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Gabinet psychoterapii
IWONA KRACZKOWSKA

psychoterapeuta certyfi kowany

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

Agencja doradztwa oraz pracy tymczasowej Megasta�  sp. z o.o.
wpisana do rejestru pod numerem 17639

poszukuje dla swojego klienta międzynarodowej � rmy branży motoryzacyj-
nej osób do pracy w Biskupicach Podgórnych na stanowiskach:

• operator produkcji    • technik utrzymania ruchu
• pracownik kontroli jakości

Wymagania: 
• dyspozycyjność do pracy w systemie 4-brygadowym - produkcja ciągła; 
• doświadczenie w obsłudze maszyn i w pracy na produkcji - mile widziane; 
• obre zdolności manualne; 
• podstawowa obsługa komputera.
Oferujemy: 
• umowę o pracę bezpośrednio u naszego Klienta na okres 2 lat, a następnie na czas 

nieokreślony;
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + comiesięczne premie + premia 

po trzech miesiącach pracy;
• bezpłatne dojazdy: Boguszów Gorce/Wałbrzych/Świebodzice/Świdnica
• Multisport, prywatna opieka medyczna oraz liczne możliwości rozwoju.

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!!! 
Spodobała Ci się nasza oferta? Poleć nas swoim znajomym!

TELEFON: 530 415 815, adres e-mail: rekrutacja@megasta� .com.pl
ADRES: Agencja Pracy Megasta�  Sp. z o.o., ul. Dwa Światy 3F, Bielany Wrocławskie
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„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

R E K L A M A

• POŻYCZKI z jednorazową spłatą

• 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 Kau� and), tel. 502 284 615

kredytok.pl

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, ry� owane

oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

R E K L A M A

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 
- benefi ty z funduszu socjalnego 

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

R E K L A M A

W menu tylko świeże ryby:
pstrąg i ryby morskie
Dla dzieci pyszna polędwica z dorsza

SMAŻALNIA RYB W GORCACH JUŻ OTWARTA!

Zapraszamy codziennie od godz. 12.00 do 19.00
Boguszów-Gorce, ul. Zachodnia 17

R E K L A M A

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek    I    Premie do 150 EUR

KRAZ 7765

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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W związku z okresem wa-
kacyjno-letnim, Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu organizuje dodat-
kową akcję krwiodawstwa 
przed marketem Auchan w 
wałbrzyskiej dzielnicy Po-
dzamcze.

- Już w piątek - 27 lipca 
przy - okazji zakupów w cen-
trum handlowym na wał-
brzyskim osiedlu Podzamcze, 
będzie możliwość uratowania 
zdrowia lub życia ludziom 
chorym poprzez dar krwi. 
Czekamy od godziny 11.00 do 
godziny 17.00. Liczymy, że w 
godzinach popołudniowych 

więcej ludzi zgłosi się do od-
dania krwi. Uwaga! Jeśli jesteś 
pełnoletni, zdrowy, ważysz 
minimum 50 kg lub więcej, 
zjedz lekkostrawny posiłek, 
wypij więcej niż zwykle wody, 
weź ze sobą dokument toż-
samości i przyjdź do naszego 
ambulansu. Czekamy właśnie 
na Ciebie, a na Twoją krew 
czekają ludzie chorzy w oko-
licznych szpitalach – zachęca 
Teresa Kamińska, specjalista 
ds. promocji krwiodawstwa 
i kierownik ekip wyjazdo-
wych Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu.

(RED)

Zbiórka krwi

W Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze”  Wałbrzychu, nie bra-
kuje zróżnicowanych zajęć 
edukacyjnych i poznaw-
czych, rozgrywek spor-
towych i warsztatów pla-
stycznych dla dzieci, które 
spędzają tu letnią przerwę 
w zajęciach szkolnych.

W ramach akcji „Bezpiecz-
ne wakacje” odbyły się zaję-
cia z przedstawicielami Straży 
Miejskiej w Wałbrzychu, któ-
rzy mówili o niebezpiecznych 
sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu podczas waka-
cji. Omówiono między innymi 
zagadnienia związane z za-
chowaniem na kąpieliskach, 
podczas przypadkowych 
spotkań z leśnymi zwierzęta-

mi oraz z poruszaniem się w 
ruchu drogowym. Natomiast 
w Castoramie dzieci uczestni-
czyły w edukacyjnych warsz-
tatach „Majsterkowo”, skła-
dając drewniane skrzynki na 
narzędzia.

Rozegrano turniej warca-
bowy, tenisa stołowego, piłka-
rzyków i palanta. Na zajęciach 
plastycznych dzieci wykony-
wały prace na konkursy: „Bez-
pieczne i aktywne wakacje”, 
„Kolorowe Podzamcze”, „Kart-
ka z wakacji” oraz „Wakacje z 
every can counts”, jak również 
rysunki kredą na asfalcie.

Uczestnicy zajęć włączyli 
się w społeczną zbiórkę mo-
krej i suchej karmy dla zwie-
rząt przebywających w wał-
brzyskim schronisku.

(BAS)

Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze-Zamek Książ, zor-
ganizował imprezę rekreacyjną 
Dolnośląska Strefa Aktywności i 
Zdrowia, w której bezpośrednimi 
partnerami są Województwo Dol-
nośląskie i Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z zadań Dolnośląska 
Strefa Aktywności i Zdrowia był 

trzydniowy rajd pieszy, podczas 
którego uczestnicy zdobyli „ Ko-
ronę Gór Wałbrzyskich”, zaliczając 
65 km tras turystycznych wytyczo-
nych w masywie Gór Wałbrzyskich 
oraz pogranicza polsko-czeskiego. 
Atrakcją były między innymi nowo 
wybudowane wieże widokowe 
oraz jazda kolejką linową na Górę 
Dzikowiec. Po każdym etapie od-

bywały się konkursy i zabawy in-
tegracyjne. Uczestnicy otrzymali 
między innymi nagrody o charak-
terze sportowo-turystycznym oraz 
statuetki „Korona Gór Wałbrzy-
skich”. Współorganizatorami rajdu 
pieszego był Powiat Wałbrzych 
oraz Gminy Wałbrzych, Mieroszów 
i Szczawno-Zdrój.

(BAS)

Wakacyjne warsztaty

W „Majsterkowie” składano drewniane skrzynki.

Dla zdrowia po Koronę Gór Wałbrzyskich

Na trasie rajdu.
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Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego zaprasza do 
udziału w konkursie agro-
turystycznym. Konkurs 
obejmuje swoim zasię-
giem gospodarstwa agro-
turystyczne z terenu po-
wiatu wałbrzyskiego.

W konkursie mogą wziąć 
udział właściciele gospo-
darstw agroturystycznych 
oraz oferenci w ramach 
turystyki wiejskiej. Pod-
mioty do udziału w konkur-
sie mają prawo zgłaszać: 
wójtowie, burmistrzowie 
miast i gmin, organizacje 
agroturystyczne i turystycz-
ne, Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, 
związki branżowe rolników, 
organizacje społeczno – za-
wodowe rolników, Lokalne 
Grupy Działania oraz sa-
modzielnie gestorzy i wła-
ściciele obiektów. Konkurs 
jest prowadzony w dwóch 

kategoriach: gospodarstwo 
agroturystyczne w funk-
cjonującym gospodarstwie 
rolnym oraz obiekt bazy 
noclegowej o charakterze 
wiejskim (agroturystyka 
bez funkcjonującego go-
spodarstwa rolnego). Pi-
semne zgłoszenie należy 
złożyć osobiście w punkcie 
kancelaryjnym Starostwa 
Powiatowego lub wysłać 
pocztą na adres: Staro-
stwo Powiatowe w Wał-
brzychu, Al. Wyzwolenia 
24, 58 – 300 Wałbrzych, z 
dopiskiem „Konkurs Agro”. 
Nabór zgłoszeń trwa do 
14.08.2018 r.

Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego przyznaje laure-
atom nagrody �nansowe. 
Szczegóły można znaleźć 
na stronie internetowej Po-
wiatu Wałbrzyskiego www.
ziemiawalbrzyska.pl.

(GŁ)

Ruszył nabór 
zgłoszeń w konkursie 
agroturystycznym

W Sokołowsku odby-
ła się uroczystość „Biała 
Lilia”, upamiętniająca 
100–lecie śmierci świętej 
męczennicy Elżbiety ks. 
Fiodorownej, zorganizo-
wana przez Para�ę Pra-
wosławną św. Archanioła 
Michała w Sokołowsku, 
Fundację św. męcz. Elż-
biety ks. Fiodorownej oraz 
Powiat Wałbrzyski.

Obchody rozpoczęła 
uroczysta święta liturgia ce-
lebrowana przez J.E ks. bi-
skupa Wiktora z ukraińskiej 
prawosławnej cerkwi z Ki-
jowa. Następnie przy domu 
św. Elżbiety rozpoczął się jar-
mark z animacjami dla dzieci 
i integracją przy ognisku, a 

Festyn „Biała Lilia” w Sokołowsku

17.00 rozpoczęli przemówie-
niem Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura i ks. Grzegorz 
Cebulski, który podziękował 
staroście i pozostałym spon-
sorom za pomoc w organiza-
cji przedsięwzięcia. Koncert, 
podczas którego zaprezen-
tował się zespół dziecięcy 
Bel Canto, Chór Prawosław-
nego Ordynariatu Wojska 
Polskiego Oktoich, a także 
soliści: ks. Oleksandr Klimen-
ko – zwycięzca konkursu The 
Voice of Ukraina 2017 oraz 
światowej sławy pianistka 
Atsuko Seta, zgromadził - 
pomimo deszczowej aury – 
liczną grupę mieszkańców, 

wiernych a także turystów 
i kuracjuszy.- Bardzo sobie 
cenię współpracę z opieku-
nami Domu św. Elżbiety oraz 
duchownymi z cerkwi w So-
kołowsku i Wrocławiu. Soko-
łowska cerkiew jest perełką 
w naszym powiecie, która 
przyciąga turystów na te te-
reny. Dzisiejsza uroczystość 
jest wydarzeniem o wymia-
rze zarówno duchowym, 
jak i kulturalnym. Cieszę się, 
że mogliśmy zobaczyć i po-
słuchać tak wspaniałych ar-
tystów w naszym pięknym 
Sokołowsku – powiedział 
starosta Jacek Cichura.

