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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816

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

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 
Premie do 150 EUR

KRAZ 7765

R E K L A M A

R E K L A M A

„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

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

Masz problemy � nansowe?
Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
Na spłatę: komornika, spółdzielni, chwilówek itp.

Bez BIK, KRD, BIG

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

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

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

Nagłe wydatki 
pojawiają się nagle
Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń

GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34
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Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
prowadzi na terenie Świe-
bodzic prace związane z re-
montem nawierzchni.

Chodzi o wymianę na-
wierzchni ulicy Wałbrzyskiej, 
a także wymianę krawężni-
ków i remont wjazdów na 
posesje. W związku z pracami 
w obrębie odcinka od Tesco 
do skrzyżowania z ul. Piłsud-
skiego występują utrudnienia 
w poruszaniu się. Drogow-
cy pracują także na odcinku 
ul. Piłsudskiego w kierunku 
Śnieżki. Prace to m. in. efekt 
monitów i zgłoszeń dotyczą-
cych stanu jezdni, kierowa-
nych przez burmistrza Bog-
dana Kożuchowicza. 

Przypominamy, że na uli-
cy Browarowej i Mickiewicza 
zmieniona została organi-
zacja ruchu. Ulicą główną 
będzie ciąg Mickiewicza/Bro-
warowa, a nie ulica Browa-
rowa jak było dotychczas. Ze 

względu na geometrię skrzy-
żowania i warunki widocz-
ności istniejąca organizacja 
ruchu stwarzała zagrożenie 
dla bezpieczeństwa użytkow-
ników drogi. W rejonie skrzy-
żowania znajduje się zjazd na 
teren byłego browaru, wy-
korzystywany obecnie przez 
�rmy transportowe i inne. Po 
zmianach w naturalny spo-
sób główną ulicą będzie ciąg 
Browarowa-Mickiewicza. Za-
projektowano również ozna-
kowanie poziome w rejonie 
skrzyżowania ulic, aby kie-
rujący pojazdami na wlocie 
ul. Browarowej od strony ul. 
Świdnickiej mieli lepszą wi-
doczność na skrzyżowaniu. 
Na ulicy Browarowej planuje 
się także przestawienie znaku 
B-36. Oznakowanie pionowe 
pojawi się w połowie miesią-
ca i wówczas nowa organiza-
cja ruchu zacznie obowiązy-
wać.

(ABP)

Już 25 sierpnia br. Bo-
guszów-Gorce zaprasza na 
huczne, rodzinne zakoń-
czenie wakacji. Organiza-
torzy wydarzenia: prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Boguszowa - Gorc Sylwia 
Dąbrowska, Stowarzysze-
nie „Boguszowska Szóst-

ka”, Centrum Witold oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Boguszowie-Gorcach za-
powiadają moc atrakcji dla 
każdego.

Rodzinny �nał wakacji 
wystartuje już o godz. 14.00 
w programie: rodzinne gry i 
zabawy, konkursy sportowe, 

warsztaty wikliniarskie, bez-
płatna dmuchana zjeżdżalnia 
dla dzieciaków oraz stoiska 
handlowe i gastronomiczne. 
O godz. 16.00 natomiast roz-
pocznie się Folkowa Fiesta w 
Szybie Witold - impreza, która 
dzięki głosom mieszkańców 
uzyskała do�nansowanie ze 

środków Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
W ramach �esty organiza-
torzy zapowiadają rodzinne 
animacje, zaprezentuje się 
też świdnicki zespół tanecz-
ny Krąg oraz znany z wielu 
programów telewizyjnych 
Cygański Teatr Muzyczny Ter-

Folkowa Fiesta na �nał wakacji
no, nie zbraknie wspólnego 
biesiadowania z zespołem 
tanecznym, a wszystko to za-
kończy widowiskowy pokaz 
laserowy.

Podczas imprezy odbędzie 
się również zbiórka charyta-
tywna dla 10-letniego Natana 
Jasińskiego – cierpiącego na 
dystonię - chorobę układu 
nerwowego. Specjalnie dla 
Natana zorganizowane zo-
stanie stoisko z pysznościa-
mi. Za wrzut do puszki nabyć 
będzie można osławione 
langosze Haliny Bienieckiej, 
grochówkę z kuchni polowej, 

wspaniałe ciasta boguszow-
sko-gorcowskich gospodyń 
domowych oraz wiele, wiele 
innych. Również za wrzut do 
puszki znany wałbrzyski ka-
rykaturzysta wykonywać bę-
dzie tzw. „portreturki”, dzie-
ciaki będą miały też okazję na 
pomalowanie sobie buźki czy 
wplecenie kolorowych war-
koczyków.

- Zapraszamy serdecznie. 
Połączmy przyjemne z poży-
tecznym i radośnie spędzając 
czas pomóżmy Natanowi – 
mówi Sylwia Dąbrowska.

(RED)

Zmiany na drogach

Na ulicy Browarowej i Mickiewicza w Świebodzicach zmieniona 
została organizacja ruchu.

UWAGA! Kolejne wydanie w środę – 22 sierpnia!
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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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

R E K L A M A

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

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

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

Zachęcamy wszystkie osoby poszukujące za-
trudnienia do korzystania z ofert pracy zamiesz-
czanych na stronie internetowej urzędu:  www.
walbrzych.praca.gov.pl

Kończą nabór
Dobiega końca nabór 
uczniów w Szkole Police-
alnej w Zespole Szkół im. 
M. Skłodowskiej – Curie 
w Szczawnie – Zdroju. Są 
jeszcze wolne miejsca na kie-
runkach technik masażysta 
oraz technik opiekun osoby 
starszej. Kierunki te są pro-
pozycją dla słuchaczy ocze-
kujących od szkoły nie tylko 
przekazywania wiedzy, ale też 
praktycznych umiejętności 
przydatnych dla absolwenta 
kierunku. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać na 
miejscu lub pod nr telefonu 
793 140 331.

(GŁ)

Piosenki włoskie 
i francuskie
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego oraz Biblioteka + 
Centrum Kultury w Czer-
nym Borze zapraszają na 
„Koncert piosenki włosko 
– francuskiej” w wykonaniu 
Roberta Delegiewicza. Kon-
cert rozpocznie się 25 sierpnia 
o godz. 18.00 w sali widowi-
skowej Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czernym Borze przy 
ul. Sportowej 43. Wstęp wolny.

(RED)

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego przyznał dotacje na 
do�nansowanie zadań re-
alizowanych w 2018 roku w 
zakresie sportu.

W 2018 roku do�nansowa-
nie zostało przyznane przez 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskie-
go następującym podmio-
tom:

1. Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „Jastrząb” w 
Boguszowie Gorcach – 2800 
zł na zadanie pn.” Poprawa 
warunków uprawiania sportu 
na terenie Powiatu Wałbrzy-
skiego”;

2. Lekkoatletyczny Klub 
Sportowy Górnik Wałbrzych 
– 1500 zł na zadanie pn. „Ha-
lowa Szkolna Liga Lekkoatle-
tyczna Szkół Podstawowych 
Powiatu Wałbrzyskiego”;

3. Uczniowski Ludowy Za-
paśniczy Klub Sportowy „He-
ros” Czarny Bór – 5000 zł na 
zadanie pn. „Szkolenie dzieci i 
młodzieży w zapasach”.

- Wszystkie trzy podmioty 
otrzymały taką kwotę dotacji, 
o jaką wnioskowały. Jestem 

Dotacje na działalność 
sportową

- Sportowcy znakomicie promują 
Powiat Wałbrzyski – podkreśla 
Stanisław Janor.

przekonany, że realizowane 
przez nie działania przyczy-
nią się do promocji sportu 
na terenie naszego powiatu 
– podkreśla Stanisław Janor, 
członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego.

(GŁ)

W sobotę, 11 sierpnia 
2018 r., w ogrodach dział-
kowych przy pl. Zwycięstwa 
w Boguszowie – Gorcach 
działkowcy zorganizowali 
imprezę z okazji Dnia Dział-
kowca.

W trakcie spotkania na-
grodzono zwycięzców kon-
kursu na „Wzorowy ogród”, 
który od kilku lat organizuje 
Zarząd Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych Halniak 
w Boguszowie-Gorcach. 
Zwycięzcy otrzymali profe-
sjonalny sprzęt ogrodniczy, 
ufundowany przez Starostę 
Wałbrzyskiego Jacka Cichu-
rę. Prezes Stanisław Urba-
niak, wraz z prezesem Okrę-
gu Sudeckiego Polskiego 
Związku Działkowców Hen-
rykiem Malikiem, wręczyli 
także legitymacje i odznaki 
„Zasłużonego działkowca”. 
- Działkowcy z Boguszowa 
– Gorc są bardzo dobrze zor-
ganizowaną i prospołeczną 
grupą wspaniałych ludzi. 
Zawsze z ogromną przyjem-
nością uczestniczę w spotka-
niach i wspieram organizo-

Dzień Działkowca 
na ROD Halniak w Gorcach

wane przez nich konkursy, 
czy imprezy. Gratuluję wła-
ścicielom najpiękniejszych 
ogrodów, bo komisja kon-
kursowa miała duży problem 
z wyłonieniem zwycięzców 

– powiedział starosta Jacek 
Cichura. Już za tydzień kolej-
ne spotkanie w Gorcach, tym 
razem w ogrodach przy ul. 
Zachodniej.

