a pacjenci opu-

ścili budynek – informują
władze spółki.
- Kolejny pożar w naszym
uzdrowisku - tym razem w
Jedlinie-Zdroju. Około godz.
1.46 w nocy nadeszło zgłoszenie, spłonął budynek
sanatoryjny Teresa II. Straż
pożarna prowadzi akcję dogaszania. Na miejscu pracowało 6 zastępów. Z budynku
przyległego ewakuowano 21

osób. Kuracjuszom nie zagraża niebezpieczeństwo – informował obecny na miejscu pożaru Kamil Krzysztof Zieliński,
wicewojewoda dolnośląski.
Więcej szczegółów zdarzenia podaje spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina:
- Nieszczęście nas nie
opuszcza. Spalił się dach w
naszym obiekcie Teresa w
Jedlinie-Zdroju. Pożar zaczął

się od nieużywanego budynku po sąsiedzku - zabezpieczonym, zamkniętym, z
odciętymi mediami. Żadna
postronna osoba nie mogła
tam wejść ot tak sobie... Przy
okazji gaszenia pożaru zalana
została część szpitala kardiologicznego, w tym OIOM. Pokoje hotelowe bez szwanku.
Szpital kardiologiczny jest
na razie nieczynny. Na szczęREKLAMA

Dogaszanie pożaru w Jedlinie – Zdroju trwało do poniedziałkowego
południa.
ście nikomu nic się nie stało,
bo ogień zajął nieużywane
poddasze a pacjenci opuścili
budynek. Uprzedzamy pytania - system alarmowy był i
zadziałał, budząc pacjentów.
Nasi kuracjusze przeczekali
akcję pożarową w klubokawiarni Ciekawa. Dziękujemy
za pomoc i opiekę nad naszymi gośćmi – czytamy w komunikatach spółki w mediach
społecznościowych.
Dogaszanie pożaru w Jedlinie-Zdroju trwało do poniedziałkowego południa. Na

miejscu pracuje komisja badająca przyczyny pojawienia
się ognia. Ulica Piastowska
– na wysokości placu Zdrojowego – do środy była nieprzejezdna.
To kolejny w tym roku pożar obiektu należącego do
spółki Uzdrowisko Szczawno
– Jedlina. Przypomnijmy: 5
marca w nocy ogień strawił
dach Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie- Zdroju.
Sprawę pożaru bada prokuratura.
(RED)

Lato w Jedlinie
W Miejskiej Bibliotece
Publicznej,
mieszczącej
się w Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju, pojawili się
mali Indianie, a wszystko dzięki inicjatywie pod nazwą
„Czwartkowe literackie przygody w bibliotece”, która
jest częścią projektu „Lato
w Jedlinie-Zdroju”.
Zajęcia odbywały się pod
hasłem „Na dzikim zachodzie Indianie”. Podczas dwugodzinnego spotkania dzieci najpierw
wysłuchały bajki o Indianach,
następnie odpowiadały na pytania dotyczące Indian, a każda
dobra odpowiedź nagradzana była piórkiem, z których
następnie dzieci robiły sobie
pióropusze. Piórka można też
było zdobyć rozpoznając poprawnie tropy zwierząt. Oprócz
pióropuszy dzieci robiły też
tomahawki i łapacze snów. W
zabawie udział wzięło 20 dzieci.
W ramach projektu „Lato
w Jedlinie-Zdroju” na dz-

iedzińcu Pałacu Jedlinka
odbył także pierwszy koncert z cyklu „Muzyka w sercu
Jedlinki”, współorganizowany przez Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju i Pałac
Jedlinka. Podczas koncertu publiczności zaprezentował się zespół Zakalec,
który funkcjonuje od 1995
roku. Swoimi koncertami
uświetnia różnego rodzaju
imprezy, eventy, festyny,
bankiety, a także wesela.
Trzyosobowy, podstawowy
skład zespołu w razie potrzeb jest powiększany, natomiast we jedlińskim koncercie udział wziął duet. Żeński
i męski wokal, gitary, instrumenty klawiszowe, perkusja,
saksofon, trąbka, akordeon,
oraz słynne, znane i cenione
przeboje muzyki polskiej i
światowej w bardzo dobrym
wykonaniu - to niezaprzeczalne atuty zespołu Zakalec.
(LS)
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, jako jedna
z instytucji publicznych służb zatrudnienia, realizuje szereg różnorodnych zadań, wśród których do
najważniejszych należy aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych. Dlatego też kładzie on nacisk na działania związane z przygotowaniem osób bezrobotnych
do sprawnego, umiejętnego oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy, realizując przy tym jednocześnie indywidualizację świadczonych usług rynku
pracy.
W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. z instrumentów rynku pracy dostępnych w Urzędzie, ﬁnansowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy,
Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również rezerwy przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystało ponad 907 osób bezrobotnych, w tym:
• 77 zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
• 70 wykonywało pracę w ramach robót publicznych
na terenie Wałbrzycha oraz gmin powiatu wałbrzyskiego,
• 196 uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych, z czego 30 w ramach Programu Aktywizacja
Integracja,
• 65 otrzymało umowę o pracę w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy,
• 87 skorzystało z doﬁnansowania na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
• 308 zdobyło doświadczenie zawodowe odbywając
staż,
• 4 wypłacono bon na zasiedlenie,
• 3 skorzystało z doﬁnansowania wynagrodzenia
osób powyżej 50 roku życia,
• 67 podjęło pracę u przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą, którzy otrzymali zwrot
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia,
• 19 wzięło udział w szkoleniach indywidualnych
oraz grupowych,
• 2 otrzymało bon szkoleniowy,
• 9 skorzystało z form edukacyjnych, tj. doﬁnansowania studiów podyplomowych.
Dodatkowo w ramach środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w II kwartale 2018 r. wsparcie ﬁnansowe zakończyło 3 pracodawców oraz 43 pracowników. Zakres kształcenia ustawicznego tej grupy
klientów obejmował różnego rodzaju kursy i studia
podyplomowe, które swoim zakresem odnosiły się do
zdobycia kwaliﬁkacji deﬁcytowych na lokalnym rynku
pracy.
Szczegółowych informacji w zakresie realizowanych
projektów i bieżących naborów udzielają pracownicy
Wydziału Szkoleń oraz Wydziału Instrumentów Rynku Pracy. Ponadto wszelkie aktualności dostępne są
również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl

Zbudują nowe mieszkania
W Głuszycy i Jedlinie –
Zdroju
prawdopodobnie
powstaną nowe mieszkania
komunalne na wynajem.
Obie Gminy prowadzą bardzo zaawansowane rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który za
pośrednictwem specjalnie
do tego celu powołanej
spółki celowej może sfinansować ich budowę.
Włodarze Jedliny-Zdroju
i Głuszycy odbyli niezwykle
owocne i obiecujące spotkanie z przedstawicielami
Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu. Mieszkania mają
powstać w ramach programu
„Mieszkanie Plus”. Zgodnie z
założeniami projektu, w każdej z gmin zostanie wybudowany jeden blok, w którym
znajdzie się 41 nowoczesnych,
dwu i trzypokojowych mieszkań. Koszt wybudowania
jednego bloku to około 8 milionów złotych. Co niezwykle
istotne, budowa nie będzie się
wiązała z żadnymi wydatkami
z gminnej kasy - zostanie w
całości sfinansowana przez
BGK Nieruchomości. Gminy ze
swojej strony muszą jedynie
zapewnić uzbrojone działki,
a po wybudowaniu bloków
zasiedlić mieszkania. Czynsz
wynajmu będzie wynosił kilkanaście złotych za metr kwadratowy. W Jedlinie-Zdroju blok
powstanie w rejonie ulicy gen.
Sikorskiego, a w Głuszycy przy
ulicy Dolnej.
Włodarze Głuszycy i Jedliny-Zdroju zwracają uwagę,
że budowa nowych mieszkań komunalnych ma bardzo
duże znaczenie nie tylko dla
poszczególnych gmin, ale

O planach budowy mieszkań mówili burmistrzowie Roman Głód i Leszek Orpel oraz prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
również dla całej Aglomeracji
Wałbrzyskiej, ponieważ substancja mieszkaniowa jest jednym z ważnych czynników, zapobiegających wyludnianiu.
- Żeby nasze miejscowości się nie wyludniły, musimy zapewnić odpowiednie
warunki. Według dotychczas
obowiązującego
systemu
prawnego gmina mogła przydzielać mieszkania tylko
osobom o niskich dochodach. Program „Mieszkanie
Plus” umożliwia budowę i
wynajem mieszkań osobom
o większych dochodach. To
daje szanse rozwoju dla gminy, służy też zaspokojeniu potrzeb mieszkańców - mówił
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
W podobnym tonie wypowiadał się lider Aglomeracji

Wałbrzyskiej, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej (w
Wałbrzychu, w ramach programu „Mieszkanie Plus”, powstaje właśnie 215 nowych
mieszkań).
- Coraz więcej osób odwiedza mnie z pytaniem, czy
Gmina Głuszyca sprzedaje jakieś nieruchomości. Wspólnie
z Gminą Jedlina-Zdój i burmistrzem Leszkiem Orplem
podjęliśmy działania, aby te
podstawowe potrzeby dla
naszych mieszkańców były
zrealizowane. Jeżeli szybko nie podejmiemy działań
zmierzających do tego, aby
przyciągnąć ludzi młodych,
z rodzinami, to ten teren będzie się wyludniał. Jedną z
propozycji jest właśnie mieszkanie – dodał Roman Głód,
burmistrz Głuszycy.