(GŁ)Mimo złej pogody koncert zgromadził liczną widownię.

Zespół dziecięcy Bel Canto na scenie w Sokołowsku.

o godzinie 15.00 odbyła się 
projekcja �lmu opowiada-
jącego historię św. Elżbiety. 
Finał uroczystości o godzinie 
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Nawiązując do sloganu z 
kampanii wyborczej Ronalda 
Reagana na urząd prezydenta 
Stanów Zjednoczonych w 1980 
roku „Make America Great Again” 
(Uczyńmy Amerykę znów wielką), 
który ponownie został wykorzy-
stany w kampanii wyborczej w 
2016 roku przez obecnego pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych 
Donalda Trumpa, można w pro-
sty sposób odnieść się do sytuacji 
Wałbrzycha.

Otóż powstanie tego hasła 
wyborczego należy upatrywać w 
kryzysie naftowym z 1973 roku, 
gdzie gwałtowny wzrost cen ropy 
naftowej wynikający z embarga 
nałożonego przez kraje OPEC na 
Stany Zjednoczone pokazał jak 

Uczyńmy Wałbrzych znów wielki
Bartosz
Grzegorczyk

państwa rozwinięte są mocno 
uzależnione surowcowo. Gdy na 
rynku zabrakło ropy naftowej, co 
było pokłosiem spadku wydoby-
cia przez kraje OPEC, Stany Zjed-
noczone wpędziły się na kilkana-
ście lat w kryzys gospodarczy. I 
podobna sytuacja miała miejsce 
w Wałbrzychu pod koniec ubie-
głego wieku – lata gospodarczej 
świetności, gdzie każdy wyjeż-
dżający na powierzchnię wago-
nik czarnego złota stopniowo 
budował dobrobyt społeczny w 
Wałbrzychu i okolicach uzależ-
niając (niestety) sytuację ekono-
miczno-gospodarcza regionu od 
jednego, dominującego surow-
ca. Wydobycie węgla wraz z po-
chodnymi gałęziami przemysłu 
zmonopolizowało gospodarkę 
lokalną. Zaprzestanie jego wydo-
bycia - 29 czerwca 1998 roku wy-
jechała na powierzchnię ostatnia 
tona antracytu z Zakładu Wydo-
bywczo-Przetwórczego Antracy-
tu - doprowadziło Wałbrzych do 
kryzysu gospodarczego, społecz-

nego i demogra�cznego na wiele 
lat. Skutki likwidacji przemysłu 
wydobywczego, a także porce-
lanowego i włókienniczego w 
regionie wałbrzyskim są odczu-
wane do dziś.

Koncepcji walki z kryzysem 
było kilka m.in. powstałe w ra-
mach rekompensaty gospodar-
czej specjalne strefy ekonomicz-
ne. Wałbrzyska Specjalna Stefa 
Ekonomiczna Invest-Park, która 
powstała w kwietniu 1997 roku 
spełniła po części swoją rolę, jaką 
była niwelacja bardzo wysokiego 
bezrobocia, które w latach dzi-
więćdziesiątych XX wieku wahało 
się pomiędzy 25 a 30 procent, ale 
nie uzdrowiła sytuacji gospodar-
czej. Praca w WSSE stanowiła dla 
części wałbrzyszan jedyne źródło 
dochodów, warunki pracy i pła-
cy dyktowane były przez praco-
dawców, a fabryki potrzebowały 
taniej siły roboczej w postaci pra-
cownika produkcyjnego, który 
był zdominowany przez swojego 
pracodawcę. Kolejną koncepcją 

było przekwali�kowanie osób 
bezrobotnych po zamknięciu 
kopalń, fabryk, zakładów i posta-
wienie na ich przedsiębiorczość 
oraz chęć otwierania własnego 
biznesu. Niestety, realia gospo-
darcze i brutalne zasady rynkowe 
zwery�kowały istnienie wielu 
małych biznesów. Co gorsza, 
przez lata kolejne ekipy rządzące 
Wałbrzychem nie potra�ły pro-
wadzić skutecznego lobbingu w 
Warszawie na rzecz odbudowy 
miasta, które było traktowane 
„po macoszemu”, porównując 
podobnie doświadczone miasta 
na Górnym Śląsku. Tam stwo-
rzono specjalny fundusz, który 
wspierał region po „restruktu-
ryzacji” kopalń, a w Wałbrzychu 
zalano szyby i wypłacono wyso-
kie odprawy odchodzącym gór-
nikom, które miały uspokoić złe 
nastroje społeczne.

Postępująca degradacja sub-
stancji komunalnej, brak inwesty-
cji infrastrukturalnych, kurcząca 
się lokalna przedsiębiorczość, 

brak koncepcji na zagospodaro-
wanie majątku pokopalnianego, 
wysokie bezrobocie, wyludnia-
nie się to tylko część problemów 
miasta, z którymi weszło w XXI 
wiek, a lista grzechów zaniecha-
nia rządzących Wałbrzychem 
jest bardzo długa. Dodatkowo na 
przestrzeni ostatnich lat dopro-
wadzono do wykluczenia komu-
nikacyjnego Wałbrzycha i okolic. 
Sprawna komunikacja, transport 
i rozwinięta sieć dróg mogła być 
ratunkiem dla gospodarki mia-
sta i alternatywą dla szybko roz-
wijającego się Wrocławia oraz 
zakładów przemysłowych zloka-
lizowanych w podwrocławskich 
gminach. Region wrocławski 
wręcz wsysał wszelkie większe 
inwestycje, a Wałbrzych został 
sprowadzony do roli dostawcy 
siły roboczej. Co gorsza, Wał-
brzych staje się miastem ludzi 
starszych. Młodzi obywatele albo 
wyjeżdżają tuż po ukończeniu 
szkoły średniej, albo zaraz po 
studiach. Problem wyludniania 

się miasta nasila się – najpierw 
otwarcie rynków pracy krajów za-
chodnich po wejściu Polski do UE 
a teraz Wałbrzych miastem ludzi 
starszych?

Zatem jak przywrócić temu 
miastu należytą świetność? Nie 
tylko w aspekcie gospodarczym, 
ale też w wymiarze społecznym, 
gdzie bycie wałbrzyszaninem 
jest powodem do dumy, a nie 
jest postrzegane przez pryzmat 
upadłego przemysłu i biedaszy-
bów. O tym już w kolejnej części 
felietonu.

Od redakcji: Bartłomiej Grze-
gorczyk - od urodzenia wałbrzy-
szanin, mieszkaniec Nowego Mia-
sta, radny w latach 2006-2012.

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.
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Drodzy klienci!

Zachęcamy Was do zakupu stali w 
naszym oddziale w Wałbrzychu. 
Oprócz szerokiego asortymentu 
blach, pro� li, prętów i kątowników 
zapewniamy miłą obsługę, która na 
pewno pomoże Państwu w doborze 
odpowiedniego materiału. Prag-
niemy poinformować , że w miesią-
cu lipcu i sierpniu przewidzieliśmy 
specjalne ceny na stal zbrojenio-
wą przy zakupie większych ilości. 
W stałej ofercie posiadamy pro� le 
o nietypowych kształtach i wymi-
arach.
Czekamy na Was przy ul. Spor-
towej 9 w Wałbrzychu (dzielnica 
Sobięcin).

Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9 w Wałbrzychu 
(dzielnica Sobięcin)
tel. (74) 842 58 96
email: walbrzych@elektrometal.pl
www.elektrometal.pl

19 lipca 2018 r. w Biurze 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
został złożony wniosek o 
podjęcie uchwały znoszącej 
opłaty parkingowe w okoli-
cach wałbrzyskich szpitali, 
tj. przy ulicach: Alfreda So-
kołowskiego oraz Czerwo-
nego Krzyża i Stefana Bato-
rego w Wałbrzychu.

- Wniosek spełnia warunki 
określone w § 50. 1. Statu-
tu Miasta Wałbrzycha, który 
określa też dalszą procedurę 
dot. złożonych wniosków. 
Przewodnicząca rady w ter-
minie do 14 dni od daty wpły-
wu, kieruje wniosek do pre-
zydenta, który w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania wniosku, 
dokonuje sprawdzenia list 
osób popierających wniosek, 
przedstawia merytoryczną 
opinię do projektu uchwały, 
określając ewentualne skut-
ki �nansowe wejścia w życie 
wnioskowanej uchwały. Do 
wniosku został dołączony 
projekt uchwały rady miej-
skiej oraz listy poparcia z ok. 
2 tys. podpisów – wyjaśniają 
autorzy wniosku.

Akcja zbierania podpisów 
osób wspierających wniosek 
do Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha, o podjęcie uchwały zno-

Bez opłat przy szpitalach?

szącej opłaty parkingowe na 
ulicach : Alfreda Sokołowskie-
go oraz Czerwonego Krzyża i 
Stefana Batorego w Wałbrzy-
chu, została zainicjowana 
przez Komitet Miejski PiS w 
Wałbrzychu.

- Akcja ta została podykto-
wana tym, że pobór opłat za 
parkowanie w bezpośredniej 
bliskości szpitali jest krytycz-
nie oceniany przez mieszkań-
ców Wałbrzycha oraz Powiatu 
Wałbrzyskiego. Opłaty te  nie 
mogą być uznane za działanie 
ograniczające ruch kołowy w 
centrum miasta, jak to zazwy-
czaj ma miejsce w większych 
aglomeracjach miejskich. W 
naszej ocenie opłaty te są 

bezdusznym i nieuzasadnio-
nym wykorzystywaniem nie-
szczęścia ludzkiego, jakim jest 
choroba lub wypadek, do uzu-
pełnienia braków w budżecie 
miasta. Rozmowy prowadzo-
ne z osobami popierającymi 
nasz wniosek przekonały nas, 
że ta inicjatywa była bardzo 
oczekiwana przez mieszkań-
ców Wałbrzycha. Dlatego 
zwracamy się do Rady Miej-
skiej Wałbrzycha o zniesienie 
opłat parkingowych w pobliżu 
szpitali przy ulicach;  Alfreda 
Sokołowskiego oraz Czerwo-
nego Krzyża i Stefana Batore-
go – czytamy w uzasadnieniu 
do projektu uchwały.