(GŁ)

W trakcie spotkania nagrodzono zwycięzców konkursu na „Wzorowy 
ogród”.
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Gmina Głuszyca

Na basen
W upalne, wakacyjne dni 
włodarze Głuszycy zapra-
szają do skorzystania z 
oferty obiektu kąpielowego 
przy ul. Dolnej w Głuszycy. 
Odkryty basen – jedyny w po-
wiecie wałbrzyskim – czynny 
jest w sierpniu w godz. 10.00 
– 18.00. Kompleks składa się 
z trzech niecek: duży basen, 
średni basen oraz brodzik. 
Na terenie obiektu znajduje 
się także boisko sportowe do 
gry w siatkówkę oraz punkt 
gastronomiczny. Nad bezpie-
czeństwem wypoczywających 
czuwają ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego w Wałbrzychu. W 
pobliżu basenu znajduje się 
przystanek autobusowy linii 
nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 26. 
Więcej informacji udzielają 
pracownicy Centrum Kultury 
– MBP w Głuszycy, ul. Grun-

waldzka 26, 58-340 Głuszyca, 
tel. 74 84 56 334 wew. 15. W 
razie złej pogody do dyspo-
zycji jest kryta pływalnia Del�-
nek przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Głuszycy, czynna w 
okresie wakacyjnym od środy 
do piątku w godz. od 15.00 do 
21.00, a w soboty i w niedziele 
w godz. od 11.00 do 17.00. W 
obiekcie znajdują się: basen, 
sauna, jacuzzi, strefa dla naj-
młodszych.

Sudecka Żyleta
Trwają gorące przygoto-
wania do piątej edycji Ma-
ratonu Pieszego Sudecka 
Żyleta, który startuje 24 
sierpnia o godz. 19.00 z boiska 
sportowego przy ul. Dolnej w 
Głuszycy. Piechurzy mają do 
przejścia 64 km trasy wiodącej 
przez Góry Sowie, Suche i Wał-
brzyskie. Tradycyjnie limit cza-
su nie został określony. Liczy 

się pokonanie dystansu i wła-
snych słabości! Dodatkowym 
utrudnieniem będzie przej-
ście części trasy pod osłoną 
nocy. Niezapomniane emocje 
gwarantowane! Ze względu 
na ogromne zainteresowanie 
wydarzeniem organizatorzy 
zwiększyli limit uczestników 
do 650 osób.

Przeczytają 
Przedwiośnie
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury-
-Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy zapraszają 
do udziału w ogólnopolskiej 
akcji ,,Narodowego Czyta-
nia’’. W sobotę 8 września 
o godz. 17.00 w sali widowi-
skowej CK-MBP fragmenty 
powieści Stefana Żeromskie-
go pt. „Przedwiośnie” czytać 
będą mieszkańcy Głuszycy.

Piknik bez granic
Już po raz czwarty spotka-
ją się sąsiadujący ze sobą 
mieszkańcy Gminy Nowa 
Ruda oraz Głuszycy podczas 
„Pikniku bez granic”. Tym 
razem gospodarzem wyda-
rzenia będzie Gmina Głuszyca, 
która zaprasza do wspólnej 
zabawy w niedzielę 9 września 
w godz. 15.00-18.00 na bo-
isko sportowe przy ul. Dolnej 
w Głuszycy. Podczas imprezy 
wystąpią m.in.: Chór Kołczanki 
i Goście z Radkowa, Głuszyc-
ka Orkiestra Dęta oraz Chór 
Seniorów „Renoma”. Ponadto 
zaplanowano wiele atrakcji 
dla dzieci oraz potyczki mię-
dzygminne „na wesoło”. Do 
uczestnictwa w „Pikniku bez 
granic” serdecznie zapraszają 
wójt Gminy Nowa Ruda Ad-
rianna Mierzejewska oraz bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

(SJ)

- W niedzielę, 19 sierpnia br., po mszy świętej o godz. 11.30 nastąpi 
poświęcenie wieży kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Polski 
w Głuszycy. Projekt pod nazwą „Udostępnienie turystyczne wieży 
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy” 
realizowany przez Gminę Głuszca został dofinansowany  ze środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach ZIT RPO WD 2014-2020. Serdecznie 
zapraszam – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

(SJ)

Poświęcenie wieży Raport z Głuszycy
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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

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Was do naszego odd-
ziału w Wałbrzychu. Posiadamy 
skład stali, który oferuje szero-
ką gamę wyrobów hutniczych. 
Oprócz stali zbrojeniowej, blach, 
dwuteowników i kątowników, posi-
adamy pro� le zamknięte w bardzo 
różnorodnych rozmiarach. U nas 
na pewno zostaniecie Państwo 
obsłużeni profesjonalnie, a nasi 
pracownicy pomogą w doborze 
asortymentu nawet najbardziej 
wymagającym klientom. W sierp-
niu przewidzieliśmy bardzo atrak-
cyjne ceny na pręty zbrojeniowe.

Czekamy na Was przy ul. Sportowej 
9 w Wałbrzychu w dzielnicy So-
bięcin.

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

R E K L A M A

12 do Książa
Dział Komunikacji Zbioro-
wej Zarządu Dróg, Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu informuje, 
że od 13 sierpnia 2018 r. 
wybrane kursy linii 12 prze-
dłużone zostały do zamku 
Książ. Rozkład jazdy dostęp-
ny jest na stronie http://roz-
klad.zdkium.walbrzych.pl.

(RED)

Zamkną 
ul. Ratuszową
W związku z organizacją wy-
ścigu kolarskiego Baranow-
ski Road Tour 2018, 18 sierp-
nia 2018 roku zamknięty 
zostanie dla ruchu odcinek 
ul. Ratuszowej w Wałbrzy-
chu. - Linie komunikacyjne 
nr 10 i 18 nie będą korzystać 
z przystanku położonego na 
ul. Ratuszowej na wysokości 
Aqua Zdroju. Najbliższe przy-
stanki obsługiwane przez te 
linie znajdować się będą na 
ul. Andersa przy skrzyżowa-
niu z ul. Ludową – informują 
pracownicy Dział Komunikacji 
Zbiorowej Zarządu Dróg, Ko-
munikacji i Utrzymania Miasta 
w Wałbrzychu.

(RED)

Książęca Palmiarnia w 
Wałbrzychu to wyjątko-
we miejsce na mapie tury-
stycznej Dolnego Śląska, 
które nieustannie zapewnia 
zwiedzającym nowe atrak-
cje. Turyści doczekali się w 
tym sezonie m.in. zaaran-
żowanej w ogrodzie strefy 
relaksu, rozbudowanego 
wybiegu dla pawi (z albi-
nosem Mikołajem na czele) 
oraz plenerowej wystawy 
bonsai. Sierpień to także 
czas rozpoczęcia wielomi-
lionowej inwestycji, która 
przywróci palmiarni jej hi-
storyczny splendor.

Wzniesiona w latach 
1911-1913 Palmiarnia w Lu-
biechowie stanowiła część 
ogromnej rozbudowy, prze-
prowadzonej przez księcia 
Hansa Heinricha XV von Ho-
chberga na początku XX wie-
ku w jego majątku ziemskim 
Książ. Obok zachwycającego 
ogrodu zimowego, powstały 
wówczas nowe stajnie, a sam 
zamek zyskał dwa dodatko-
we, monumentalne skrzydła 
od zachodu i północy. Mąż 
słynnej księżnej Daisy i przed-
ostatni właściciel zamku Książ 
nie szczędził pieniędzy na 
palmiarnię, która od początku 

Tropikalny raj w Wałbrzychu

swojego istnienia udostęp-
niana była turystom.

Po ponad 100 latach roz-
począł się generalny remont 
książęcych oranżerii. W lipcu 
Gmina Wałbrzych (właściciel 
palmiarni i zamku Książ) pod-
pisała umowę z wykonawcą 
remontu palmiarni, który zre-
alizowany jest w ramach pro-
jektu „Z tropiku do tropiku na 
czesko-polskim pograniczu”.

-Za kwotę 5,5 mln złotych 
wyremontujemy zabytkowe 
budynki szklarniowe oraz 
przygotujemy pomieszczenia 
dla nowych mieszkańców, tj. 
lemurów i kóz afrykańskich, 
które przyjadą do Wałbrzycha 

z Zoo Safari Park Dvur Kralo-
ve Czechy. Remont rozpoczął 
sierpniu, a zakończenie prac 
przewidziano na maj przy-
szłego roku – wyjaśnia pre-
zydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej.

W wyniku remontu do 
eksploatacji włączone zosta-
ną nieużytkowane szklarnie 
boczne. Po raz pierwszy udo-
stępniony dla turystów został 
także wewnętrzny dziedzi-
niec, gdzie powstała strefa 
relaksu.

-Z myślą o upalnych 
dniach na dziedzińcu stanę-
ły leżaki, na których można 
zażywać kąpieli słonecznych 

w egzotycznym otoczeniu 
Palmiarni Wałbrzych, najle-
piej przy chłodnym napo-
ju lub mrożonej kawie. Dla 
ochłody zapewniamy także 
nawilżającą mgiełkę, a ucztę 
dla oka stanowią drzewka 
bonsai, które w okresie let-
nim prezentowane są na te-
renie ogrodu - dodaje Anna 
Żabska, prezes spółki Zamek 

Książ w Wałbrzychu. W poło-
wie sierpnia na murze okala-
jącym zabytkowe szklarnie 
pojawił się napis, który wska-
zuje lokalizację obiektu, a 
wieczorem i w nocy tworzą-
ce go litery świecą delikatną 
zielenią. Jego wygląd został 
uzgodniony z wałbrzyską 
konserwator zabytków.

(MM)

Książęca Palmiarnia w Wałbrzychu.
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Weź udział w konferencji i spotkaj się
z dolnośląskimi rzemieślnikami 22 sierpnia!