Istotne jest również to,
że w parlamencie trwają
właśnie prace nad ustawą,
która pozwoli najemcom
na łatwiejsze uzyskanie prawa własności do tego typu
mieszkań, a równocześnie da
im możliwość ubiegania się o
dopłatę do czynszu, nawet do
kwoty 500 złotych. Obie gminy złożyły stosowne projekty,
które są obecnie analizowane
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Jeżeli rozmowy
i ustalenia zakończą się pomyślnie, jeszcze w tym roku
może zostać powołana spółka, która ze środków Banku
Gospodarstwa
Krajowego
zajmie się budową, a same
prace budowlane rozpoczną
się prawdopodobnie w przyszłym roku.

ciom nabycie podstawowych
umiejętności pływackich.
• Zapraszamy do udziału w
głuszyckich zawodach o tytuł „Najlepszego Pływaka”,
które zostana rozegrane 3
sierpnia o godz.12.00. Zapisy odbywają się w trzech kategoriach wiekowych – uczniowie kl. I- III, uczniowie kl. IV- VI
oraz uczniowie kl. VII- gimnazjum. Zapisy przyjmowane
są na obiekcie kąpielowym
w Głuszycy u ratowników
WOPR, którzy będą czuwać
nad bezpieczeństwem i przebiegiem zawodów.
• Zapraszamy na Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Turniej odbędzie

się na boisku Orlik w Głuszycy
przy ul. Dolnej w sobotę, 21
lipca. Początek rywalizacji o
godz. 19.00.
• Gmina Głuszyca przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zakończyła remont
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kolcach i
Łomnicy. Zadanie polegało na
wykonaniu nowej nawierzchni
z masy asfaltowej. Całkowity
koszt drogi w Kolcach wyniósł
33 318,39 zł, z czego gmina
uzyskała dofinansowanie w
kwocie 16 200 zł. Natomiast
droga w Łomnicy kosztowała
43 304,49 zł, a dofinansowanie
wyniosło 18 000 zł.

(RED)

Raport z Głuszycy
• Ze względu na konieczność
przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej, wstrzymane będą dostawy energii
elektrycznej. Zasilanie wyłączone będzie w Sierpnicy na
części ulicy Świerkowej. Początek praca zaplanowano 20
lipca o godzinie 9.00, a zakończenie tego samego dnia o
godzinie 13:00.
• Od 12 lipca br. 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
niedzieli w godz. od 12.00

do 20.00. W obiekcie znajdują się: basen, sauna, jacuzzi,
strefa dla najmłodszych.
• Głuszyccy uczniowie rozpoczęli już zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”. Projekt realizowany
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy pn. „Głuszyccy
pływacy” został dofinansowany ze środków Ministra
Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Głuszyca. Zajęcia odbywają się w czasie
wakacyjnego wypoczynku na
otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej w Głuszycy. Uczestniczą w nich dwie
15-osobowe grupy. Udział
w projekcie umożliwi dzie-

(RED)
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Ul. Sportowa
do remontu

Sprzęt ratunkowy
Druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej Mieroszów
i Ochotniczej Straży Pożarnej Sokołowsko dostali dwa
nowe defibrylatory oraz
zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi. Posiadanie
takiego sprzętu przez wyspecjalizowane jednostki w sposób znaczący poprawia stan
bezpieczeństwa mieszkańców
Gminy Mieroszów. Na realizację zadania Gmina Mieroszów
pozyskała środki w wysokości
24,8 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości.
(RED)

Festyn św. Anny

Marcin Raczyński i Artur Mackiewicz.
- Wkrótce rozpoczną
się prace związane z przebudową
wewnętrznych
dróg osiedlowych przy ul.
Sportowej w Mieroszowie,
stanowiących drogi dojazdowe do istniejących budynków mieszkalnych – zapowiada Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
- Po wielu miesiącach prac
związanych z przejęciem
działek nr 395/7 i 395/14 położonych w Mieroszowie, w
dniu 28 czerwca 2018 roku
podpisałem z dyrektorem
Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa Arturem Mackiewiczem umowy przenoszące
własność tych dróg na Gminę
Mieroszów. Co bardzo istotne
- na przebudowę powyższych
dróg pozyskaliśmy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomoc
finansową w wysokości 200
tys. zł dla drogi znajdującej się
na działce 395/7 oraz 131 tys.
zł dla drogi znajdującej się na
działce 395/14. Inwestycja ta
zostanie zrealizowana jeszcze
w tym roku – zapewnia Marcin Raczyński.
(RED)

Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w
Witkowie Śląskim zaprasza
na XIV Festyn Parafialny św.
Anny. Impreza rozpocznie się
21 lipca o godz. 15.00 na boisku sportowym w Witkowie. W
programie: występ chóru parafialnego, zespołu Grzędowianki z Grząd, Zgoda z Chełmska
Śląskiego i Radość z Witkowa;
rodzinne konkurencje sportowe, pokaz strażacki; dmuchany
zamek i inne atrakcje dla dzieci;
bufet oraz zabawa przy muzyce
zespołu Sekret z Boguszowa
Gorc (od godz. 21.00).
(RED)