(RED)

Rada miejska zajmie się likwidacją opłat za parkingi 
przy wałbrzyskich szpitalach.

Trwają intensywne prace 
w obrębie dworca kolejo-
wego w Świebodzicach. Nie-
dawno miasto zakończyło i 
oddało do użytku nowocze-
sne centrum przesiadkowe 
wraz z parkingiem, placem 
manewrowym dla autobu-
sów, wiatą dla rowerów, 
zielenią, małą architekturą, 
itd. Teraz trwają prace przy 
budowie nowych peronów 
kolejowych. Inwestycje re-
alizuje PKP PLK.

Centrum przesiadkowe zo-
stało zrealizowane w ramach 
projektu na ograniczenie 
skutków tzw. niskiej emisji, na 
który gmina otrzymała wyso-
kie s�nansowanie ze środków 
UE. Koszt budowy Centrum 
Przesiadkowego to 2,5 mln zł.

- W czerwcu bieżącego 
roku do eksploatacji został 
oddany peron nr 2. Zakończe-
nie budowy nowego peronu 
nr 1 zaplanowane jest na ko-
niec listopada 2018 r.- infor-
muje Zbigniew Wolny z ze-
społu prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. - Prace na 
stacji przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Trwają 
prace torowe, przy przebudo-
wie sieci trakcyjnej oraz budo-
wie peronu nr 1. Rozpoczęto 

Budują peron
także prace przy modernizacji 
wiaty przy budynku dworca 
oraz nastawni. Pasażerowie 
mają dostęp do czynnego 
peronu wyznaczoną, oznako-
waną i osygnalizowaną drogą 
dojścia. Dostęp od strony bu-
dynku dworcowego i placu 
przesiadkowego jest zorga-
nizowany bez konieczności 
obejść. Po zakończeniu prac 
zostanie także udostępniony 
zamknięty na czas budowy 
przejazd, prowadzący w kie-
runku ogrodów działkowych, 
zlokalizowanych w pobliżu 
Osiedla Sudeckiego.

Przejazd – jak informują 
służby prasowe PKP - zostanie 
uruchomiony w nowej lokali-
zacji. Będzie przesunięty o ok. 
50 m w stosunku do dotych-
czasowej lokalizacji. Otrzyma 

nową nawierzchnię. Będzie 
zaopatrzony w nowe rogatki 
i sygnalizację świetlną oraz 
monitoring. Uruchomienie 
nowego przejazdu podnie-
sie stan bezpieczeństwa pie-
szych oraz ruchu kolejowego. 

Koleje Dolnośląskie, które 
zapowiadały montaż auto-
matu do sprzedaży biletów 
na świebodzickim dworcu, 
obecnie wycofały się z tego 
pomysłu. Jak poinformował 
Bogusław Godlewski, rzecz-
nik KD, �rma pracuje obec-
nie nad całościową zmianę 
systemu dystrybucji biletów. 
Przypominamy jednak, że bez 
problemu, za gotówkę lub 
karta, kupimy bilet u konduk-
tora pociągu, co jest bardzo 
wygodne dla podróżnych.

(ABP)
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OPIEKUN SENIORÓW

PRACA W NIEMCZECH

W DWA MIESIĄCE*

12 000 PLN
*SZCZEGÓŁY NA WWW.PROMEDICA24.PL

BEZPŁATNY KURS NIEMIECKIEGO 
I GWARANTOWANA PRACA

TEL. 509 892 436 

TEL. 789 218 008

R E K L A M A

Projekt � nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

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

R E K L A M A

Szczawno-Zdrój

R E K L A M A

R E K L A M A

Uzdrowiskowa Gmina Miej-
ska Szczawno-Zdrój zaprasza 
dzieci w wieku od 7 do 13 lat do 
udziału w półkolonii, która od-
będzie się w dniach 20-31 sierp-
nia 2018 r. w Szczawnie-Zdroju 
w Hali Sportowej przy ul. Sło-
necznej 1A.

Program półkolonii zakłada 
m.in.: zajęcia artystyczno-plastycz-
ne, współzawodnictwo sportowe, 
gry i zabawy zręcznościowe, wyj-
ścia do kina, zajęcia na krytej pły-
walni, wyjazd na spływ pontonowy 
lub do parku miniatur. Organizato-

rzy zapewniają: wykwali�kowaną i 
doświadczoną kadrę opiekunów, 
pyszne posiłki (śniadania i obiady), 
liczne atrakcje, miłą atmosferę. Za-
jęcia odbywać się będą w cyklu po-
niedziałek – piątek od godz. 7.45 do 
16.15. Liczba uczestników to mak-
symalnie 25 osób, a koszt to 370,00 
złotych. Kryteria obowiązujące przy 
zakwali�kowaniu uczestnika na 
półkolonię (należy spełnić przynaj-
mniej jedno): miejsce zamieszkania 
– Szczawno-Zdrój, uczęszczanie do 
szkoły w Szczawnie-Zdroju, jedno z 
rodziców jest zatrudnione na tere-

nie Szczawna-Zdroju, dziecko jest 
czynnym członkiem stowarzysze-
nia zarejestrowanego na Szczaw-
nie-Zdroju. Wypełnione karty kwa-
li�kacyjne można składać w pokoju 
nr 5 lub 16 (sekretariacie) Urzędu 
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju lub 
przekazać pracownikom obiektu 
przy ul. Topolowej 5. Wpłat należy 
dokonać na konto Gminy (55 1020 
5095 0000 5402 0011 2458) najpóź-
niej w terminie do 13 sierpnia br. 
Wszelkie informacje pod nr telefo-
nu 533 474 105 (Janusz Kozłowicz).

(RED)

Szczawieńska półkolonia
Ośrodek Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu, Uzdrowisko Szczaw-
no-Jedlina S.A. oraz Instytut 
Edukacji Społecznej zapraszają 
na wernisaż wystawy „Sekwen-
cje nieprzejrzyste”. 

Wernisaż odbędzie się 27 lip-
ca o godz. 18.00 w Galerii Pijalni 
Wód Mineralnych przy ul. Ko-
ściuszki 23 w Szczawnie-Zdroju. 
Podczas wernisażu odbędzie się 
koncert wiolonczelowy Sylwii 
Kessels. Na wystawie zaprezen-

towane zostaną realizacje czwor-
ga artystów: Manfreda Batora, 
Łukasza Gierlaka, Miłosza Flisa, 
oraz Klaudii Zawady, którzy me-
dium swojej wypowiedzi sytuują 
w obrębie grafiki, rysunku, fo-
tografii, malarstwa i asamblażu. 
Wystawa potrwa do 03.09.18. 
Galeria w Pijalnii Wód Mineral-
nych czynna jest w godzinach od 
7.00 do 18.00 od poniedziałku do 
niedzieli.

(RED)

Sekwencje nieprzejrzyste
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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

WIELKA PROMOCJA! BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
WCZASY - OBOZY MŁODZIEŻOWE        PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW GAZETY DB 2010

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.

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 €.

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.

LP. TERMIN CENA WCZASY CENA OBÓZ MIEJSCA

1
11.08.2018 

- 22.08.2018
1610 PLN  

1399 PLN
1999 PLN

1299 PLN  12 MIEJSC

2
16.08.2018 

- 27.08.2018
1610 PLN  

1399 PLN X 21 MIEJSC

3
20.08.2018 

- 31.08.2018
1610 PLN

1299 PLN X 28 MIEJSC

4
25.08.2018 

- 05.09.2018
1410 PLN

1199 PLN X 8 MIEJSC

5
29.08.2018 

- 09.09.2018
1410 PLN

1000 PLN X 35 MIEJSC

6
07.09.2018 

- 18.09.2018
1410 PLN

1000 PLN X 25 MIEJSC

7
12.09.2018 

- 23.09.2018
1410 PLN

1000 PLN X 25 MIEJSC

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

W Pawilonie Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju 
odbyły się warsztaty kulinarne. Nie były to 
jednak typowe warsztaty, na których przy-
gotowuje się różnego rodzaju potrawy, na-
tomiast uczestnicy otrzymali bardzo dużą 
dawkę ważnych i cennych wskazówek, doty-
czących zdrowego, racjonalnego odżywiania 
i zdrowego stylu życia.

Warsztaty realizowane w ramach projektu 
„ABC Aktywnego Seniora” przez Kuźnię Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej, skierowane były 
do członków Krajowego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów Oddział Jedlina-Zdrój. Pod-
czas warsztatów instruktorka �tness przepro-
wadziła wśród uczestników analizę składu ciała, 
zwierającą między innymi informacje dotyczące 
stanu kości, masy mięśniowej i tłuszczu - w tym 
również tego wewnętrznego. Indywidualne wy-
niki pomiarów każdy uczestnik mógł porównać 
z aktualnymi normami, które podczas spotkania 
zostały szczegółowo omówione. Nie zabrakło 
też wielu ważnych porad i wskazówek dotyczą-
cych zbilansowanej, zdrowej diety. Głównym 
tematem warsztatów było jednak odpowiednie 
nawodnienie organizmu i to jak ważne w diecie 
każdego z nas jest białko. Następne warsztaty 
kulinarne poświęcone będą cholesterolowi - 
zagrożeniom jakie wywołuje i sposobom jego 
obniżania. W ramach projektu „ABC Aktywnego 
Seniora” prowadzona jest też gimnastyka ogól-
norozwojowa i edukacja kulturalna. Zajęcia będą 
się odbywały do końca bieżącego roku.