Browar Profesja Serotonina Pracownia Piernikowa Isabell

GOscrap Pracownia Anny oraz Las w słoiku Słowiański jedwab

R E K L A M A

W trosce o usprawnie-
nie pracy nauczycieli oraz 
o lepszą komunikację ro-
dziców ze szkołą, od roku 
szkolnego 2018/2019 
Gmina Szczawno-Zdrój 
wprowadza Mobidziennik 
– intuicyjny system dzien-
nika elektronicznego.

System jest zintegro-
wany z innymi modułami 
– planem lekcji, sekre-
tariatem szkoły, progra-
mami Krakfin, Vulcan, 
aSc, Astar. Mobidziennik 
spełnia wymogi Minister-
stwa Edukacji Narodowej 
i stanowi wersję elektro-
niczną kompletnej do-
kumentacji wszystkich 
dzienników. Dziennik w 
znacznym stopniu ułatwi 
pracę nauczycieli, a także 
powiększy możliwości ro-
dziców nie tylko poprzez 

podgląd informacji wpro-
wadzonych do systemu w 
zakresie frekwencji, ocen, 
informacji o zadaniach do-
mowych, sprawdzianach 
itd. ale pozwoli również na 
konfigurowanie powiado-
mień email i bezpośrednio 
na telefon w tym zakresie. 
W założeniach nowego 
systemu są rozbudowane 
dzienniki pozalekcyjne, 
planowanie zastępstw, 
monitorowanie podstawy 
programowej i wiele in-
nych funkcji. Gwarantowa-
ny jest bezpłatny dostęp 
do systemu dla rodziców i 
uczniów, jak również  apli-
kacje mobilne z darmo-
wymi powiadomieniami 
w trybie rzeczywistym o 
ocenach, nieobecnościach, 
sprawdzianach itp.

(AG)

Dla aktywnych
Zapraszamy na zajęcia 
jogi w Szczawnie-Zdroju. 
W sierpniu spotkania od-
bywają się w każdą sobotę 
od godziny 9.00 w szcza-
wieńskim parku Szwedz-
kim. Jest to już ósma edycja 
tego przedsięwzięcia - po-
przednia odbywała się rok 
temu. W ostatnią sobotę 
jogę praktykowało ponad 
czterdzieści osób. Wśród 
uczestniczących w trenin-
gu znaleźli się uczniowie 
różnych szkół jogi, miesz-
kańcy Szczawna - Zdroju, 
Wałbrzycha i okolic, a także 
kuracjusze przebywający w 
szczawieńskim uzdrowisku. 
Z kolei w każdy wtorek o go-
dzinie 17.00, sprzed Domu 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju wyruszają w teren 
pasjonaci spacerowania z 
kijkami. Udział w zajęciach 
nordic walking w Szczaw-
nie-Zdroju jest nieodpłatny.

(AG)

Przed nami kolej-
ne duże wydarzenie w 
Szczawnie-Zdroju: Mię-
dzynarodowy Festiwal 
Szachowy, który odbędzie 
się w dniach 14 - 21 grud-
nia 2018 r.

Organizatorem Festiwalu 
jest Klub Szachowy Wieża 
Pęgów, a dyrektorem zawo-
dów Paweł Artur Kowalczyk. 
Festiwal jest laureatem III 
edycji Dolnośląskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego w 
ramach projektu Aktywny 
Dolny Śląsk.

Podczas spotkania bur-
mistrza Szczawna-Zdroju 
Marka Fedoruka z dyrek-
torem festiwalu Pawłem 
Arturem Kowalczykiem 
przeprowadzono wiele 
uzgodnień organizacyj-
nych dotyczących festiwalu 
i pomocy, jaką otrzymają 

organizatorzy od miasta. 
Podczas Festiwalu zostanie 
przeprowadzonych 5 tur-
niejów open: kołówka ar-
cymistrzowska, kołówka na 
mistrza międzynarodowe-
go, turniej dla zawodników 
powyżej rankingu 1800 
pkt.,  turniej dla zawodni-
ków poniżej rankingu 1800 
pkt., turniej szachów szyb-
kich.

Czy Szczawno Chess 
Festival 2018 będzie sku-
teczną próbą powrotu 
Szczawna-Zdroju na mapę 
dużych światowych wyda-
rzeń szachowych – a miało 
to miejsce w latach 50-tych 
XX wieku - czas pokaże. 
Pierwszy, wspólny - organi-
zatorów i władz miejskich - 
krok w tym kierunku został 
zrobiony.

(AG)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza

Recital Sławy Przybyl-
skiej - 17.08, godz. 19:00, bile-
ty: 35 zł.

Koncert kameralny w ra-
mach Festiwalu „Krzyżowa 
- Music” - 19.08, godz. 18:00, 
bilety: 250 zł i 15 zł (do nabycia 
na 2 godz. przed koncertem)

Letnia Akademia Kontra-
basu - Koncert Inauguracyjny 
„Tango w Teatrze Zdrojowym” 
- 22.08, godz. 19:00. Wstęp 
wolny.

Szczawieńskie Spotkania 
z Folklorem - występ zespołu 
z Serbii - 23.08, godz. 19:00, bi-
lety: 30 zł.

Letnia Akademia Kontra-
basu - Koncert muzyki laty-
noamerykańskiej w wykona-
niu zespołu The Cuban Latin 
Jazz - 24.08, godz. 16:30, bilet. 
Wstęp wolny.

Letnia Akademia Kontra-
basu - Koncert muzyki klasycz-
nej - 25.08, godz. 19:00. Wstęp 
wolny.

(RED)

Mobidziennik 
dla szkoły

Międzynarodowy 
Festiwal Szachowy

Szczawno-Zdrój
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Dobiega końca realizacja Programu KAWKA na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. W latach 2015 – 2018 pod-
pisano z mieszkańcami ponad 220 umów dofi nansowania na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne, wysokosprawne 
kotły gazowe i opalane biopaliwami. Dla nas wszystkich oznacza to ponad 220 mniej dymiących kominów w mieście. Ostateczne 
efekty ekologiczne zostaną określone we wrześniu br. jednakże już dziś można szacować, że każdego roku do powietrza w Szczaw-
nie-Zdroju będzie trafi ać ponad 1500 ton mniej tlenków węgla oraz ponad 30 ton mniej innych toksycznych pyłów i gazów.

Projekt współfi nansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – 

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Ochrona powietrza w Szczawnie-Zdroju

Zagadnienia związane z ograniczeniem niskiej emisji to kwesti e wysoce aktualne w kon-
tekście ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia. Najbardziej ekspansywnymi źródłami za-
nieczyszczenia atmosfery są źródła związane z działalnością człowieka, przede wszystkim 
lokalne kotłownie i transport samochodowy. Niska emisja związana jest ze źródłem zanie-
czyszczeń powietrza atmosferycznego niezwykle szkodliwymi gazami i pyłami powstającymi 
do wysokości 40 m nad ziemią.
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko 
w którym żyjemy. Problem ten jest szczególnie widoczny w okresie grzewczym. Głównymi 
przyczynami takiej sytuacji są:
-  stosowanie niskiej jakości węgla – węgiel mieszany z mułem węglowym o dużej zawar-

tości związków siarki, popiołu oraz innych toksyn; opał ten jest niskokaloryczny – daje 
dużo mniej ciepła i trzeba go spalać więcej,

-  palenie śmieci – plasti ku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów powstają-
cych w gospodarstwach domowych,

-  korzystanie z przestarzałych lub niesprawnych urządzeń grzewczych, które nie gwaran-
tują optymalnych warunków do spalania paliw stałych oraz ich nieprawidłowa eksplo-
atacja.

Realizowany przez Gminę Szczawno-Zdrój Program KAWKA ma na celu likwidację niskiej 
emisji. Działania gminy wpisują się w kierunek ustalony przez Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego, który Uchwałą Nr XLI/1406/17 podjętą w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, /Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 
5154 z 2017 r/ ograniczył możliwości stosowania na terenie uzdrowisk dolnośląskich paliw 
stałych do celów grzewczych. Od 1 lipca 2018 roku nie wolno stosować na terenie naszej 
gminy:
1) mułów i fl otokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzy-

staniem, 
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Docelowo od roku 2028 na terenie uzdrowisk dolnośląskich zacznie obowiązywać całkowity 
zakaz palenia w źródłach ciepła stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania paliw 
stałych. Warto pomyśleć i zaplanować działania w tym zakresie już dziś.
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Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C+E

szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifi kacja wstępna 

• Kwalifi kacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifi kacja 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

11 września nowy kurs – zapraszamy!

R E K L A M A

OFERUJE:
• ubezpieczenia komunikacyjne, w tym ubezpieczenia 

OC, AC, ZK, Assistance, szyb, bagażu;
• ubezpieczenia mieszkania, domu i domów 

w budowie, również pod cesje dla banków;
• ubezpieczenia fi rm.
• ubezpieczenia OC działalności podmiotów 

gospodarczych – fi rm,  przedsiębiorstw;
• ubezpieczenia OC zawodowe;
• ubezpieczenia turystyczne;
• ubezpieczenia NNW;
• ubezpieczenia na życie grupowe i indywidualne
• oraz wiele innych.

Zapraszamy do biura 
przy ul. Bohaterów Gett a 8 w Głuszycy:
- w poniedziałek w godz. 10.00-16.00

- od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Tel. 660 494 473

Agencja Ubezpieczeniowa PZU 
w Głuszycy

Ubezpiecz dom i złap 10 % zniżki na ubezpieczenie auta!