Nocne zwiedzanie
Przy blasku srebrzystego
księżyca zapraszamy do poznania historii zamku Grodno w Zagórzu Śląskim oraz
jego mieszkańców. Jeżeli
nie straszne Państwu tonące w ciemności kamienne
zamczysko oraz Biała Dama
to zapraszamy. Nocne zwiedzanie to rozrywka dla tych
naprawdę niezlęknionych!
- Nocne zwiedzanie zamku
Grodno jest usługą cykliczną,
przypadającą na ostatni piątek miesiąca. Aktualne terminy: 27 lipca 2018 r., wejście o
godz. 21.00; 31 sierpnia
2018 r., wejście o godz.
21.00 oraz 28 września 2018 r., wejście o
godz. 20.00. Uwaga:
wyruszamy z ronda w
Zagórzu Śląskim przy
ul. Głównej! Na nocne
zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy
mailowo na: biuro@
zamekgrodno.pl, telefonicznie +48 74 845
33 60 lub kom. +48 723
973 354 bądź osobiście
w kasie biletowej zamku Grodno. Grupy zorganizowane prosimy o
kontakt w celu ustalenia dogodnego termi-

Naprawa
z dofinansowaniem

nu: biuro@zamekgrodno.pl.
Cena biletu na nocne zwiedzanie: 30 zł od osoby. Nocne
zwiedzanie realizowane jest
dla grup minimum 10-osobowych. Ze względu na trasę
nocnego zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie
wygodnego, płaskiego obuwia. Koniecznie prosimy zabrać ze sobą latarki – dodają
pracownicy Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu, którzy
organizują nocne zwiedzanie
zamku Grodno.
(MG)

Gmina Czarny Bór podpisała umowy na remonty
dróg w Witkowie. Środki na
realizację inwestycji pochodzić będą z dwóch źródeł.
- Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach promesy
na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Wykonawcą inwestycji będzie firma Budosprzęt – Wałbrzych Sp. z o.o., a jej łączny
koszt wyniesienie ponad 700
tysięcy złotych. Wsparcie z zewnątrz oscyluje na poziomie
60 procent. Termin zakończenia prac planowany jest na
koniec 2018 roku. Poprawa
infrastruktury drogowej na
terenie gminy to cel, który
konsekwentnie realizuję od
8 lat. Mam nadzieję, że już
wkrótce będziemy się cieszyć
kolejnymi odcinkami nowych
nawierzchni oddanymi do
użytku – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.
(RED)
REKLAMA
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Dolny Śląsk Tour
W piątek w Wałbrzychu
startuje po raz pierwszy
kolarski Dolny Śląsk Tour,
jedyna w Polsce etapowa
impreza dla elity pań, wyścig o górskim profilu. - Zapewniliśmy start krajowej
czołówki oraz ekip zagranicznych - powiedział Tygo-

dnikowi DB 2010 Ryszard
Szram, prezes Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Junior Wałbrzych, które
organizuje wyścig.
Właśnie starania tego stowarzyszenia umożliwiły wałbrzyskiej imprezie, która poprzednio nosiła nazwę Górski

Wałbrzyski Wyścig Kolarski,
powrót po trzyletniej przerwie do kalendarza zawodów
w tej dyscyplinie.
Wśród zgłoszonych jest 29letnia Katarzyna Pawłowska,
liderka duńskiej grupy Team
Virtu Cycling (w Dolny Śląsk
Tour mają jej pomagać zawod-

niczki UKS Jedynka Mróz Kórnik), 3-krotna torowa mistrzyni
świata oraz mistrzyni Europy w
tej konkurencji, srebrna medalistka szosowych MŚ w drużynie i olimpijka z Londynu (11.
na szosie). Z ekip zagranicznych w elicie pań ścigać się
będą Węgry i Czechy.
REKLAMA

Prologiem wyścigu będzie
liczące 36 km wieczorne kryterium „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha”, na
terenie największej dzielnicy
Podzamcze. W przeszłości
kryterium było samodzielną
imprezą, w której triumfowali m.in. Dariusz Baranowski,
Radosław Romanik i Jacek
Mickiewicz. Teraz elicie kobiet
towarzyszą juniorzy młodsi.
Następnie zawodników czekają trzy etapy po górzystych
terenach tej części Dolnego
Śląska, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i przełęczy Palczyk. W sumie seniorki mają
do pokonania 255 km, a rywalizacja zakończy się 22 lipca w
Świebodzicach.
- Miłośników dwóch kółek zapraszamy w najbliższą
niedzielę 22 lipca, na XVII
Memoriał Pawła Sosika, która
wpisała się na dobre w kalendarz wydarzeń miejskich
w Świebodzicach. Memoriał
odbędzie się w ramach Wyścigu Kolarskiego „Dolny Śląsk
Tour”, który podzielony jest
na cztery etapy. Etap ostatni
odbędzie się właśnie w Świebodzicach. Wydarzenie upamiętnia postać wspaniałego
sportowca, świebodziczanina
Pawła Sosika, którego karierę
przerwała tragiczna śmierć.
Zapraszamy w niedziela, 22
lipca, o godz. 12:00, start ul.
Mieszka Starego 6. Memoriał zorganizowany jest przy