(KS)

Na 960-metrowym od-
cinku ulicy Kłodzkiej, sta-
nowiącej część drogi woje-
wódzkiej nr 381 pomiędzy 
Kamieńskiem a ulicą Mo-
niuszki w Jedlinie-Zdroju 
trwa przebudowa, której 
celem jest uzyskanie jed-
norodnej szerokości jezdni 
i chodników.

Po zakończeniu prac jezd-
nia będzie miała szerokość 7 
metrów, a położony w dol-
nej części przebudowywa-
nego odcinka, 350-metrowej 
długości chodnik 2 metry 
szerokości. W ramach tego 
zadania przewidziano cztero-

warstwową jezdnię, chodnik 
z betonu asfaltowego, beto-
nowe krawężniki o wymia-
rach 20x30cm, utwardzenie 
pobocza, utworzenie opaski 
przy krawężnikach, odtwo-
rzenie rowów przy zachowa-
niu obecnie funkcjonującego 
systemu odwodnienia, na-
prawę uszkodzonych przepu-
stów pod zjazdami. W wyniku 
przetargu do prowadzenia 
prac wybrana została �rma 
„Bisek-asfalt” Michał Bisek z 
Kostomłotów. Zakończenie 
prac planowane jest na 31 lip-
ca 2018 r.

(KS)

Warsztaty 
kulinarne

Remontują ul. Kłodzką

Przebudowa ul. Kłodzkiej powili dobiega końca.
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Gmina Głuszyca

Kilka lat czekała na otwar-
cie szafa stojąca za organami 
kościoła pw. NMP Królowej 
Polski w Głuszycy. 18 lipca 
2018 doczekała się w koń-
cu ponownego otwarcia. W 
chmurach kurzu ukazały się 
sterty różnego rodzaju dru-
ków, w większości związa-
nych z działalnością para�i 
wspólnoty ewangelicznej, a 
w szczególności chóru.

Szafa ujawniła swą tajem-
nicę: tysiące kartek z zapisami 
nut, śpiewniki i modlitew-
niki, gazety oraz fragmenty 
korespondencji… Wszystko 
to jest bezcennym skarbem 
- świadectwem miejscowej 
historii - można powiedzieć 
pisanej, ale i żywej, bo na 
kartach druków istnieją pry-
watne zapiski para�an oraz 
kantora i rysunki dzieci - pew-
nie nudzących się w czasie 
nabożeństw, czy prób chóru. 
Otwarciem szafy zaintereso-
wała się regionalistka prowa-
dząca projekt Szlakiem Riese 
- Ewelina Borensztajn, która 
kilka lat temu zobaczyła stary 
mebel w czasie przygotowy-
wania dokumentacji fotogra-
�cznej świątyni.

Dzięki uprzejmości ks. Ja-
nusza - proboszcza para�i pw. 

Tajemnicza szafa

NMP Królowej Polski po wielu 
latach można było zajrzeć do 
szafy, kryjącej lokalną histo-
rię. Obecnie znalezisko zosta-
ło zabezpieczone i zgłoszone 
do konserwatora zabytków. 
Znalazcy mają nadzieję, że 
będą mogli je dokładnie ska-
talogować i pokazać zwiedza-
jącym kościół wraz z wieżą 

widokową. Odnalezione do-
kumenty wzbogacą z pewno-
ścią wiedzę na temat historii 
Gminy Głuszyca. Warto do-
dać, że najstarsze znaleziska 
datowane są początek XIX 
wieku, są także dokumenty 
pochodzące z czasów II wojny 
światowej.

(SJ)

Szafa organisty skrywała wiele dokumentów z XIX i XX wieku.

Dla Niepodległej
W rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego - 1 sierp-
nia o godz. 17.00 Burmistrz 
Roman Głód oraz Centrum 
Kultury-MBP zapraszają do 
Parku Jordanowskiego w 
Głuszycy na koncert patrio-
tyczny w wykonaniu Głuszyc-
kiej Orkiestry Dętej. Także 1 
sierpnia na terenie kraju zosta-
ną przeprowadzone ćwiczenia, 
których celem jest sprawdze-
nie funkcjonowania podsyste-
mu akustycznego ostrzegania 
ludności. Sygnał alarmowy, 
który zostanie wyemitowany 1 
sierpnia 2018 r. o godz. 17.00, 
symbolizuje rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, he-
roicznego czynu żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego i 
mieszkańców stolicy Polski.

(SJ)

Droga jak nowa
Rozpoczęła się przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 381 
na odcinku od ul. Grunwaldz-
kiej 77 do drogi powiatowej nr 
3377D łączącej Głuszycę Górną 
z Łomnicą. Prosimy o zachowa-
nie szczególnej ostrożności z 
uwagi na występujące ograni-
czenia w ruchu drogowym.

(SJ)

Stacja kolejowa w Głu-
szycy Górnej przy ul. Dwor-
cowej 23 lipca 2018 r. od 
wczesnych godzin rannych 
zgromadziła ekipę �lmo-
wą „Kuriera”, najnowszej 
produkcji Władysława Pasi-
kowskiego.

W scenach z czasów 
II wojny światowej brało 
udział blisko 150 statystów. 
Nad bezpieczeństwem eki-
py �lmowej czuwa Ochot-

nicza Straż Pożarna w 
Głuszycy Górnej, która kiero-
wała ruchem podczas reali-
zacji zdjęć. Akcja �lmu roz-
grywa się latem 1944 roku, 
kiedy to Jan Nowak – Jezio-
rański zmierza ze swoją tajną 
misją z Londynu do Warsza-
wy. Ma przekazać informa-
cje w decydującej sprawie 
wsparcia Wielkiej Brytanii dla 
powstania w Warszawie.

(SJ)

Głuszyca w kadrze

Stacja kolejowa w Głuszycy Górnej na potrzeby filmu zmieniła się w 
stację Słotwina-Brzesko.
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R E K L A M A

W tym roku inwestycje w 
Gminie Boguszowie-Gorcach 
pochłoną 14 milionów zło-
tych, z czego blisko połowę 
udało się pozyskać ze środ-
ków zewnętrznych.

Kolejne budynki w mieście 
odzyskują swój blask. W ra-
mach termomodernizacji wy-
konywane są w tym roku prace 
w dwóch budynkach gminnych 
przy ul. Żeromskiego. Łączny 
koszt wyniesie około 900 tys. 
zł, z czego do�nansowanie 
stanowi kwotę 240 tys. zł. Ter-
momodernizacji poddawanych 
jest również osiem kamienic 
należących do wspólnot miesz-
kaniowych, których jednym ze 
współwłaścicieli jest Gmina Bo-
guszów-Gorce. Łączny koszt za-
dań to ponad 4 mln 100 tys. zł, 
a do�nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej wynosi ponad 
2 mln zł.

- Budynki gminne i wspól-
notowe poddawane są rów-
nież rewitalizacji w oparciu o 
uchwalony przez Radę Miejską 
Boguszowa – Gorc Lokalny 
Program Rewitalizacji, na który 
udało się nam pozyskać środki 
unijne. Są to kamienice przy ul. 

Strażackiej 27 i Pl. Odrodzenia 
5a. Kwota pozyskanego do-
�nansowania wynosi ponad 
300 tys. zł, natomiast łączna 
wartość robót budowlanych to 
kwota około 600 tys. zł – wyja-
śnia Sylwia Dąbrowska, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Bo-
guszowa-Gorc.

Również wspólnoty remon-
tują swoje budynki w ramach 
rewitalizacji. Łącznie jest to aż 
dwanaście obiektów, przy ul. 
Głównej 19, Głównej 37, Głów-
nej 40, Głównej 42, Rynek 1-2, 
Strażackiej 10 i 16, Pl. Odro-
dzenia 2, Pl. Odrodzenia 5, Pl. 
Odrodzenia 15, Browarnej 20 
i Sienkiewicza 49. Łączna war-
tość projektów to ponad 3 mln 
300 tys. zł, a do�nansowanie 
wyniesie ponad 1,6 mln zł.

- Poza tym w Kuźnicach przy 
ul. Żeromskiego i Reymonta po-
wstaną nowe mieszkania. Na ten 
cel gmina pozyskała do�nanso-
wanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w wysokości ponad 
265 tys. zł. Całość robót koszto-
wać będzie 776 tys. zł – dodaje 
burmistrz Waldemar Kujawa.

Trwa realizacja zadania 
związanego z likwidacją niskiej 

Boguszów-Gorce

Miliony na inwestycje
emisji i na te działania Gmina 
Boguszów-Gorce pozyskała 
środki unijne w wysokości 3 
mln 405 tys. zł. Całe zadanie 
obejmuje wymianę oświetlenia 
w Kuźnicach i Gorcach, przebu-
dowę trzech przystanków au-
tobusowych: przy ul. Głównej, 
Kamiennogórskiej i pętli przy ul. 
Traugutta oraz budowę ścież-
ki rowerowej przy stadionie w 
Gorcach. Przebudowa oświetle-
nia w Kuźnicach dobiega koń-
ca, montowane tam są ostatnie 
lampy i wykonywane ostatnie 
podłączenia. Łącznie zostało 
wymienionych 197 słupów, w 
których zostały zamontowane 
oprawy diodowe. W Gorcach 
zostanie postawionych 220 no-
wych słupów. Obie instalacje 
wyposażone zostaną w system 
zarządzania energią, która do-
datkowo ma przyczynić się do 
oszczędności zużycia energii 
elektrycznej przy zachowaniu 
wszystkich niezbędnych pa-
rametrów oświetlenia dróg. 
Również przy przystankach już 
niedługo rozpoczną się prace. 
Wykonawcy zostali wybrani, 
podpisane są umowy, trwają 
ustalenia dotyczące sposobu 

realizacji. Przy okazji remontu 
przystanku przy ul. Kamienno-
górskiej również cała skarpa za 
przystankiem zostanie podda-
na rewitalizacji. Powstanie tam 
piękny zielony skwer. Natomiast 
pętla przy ul. Traugutta zostanie 
w całości przebudowana, po-
wstaną nowe miejsca do wsia-
dania i wysiadania, a od ul. Gór-
niczej wykonany zostanie nowy 
chodnik z przejściem dla pie-
szych przez drogę wojewódzką.