Rozlegają się tu i ówdzie 
głosy (ostrzegawcze w za-
myśle), kierowane do pol-
skiej lewicy pozaparlamen-
tarnej, aby się opamiętała 
i przyjęła warunki przystą-
pienia do antypisowskiej 
koalicji pod wezwaniem 
Platformy Obywatelskiej i 
przywództwem Grzegorza 
Schetyny. Głosiciele takich 
apeli przestrzegają lewicę, 
że jeżeli nie poprze tej idei i 
do tej koalicji nie przystąpi, 
to czeka ją polityczna margi-
nalizacja, a ponadto ułatwi 
PiS ponowne zwycięstwo 
wyborcze. Obecnie jedy-
ną liczącą się jeszcze partią 
lewicową jest SLD, który 
ustami swego przewodni-
czącego, Włodzimierza Cza-
rzastego, ogłosił, iż do wy-
borów idzie pod własnym 
sztandarem i z własnym 

Nie dajcie się znów nabrać
programem, a na swe listy 
wyborcze zaprasza wszyst-
kich tych, którym z Soju-
szem po drodze. Uważam, 
że jest to bardzo słuszne i 
rozsądne stanowisko, które 
daje ludziom lewicy wielką 
szansę na powrót do ław 
poselskich, a może i nawet 
senatorskich. Polska lewica, 
a zwłaszcza SLD, ma swoją 
własną tożsamość politycz-
ną, historyczną i progra-
mową i aby dostać się do 
parlamentu, nie musi kryć 
się w cieniu Platformy i G. 
Schetyny. Samodzielna dro-
ga wyborcza SLD w niczym 
PiS nie pomoże, a zaszkodzi 
na pewno, w takim samym 
stopniu, jak zaszkodzi mu 
Platforma i jej ewentualne 
przystawki. W ubiegłych 
wyborach Platforma Oby-
watelska zrobiła wszystko 
co mogła, aby SLD zaszko-
dzić, rzucając m.in. hasło, 
że „głos oddany na lewicę, 
to głos stracony”. Podobne 
hasła słychać także obecnie, 
mimo że do wyborów parla-

mentarnych jeszcze prawie 
półtora roku.

Przypominam więc tym 
wszystkim, którzy 3 lata 
temu dali się na to nabrać 
i swoje głosy oddali na PO, 
Partię Razem, Nowoczesną, 
Kukiza 15, czy też dali się 
uwieść „słowiczym trelom” 
Prawa i Sprawiedliwości, o 
tym co się w rezultacie tego 
wówczas stało. A stało się 
tak, że zabrało tylko 0,4%, 
aby SLD weszła do Sejmu z 
8% poparciem i te 0,4% od-
dane przez tych, którzy dali 
się nabrać, spowodowało, 
iż PiS otrzymało niejako 
„po SLD” 30 dodatkowych 
mandatów. Pozwoliło mu 
to na samodzielne rządy i 
podjecie demontażu tak 
niedawno uzyskanego de-
mokratycznego ładu. Nie 
dajmy się oszukać, bo i tym 
razem wszystko wskazuje, 
że PiS wybory parlamentar-
ne wygra, a żadna koalicja 
utworzona przez PO mu w 
tym nie zaszkodzi. Ale wy-
grana PiS nie oznacza jed-
nocześnie, że uzyska ono 

ponownie samodzielną 
większość (nie mówiąc już o 
większości konstytucyjnej), 
bo w jej uzyskaniu przeszko-
dzić mu może nikt inny, jak 
właśnie SLD gdy wejdzie do 
parlamentu. Wchodząc tam 
lewica uniemożliwi jedno-
cześnie Platformie Obywa-
telskiej swoistej „powtórki 
z rozrywki”, bo aby mogła 
ona przejąć ster władzy – 
kiedy PiS nie będzie w stanie 
stworzyć samodzielnego 
rządu – będzie zmuszona 
doprosić do rządzenia wła-
śnie Sojusz, aby posprzątać 
cały ten pisowski bałagan. 
Ważne przy tym jest to, że 
aby poparcie SLD uzyskać, 
Platforma będzie musiała 
zrealizować wszystkie te po-
stulaty, które obecnie razem 
z SLD głosi, ale które nieko-
niecznie będzie chciała po 
wyborach zrealizować.

Stać tak może się dlate-
go, że to, co PiS obecnie po 
nocach pouchwalał, bardzo 
może się PO spodobać, kie-
dy będzie miała okazję rzą-
dy sprawować. Przypomnę 
więc, że wielokrotnie pisałem 
i mówiłem, iż Platforma Oby-
watelska w zasadzie niczym 
się od PiS nie różni, poza 
tym, że grabienia do siebie 
dokonywała w białych ręka-
wiczkach i przy użyciu lance-
tu, a nie toporem i pałką, jak 
to obecnie czyni PiS. To za jej 
rządów w każdej dziedzinie 
społecznej, gospodarczej i �-
nansowej państwa działy się 
rzeczy okropne. To także już 
wtedy mieliśmy do czynie-
nia z kompletnym brakiem 
szacunku dla prawa, w tym 
dla Konstytucji RP, czego 
teraz tu w szczegółach nie 
opiszę z powodu braku miej-
sca. To Platforma pod rękę 
z PIS, co będę przypominał 
nieustannie, stworzyła IPN 
i CBA, które obecnie chce 
rozwiązać, uznając je za in-
stytucje niedemokratyczne o 
charakterze represyjnym. To 
za rządów Platformy i prezy-
dentury B. Komorowskiego 
odebrano przy pogrzebach 
o�cerów Wojska Polskiego 
asystę honorową tylko dlate-
go, że swą służbę rozpoczęli 
w czasach PRL. To właśnie za 
czasów rządów PO zakazano 
ich chować w kwaterach dla 
zasłużonych na warszaw-
skich Powązkach. To za rzą-

dów Platformy pozbywano 
się wysokich specjalistów 
wojskowych, chociaż byli 
potrzebnymi wojsku fa-
chowcami i „nowej Polsce” 
służyli z wielkim oddaniem. 
Potraktowano ich tak tylko 
dlatego, że urodzili się, wy-
chowali, wykształcili i służbę 
państwu rozpoczęli w latach 
PRL. To nikt inny jak Donald 
Tusk opowiadał o tym, że 
dla Polski II wojna światowa 
skończyła się w 1989 roku, 
bo okupacja kraju trwała na-
dal, a rządy PZPR przyniosły 
większe zniszczenia niż do-
konali tego Niemcy w latach 
1939-1945. To za czasów 
Platformy złamano święte 
zasady demokracji i porząd-
ku prawnego dotyczące 
niedziałania prawa wstecz, 
niestosowania odpowie-
dzialności zbiorowej, nie-
naruszania praw nabytych 
i niepodważania zaufania 
obywateli do państwa oraz 
nienaruszania prawa obywa-
teli do sądu. I to za czasów 
Platformy Trybunał Konsty-
tucyjny z panem Rzepliń-
skim na czele złamanie tych 
wszystkich zasad uznał za 
zgodne z polską konstytucją, 
co obecnie PiS tylko twórczo 
rozwija. To za czasów Plat-
formy i pana Komorowskie-
go za bohaterów uznano tak 
zwanych „Żołnierzy Wyklę-
tych”, także tych mordują-
cych kobiety, dzieci, starców, 
chorych i rannych, w równie 
okrutny sposób, jak czynili 
to na Kresach Wschodnich 
rezuny z UPA. Dziś PiS rów-

nież to tylko twórczo rozwi-
ja, usuwając w cień nawet 
żołnierzy Armii Krajowej i 
Podziemne Państwo Polskie 
z czasów okupacji. To Plat-
forma przez cały czas swego 
istnienia i rządzenia, ustami 
swych polityków i uległych 
jej dziennikarskich tub, naj-
gorsze psy na SLD wiesza-
ła, co zresztą czyni do dnia 
dzisiejszego, jednocześnie 
ma czelność pouczać lewi-
cę (SLD), że swoją niechęcią 
do próby narzucenia całej 
opozycji dominującej roli G. 
Schetyny, aktywnie wspiera 
PiS. Smutkiem napawa mnie 
fakt, że wielu porządnych i 
uczciwych obywateli RP na 
te cyniczne oszustwo pro-
pagandowe Platformy daje 
się nabierać, a tym samym 
– nieświadomie wprawdzie 
– zwiększa szansę PiS, aby 
sukces wyborczy powtórzy-
ło, z możliwością uzyskania 
większości konstytucyjnej. 
A wówczas żegnajcie pra-
wa i swobody obywatelskie, 
żegnaj demokracjo, żegnaj 
Unio Europejska. Dlatego 
już dziś wołam: nie dajcie się 
znów nabrać, bo może do 
naprawienia błędu nie bę-
dzie już okazji.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Redakcja nie odpowia-
da za przedstawione dane, 
opinie i stwierdzenia, które 
stanowią wyraz osobistej 
wiedzy i poglądów autora. 
Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.

Janusz
Bartkiewicz
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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.

LP. TERMIN CENA WCZASY CENA OBÓZ MIEJSCA

1 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN  900 PLN X 28 MIEJSC

2 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN  900 PLN X 25 MIEJSC

CENA NIE ZAWIERA: 
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

WIELKIE LAST MINUTE • TANIEJ NAWET O 710 PLN
WCZASY BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI 

PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW GAZETY DB 2010

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Ukwiecony konkurs
- Zapraszamy do udziału w 
kolejnej edycji konkursu 
„Na najładniej ukwiecone 
okno lub balkon”. Przypomi-
namy, że w konkursie mogą 
wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy miasta Jedlina-Zdrój, 
a warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest wypełnienie 
karty zgłoszenia i złożenie 
jej w Urzędzie Miasta Je-
dlina-Zdrój lub drogą elek-
troniczną na adres urzad@
jedlinazdroj.eu  -zachęcają 
organizatorzy.