Katarzyna Pawłowska będzie
pierwszoplanową zawodniczką
pionierskiego Dolny Śląsk Tour.
wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Świebodzice –
dotacji z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej, a organizatorem
wydarzenia jest Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice
– mówi Agnieszka Bielawska
– Pękala z Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
Po raz pierwszy krajowa
czołówka kolarzy ścigała się
w Wałbrzychu w 1992 roku.
Zwyciężczyniami wyścigów
były nasze najlepsze kolarki,
m.in. Maja Włoszczowska, Katarzyna Niewiadoma, Paulina
Brzeźna-Bentkowska, Anna
Plichta oraz aktualna mistrzyni Polski – Małgorzata Jasińska.
Andrzej Basiński

Wzmacniają się
i wygrywają
Trener Kamil Jasiński
dokonał wyboru zawodniczek, które będą reprezentować AZS PWSZ Wałbrzych
podczas
Europejskich
Igrzysk Studentów w futsalu kobiet. Do portugalskiej
Coimbry poleci 12 piłkarek.
Są to bramkarki Patrycja
Urbańska i Jagoda Sapor oraz
zawodniczki z pola: Małgorzata Mesjasz, Jagoda Szewczuk,
Marcjanna Zawadzka, Dominika Dereń, Anna Rędzia, Julita Głąb, Katarzyna Rozmus,
Monika Kędzierska, Oliwia
Rapacka, Karolina Ostrowska.
Dopiero na miejscu wałbrzyszanki poznają swoje rywalki w grupie. Pierwszy mecz
22.07. W futsalu zagra na EIS
również UJ Kraków, aktualny
mistrz i ubiegłoroczny wicemistrz akademicki (Wałbrzych
przed rokiem był mistrzem,
teraz jest wicemistrzem).

A zgodnie z przedsezonową „tradycją” AZS PWSZ, co
roku jednym ze sparingpartnerów wałbrzyskich piłkarek
jest ekstraligowy rywal – Olimpia Szczecin. Nie inaczej było
i tym razem. W pierwszym w
okresie
przygotowawczym
meczu kontrolnym AZS PWSZ
w Żaganiu pokonał Olimpię
3:0. Dwa pierwsze trafienia,
jeszcze przed przerwą, zaliczyła wracająca po kontuzji
Klaudia Miłek. Natomiast wynik zamknęła Julia Kowalczyk.
Trener Kamil Jasiński miał w
Żaganiu do dyspozycji 17 zawodniczek i wszystkie pojawiły się na murawie. W gronie
tym znalazły się kolejne piłkarki testowane przez wałbrzyski
zespół. Miejmy nadzieję, że za
trzy tygodnie wałbrzyszanki w
Szczecinie na inaugurację sezonu spiszą się równie dobrze.
(RED)
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REKLAMA

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

Nowe kursy:

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

Wózkersi zagrają
w Wałbrzychu
Zapraszamy wszystkich miłośników basketu na Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach o Puchar
Prezydenta
Wałbrzycha
Romana Szełemeja. Impreza
już po raz czwarty odbędzie
się w Centrum AQUA ZDRÓJ.
W rywalizacji wezmą udział reprezentacje: Polski, Turcji, Niemiec, Kanady i Wielkiej Brytanii. W meczu otwarcia w piątek
20.07 o godz. 11:00 polscy koszykarze zmierzą się z Turcją,
a o godz. 18:00 zagrają z Kanadą. W sobotę o godz. 11:15
zapraszamy na mecz Polska vs
Niemcy oraz na ostatni mecz
turnieju – Polska vs Wielka Brytania o godz. 18:00. Rozgrywki
będą miały miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej AQUA
ZDRÓJ. Wstęp wolny!
(RED)

Kolarze
na olimpiadzie
W czołówce ukończyli rywalizację na XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Koziegłowach-Pińczycach
kolarze LKKS Górnika Wałbrzych. Wśród juniorów
młodszych w jeździe indywidualnej na czas Julia Kowalska
była 15., a Adrianna Rasińska
17., natomiast Karol Woźniak 18. W wyścigu ze startu
wspólnego, Rasińska zajęła 11.
miejsce, a Kowalska 16. (na 50
startujących), Woźniak zajął
11. lokatę na 120 uczestników.
(BAS)