W tym roku wiele dróg zy-
ska nową nawierzchnię. Będą 
to ul. Główna, Rzeźniana, Łącz-
na i Broniewskiego. Dodat-
kowo wzdłuż ul. Rzeźnianej i 
Łącznej wybudowane zostanie 
nowe oświetlenie drogowe. 
Natomiast przy ul. Reja zostaną 
wykonane nowe miejsca po-
stojowe. Łączna wartość zadań 
to około 1,5 mln zł, z czego na 
ul. Główną Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei przekaże środki w 
wysokości ponad 400 tys. zł.

Trwa budowa bacówki na 
Dzikowcu. Obiekt będzie wy-
korzystywany w celach edu-
kacji przyrodniczej. W planach 
jest zagospodarowanie skweru 
przy ul. Głównej w Boguszowie 

oraz budowa boiska wielofunk-
cyjnego w Starym Lesieńcu.

 – Jeśli chodzi o bacówkę i 
skwer mamy już wykonawców. 
W przypadku boiska jesteśmy 
jeszcze przed ogłoszeniem za-
mówienia publicznego. Reali-
zacja tego zadania uzależniona 
jest od kwoty uzyskanej w ra-
mach przetargu – mówi bur-
mistrz miasta.

Na ten rok planowane są 
jeszcze dwa zadania obejmu-
jące remont elewacji budynku 
szkoły podstawowej nr 6 w 
Kuźnicach oraz remont sanita-
riatów w budynku szkoły pod-
stawowej nr 1 w Boguszowie.  - 
Możliwość realizacji tych zadań 
zależy od cen zaoferowanych 

w przetargu. Jeżeli będą w gra-
nicach kosztorysu inwestor-
skiego, to zadania te zostaną 
zrealizowane, jeżeli natomiast 
będą w znaczący sposób prze-
kraczały możliwości �nansowe, 
to - niestety - ich realizację bę-
dzie trzeba odłożyć w czasie. 
Dla przykładu mogę podać jak 
kształtowały się koszty remon-
tu elewacji szkoły w Kuźnicach. 
Wartość kosztorysowa wyno-
siła około 450 tys. zł natomiast 
najtańsza oferta opiewała na 
kwotę około 800 tys. zł. Przy 
innych przetargach sytuacja ta 
się powtarza – tłumaczy Paweł 
Sosialuk, zastępca burmistrza 
Boguszowa-Gorc.

(RED)

W Boguszowie-Gorcach remontowanych jest kilkanaście budynków 
mieszkalnych.
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Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach po-
szukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku 
pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich kwalifi kacji 
zawodowych?
Oczekujesz pomocy w zdobyciu doświadczenia zawo-
dowego lub uzyskaniu środków na samozatrudnienie?
Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wał-
brzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać wsparcie 
w tym zakresie.
Przypominamy, że tut. Urząd dysponuje jeszcze środ-
kami fi nansowymi, dzięki którym możesz:
- skorzystać ze szkoleń, które umożliwią ci zdoby-

cie m.in. uprawnień:
• elektryka,
• operatora przecinarek do nawierzchni dróg,
• operatora narzędzi udarowych ręcznych, za-

gęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
• diagnosty samochodowy,
• kierowcy przewożącego materiały niebezpiecz-

ne ADR,
• operatora hydraulicznych dźwigów samochodo-

wych HDS,
• operatora wózka jezdniowego,
• operatora sprzętu do robót ziemnych (operatora 

koparkoładowarki, koparki, ładowarki itp.)
• operatora obrabiarek sterowanych numerycznie 

CNC,
• opiekuna osoby starszej,
• montażysty rusztowań budowlano  - montażo-

wych metalowych,
• robotnika leśnego – operatora pilarek spalino-

wych,
• spawacza.

- otrzymać skierowanie na staż, którego zakres od-
nosi się do Twoich zainteresowań zawodowych;

- uzyskać pomoc w formie wypłaty jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz pewności czy wsparcie skierowane jest 
do Ciebie,

liczysz na pomoc ze strony urzędu pracy,
kontaktuj się z nami!

Szczegółowych informacji udzielają w sprawie:
szkoleń - specjaliści ds. rozwoju zawodowego (parter 
– pokój 10)
staży - doradcy klienta
jednorazowych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej – specjaliści ds. programów rynku pracy 
(I piętro – pokój 104).

Jednocześnie informujemy, że wsparcie urzędu może 
uzyskać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, 
której przypisany został odpowiedni profi l pomocy. 
W szczególności pomoc kierowana jest do kobiet 
i mężczyzn znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy ze względu na:
• okres pozostawania bez zatrudnienia (osób dłu-

gotrwale bezrobotnych) tj. będących bez pracy 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

• niskie kwalifi kacje – tj. zgodnie z Międzynarodową 
Standardową Kwalifi kacją Kształcenia, legitymują-
cych się wykształceniem maksymalnie na poziomie 
ISCED 3 czyli wykształceniem ponadgimnazjalnym 
(do ww. grupy nie kwalifi kują się osoby o wykształ-
ceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym),

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

R E K L A M A

Mam nieodparte wra-
żenie, że III RP sterowana 
przez Wielkiego Sternika 
wzięła ostry kurs na port o 
nazwie Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa, gdzie ów Ster-
nik zamierza na stałe rzucić 
kotwicę. Mówiąc szczerze, 
jakoś mu się nie dziwię, bo 
wspomnienia z młodości 
zawsze przywołują obraz 
czasów szczęśliwych, bez 
większych zmartwień i 
trosk. I praktycznie każdy w 
skrytości ducha marzy, aby 
do powrócić do czasu, kiedy 
był piękny i młody, zdrowy i 
wesoły. I przez te wizje, głę-
boko zapewne utrwalone 
w świadomości Wielkiego 
Sternika, funduje on wszyst-
kim Polakom PRL-bis, a więc 
państwo z konstytucją, któ-
rą nikt zbytnio sobie głowy 
nie musi zawracać. Państwo 
bez Trybunału Konstytucyj-
nego, bo obecną atrapę za 
coś takiego absolutnie uwa-
żać nie można. Państwo bez 
trójpodziału władzy, która 
jest absolutnie nikomu nie 
potrzebna, ponieważ fak-
tyczną władzę, tak jak kie-
dyś I sekretarz KC PZPR, tak 
obecnie sprawuje ją prezes 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Państwo, w którym sądy 
znajdowały się pod poli-
tyczną kontrolą rządzącej, 
jedynie słusznej, partii poli-
tycznej. Państwo, w którym 
każdy funkcjonariusz MSW, 
każde publiczne zgroma-
dzenie składające się więcej 
jak z trzech osób, stanowczo 
rozpędzał, a dla malkonten-
tów miało jeden wyjątkowo 
skuteczny argument w po-
staci pałki służbowej, zwa-
nej wówczas prześmiewczo 
przez nas młodych „gumo-
wym przedłużeniem kon-
stytucji”. Wprawdzie jeszcze 
policjanci atakujący prote-
stujących przed Sejmem pa-
łek nie używają, ale wszytko 
na najlepszej drodze, a uży-
wane pięści, kopniaki i łokcie 
większą krzywdę czynią, niż 
dawniejsza „biała gumowa”.

Przyznaję, że zmiany po 
1989 roku przyjąłem raczej 
chłodno, ale po latach do-
ceniłem to, co wprowadzo-
ny system demokratyczny 
nam Polakom zaoferował. I 
mówiąc szczerze, bardzo się 

Quo vadis domine?
Janusz
Bartkiewicz

do tego przyzwyczaiłem, a 
nawet polubiłem. I dlatego 
dziś staję w obronie wpro-
wadzonego dzięki ustale-
niom przy Okrągłym Stole, 
trójpodziału władzy, równo-
ści praw dla wszystkich bez 
różnicy wynikającej z poglą-
dów politycznych, świato-
poglądu, koloru skóry, płci 
czy preferencji seksualnych. 
Równych praw dla wszyst-
kich, którzy swym działa-
niem nie naruszają prawa i 
przyjętych zasad demokra-
tycznego państwa.

Jestem święcie przeko-
nany, że jednym z najważ-
niejszych bezpieczników 
państwa demokratycznego, 
jest niezależna i niezawisła, 
czyli niepodlegająca po-
litycznej kontroli, władza 
sądownicza, która winna fe-
rować sprawiedliwe wyroki 
oparte tylko i wyłącznie na 
treści art. 7 Kodeksu Postę-
powania Karnego, czyli na 
podstawie wszystkich prze-
prowadzonych dowodów, 
ocenianych swobodnie z 
uwzględnieniem zasad pra-
widłowego rozumowania 
oraz wskazań wiedzy i do-
świadczenia życiowego. I z 
tym mam wielki problem, 
bo aczkolwiek broniąc sys-
temu, nie jestem w stanie 
bronić samych sędziów, 
którzy w tysiącach wyroków 
pokazują nam, że treścią 
przywołanego wyżej arty-
kułu przejmują się w takim 
samym stopniu, jak rządzą-
ca partia przejmuje się Kon-
stytucją RP i utrwalonymi 
demokratycznymi zasada-
mi i obyczajami. Przez lata 
obywatele stający przed 
sądami mogli doświadczyć 
przewlekłości postępowań, 
aroganckiego nierzadko 
stylu sprawowania sądow-
niczej władzy, nierównego 
traktowania stron i nie za-
wsze dających się pojąć wy-
roków. I nie chodzi mi o to, 
że w sądach zawsze jedna 
strona jest niezadowolona, 
bo chodzi mi o wyroki jaw-
nie niesprawiedliwe, oparte 
właśnie na arogancji i igno-
rancji sędziów, którzy albo 
naprawdę, albo tylko z po-
zoru, nie są w stanie, albo 
nie chcą w ogóle, prawidło-
wo ocenić przedstawianych 
im dowodów. Chodzi mi o 
sędziów, którzy wchodząc 
na salę treść wyroku już 
znają, chociaż nawet nie 
raczyli zapoznać się dokład-
nie z materiałami sprawy. I 
nie są to jakieś pojedyncze 
przypadki, bo o takich zda-

rzeniach czytamy, słyszymy 
i oglądamy każdego dnia 
w dziesiątkach publikacji 
prasowych oraz audycji ra-
diowych i telewizyjnych, z 
setek różnych portali spo-
łecznościowych.