(KS)

Bezpłatne bilety 
na basen
W okresie wakacyjnym 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. J. Korczaka z 
Oddziałami Gimnazjum w 
Jedlinie-Zdroju mają moż-
liwość skorzystania z bez-
płatnych biletów wstępu 
na basen kąpielowy w Głu-
szycy przy ul. Dolnej 2. Bilety 
należy odbierać w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta 
Jedlina – Zdrój. Uwaga! Bilet 
ważny jest w dniu jego wy-
dania.

(KS)

Uzdrowiskowe 
zabawy
W ramach „Święta Zdroju” 
w Jedlinie – Zdroju odbył 
się Letni Koncert Operet-
ki, Musicalu i Tańca. Przed 
publicznością wystąpił też 
Paweł Szymański w koncer-
cie bluesowym oraz zespół 
„Zakręceni Disco”. W pijalni 
wód mineralnych odbyła się 
degustacja wody „Charlot-
ta”, zaprezentowane zostały 
też stanowiska zabiegowe z 
zakresu masażu i �zykote-
rapii. Ważnym elementem 
„Święta Zdroju” był konkurs 
na najpiękniejszy kapelusz. 
Z kolei w parku Północnym 
przy ulicy Warszawskiej w 
Jedlinie-Zdroju odbył się 
koncert „Na cygańską nutę”. 
Cygańską muzykę, taniec i 
śpiew zaprezentował pol-
sko-romski zespół muzycz-
no-taneczny „Górska Roma”. 
Dodatkowo na smakoszy 
czekały potrawy z grilla, 
punkty małej gastronomii i 
zabawa taneczna z DJ.

(LS)

W Jedlinie-Zdroju roz-
poczęła się realizacja ko-
lejnego zadania rewita-
lizacyjnego. W ramach 
prowadzonych prac przy 
budynku Centrum Kultu-
ry powstanie podjazd dla 
osób niepełnosprawnych, 
pojawią się też nowe, grani-
towe schody i drenaż.

Realizacja tego zadania, 
podobnie jak pozostałych, 
będących częścią projektu o 
nazwie „Rewitalizacja prze-
strzeni publicznej i niezago-
spodarowanych podwórek 
w uzdrowiskowej części 
miasta Jedlina-Zdrój”, jest 
możliwa dzięki pozyskaniu 
przez Gminę Jedlina-Zdrój 
dotacji w wysokości 1 900 
000 złotych z puli środków 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Projekt zakładał 
również remont i wymianę 
płyt granitowych i nawierzch-
ni w Alei Niepodległości, bu-
dowę parkingów przy ulicy 
Lipowej i remont zabytkowe-
go obiektu przy ulicy Sienkie-
wicza 1, w którym powstanie 
punkt informacji turystycznej, 
natomiast w przechodzącym 

Trwa rewitalizacja

gruntowy remont budynku 
byłej rozlewni wód mineral-
nych znajdzie się placówka 
socjalno-gospodarcza i prze-
strzeń magazynowa. 

- Podpisałem umowę z 
Instytucją Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
na realizację szczególnego 
projektu rewitalizacyjnego. 
W 2016 roku opracowali-
śmy Program Rewitalizacji 
Miasta Jedlina-Zdrój. Rewi-

talizacja to nie tylko remont 
budynków, to coś znacznie 
większego. Podejmując taką 
uchwałę musieliśmy okre-
ślić przestrzeń rewitaliza-
cyjną. W Jedlinie przestrzeń 
rewitalizacyjna stanowi 20 
procent ogólnej przestrze-
ni. Jedlina to 17,5 kilometra 
kwadratowego, czyli około 
3,5 kilometra kwadratowego 
to przestrzeń rewitalizacyj-
na. Dotyczy szeroko pojętej 

części uzdrowiskowej i dziel-
nicy poprzemysłowej - Gli-
nicy. Ten projekt to dopiero 
wierzchołek góry lodowej, to 
dopiero początek. Liczymy, 
że pojawią się inne programy 
unijne, które pozwolą nam 
realizować kolejne inwestycje 
z zakresu rewitalizacji - mówi 
o szczegółach dotyczących 
projektu Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)
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Dystrybutor pogody 
uśmiechnął do nas pod koniec 
tygodnia, więc skorzystaliśmy 
chętnie z ob�tego natrysku 
jak się okazało lejącej się z 
nieba ulewy. Po kilku dniach 
słonecznej spiekoty, było to 
jak kojący balsam dla głów 
i ciał rozgrzanych do granic 
wytrzymałości. Dzięki temu 
w nieomal radosnym nastro-
ju oglądałem �nisze dwóch 
ostatnich etapów Tour de 
Pologne, przy tej okazji fascy-
nując się obrazkami „spod sa-
miuśkich Tater”, widzianymi z 
okien helikopterów. To co zo-
baczyłem przekraczało moje 
najśmielsze wyobrażenie 
Edenu. Cudownie zagospoda-
rowane tereny Białki Tatrzań-
skiej, Bukowiny Tatrzańskiej, 
Czarnej Góry w słonecznej po-
świacie i otoczeniu podnieb-
nych tatrzańskich szczytów i 
wijący się krętymi szosami ko-
lorowy wianuszek kolarskiego 
peletonu - to wszystko robiło 
wrażenie świata fantasmago-
rii. Pomyślałem sobie: jeśli we-
dług aktywistów PiS-u to jest 
właśnie Polska w ruinie, to ja 
chciałbym w niej żyć do koń-
ca moich dni i niczego więcej 
nie potrzebuję, zwłaszcza tych 
bezsensownych reform prawa 
i konstytucji dokonywanych 
z naruszeniem fundamental-
nych zasad ustrojowych i mo-
ralnych przez parlamentarną 
zgraję bezmózgowców, którzy 
dorwali się do władzy.

To gorzka re�eksja, ale nie 
jest ona wyssana z palca. To 
jak bardzo zmieniła się Polska 
w ciągu tych lat, kiedy staliśmy 
się członkiem Unii Europej-
skiej, jest widoczne dla każ-
dego Polaka, który pamięta 
jak było wcześniej, a dotyczy 
to nie tylko miast, ale i dużych 
obszarów Polski gminnej. I 
nie potrzeba tu opisywać np. 
Podkowy Leśnej koło Warsza-
wy, o której mówi się, że jest 
najbogatszym miasteczkiem 
w Polsce. Ubogie niegdyś 
Podhale i cała Małopolska z 
Krakowem jest tego wymow-
nym przykładem. Nieco wcze-
śniej Tour de Pologne prze-
mierzył drogi Tarnowskich 
Gór, Bytomia, Zabrza, Rybnika 
no i oczywiście Katowic i Cho-
rzowa. Nowoczesny Stadion 

Myśli o Polsce tak na gorąco
Stanisław 
Michalik

Śląski, który stał się miejscem 
początkowym jednego z eta-
pów, mógł zachwycić wszyst-
kich obserwatorów. Serce mi 
rosło na widok przemian jakie 
nastąpiły w miastach Górne-
go Śląska. Myślałem sobie: na 
pewno obrazki z wyścigu po-
jawią się na ekranach telewi-
zji wielu krajów europejskich, 
a to jest powód do dumy, bo 
nie dostrzegłem wielkiego 
kontrastu w porównaniu do 
tego, co zobaczyłem w trans-
misjach z Giro de Italia, Vuelta 
a Espana, czy Tour de France. 
Wręcz odwrotnie – Bukowina 
Tatrzańska nie ma sobie rów-
nych pod względem uroków 
krajobrazowych i architektury 
stylowych budynków, nie mó-
wiąc o stolicy Tatr – Zakopa-
nem. Podkarpacie zbudowane 
od nowa w pocie czoła, rękami 
czarnymi od pługa, to Polska, 
która może zachwycić i wzru-
szyć.

Cenię sobie ogromnie to, 
że TVP zdobyło się na wielo-
godzinne transmisje z wyści-
gu, dlatego nie mam zamiaru 
dowcipkować na temat wy-
siłków komentatorów sporto-
wych tej telewizji, którzy wy-
chodzili ze skóry by pokazać 
doniosłość tego wyścigu, w 
związku z przypadającą w tym 
roku setną rocznicą niepodle-
głości. Co ma piernik do wia-
traka chciałoby się powiedzieć, 
ale myślę, że dla wielu widzów 
nie miało to znaczenia. Waż-
nym jest, że wyścig zakończył 
się sukcesem sportowym na-
szego sławnego kolarza, Mi-
chała Kwiatkowskiego, a kilku 
innych polskich kolarzy dało 
się poznać z dobrej strony. 
Jest to sukces organizacyjny, a 
sprawozdawcy robili wszystko 
by z wyścigu uczynić prawdzi-
wą ucztę dla kibiców i widzów, 
czego znakomitym dopełnie-
niem była Polska pokazana i z 
dołu, i z góry.

Ale to jeszcze nie koniec 
moich patriotycznych za-
chwytów. Jako telewidz, który 
w TVP Kurskiego ogląda tylko 
programy sportowe, bo w 
nich nie da się kłamać i robić 
widzowi wody z mózgu, spę-
dziłem sporo czasu w ostat-
nim tygodniu na berlińskim 
stadionie. I tych chwil nie za-
pomnę do końca życia. Na lek-
koatletycznych mistrzostwach 
Europy pokazaliśmy, że jeste-
śmy europejską potęgą, a w 
ilości zdobytych złotych me-
dali zdobyliśmy palmę pierw-
szeństwa, wyprzedzając takie 
potęgi jak Niemcy, czy Francja. 

Siedzę sobie teraz przed ekra-
nem laptopa i oglądam któryś 
raz �ligranowe Polki w sztafe-
cie 4x400 m. Czuję, że mam 
łzy w oczach. To co zrobiły 
znów nasze „złotka” w Berlinie 
przypomina mi falę wzruszeń 
z czasów triumfu na mistrzo-

stwach Europy naszych siat-
karek.