01.08. Wałbrzych • 02.08. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Podobieństwa
Andrzej
Basiński

Mundialowe emocje już
za nami. Wprawdzie jestem
przede wszystkim fanem
lekkiej atletyki i z niecierpliwością czekam na sierpniowe Mistrzostwa Europy w
Berlinie, ale sporo satysfakcji
dostarczyły mi rosyjskie futbolowe zmagania i czasami
do nich wracam. Niestety, z
pominięciem wyczynów naszej reprezentacji, która sprawiła nader spektakularny zawód, a nawet wstyd zarówno
poziomem sportowym, jak
i wolicjonalnym. Ten drugi
jest dla każdego kibica bardziej dotkliwy i przykry, bo
siłę charakteru trudno odbudować. Albo się ją ma, albo
nie. Smutna to konstatacja
po dłuższym okresie wiary w
rzekome możliwości biało-czerwonych, podbudowane
wysoką pozycją w rankingu
FIFA, chociaż należy przyznać, że nie wzięła się ona tak
zupełnie z sufitu. Podczas kilku meczów (przede wszystkim z Niemcami na Stadionie
Narodowym) serce rosło. Nie
można też wątpić w odnowicielską rolę trenera Adama
Nawałki, chociaż na koniec
intuicja go zawiodła.
Tak sobie kombinuję, że
nasza reprezentacyjna jede-

nastka oraz to, co dzieje się w
związku z jej występami, ma
wiele wspólnego z polskimi
dziejami. Mamy dużo powodów do dumy (Grunwald!
Pod Wiedniem!), ale też bez
liku doświadczeń smutnych,
np. sromotnie przegranych
bitew i narodowych powstań. Tak już mamy w charakterach, że po dobrym występie na boisku śpiewamy:
„Już przyszłego lata Polska
będzie mistrzem świata!”.
Ma to swoje uzasadnienie po
takich turniejach, jak mistrzostwa globu w 1974, 1978 i
1982 r., które ukończyliśmy w
chwale i sławie, ale częściej są
to oczekiwania zdecydowanie na wyrost. W życiu pozasportowym również mamy
skłonność do nadmiernego
entuzjazmu i euforii po pojedynczych przejawach odnowy oraz dawania politykom kredytu zaufania, często
pochopnie i naiwnie. Z kolei
po porażkach bywa, że w
stylu upokarzającym kibice
zawodzą: „Polacy, nic się nie
stało”, który to wokal stał się
swoistym hymnem nieudaczników.
Wielokrotnie trafiał mnie
szlag, gdy podczas prezentacji narodowych jedenastek
komentatorzy informowali,
że OCZYWIŚCIE jesteśmy
gorsi pod względem wyszkolenia technicznego, ale naszą
mocną stroną jest ambicja i
waleczność. Wszędzie – na
zachodzie, północy i połu-

dniu, a nawet na wschodzie,
piłkarze mogą nogami krawaty wiązać i dryblować w
sposób dla nas nieosiągalny.
A to niby dlaczego?! Jesteśmy technicznie upośledzeni,
futbolowymi prymitywami
od urodzenia, czy jak?! Nie
docierają do nas najnowsze
trendy, nie ma odpowiedniej
literatury, a trenerzy muszą
być sto lat za Murzynami?!
Nijak nie można tego zmienić, by uzdolnione maluchy
nauczyć nie tylko na orlikach
tysiąca sposobów poruszania
się z piłką u nogi?!
I tu znowu odwołuję się
do naszej historii. Ileż to razy
czytaliśmy, że dla naszych rycerzy słabsze, prymitywniejsze uzbrojenie, to nic to! Liczy
się odwaga i bohaterstwo, a
w tym nie mamy sobie równych na świecie. Przypomnijmy sobie tylko chociażby
słynne wrota od stodoły, na
których polski lotnik poleci i
zrobi swoje!
A drybling porównam do
etosu pracy, w tym tej od
podstaw, w której inne nacje
biją nas na głowę, do obowiązkowości i poszanowanie
prawa w każdej sytuacji oraz
trwania na straży wolności.
Patriotyzm dla tychże nacji, to codzienny, żmudny
wysiłek na rzecz ogółu, wywiązywanie się sumiennie
ze wszystkich obowiązków
wobec państwa i współobywateli, jak np. płacenie podatków i pomoc słabszym, a

nie tylko głośne tyrady o konieczności przelewania krwi i
tropienia wrogów. Do patriotyzmu w wymiarze normalnym, a nie ekstremalnym, na
przestrzeni wieków jakoś się
nie przyzwyczailiśmy...
Doszło do tego, że na
mundialowych stadionach,
gdy okazało się, że piłkarze
są zupełnie nieprzygotowani, pozostało nam zaprezentowanie tylko tej osławionej
ambicji (odwagi, bohaterstwa). Tylko, że i jej zabrakło...
Tak, jak zabrakło woli walki u
tych, którzy szybko przystosowują się do najgorszej nawet władzy, którzy śmieją się
z tych, co za swój święty obowiązek uznają głosowanie...
Gdy niemieccy futboliści,
poprzedni mistrzowie świata, przepraszali po stokroć
swoich sympatyków za sprawiony zawód, nasze „orły”
pokazywały wszem i wobec
w internetowych przekazach,
jak ciekawie spędzają wakacje pod palmami... A więc dopełnienie żenady.
O występie biało-czerwonych zapomniano zaraz
po ich krótkiej obecności na
rosyjskich stadionach... Nikt
nie żałował ich wyjazdu. Nie
tylko ja patrzyłem później
z podziwem na futbolistów
Islandii, Iranu, Danii, Japonii, Korei Płd, a nawet Rosji i
Arabii Saudyjskiej... Ich kibice nie musieli się wstydzić
swoich pupili. A Chorwacja,
Francja, Belgia, Szwecja, An-