Jak mogę stawać w obro-
nie sędziów, kiedy sam oso-
biście zetknąłem się z panią 
sędzią Sądu Najwyższego, 
która słuchając mnie w cha-
rakterze świadka, tłumaczyła 
mi cierpliwie, aczkolwiek sta-
nowczo, co miałem na my-
śli i co chciałem przekazać, 
pisząc swego czasu pewną 
bardzo istotną notatkę służ-
bową. A wynikało z niej nic 
innego, jak to, że to nie dwaj 
skazani młodzieńcy zastrzeli-
li swego czasu wałbrzyskie-
go antykwariusza. I oczywi-
ście moich zeznań sąd ten 
nie uwzględnił, bo pani sę-
dzia (przewodnicząca składu 
sędziowskiego) uznała to, że 
tego co sam napisałem, ab-
solutnie nie jestem w stanie 
zrozumieć. Straciłem wów-
czas wiarę w ten sąd, bo nie 
był (lub nie chciał) w stanie 
dostrzec tego, że w I instan-
cji, orzekający sędziowie do-
puścili się jawnego i mówiąc 
szczerze ordynarnego naru-
szenia wspomnianego wyżej 
art. 7 k.p.k. i kilu innych. Na-
ruszenie to do dziś aż kłuje w 
oczy i trzeba być naprawdę 
ślepym, albo ślepo upartym, 
aby tego nie dostrzegać. I 
niekiedy, dopiero po wielu 
latach, niektórym dopisu-
je szczęście, że wreszcie te 
ordynarne naruszenia ktoś 
zauważy i zechce skutecz-
nie je wykorzystać, jak np. w 
sprawie Tomasza Komendy z 
Wrocławia.

Jak mogę bronić nie-
zależności sędziego, który 
oddalając moją skargę na 
postanowienie o umorze-
niu dochodzenia, napisał 
w uzasadnieniu (którego 
zażądałem), że umorzenie 
to jest zasadne, ponieważ 
wprawdzie pewni funkcjo-
nariusze policji (Komisariat 
II w Wałbrzychu) dopuścili 
się złamania prawa, ale w 
ich komisariacie takie po-
stępowanie jest zwyczajem, 
a więc nie można im posta-
wić zarzutów. Pan sędzia 
przepisał to wręcz dosłow-
nie z uzasadnienia pana 
prokuratora. Oczywiście na 
to postanowienie sędziego 
już skarżyć się nie mogłem, 
więc chyba dlatego takie 
brednie napisał. A co? Mógł 
i chciał, to napisał. A gdzie 
art. 7 k.p.k.?

Jak mam bronić sędzie-
go Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu, który zatwier-
dza wyrok 25 lat pozba-
wienia wolności, kiedy ze-
znania licznych świadków 
wskazują, że oskarżony na 
miejscu zbrodni w czasie 
jej popełnienia nie przeby-
wał, a on sam twierdził, że 
w tym czasie był osadzony 
w Policyjnej Izbie Zatrzy-
mań. Czy mam narażać się 
stojąc w obronie sędziego, 
który sprawdzenie tego ali-
bi (czynność procesowa jak 
najbardziej) zleca zastępcy 
kierowniczki sekretariatu 
Wydziału III Karnego, a ta 
następnie przedstawia no-
tatkę, w której pisze total-
ne bzdury, bo zamiast do 
Policyjnej Izby Zatrzymań 
Komendy Miejskiej Policji 
na ul. Mazowieckiej w Wał-
brzychu, zadzwoniła do Po-
licyjnej Izby Dziecka na ul. 
Świętej Kingi w Wałbrzychu, 
gdzie oskarżony faktycznie 
nigdy nie był zatrzymany. 
I to sądowi wystarczyło, co 
winno tylko przerażać.

Takimi przykładami 
spraw, z którymi osobiście 
się zetknąłem, mogę sypać 
jak z rękawa. A jednak staję 
w obronie Sądu Najwyższe-
go, niezależności i niezawi-
słości sędziów, w obronie 
trójpodziału władzy, bo 
uważam, że warto i trze-
ba bronić podstawowych 
wartości i zasad demokra-
tycznego państwa. Warto 
obronić system, ale warto 
też pozbywać się sędziów, 
którzy swymi decyzjami i 
zachowaniem wartość tego 
systemu dramatycznie ob-
niżają. I dlatego 20 lipca 
br. w grupie 28 osób, bez 
udziału jakiejkolwiek or-
ganizacji politycznych czy 
społecznych, samorzutnie 
spotkaliśmy się w niemym 
proteście przed Sądem Re-
jonowym w Wałbrzychu. I 
nieważne, że było nas tak 
mało, bo ważne jest to, że 
jeżeli protestuje chociaż-
by tylko jeden człowiek, to 
nadzieja na zmianę jeszcze 
nie umarła. Dlatego warto 
protestować i pytać: quo 
vadis domine?

janusz-bartkiewicz.eu

Redakcja nie odpowiada 
za przedstawione dane, opi-
nie i stwierdzenia, które sta-
nowią wyraz osobistej wie-
dzy i poglądów autora. Treści 
zawarte w felietonie nie od-
zwierciedlają poglądów i opi-
nii redakcji.
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Drogi 
po remontach
Od Chwaliszowa w kie-
runku Cieszowa wyko-
nywana jest nowa war-
stwa asfaltowa drogi 
powiatowej. Był to już 
ostatni odcinek ze znisz-
czoną nawierzchnią w 
kierunku na Świebodzi-
ce. Modernizowane są 
również przepusty pod 
tą drogą. Trwają też pra-
ce na świdnickim frag-
mencie drogi. - Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego 
wygospodarował również 
środki na remont łącznika 
z Cieszowa do drogi świe-
bodzickiej czym zaskarbił 
sobie wdzięczność miesz-
kańców Cieszowa bardzo 
często korzystających z 
tego skrótu. Również w 
Cieszowie oddano do 
użytku drogę transportu 
rolnego, która kończy się 
u podnóża zamku Cisy, 
gdzie już w ten weekend 
odbędzie się turniej rycer-
ski, organizowany przez 
Bractwo Rycerskie Księcia 
Bolka I(szczegóły obok 
– dop. red,) – mówi Mi-
rosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(IL)

W siedzibie Urzędu Gminy Sta-
re Bogaczowice nastąpiło uroczyste 
przekazanie przez Zastępcę Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice Bogdana 
Stochaja dwóm jednostkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych sprzętu ra-
townictwa medycznego pozyskanego 
dzięki dotacji celowej otrzymanej z 
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych 
Bogaczowicach otrzymała de�brylator 
ME PAD wraz z uchwytem i elektrodami 
oraz kompletny zestaw ratownictwa me-
dycznego PSP R1 z szynami , opatrunka-

mi hydrożelowymi i deską ortopedyczną 
YDC ze stabilizatorem głowy i zestawem 
pasów. Z kolei druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłowie otrzymali 
de�brylator ME PAD wraz z uchwytem i 
elektrodami.

- Obecnie wszystkie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Stare Bogaczowice posiadają profesjo-
nalny sprzęt ratownictwa medycznego, 
dzięki któremu wzrośnie bezpieczeń-
stwo w naszej gminie – podkreśla Bog-
dan Stochaj.

(IL)

Będzie bezpieczniej

Jednostki OSP z Gminy Stare Bogaczowice dostały nowy sprzęt do ratowania 
poszkodowanych.
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Gmina Walim

Stacja PKP w Jugowi-
cach znów zamieniła się w 
tętniące kolejowym życiem 
wyjątkowe miejsce i stolicę 
drezyn.

XVI Mistrzostwa Polski w 
Drezynowaniu co roku przy-
ciągają do Gminy Walim pa-
sjonatów, miłośników kolei 
i turystów. To kultowe już 
wydarzenie ob�towało w 
moc atrakcji: konkursy, zaba-
wy oraz oczywiście pojazdy 
kolejowe, które można było 
zobaczyć, dotknąć, a nawet 
nimi pojeździć. Wszyscy przy-
byli do wyboru mieli m.in. 
rekreacyjne przejażdżki po 
urokliwej linii kolejowej nr 
285 składami spalinowymi 
oraz drezynami nożnymi, a 
także wypróbować swych sił 

w zawodach na drezynach 
ręcznych. Osoby spragnio-
ne rywalizacji konkurowały 
między sobą w duetach na 
dystansie 2 x 200 metrów, a 
dla prawdziwych twardzieli 
przygotowano morderczy, 
górski odcinek 1100 metrów. 
Odbyła się także konkurencja 
dla Vip-ów. Wśród atrakcji nie 
zabrakło programu dla naj-
młodszych, podczas którego 
wesołe klauny Klara i Patryk 
wprawiały we wspaniały na-
strój wszystkie dzieci. Dla nie-
co starszych rozbrzmiewała 
taneczna muzyka. Wspaniała 
zabawa czekała na wszystkich 
również w niedzielę. Do jazd 
rekreacyjnych ustawiały się 
długie kolejki chętnych.

(MG)

Udane drezynowanie

Na uczestników tegorocznego drezynowania czekało wiele atrakcji.

Od 2 do 6 lipca 2018 r. 
grupa dzieci i młodzieży z 
gminy Walim uczestniczyła 
w wycieczce integracyjnej 
z elementami pro�lakty-
ki, zorganizowanej dzięki 
współpracy urzędów gmin 
Walim i Wolin. Celem wy-
prawy było propagowanie 
wśród młodzieży zdrowego 
sposobu życia oraz aktyw-
nego wypoczynku. Uczestni-
cy wyjazdu mieli możliwość 
zwiedzenia wielu ciekawych 
miejsc na wyspie Wolin.