Sport to wielka sprawa, nic 
tak jak sukcesy na tym polu 
nie wyzwala uczuć patriotycz-
nych i nie buduje trwałych 
związków z swoją ojczyzną. 
Myślę, że właśnie dlatego, że 

tu nie da się robić polityki, a 

wysłuchanie hymnu i ogląda-

nie biało-czerwonej �agi pły-

nącej w górę na maszcie, to 

najpiękniejsze chwile dla każ-

dego jak sądzę Polaka. I to jest 

najlepsza lekcja patriotyzmu.

Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 

stwierdzenia, które stanowią 

wyraz osobistej wiedzy i poglą-

dów autora. Treści zawarte w 

felietonie nie odzwierciedlają 

poglądów i opinii redakcji.
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Na 31 sierpnia zostało 
zaplanowane kolejne nocne 
zwiedzanie zamku Grodno w 
Zagórzu Śląskim. A do końca 
wakacji mieszkańcy Gminy 
Walim mogą zwiedzać za-
mek oraz Sztolnie Walimskie 
za 1 zł.

Nocne wejście na średnio-
wieczną warownię odbywa się 
o godz. 21.00 w towarzystwie 
przewodnika. To niezwykła 
okazja, aby zobaczyć zamek 
Grodno nocą. Nocne zwie-
dzania organizowane są dla 
turystów indywidualnych i 
dla grup zorganizowanych. 
Uczestnicy wyruszają z ronda 
w Zagórzu Śląskim przy ul. 
Głównej. Bilet dla turystów 
indywidualnych kosztują 30 
zł od osoby (na bilet na noc-
ne zwiedzanie nie obowią-
zują zniżki oraz bilety miesz-
kańca). Uwaga! Obowiązują 
wcześniejsze zapisy na nocne 
zwiedzanie: mailowo na adres 
biuro@zamekgrodno.pl bądź 
telefonicznie 74 845 33 60 
lub kom. 723 973 354. Istnieje 
możliwość wcześniejszej za-
płaty za nocne zwiedzania na 
rachunek bankowy Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu 
o numerze: 46 9531 1016 2001 
0000 4457 0001 wpisując w 

tytule: Opłata za nocne zwie-
dzanie w dniu… Ze względu 
na trasę nocnego zwiedzania, 
uczestnicy proszeni są o za-
kładanie wygodnego, płaskie-
go obuwia i zabranie ze sobą 
latarki. Grupy zorganizowa-
ne zainteresowane nocnym 
zwiedzaniem proszone są o 
kontakt w celu ustalenia termi-
nu zwiedzania: biuro@zamek-
grodno.pl.

- Wakacje, urlop i mnóstwo 
wolnego czasu, który chcesz w 
wartościowy sposób wykorzy-
stać? Jeśli prócz kilku wolnych 
chwil masz pozytywną ener-
gię, jesteś mieszkańcem Gminy 
Walim, a w kieszeni znajdziesz 
złotówkę, to mamy dla Ciebie 
wspaniałą propozycję! Czy pa-
miętasz, kiedy miałeś ostatnio 
okazję aktywnie i ciekawie spę-
dzić dzień, zwiedzając z prze-
wodnikiem zamek Grodno? 
Nie masz ochoty założyć kasku 
i wyruszyć do tajemniczych 
Sztolni Walimskich, by w pół-
mroku zagłębić się we wnę-
trze góry? Te wspaniałe zabyt-
ki czekają właśnie na Twoje 
odwiedziny! Dla wszystkich 
chętnych mieszkańców Gmi-
ny Walim, posiadających przy 
sobie dokument tożsamości, 
za symboliczną złotówkę udo-

Atrakcyjne zwiedzanie

stępnione zostały do zwiedza-
nia te dwa wyjątkowe obiekty. 
Nie zapomniano również o 
turystach spoza naszej gminy. 
Bardzo korzystną propozy-
cją jest “Bilet Łączony”, który 
upoważnia do odwiedzenia 
największych atrakcji regionu 
– zamku Grodno i Sztolni Wa-
limskich na podstawie jednego 
kuponu. Bilet łączony normal-

ny to koszt 28 zł, zaś ulgowy 24 
zł. Do nabycia są w kasach obu 
tych obiektów. Więcej informa-
cji mogą Państwo uzyskać pod 
numerami: Sztolnie Walimskie- 
74 84 57 300, zamek Grod-
no- 74 845 33 60, 723 973 354 
– dodaje Paweł Brzozowski, 
dyrektor Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu.

(RED)

Nie ma nic lepszego w upał, niż relaks na plaży! W każdy weekend 
zapraszamy wszystkich amatorów letnich kąpieli i opalania do 
Zagórza Śląskiego! Miejsce wykorzystywane do kąpieli - “Słoneczne” 
- otwarte jest w każdy weekend (sobota, niedziela) od 10.00 do 18.00, 
aż do końca sierpnia. Nad bezpieczeństwem przybyłych czuwają 
ratownicy WOPR Wałbrzych. Wstęp oczywiście jest bezpłatny.

(MM)

Plaża w Zagórzu 
Śląskim

Gmina Walim
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W sobotę, przy pięknej 
pogodzie i wspaniałym 
klimacie zalewu w Starych 
Bogaczowicach, rozegrano 
III i zarazem ostatni etap za-
wodów w triathlonie letnim 
o Puchar Starosty Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Wcześniejsze etapy odby-
ły się w Czarnym Borze oraz 
czeskim Mezimesti. Na star-
cie �nałowego etapu zjawiło 
się ponad 40 zawodników, a 
sygnał do startu o godzinie 
11.00 dał Starosta Wałbrzy-
ski Jacek Cichura. Zawodni-
cy musieli przepłynąć 200 
metrów, następnie pokonać 
8 km na rowerze i na koniec 
przebiec kolejne 4 km. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, a zwycięz-
cy dodatkowo puchary z rąk 
starosty Jacka Cichury, wójta 
Mirosława Lecha oraz prze-
wodniczącej Rady Miejskiej 

Triathlon w Starych Bogaczowicach

Szczawna – Zdroju Ramony 
Bukowskiej. Organizatorem 
zawodów był Wałbrzyski Klub 
Biegacza Podzamcze – Zamek 
Książ. 

Wyniki. Etap III Stare Boga-
czowice - kobiety: 1. Dominika 
Niemiec, 2. Jolana Benesova, 
3. Jolanta Jęczkowska; męż-
czyźni: 1. Marek Henczka, 2. 
Andrzej Cukier, 3. Marcin Nie-
miec. Zwycięzcy klasy�kacji 
generalnej: K20 - Dominika 

Niemiec, K30 - Unisława To-
maszek, K40 - Jolana Beneso-
va, K50 - Mariola Sarnecka, MŁ 
(najmłodszy zawodnik)- Ty-
moteusz Mielnikowski, M20 
– Mikołaj Matusewicz, M30 – 
Marcin Niemiec, M40 - Andrzej 
Cukier, M60 - Marek Henczka, 
M70 – Wojciech Onoszko, M80 
– Czesław Marciak, NP (sporto-
wiec niepełnosprawny) - Hen-
ryk Fortoński.

(GŁ)

Uczestnicy finałowych zawodów w Starych Bogaczowicach.

W sobotę w Wałbrzychu 
�niszować będą uczest-
nicy wyścigu kolarskie-
go, który po raz pierwszy 
zorganizował wywodzący 
się z tego miasta Dariusz 
Baranowski. Popularny w 
peletonie „Ryba” otrzymał 
od miejskich radnych tytuł 
„Ambasadora Wałbrzycha” 
jako skuteczny promotor 
rodzinnych stron w innych 
rejonach kraju.

Wałbrzych Baranowski 
Tour odbędzie się na dwóch 
dystansach, a na najdłuż-
szym, liczącym 88 km, ścigać 
się będzie także twórca wy-
ścigu. - Wróciłem do swoich 
korzeni. Rywalizować będzie-
my na górskich trasach wokół 
miasta (start honorowy przy 
Aqua Zdroju, ostry na Nowym 
Mieście koło stadionu i tam 
też będzie meta), na których 
odbywałem pierwsze tre-

Ambasador wraca do korzeni

ningi, m.in. na podjeździe w 
Modliszowie. Wystartuje wie-
lu zawodników z całej Polski, 
master si - w tym moi przyja-
ciele z peletonu, m.in. Radek 
Romanik, z którym jechałem 
w Giro d’ Italia i wielu innych 
wyścigach, a który ostro przy-
gotowuje się do sobotniej 
imprezy, Jacek Mickiewicz i 

Grzegorz Rosoliński, a także 
młodzi wychowankowie Gór-
nika Wałbrzych, trenowani 
przez Sławomira Nowickiego, 
który w latach osiemdziesią-
tych wprowadzał mnie w ko-
larskie arkany. Zadeklarowali 
swój udział również amato-
rzy w tej dyscyplinie. Bardzo 
bym chciał, by wyścig stał się 
imprezą cykliczną i wszedł na 
stałe do wałbrzyskiego spor-
towego kalendarza – powie-
dział Tygodnikowi DB 2010 
Dariusz Baranowski, obecnie 
ekspert Eurosportu komen-
tujący największe światowe 
toury. Przypomnijmy, że Da-
rek był 12. kolarzem Tour de 
France i 11. Giro, na Igrzy-
skach Olimpijskich w Atlancie 
zajął 9. miejsce w czasówce, 
był 2. na Wyścigu Pokoju oraz 
trzy razy pod rząd triumfował 
w Tour de Pologne.