glia, Brazylia, Urugwaj, są
dla Polaków i jeszcze długo
będą niedościgłymi wzorami. Mistrzami świata chyba
nigdy nie zostaniemy, bo do
tego potrzeba splotu wielu
cech i okoliczności, z którymi
mamy odwieczny kłopot. To,
co wydarzyło się na boiskach
niemieckich podczas czempionatu przed 44 laty, kiedy
zrobiliśmy furorę za przyczyną Laty, Szarmacha, Deyny,
Tomaszewskiego, Żmudy i
spółki, wręcz szczytowej mobilizacji tego kolektywu,jest
czymś niewyobrażalnym, zaprzeczającym logice, sprzyjającym nam kaprysem losu,
który zdarza się nacjom nader rzadko. Nie będziemy mistrzami świata, tak, jak nie jesteśmy narodem wybranym,
tylko społecznością podobną
wielu innym, z cechami godnymi szacunku, ale i mnogością wad i ułomności.
Ale trenerowi Jerzemu
Brzęczkowi życzę powodzenia w jego bardzo trudnej
pracy na rzecz odbudowy
polskiej reprezentacji.
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowia
wyraz osobistej wiedzy i pogladów autora. Tresci zawarte w
felietonie nie odzwierciedlaja
pogladów i opinii redakcji.
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USŁUGI
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(2) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

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

INNE
(3) Do wynajęcia pokój. Przyjmę
do pracy na dachu. Tel: 795-602683.
Pożyczka bez BIK! 796 700 605
Emeryci, renciści osoby pracujące! Szybka pożyczka bez BIK I BIG
do 25 000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja w 15 minut. Dojazd
do klienta Wałbrzych i okolice.
Zadzwoń lub napisz SMS o treści
„KASA”. 609 432 928

KUPIĘ
(3) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.
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SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

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

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

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

W naszej bogatej ofercie są także

Tel. +48 796-530-732
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

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
MS-3573 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 32m2, widna kuchnia, balkon,
po kapitalnym remoncie, cena
119 tys. tel. 883 334 481
MS-3571 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 40m2, do odświeżenia, cena
129 tys. Tel. 883 334 481
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

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

MS- 3519 Piaskowa Góra, 3
pokoje, pow. 51,5m2 w dobrej
lokalizacji, cena 145 tys. zł. Tel.
793 111130

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

MS-3580 Podzamcze, 2 pokoje,
51m2, 2 piętro w 10, do remontu,
cena 133 tys. Tel. 883 334 486

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

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

SKUP
aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

ZATRUDNIMY
osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketu
przy ul. Wałbrzyskiej
w Świebodzicach.
Kontakt pon. – pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

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
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

Przelewy przekazujemy na konto
odbiorcy w następnym
dniu roboczym.

ZAPRASZAMY!!!
TU ZAPŁACISZ RACHUNKI
ul. Hetmańska pawilon 4
(za pocztą)
Tel. 667-642-926

tro, do remontu, cena 69 tys. Tel.
883 334 481

do remontu cena 80 000 tel. 883
332 730

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

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Chopina , 40 m2 okazja 66 500
tel 883 334 836

Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486
DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY
ZADŁUŻENIA

MS-3173 Piaskowa Góra, 2 pokoje, pow. 30 m2 , cena 89 tys. zł.
Tel. 793 111 130

MS- 3557 Podzamcze, 2 pokoje,
41m2, po kapitalnym remoncie
(11 piętro), cena 125 tys. Tel. 883
334 481

MOJE RACHUNKI

Płatności za rachunki przyjmujemy
gotówką:
prąd Enea
0,99 zł
prąd
1,99 zł
gaz
1,99 zł
telefon
1,99 zł
podatki
1,99 zł
woda
1,99 zł
ubezpieczenia i raty
1,99 zł
czynsz i śmieci
1,99 zł
telewizja i abonament RTV 1,99 zł
dowolne przekazy
1,99 zł
ZUS
3,50 zł
US/KRUS
2,49 zł
szybki przekaz
2,99 zł
doładowanie licznika prądu 2,49 zł

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ulica Makuszyńskiego , 3
pokoje 4 piętro , pod klucz , cena
205 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836

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

RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Forteczna 3 pokoje, 58 m2,
po remoncie, cena 189 000, tel
883 334 836