Niezwykłą lekcją historii 
okazała się wyprawa do osady 
Wikingów oraz do Muzeum 
Wolina. - Zwiedzając zabudo-
wania mieszkalne i rzemieśl-
nicze można było zobaczyć 
jak wyglądało życie codzienne 
dawnych ludzi, jak mieszkali 
i pracowali. We wnętrzu sta-
rych chat zobaczyliśmy repliki 
mebli, narzędzi oraz przed-
miotów codziennego użytku 
sprzed 1000 lat. Miło wspomi-
namy spacer słynną promena-
dą gwiazd oraz podziwianie 
widoków pięknego mola w 
Międzyzdrojach. Wielu wrażeń 
dostarczył nam także rejs po 
morzu statkiem stylizowanym 
na łódź Wikingów. Bardzo 
ciekawy był również pobyt w 

Walimianie w Wolinie

Bałtyckim Parku Dinozaurów, 
gdzie poznawaliśmy życie 
tych prehistorycznych gadów 
oraz aktywnie spędzaliśmy 
czas wspinając się po ścieżce 
linowej i torze przeszkód. By-
liśmy także w Parku Miniatur 
i Kolejek w Dziwnowie, gdzie 
mieliśmy okazję zobaczyć 
wszystkie latarnie morskie 
polskiego wybrzeża w jednym 
miejscu. Wyjątkową atrakcją 
były również miniaturowe 

parowozy i kolejki porusza-
jące się między latarniami. 
Ciekawym doświadczeniem 
było podziwianie pięknego 
zachodu słońca w miejscowo-
ści Trzęsacz. Obserwowaliśmy 
tam przykład wybrzeża klifo-
wego, o którym uczyliśmy się 
na lekcjach przyrody. Oczywi-
ście najważniejsze były nasze 
wyprawy nad morze i pobyt 
na plaży – zabawy w piasku, 
gry i zabawy ruchowe, po-

szukiwanie muszli i przede 
wszystkim pływanie. Nad bez-
pieczeństwem pobytu nad 
morzem czuwali ratownicy z 
grupy WOPR. Wieczory spę-
dzaliśmy na zabawach i grach 
sportowych  oraz spotkaniach 
koleżeńskich – relacjonują 
opiekunki wycieczki: Izabella 
Woldan, Aleksandra Wójcik, 
Katarzyna Młot i Jadwiga Ku-
laszewicz.

(MG)

Walimska młodzież w Wolinie.
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Nowe kursy:
01.08. Wałbrzych • 02.08. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Wałbrzyskie zespoły, ry-
walizujące w męskich roz-
grywkach seniorów, przygo-
towują się do nowego sezonu 
i wzmacniają swoje kadry.

Do koszykarskiego Górnika 
Trans.eu powraca Piotr Niedź-
wiedzki. Wychowanek klubu gra 
na pozycji środkowego (210 cm) 
i będzie poważnym wzmocnie-
niem beniaminka I ligi.

Drugoligową ekipę siatka-
rzy MKS Volleyball Team Aqua 
Zdrój wzmocnił środkowy blo-
ku rodem z Zakopanego i jed-
nocześnie wychowanek MOS 
Wola Radosław Nowak, a z KS 
Metro Warszawa, gdzie spędził 
kilka sezonów, dołącza Patryk 
Praca, uznany najlepszym li-

bero tegorocznych mistrzostw 
Polski juniorów. Poza tym w 
wałbrzyskim zespole zagrają 
wychowankowie: Marcin De-
reń, Michał Szydłowski i Seba-
stian Zieliński.

Poważne wzmocnienia za-
notował także piłkarski Górnik 
Wałbrzych. Drużynę trenera 
Jacka Fojny, która będzie rywa-
lizowała w grupie wschodniej 
IV ligi, wzmocnili: powracający 
z pierwszoligowej Odry Opole 
Tomasz Wepa oraz powraca-
jący z trzecioligowej Polonii 
Warszawa Michał Oświęcimka. 
Obaj bardzo doświadczeni po-
mocnicy mają pomóc drużynie 
w awansie do III ligi.

(RED)

Drugie miejsce zajęła repre-
zentacja Polski w Międzynaro-
dowym Turnieju Koszykówki 
na Wózkach, który został roze-
grany w Wałbrzychu.

Zmagania w ramach IV Mię-
dzynarodowego Turnieju Koszy-
kówki na Wózkach toczyły się w 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
Aqua Zdrój. Bardzo dobrze za-
prezentowała się w nich ekipa 
Piotra Łuszyńskiego, wygrywając 
w meczu otwarcia z Turcją, aktu-
alnym mistrzem Europy 69:68. 
Biało-czerwoni utrzymali wysoki 
poziom gry kończąc turniej na 
drugim miejscu. W �nale ulegli 
świetnie dysponowanej repre-
zentacji Wielkiej Brytanii. W re-
prezentacji Polsko udany występ 

zanotował Kamil Kornacki z wał-
brzyskiej drużyny koszykówki na 
wózkach Mad Devils ZAZ Victoria 
(na co dzień pracownik Zakładu 
Aktywizacji Zawodowej Victoria 
w Wałbrzychu).

Wyniki meczów z udziałem 
polskiej reprezentacji: Polska 
- Turcja 69:68, Polska -Kanada 
65:64, Polska - Niemcy 69:65, 
Polska - Wielka Brytania 48:90. 
Klasy�kacja końcowa: I miejsce 
Wielka Brytania, II miejsce Polska, 
III miejsce Turcja, IV miejsce Ka-
nada, V miejsce Niemcy. Mecze 
były dla koszykarzy sprawdzia-
nem formy przed sierpniowymi 
Mistrzostwami Świata w Niem-
czech.

(RED)

Wzmacniają się

Pokonali mistrzów

Monika Brzeźna (MAT 
ATOM Deweloper) zwycię-
żyła w niedzielę w zorgani-
zowanym po raz pierwszy 
wyścigu kolarskim Dolny 
Śląsk Tour, jedynej w Pol-
sce imprezie etapowej dla 
elity kobiet, mającej pro�l 
górski.

Liczący 223,6 km wyścig 
zakończył III etap na trasie wo-
kół Świebodzic, liczący 101,2 
km. Był to Memoriał Pawła So-
sika, wywodzącego się z tego 
miasta reprezentanta Pol-
ski, który zginął tragicznie w 
1999 roku. Sosik uczestniczył 
w młodzieżowych Mistrzo-
stwach Europy w Uppsali oraz 
w Mistrzostwach Świata w 
Valkenburgu, a w 1997 roku 
w Wyścigu Pokoju.

Ostatni etap wygrała Au-
relia Nerlo przed Martą Lach 
i Katarzyną Wilkos (wszystkie 
MAT ATOM Deweloper). Dwie 
pierwsze zawodniczki zaini-
cjowały ucieczkę po I rundzie, 
na 25. kilometrze i w tym 
składzie dojechały do mety. 
Z zasadniczej grupy goniła 
uciekającą dwójkę Wilkos, ale 
bez powodzenia.

Dolny Śląsk Tour, który 
zajął miejsce w kolarskim 
kalendarzu po Górskim Wał-
brzyskim Wyścigu Kolarskim, 
zorganizowanym po raz 
ostatni w 2014 roku, rozpo-
częło w piątek Kryterium 
o Złotą Spinkę Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha, liczące 
36 km (20 okrążeń po 1800 
m każde), którego areną była 
al. Podwale na największym 
osiedlu Podzamcze. Wygrała 

Monika Brzeźna wygrała Dolny Śląsk Tour

je Wilkos. Kryterium było jed-
nocześnie Memoriałem Ja-
nusza Wilczewskiego, twórcy 
kobiecego kolarstwa w Górni-
ku Wałbrzych.

W sobotę odbyły się dwa 
etapy po wzniesieniach tej 
części regionu. Pierwszy, jaz-
dę indywidualną na czas w 
rejonie Zagórza Śląskiego i 
przełęczy Palczyk (2,8 km, 
różnica wzniesień 142 m), wy-
grała Węgierka Monika Kiraly 
(S.C. Michela Fanini). W dru-
gim, o Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz, wokół tej miej-
scowości (83,6 km), zwycię-

żyła Karolina Karasiewicz (TKK 
Paci�c Nestle Fitness). Przed 
ostatnim etapem w klasy�-
kacji generalnej prowadziła 
Brzeźna, mając nad drugą Ka-
roliną Sową (ATOM), przewa-
gę 22 sekund.

W wałbrzyskiej imprezie 
w przeszłości wygrywały naj-
lepsze polskie kolarki, m.in. 
Maja Włoszcowska, Katarzy-
na Niewiadoma, Katarzyna 
Pawłowska, Paulina Brzeźna-
-Bentkowska, Anna Plichta i 
Małgorzata Jasińska. Tego-
roczna triumfatorka, 27-let-
nia Monika Brzeźna, to dwu-

krotna wicemistrzyni Polski 
w wyścigu ze startu wspólne-
go, trzykrotna mistrzyni kraju 
w jeździe parami (z siostrą 
Pauliną), tyle samo razy wy-
grywała krajowy czempionat 
w jeździe drużynowej na 
czas, a w górskich mistrzo-
stwach Polski była druga i 
dwukrotnie trzecia.

- Cieszymy się, że etapo-
wy wyścig dla pań znowu się 
odbywa. Po przerwie początki 
zawsze są trudne, ale wszyst-
ko poszło zgodnie z planem. 
Postaramy się, aby kolejna 
rywalizacja odbyła się za rok 
na jeszcze bardziej urozma-
iconej i ciekawej górskiej tra-
sie – powiedział Tygodnikowi 
DB 2010 Władysław Żyndul, 
dyrektor wyścigu.

Klasy�kacja generalna 
wyścigu Dolny Śląsk Tour: 1. 
Monika Brzeźna 5:34.35; 2. 
Marta Lach (obie MAT ATOM 
Deweloper) 5:34.50; 3. Karo-
lina Karasiewicz (TKK Paci�c 
Nestle Fitness) 5:34.55; 4. Ka-
rolina Sowa 5:35.05; 5. Aurelia 
Nerlo (obie ATOM) 5:35.29; 6. 
Weronika Humelt (UKS Mróz 
Jedynka Kórnik) 5:37.37. W 
klasy�kacji aktywnych wygra-
ła Karasiewicz, a w górskiej 
Lach.