Andrzej Basiński

Dariusz Baranowski podczas 
przygotowań do swojego 
wyścigu w Wałbrzychu.
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Wałbrzych i jego okolice 
należą do rejonów najbardziej 
w kraju uprzywilejowanych 
na kolarskiej mapie i w kalen-
darzu. Od dawna ten zaką-
tek Dolnego Śląska posiadał 
dobrych zawodników, ale 
dyscyplina nabrała tempa w 
drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych, gdy eksplodowały 
talenty, Radosława Romanika, 
a później Dariusza Baranow-
skiego. Nieco później nieod-
żałowany Janusz Wilczewski 
rzucił pomysł utworzenia w 
Górniku Wałbrzych grupy 
dziewcząt, podjęty przez gru-
pę pasjonatów na czele z tre-
nerem Jarosławem Nowickim. 
Największe sukcesy osiągnęła 
Joanna Ignasiak, 25-krotna 
medalistka mistrzostw Pol-
ski w różnych kategoriach 
wiekowych na szosie i torze, 
a jej największym sukcesem 
było dwukrotne mistrzostwo 
Polski elity w jeździe na czas. 
Od 1992 roku do Wałbrzycha 

Piłkarki nożne AZS 
PWSZ Wałbrzych w 2 ko-
lejce ekstraligi pokonały 
na własnym boisku UKS 
SMS Łódź 2:1. Po dwóch 
kolejkach wałbrzyszanki z 
kompletem punktów zaj-
mują drugie miejsce.

- Pierwsza połowa na-
leżała do gospodyń, które 
przez większą część czasu 
gry miały przewagę nie 
dając łodziankom dojść do 
głosu i w 21 min. objęły pro-
wadzenie, gdy po faulu na 
Klaudii Fabovej rzut karny 
na gola zamieniła Małgo-
rzata Mesjasz. Do przerwy 
wynik nie uległ już zmianie 
i AZS PWSZ wygrywał 1:0. 
Po zmianie stron już w 54 
min. padła druga bramka 
dla podopiecznych trene-
ra Kamila Jasińskiego, gdy 
po dośrodkowaniu z lewej 
strony zamykająca akcję 
na długim słupku Domini-
ka Dereń głową skierowała 
piłkę do siatki. Wydawało 
się, że gospodynie mają to 
spotkanie pod kontrolą, ale 
druga odsłona meczu w 
wykonaniu UKS SMS była 
dużo lepsza – łodzianki 
dużo częściej gościły na 
połowie rywalek i stwarza-

ły zagrożenie dla bramki 
strzeżonej przez Jagodę Sa-
por. Po jednej z takich akcji 
w 62 min. Paulina Filipczak 
zagrała w polu karnym do 
niepilnowanej Mai Osiń-
skiej, a ta w sytuacji sam 
na sam pokonała bramkar-
kę AZS PWSZ. Ten gol wlał 
nadzieję w serca gości, ale 
mimo prób podopiecznych 
trenera Marka Chojnackie-
go do końca tego starcia 
wałbrzyszanki broniły się 
skutecznie i po raz drugi w 
tym sezonie zwyciężyły – 
relacjonuje Tomasz Stasiń-
ski z PWSZ.

Kolejne spotkanie AZS 
PWSZ rozegra w sobotę o 
godzinie 13.00 w Katowi-
cach z GKS.

(TS)

Przyjeżdżają najlepsze
Andrzej
Basiński

zaczęli przyjeżdżać najlepsi 
krajowi szosowcy, gdyż w tym 
czasie zorganizowano nocne 
kryterium O Złotą Spinkę, póź-
niej był Wyścig Fortum DZT i 
Górski Wałbrzyski Wyścig Ko-
larski, przeznaczony dla elity 
pań. GWWK trwał do 2014 r. 
i... zniknął z kalendarza. Przy-
czyną główną były oczywiście 
kłopoty �nansowe. Kibice tej 
dyscypliny żałowali wyścigu 
przede wszystkim dlatego, że 
był jedyną w Polsce etapów-
ką dla najlepszych kobiet. Czy 
należy szerzej rekomendować 
takie zawodniczki, jak: Maja 
Włoszczowska, Katarzyna Nie-
wiadoma, Paulina Brzeźna-
-Bentkowska, czy Katarzyna 
Pawłowska? Związane są z nimi 
medale olimpijskie i wysokie 
lokaty na igrzyskach oraz tytuły 
mistrzyń świata oraz zdecydo-
wana dominacja na krajowych 
trasach. Dość powiedzieć, że 
każda z polskich kolarek od-
noszących sukcesy lżejszego i 
ciężkiego gatunku, była obec-
na na wałbrzyskich etapach.

Dlatego bardzo się ucie-
szyłem, a wraz ze mną 
prawdopodobnie wielu 
sympatyków kolarstwa, gdy 
zakomunikowano odrodze-
nie się kobiecej etapówki pod 

nazwą Dolny Śląsk Tour, co 
trzeba uznać za ewenement, 
gdyż w Polsce imprezy jak 
znikają, to już na dobre. Im-
preza udała się i, jak zwykle, 
oglądaliśmy najlepsze nasze 
zawodniczki. Oprócz trium-
fatorki, Moniki Brzeźnej, o 
której największych dokona-
niach pisaliśmy niedawno, za-
prezentowały się m.in. Marta 
Lach, Karolina Karasiewicz, 
ubiegłoroczna mistrzyni Pol-
ski na szosie, a Katarzyna Wil-
kos, która wygrała kryterium 
na Podzamczu o Złotą Spinkę 
Prezydenta Wałbrzycha, była 
już srebrną i brązową meda-
listką mistrzostw Polski na 
szosie, a wcześniej mistrzynią 
kraju wśród orlików i junio-
rów młodszych. Najlepsze 
zawodniczki ściągają do Wał-
brzycha (Dobromierza, Świe-
bodzic), jak do Mekki i mamy 
być z czego dumni. Należy 
oczekiwać, że będzie tak rów-
nież w kolejnych wyścigach.

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Ważne zwycięstwoIV liga
Na inaugurację rozgrywek 
IV ligi piłkarze Górnika Wał-
brzych pewnie pokonali Orła 
Ząbkowice 3:1 po golach: Da-
miana Chajewskiego (13), Mi-
chała Oświęcimki (33) i Pawła 
Tobiasza (75). Górnik zagrał w 
składzie: Jaroszewski – Rytko, 
Michalak, Smoczyk, Krzymiń-
ski – Tragarz(61 Tobiasz), Cha-
jewski, Wepa, Oświęcimka (82 
Krawczyk), Sawicki(72 Bogacz), 
Woźniak (61 Młodziński). Kolej-
ny mecz Górnik rozegra w Wiel-
kiej Lipie z Sokołem.

(RED)

Klasa okręgowa
W pierwszej kolejce rozgry-
wek piłkarskiej klasy okręgo-
wej Kryształ Stronie Śląskie 
pokonał 3:0 MKS Szczawno 
Zdrój, a mecz Górnik Bogu-
szów-Gorce - Zdrój Jedlina 
Zdrój zakończył się po za-
mknięciu tego wydania. W 
drugiej kolejce MKS Szczawno 
Zdrój podejmował w środę 
Grom Witków i ten mecz za-
kończył się po zamknięciu tego 
wydania, Zdrój Jedlina Zdrój 
zmierzy się ze Spartą Ziębice 
(18 sierpnia, godz. 17.00), a Gra-
nit Roztoka podejmie Górnika 
Boguszów-Gorce.

(RED)

AZS PWSZ Wałbrzych 
– UKS SMS Łódź 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Małgorzata Mesjasz (21), 
2:0 Dominika Dereń (54), 2:1 Maja 
Osińska (62).
AZS PWSZ: Sapor - Szewczuk, 
Zawadzka (46’ Ostrowska), Mesjasz, 
Kędzierska, Zając, Kuciewicz (87’ 
Rozmus), Dereń (90+2 Głowacka), 
Rapacka (82’ Głąb), Miłek, Fabová (90’ 
Kowalczyk).
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Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓW-
KĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMOR-
NIKIEM,WYPŁATA 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 kontak-
tu 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 ogro-
dzony. Cena 95 000 zł.Tel 535-416-014 
oferta dostępna na  www.panorama.
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 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
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 nume-
rem PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2  1pokój , 
pierwsze piętro, 40.000 zł,  tel.  do kon-
taktu 792-549-757 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-895
BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie 
dwupoziomowe z garażem, 90m2, 3 
pokoje, cena 164 500 zł, tel.  do kon-
taktu 792-549-757 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-972
JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne miesz-
kanie 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 nume-
rem PAN-MS-912

USŁUGI

(2) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY 
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolar-
skie. TANIO! 692-123-981. 

(2) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i 
tanio. Tel. 606 937 229.

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

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA 
- Całodobowo. Tel. 726-005-726. 
Tanio, szybko, profesjonalnie. 
www.speed24h.info. Zapraszamy 
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w 
Wałbrzychu. 

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

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

MOTORYZACJA

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

INNE

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 Wał-
brzych i okolice. Zadzwoń lub napisz 
SMS o treści „KASA”. 609 432 928

KUPIĘ

(1) Kupię starocie: dokumenty, zdję-
cia, odznaczenia, zegarki, militaria, 
�gurki i patery z okresu PRL-u, szkło 
kolorowe, komiksy i inne przedmioty. 
Tel: 604-574-501.