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

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

MS-3545 Boguszów Gorce – ul.
Szkolna, 2 pokoje, 42m2, 1 pię-

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani , 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Grabowskiej , 64 m2
3 pokoje, cena 175 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,
parter stan dobry , cena 65 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2,
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena
199 000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa,
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena
640 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica –
działka budowlana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW ,
2 pokoje, ogródek, 1 piętro cena
100 000 tel 883 332 730 ,
RENOMAHOME – Świebodzice
, kawalerka po remoncie na
Osiedlu Sudeckim 3 piętro cena
95 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - GŁUSZYCA ,
kawalerka z CO miejskim , cena
35 000 tel 883 334 836
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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
SZAFA w przedpokoju, CENA
130.000 zł. 535-285-514

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
Boguszów- Gorce z ogródkiem,
56,40m2, 2 pokoje, po remoncie.
80.000zł. Do negocjacji. Kontakt
535-311-265
Podzamcze, 36m2, 3 piętro,
2 pokoje, blok z windą, niski
czynsz. Cena 99.000zł. Kontakt
535-311-265

NOWE MIASTO, 42m2, PIĘKNE
Mieszkanie po remoncie w kilkurodzinnej kamienicy, ogrzewanie
gazowe, 1 PIĘTRO, POLECAM,
129 000zł tel. 535-285-514
Świebodzice, ul. Stawowa , 3
pokoje, ogrzewanie w czynszu,
rozkładowe, dwustronne, po
remoncie , cena 187000 zł tel.
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

DOM SZCZAWIENKO, OKAZJA!
WOLNOSTOJĄCY, 4 pokoje,
standard do wejścia, ok 120m2,
gazowe ogrzewanie, ładnie
zagospodarowana działka ok 900
m2, 299.999 tys, oferta godna
polecenia tel. 577-263-955
Śródmieście, mieszkanie dwupoziomowe do wprowadzenia,
109m2, 4 pokoje. Ogrzewanie
gazowe + kominek. Do mieszkania przynależy duża piwnica.
Cena 195.000zł. Kontakt 535311-265
Podzamcze 54m2, 3 pokoje, 2
piętro z windą, duży balkon, do
odświeżenia , spłacona TERMOMODERNIZACJA 162 tys. zł do
negocjacji tel.530 998 374
Podzamcze 2 pokoje, 2piętro,
51m2, pełen rozkład 133 000zł,
350zł/msc tel. 577-263-955
Śródmieście, 3 pokoje, 85m2,
ogrzewanie gazowe, kamienica
po remoncie. Cena 159.000zł.
Kontakt 535-311-265
Szczawienko, 2 PIĘTRO, 44 m2
(po podłodze 60m2), 3 pokoje,
ogrzewanie centralne 75 000zł,
tel. 535-285-514
Podzamcze: 3 pok, 71m2, 220
tys, 1 piętro, standard do wprowadzenia, czynsz ok 440zł/msc,
co miejskie tel. 577-263-955
Biały Kamień ,ul. Miczurina–
Nowe budownictwo 46m2 ,2
piętro, winda. Ogrzewanie w
czynszu, do remontu 124 000 zł
530-998-374
PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą,
ciepłe i słoneczne mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
2 piętro, Cena: 105 000 zł,
(nr:2457 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON –Mieroszów ,Działka 1
208m3 m2, Ogrodzona, woda,
prąd. Cena: 50 000 zł. . ( nr:2481
) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – PODGÓRZE, mieszkanie
do wprowadzenia po remoncie, 39,2m2, 2 pokoje, kuchnia
,łazienka z wc oraz wanną,
ogrzewanie piecem CO na opał
stały, Cena: 75 000 zł (nr: 2482)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie na wynajem po remoncie,
96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka
,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443)
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY
DOM do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej
okolicy, 107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4
272, 000m2 Cena: 420 000 zł, (
nr: 2461)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRANICY SZCZAWNA),LUKSUSOWE
MIESZKANIE Z WYPOSAŻENIEM
I OGRODEM! Pow. 52,20 m2,
duży ogród blisko domu , 3
pokoje, 175 000 zł (nr: 2420) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON –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,

BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, do wprowadzenia.
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON –SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666
66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe,
w reprezentacyjnej kamienicy
Cena: 300 000 zł (nr: 2161) - (74)
666 66 06, (.74) 666 66 09, (74)
843 33 33
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)

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

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

Tel. 606 478 000
Blisko deptaku .Bezczynszowe,
152 000zł. Kontakt 694778179

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
SZCAWIENKO, do wynajęcia pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna lub pomieszczenie
na sklep. Doskonała lokalizacja,
blisko głównej drogi wylotowej
z miasta. Cena 24zł/m2. Lokale o
powierzchni od 17m2 do 150m2.
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
BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, blok,
33 m2, jasna kuchnia, duży
pokój, wydzielona sypialnia ,
łazienka z wc i przedpokój, 9 piętro, dwie windy,75000zł. Kontakt
694778179
SZCZAWNO ZDRÓJ, 3pokoje
( aneks kuchenny z salonem),46m2 ,ogrzewanie gazowe
i podłogowe, taras ,ogród,
miejsca parkingowe. Parter.
Zabudowa kuchenna w cenie.

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,
cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,

cena 45.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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