W ramach wyścigu rywali-
zowali także juniorzy młodsi. 
Zwyciężył Estończyk Madis 
Mihkels (Estonian National 
U17 Team), przed Sebastia-
nem Stachułą (KLKS Azalia 
Brzóza Królewska) oraz swoim 
rodakiem Joonasem Kuritsem 
(Estonian).

Andrzej Basiński

Katarzyna Wilkos ze Złotą Spinką Prezydenta Miasta Wałbrzycha.



Czwartek, 26 lipca 2018 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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 ZADŁU-
ŻONE I Z KOMORNIKIEM,WY-
PŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.  
KONAKT: 535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA 
DOLNYM ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we 
Wrocławiu  BEZ PROWIZJI ! 
Zadzwoń 792-549-757

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 
WYNAJEM,  2 pokoje 48,50 m2 
, 6 piętro  1350zł /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.pa-
norama.net.pl  pod numerem 
PAN-MS-866

WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 2 pokoje, 33m2, 3 
piętro, z balkonem. Cena 
118 000 zł. tel.  do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-976

WAŁBRZYCH, NOWE MIA-
STO,  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

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

BOGUSZÓW-GORCE, mieszka-
nie dwupoziomowe z garażem, 
90m2, 3 pokoje, cena 164 500 
zł, tel.  do kontaktu 792-549-
757 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nume-
rem PAN-MS-972

JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne 
mieszkanie z kominkiem, 
52m2, 2 pokoje, drugie piętro, 
cena 79 000 zł, tel.  do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-912

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

OKAZJA!!! MS-3575 Bezczynszo-
we mieszkanie z wyjściem na 
ogród i garażem!!! 80m2 cena 
219 tys. do negocjacji Tel. 883 
334 486

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

MS-3598 Piaskowa Góra,38m2 
do wprowadzenia z umeblo-
waniem, cena 145 tys. Tel. 793 
111 130

DS-3452 Dom Zagórze Śląskie, 
170m2, działka 1267m2, cena 
349 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-3596 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
do wprowadzenia, okolice 
Truskawieckiej,110 tys. Tel. 883 
334 486

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

MS-3590 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, po kapitalnym remoncie, cena 
2015 tys, Tel. 883 334 481

MS-3588 Biały Kamień, kawaler-
ka, do odświeżenia, cena 42 tys. 
zł Tel. 883 334 486

MS-3585 Podgórze, Mieszkanie 
z garażem, Niepodległości 32, 3 
pokoje, 65m2, do remontu cena 
108 tys. zł Tel. 883 334 486

MS-3573 Piaskowa Góra, 32m2, 2 
pokoje po kapitalnym remoncie, 
cena 117 tys. Tel. 883 334 481

MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2 
pokoje do wprowadzenia, cena 
150 tys. do neg. Tel. 883 334 486

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

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

MS-3441 Świdnica, Osiedle 
Zawiszów, 71m2, 4 pokoje, cena 
230 tys. Tel. 883 334 481

MS-3589 Szczawno – Zdrój, do 
wprowadzenia, 35m2, balkon, 
ogrzewanie miejskie, cena 132 
tys. zł. Tel. 883 334 481

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH 
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA 
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PO-
DZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY 
ZADŁUŻENIA

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Ka-
ni , 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 - Śródmieście- 
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2 
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME – SZCZAW-
NO – 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

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

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

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

USŁUGI

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

(1) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, 
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-
005-726. Tanio, szybko, profe-
sjonalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Do wynajęcia pokój. Przyjmę 
do pracy na dachu. Tel: 795-602-
683.

(1) DO WYNAJĘCIA POKOJE 
DLA PRACOWNIKÓW. TEL. 693-
069-486. 

Wynajmę garaż al. Podwale – 
Kasztelańska w Wałbrzychu. 
Tel. 606 43 40 74 (bold)

(1) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe – 
rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

PRACA

Osoby (również NIEPEŁNO-
SPRAWNE) do pakowania kosme-
tyków. Wałbrzych 606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

INNE

Pożyczka bez BIK! 796 700 605

Emeryci, renciści osoby pracują-
ce! Szybka pożyczka bez BIK I BIG 
do 25 000 zł. Minimum formalno-
sci. 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, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...

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

Ciężko pracujesz na swoje dochody.
ZABEZPIECZ SIĘ przed ich utratą!
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UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , 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
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 dwu-
poziomowe do wprowadzenia, 
109m2, 4 pokoje. Ogrzewanie 
gazowe + kominek. Do miesz-
kania przynależy duża piwnica. 
Cena 195.000zł. Kontakt 535-
311-265
Podzamcze 54m2, 3 pokoje, 2 
piętro z windą, duży balkon, do 
odświeżenia , spłacona TERMO-
MODERNIZACJA 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 wpro-
wadzenia, czynsz ok 440zł/msc, 
co miejskie tel. 577-263-955

Biały Kamień ,ul. Miczurina– 
Nowe budownictwo 46m2 ,2 
piętro, winda. Ogrzewanie w 
czynszu, do remontu 124 000 zł  
530-998-374
PODZAMCZE, świetna lokalizacja, 
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą, 
ciepłe i słoneczne mieszkanie, 
niskie koszty utrzymania, DUŻY 
BALKON, W CENIE KUCHNIA I 
SZAFA w przedpokoju, CENA 
130.000 zł. 535-285-514
NOWE MIASTO, 42m2, PIĘKNE 
Mieszkanie po remoncie w kilku-
rodzinnej 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 stan-
dard, kawalerka, 35m2,  74 999zł, 
garaż tel 577-263-955

BON –NOWA CENA! OKOLICE 
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY 
DOM do zamieszkania wolno-
stojący , piętrowy w pięknej 
okolicy, 107m2, 5 pokoi , zago-
spodarowana działka o pow : 4 
272, 000m2 Cena: 420 000 zł,   ( 
nr: 2461)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRA-
NICY 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

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, MIESZ-
KANIE W STANIE DEWELOPER-
SKIM, 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 toa-
lety na mieszkanie bądź siedzibę 
�rmy CENA: 398 000 zł (nr: 2327) 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 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 miesz-
kanie 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, miesz-
kanie 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
łazienka. CENA: 149 000  (nr: 
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

SZCAWIENKO, do wynajęcia po-
mieszczenia biurowe, sala kon-
ferencyjna lub pomieszczenie 
na sklep. Doskonała lokalizacja, 
blisko głównej drogi wylotowej 
z miasta. Cena 24zł/m2. Lokale o 
powierzchni od 17m2 do 150m2. 
Kontakt 694778179
PODZAMCZE, 3 pokoje, 66 m2 
,nowocześnie wykończone, 
wyposażone i umeblowane, 4 
piętro/4, w najlepszej lokalizacji 

na Podzamczu, 220 000zł. Kon-
takt 694778179
PODZAMCZE, 3pokoje,1 pię-
tro/10, do remontu, rozkładowe,  
osobno  wc i łazienka w dosko-
nałej lokalizacji, 164000zł. do 
negocjacji. Kontakt 694778179
BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, blok, 
27 m2, jasna kuchnia, duży pokój 
, łazienka z wc i przedpokój, 
5 piętro, dwie windy,72000zł. 
Kontakt 694778179
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 40m2, 
parter, wymienione instalacje, 
okna PCV, panele i płytki na pod-
łogach, nowocześnie wykończo-
na łazienka, ogrzewanie gazowe, 
57000zł. Boczna ulica. Okazja. 
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 poko-
je, 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 DZIEĆMORO-
WICE, 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, bezpłat-
nej prezentacji! 
Sprzedam zabytkowy dom o 
przeznaczeniu usługowo- miesz-
kalnym 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- handlo-
wy 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 Dol-
nej, 107,70m2. Działka -dzierża-
wa od gminy. Cena 99 tys. zł
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój 
pow. 294m2. pow. działki 528 
m2. Cena 790 tys.zł.
Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podle-
gać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się 
wiele innych ofert. 

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIECZOREK, STASZIC, 

MARCEL, SILESIA
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, 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, ła-
zienka. 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 muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią 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 remon-
cie,  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, mieszka-
nie na wynajem po remoncie,  
96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka  
,nowoczesne ogrzewanie elek-
tryczne  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,mieszka-
nie, 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: 

Do sprzedania działki budowlane 
w Podlesiu - 3 km od Wałbrzycha. 
Współrzędne w mapach Google: 
50.736135, 16.355890. Z działek 

rozpościera się widok na piękną górzystą 
okolicę. Działki zatwierdzone w planie 

zagospodarowania przestrzennego. 
Powierzchnia każdej z działek to: 

ok.1200 m2 i większe. Cena: 60zł za m2, 
ceny podlegają negocjacji. W razie pytań 
proszę dzwonić tel. 601-769-755, 607-

116-429 lub 680-670-616.
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Już od września 2018 r.
Nowe bezpłatne miejsca w przedszkolach samorządowych w Wałbrzychu

Rekrutacja: 
Od 20 lipca do 25 sierpnia 2018

dokumenty rekrutacyjne do pobrania na www.fee.org.pl
lub w siedzibach ww. przedszkoli w godz. 8.00 - 14.00
lub w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej
ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych

- Ćwiczenia z logopedą;
- Zabawa z językiem angielskim; 

- Rytmika;
- Konsultacje z pedagogiem

W ramach wychowania przedszkolnego
zapewniamy dodatkowo:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
ul. 11 Listopada 75

15 miejsc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Limanowskiego 12

75 miejsc
Szczegółowe informacje:

tel. 74 84 63 309
w godz. 8:00 - 14:00

Szczegółowe informacje:

tel. 74 847 78 04
w godz. 8:00 - 14:00

Organizatorzy: Gmina Wałbrzych, Fundacja Edukacji Europejskiej

R E K L A M A