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 Truskawiec-
kiej,110 tys. Tel. 883 334 486
MS-3530 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
35m2, duży balkon, cena 125 tys. Tel. 
883 334 481
MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, cena 2015 tys, 
Tel. 883 334 481
MS-3588 Biały Kamień, kawalerka, 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 wpro-
wadzenia, 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 
PODZAMCZU, 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 remon-
cie, cena 245 000, tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ulica 
Forteczna 3 pokoje, 58 m2, po remon-
cie, 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, cena 89 
000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO pół 
domu, duża działka, super miejsce 
cena 349 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani, 50 
km2, 2 pokoje, co miejskie cena 125 
000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul. Szty-
garska, ogród, 3 pokoje, 90 m2 cena 
189 000 tel 883 332 727 
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ okoli-
ca ulicy Ratuszowej 55 m2, parter, Co 
gaz, cena 175 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - GAJ, 64 m2, ogró-
dek, garaż, co gaz 3 pokoje, cena 189 
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 - 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 – Do Wynajęcia 3 
pokoje, umeblowane, na Piaskowej 
Górze tel... 883 334 836
RENOMAHOME - GŁUSZYCA, kawa-
lerka z CO miejskim, cena 35 000 tel 
883 334 836
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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 SAMOCHO-
DOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ 
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 
100 000 TEL. 606 97 66 30
OKAZJA!!! MS-3575 Bezczynszowe 
mieszkanie z wyjściem na ogród i gara-
żem!!! 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 umeblowaniem, cena 
145 tys. Tel. 793 111 130

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:
3.09 Wałbrzych • 4.09 Głuszyca

Tel. 692 19 08 48
Od września szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

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

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

ZATRUDNIMY OD ZARAZ 
osobę z orzeczeniem

 o niepełnosprawności 
do sprzątania marketu przy 

ul. Wałbrzyskiej 
w Świebodzicach. 

Kontakt
 pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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 

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

Przelewy przekazujemy na konto 
odbiorcy w następnym 

dniu roboczym.

ZAPRASZAMY!!!
TU ZAPŁACISZ RACHUNKI

ul. Hetmańska pawilon 4 
(za pocztą)

Tel. 667-642-926
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MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓW-
KĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU LUB Z 
ZADŁUŻENIEM TEL. 535 285 514
Szczawno- Zdrój, mieszkanie dwu-
poziomowe, 113m2, 4 pokoje, bez-
czynszowe. Ogrzewanie kominkowe. 
Do mieszkania przynależy ogródek 
ok. 300m2 oraz duży taras. Cena 
290.000zł. Kontakt 535-311-265
Dom w Strudze, duża działka, do 
remontu 260tys  tel. 577-263-955
Świebodzice, os. Piastowskie, 46m2 
3.piętro z balkonem, Niski czynsz, 
świetna lokalizacja 127 000 zł tel. 530 
998 374
Podzamcze 2 pokoje, 7piętro, 51m2, 
pełen rozkład 129 900zł,  tel. 577-
263-955
Biały Kamień, 100m od Szczawna, 4 
pokoje, 100m2, parter, ogrzewanie 
gazowe, stan deweloperski. Osobne 
wejście, dodatkowo ogródek pod 
oknami. Cena 299.000zł. Kontakt 
535-311-265
Szczawienko, 2 PIĘTRO, 44 m2 (po 
podłodze 60m2), 3 pokoje, ogrze-
wanie centralne, dobry standard 75 
000zł, tel. 535-285-514
Podzamcze: 3 pok,  71m2, 209 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 
119 000 zł  530-998-374
Sobięcin, okazja cenowa!, 94m2, 3 po-
koje, 1 piętro, przestronne mieszkanie 
w dobrym standardzie, niskie koszty 
utrzymania, W CENIE zabudowa 
KUCHNI, CENA 87.000 zł. 535-285-514
Podzamcze, 36m2, 2 pokoje, 3 piętro 
blok z windą, niski czynsz. Budynek 
po termomodernizacji, dużo miejsc 
parkingowych. Cena 99.000zł. Kontakt 
535-311-265
Nowe Miasto, 42m2, PIĘKNE mieszka-
nie po remoncie, 1 piętro w kilkuro-
dzinnej kamienicy, spokojna, ceniona 

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 – PO-
DZAMCZE, 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 – PODGÓRZE, ul. SKŁODOW-
SKIEJ, 2 pokoje + garderoba, 61m2, 3 
piętro w 4, cena 89.000zł, dobry stan 
techniczny, łazienka, c.o. weglowe  
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 
83m2, parter w 10, dobry stan tech-
niczny, cena 215.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, okolice 
SŁOWICZEJ, 3 pokoje, 55m2, 1 piętro, 
bardzo dobry stan, ogród, co. gaz, 
cena 130.000zł, 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, OKO-
LICE KORTÓW TENISOWYCH, 4 poko-
je, 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, SZE-
REGÓWKA, 6 pokoi, 184m2, 305m2 

działki, po remoncie, cena 470.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA –  DO WYNAJĘCIA - NOWE 
MIASTO ul. Chopina, 2 pokoje, 38m2, 
700ZŁ dobry stan, ogrzewanie elek-
tryczne, 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 bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu praw-
nego i kompletowaniu dokumentów. 
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej 
prezentacji! 
Sprzedam zabytkowy dom o prze-
znaczeniu usługowo- mieszkalnym 
w Walimiu. 220 m2, działka 800 m2. 
Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
pierwszym pietrze o pow. 33,84 m2. 
Cena 53 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 Górnej. 
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 89 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 rozumie-
niu 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 stro-
nę www.zolnieruk.pl, gdzie znajduje 
się wiele innych ofert. 

lokalizacja, ogrzewanie gazowe, dwa 
pokoje z otwartą kuchnią, 129 900zł 
tel. 535-285-514
Osiedle Górnicze, 55 m2, po ge-
neralnym remoncie, cicha okolica, 
możliwość dzierżawy ogródka obok 
bloku 160 tys. - tel. 530 998 374
Sobięcin ul Zachodnia, 1 piętro, 
50m2, 50 tys zł – do remontu tel. 
577-263-955
Boguszów 2 duże pokoje 56,40m2, po 
remoncie, ogrzewanie centralne- wę-
glowe, ogródek z altanką pod okna-
mi. Dodatkowo przynależy pokój na 
strychu oraz piwnica. Cena 80.000zł. 
Do negocjacji. Kontakt 535-311-265
Podzamcze, 3 pokoje, 55m2, 10 
piętro, 139 900zł, niski czynsz, winda  
tel 577-263-955

BON –NOWA CENA! OKOLICE RYB-
NICY 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 MIESZKA-
NIE 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, 2 piętro,  Cena: 105 

000 zł,  (nr:2457  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na 
sprzedaż z możliwością adaptacji na 
dom, działka .2500m2. Obiekt idealny 
na agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09
BON –Mieroszów ,Działka  1 208m3 
m2, Ogrodzona, woda, prąd. Cena: 
50 000 zł. . ( nr:2481 ) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PODGÓRZE,  mieszkanie do 
wprowadzenia po remoncie,  39,2m2, 
2 pokoje, kuchnia ,łazienka z wc oraz 
wanną, ogrzewanie piecem CO na 
opał stały, Cena: 75 000 zł (nr: 2482) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
na wynajem po remoncie,  96m2, 3 
piętro,kuchnia ,łazienka  ,nowoczesne 
ogrzewanie elektryczne  cena: 1 500 
zł  (nr: 2443) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 2 
piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i 
prysznicem, do wprowadzenia. Cena: 
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWIENKO, dom wol-
nostojący, 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 – Stary Zdrój, Polecamy na 
wynajem atrakcyjne lokale biurowe 
o powierzchniach: 20-40 m2 w odre-
staurowanym, niezwykle reprezenta-
cyjnym zabytkowym obiekcie, Cena: 
45 zł m2 (nr: 2491) - (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 miej-
skie,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 �rmy CENA: 
398 000 zł (nr: 2327) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 
80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, ogród 270m2, wolnostojący 
garaż CENA: 210 000 zł (nr: 2381) (74) 

666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ mieszkanie 
do wprowadzenia w sąsiedztwie 
deptaka i parku o pow. 60 m2 na 
parterze 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC i przedpokojem z ogrzewaniem 
gazowym CENA: 139 000 zł (nr: 2417) 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe domy 
w zabudowie szeregowej o pow. 120 
m2, 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, 
garaż w bryle budynku, balkon, ogród 
CENA: 320 000 zł ( nr: 1593) (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO mieszkanie 
po remoncie, 33,2 m2, 1 pokój, jasna 
kuchnia, 2 piętro. CENA: 68 000m2 (nr: 
2470) (74) 666 66 09, (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie 
z ogrzewaniem miejskim, 56,7 m2, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka. CENA: 149 
000  (nr: 2408) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

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

SZCAWIENKO, do wynajęcia pomiesz-
czenia biurowe, sala konferencyjna 
lub pomieszczenie na sklep. Dosko-
nała lokalizacja, blisko głównej drogi 
wylotowej z miasta. Cena 24zł/m2. 
Lokale o powierzchni od 17m2 do 
150m2. Kontakt 694778179

PODZAMCZE, 3 pokoje, 66 m2 ,nowo-
cześnie wykończone, wyposażone i 
umeblowane, 4 piętro/4, w najlepszej 
lokalizacji na Podzamczu, 220 000zł. 
Kontakt 694778179

PODZAMCZE, 3pokoje,1 piętro/10, do 
remontu, rozkładowe,  osobno  wc 
i łazienka w doskonałej lokalizacji, 
164000zł. do negocjacji. Kontakt 
694778179

BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka, blok, 27 
m2, jasna kuchnia, duży pokój , łazien-
ka z wc i przedpokój, 5 piętro, dwie 
windy,72000zł. Kontakt 694778179

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 40m2, 
parter, wymienione instalacje, okna 
PCV, panele i płytki na podłogach, 
nowocześnie wykończona łazienka, 
ogrzewanie gazowe, 57000zł. Boczna 
ulica. Okazja. Kontakt 694778179

R E K L A M A

SKUP 
aut/motocykli
Płatność gotówką 

na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

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

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

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
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