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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

„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

WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

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

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

W związku z okresem 
zimowym i znacznymi 
spadkami temperatur, 
ważne jest zwrócenie 
uwagi na problemy osób, 
które są szczególnie na-
rażone działanie takich 
warunków pogodowych. 
Dlatego dolnośląscy po-
licjanci, wzorem lat ubie-
głych, prowadzą wzmo-
żone działania mające na 
celu przeciwdziałanie za-
grożeniu życia oraz zdro-
wia osób bezdomnych i 
bezradnych.

– Każdego roku odno-
towujemy znaczną liczbę 
zgonów spowodowanych 
wychłodzeniem organizmu. 
Częste spadki temperatur w 
okresie jesienno – zimowym 
stwarzają potencjalne za-
grożenie dla życia i zdrowia 
osób bezdomnych, samot-
nych oraz będących w po-
deszłym wieku. Zagrożenie 
utraty życia dotyczy w tym 
okresie także osób nietrzeź-
wych, które znajdują się na 
wolnym powietrzu, bądź 
w pomieszczeniach opusz-
czonych i nieogrzewanych 

– wyjaśnia Marcin Świeży, 
o�cer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu.

Dolnośląscy policjanci 
realizują działania w ramach 
akcji pn. „Zima”, której 
głównym celem jest prze-
ciwdziałanie zagrożeniom 
życia i zdrowia osób bez-
domnych oraz bezradnych. 
Podjęte działania prewen-
cyjne funkcjonariuszy zmie-
rzać będą do ograniczenia 
tragicznych w skutkach zda-
rzeń oraz zapewnienia po-
mocy jak największej ilości 
osób będących w potrzebie.

– Wykonywane w ra-
mach akcji czynności to 
m.in. bieżące monitorowa-
nie i kontrolowanie miejsc, 
gdzie mogą przebywać bez-
domni. Policjanci zwracać 
będą również szczególną 
uwagę na osoby znajdujące 
się pod wpływem alkoholu, 
w okolicznościach zagraża-
jących ich życiu. Funkcjona-
riusze realizując założenia 
akcji będą współpracowali 
z innymi służbami i insty-
tucjami. Wszystkie działa-

nia będą miały charakter 
pomocowy i w związku z 
tym policjanci w trakcie 
wykonywania obowiąz-
ków służbowych, udzielą 
potrzebującym informacji 
oraz wszelkiej pomocy w 
dotarciu do placówek po-
magającym bezdomnym 
oraz innym osobom wyma-
gającym opieki. Apeluję do 
wszystkich mieszkańców o 
informowanie policji oraz 
innych służb o każdej za-
uważonej osobie, która sie-
dzi na przystanku, w parku, 
a także będącej pod wpły-
wem alkoholu lub znajdują-
cej się w podobnej sytuacji 
mogącej spowodować wy-
chłodzenie organizmu. Nie 
przechodźmy obok takich 
ludzi obojętnie. Wystarczy, 
że w takim przypadku za-
reagujemy i powiadomimy 
odpowiednie służby. Pa-
miętajmy, że od naszego 
zaangażowania i pomocy 
może zależeć czyjeś życie. 
Czasem wystarczy nawet 
jeden telefon – podkreśla 
Marcin Świeży.

(RED)

Nie bądźmy obojętni
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URZĄD MIEJSKI 
W WAŁBRZYCHU

STOWARZYSZENIE 
DiRZSZS

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
SPECJALNYCH

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego we Wrocła-
wiu, Urząd Miejski w Wałbrzychu 
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Ro-
dzin Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Specjalnej zorganizowali XV 
Forum Osób z Niepełnosprawno-
ścią. Tematem przewodnim fo-
rum, które odbyło się w Centrum 
Nauki i Sztuki w Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu, było „Podejmowa-
nie aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnością w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej”.

Uroczystego otwarcia i po-
witania uczestników oraz gości 
dokonała Jolanta Ceran, prezes 
Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej. Kolejnym punktem 

było wręczenie statuetek „Nie-
ustraszony Pracodawca”, dyplo-
mów uznania i podziękowań. 
Potem rozpoczęła się debata me-
todą warsztatową „Podejmowa-
nie aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnością w aglo-
meracji wałbrzyskiej”. W debacie 
wzięli udział przedstawiciele: or-
ganizacji pozarządowych, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjalnych w 
Wałbrzychu, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Powiatowe-
go Urzędu Pracy, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego, samorządowców oraz 
osób niepełnosprawnych. Obrady 

XV Forum Osób z Niepełnosprawnością
zakończyła prezentacja wyników 
debaty oraz omówienie wypraco-
wanych zagadnień.

Forum towarzyszyły kiermasz 
dorobku artystycznego zapro-
szonych organizacji oraz występy 
artystyczne: dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 17 im. Jana 
Brzechwy w Wałbrzychu „Gra-
jące Brzdące”; uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjalnych 
”Esy – Floresy” oraz uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej, uczniowiów Zespołu Szkół 
nr 1 im. Ignacego Paderewskiego 
w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół 
Politechnicznych Energetyk w Wał-
brzychu.

(RED)

Ważnym punktem wał-
brzyskiego programu 
obchodów 100. rocznicy 
odzyskania naszej pań-
stwowości, było spotkanie 
przedstawicieli różnych 
środowisk przy Pomniku 
Niepodległości na Podzam-
czu i składanie przez nich 
kwiatów pod monumentem 
oraz śpiewanie przez chóry 
i uczestników święta hym-
nu narodowego, a także 
pieśni związanych ze wspo-
mnianym okresem.

Serce rosło na widok zapeł-
niającego się placu w sąsiedz-
twie pomnika. Przede wszyst-
kim przypomniał się dzień 
odsłonięcia go 11 listopada 
1988 roku, w 70. rocznicę do-
niosłego wydarzenia, jedne-
go z najważniejszych kamieni 
milowych w naszej historii. 
Trzeba tu zwrócić uwagę na 
fakt, iż te swoiste narodziny 
nastąpiły na rok przed zmia-
nami ustrojowymi w Polsce, a 
Święto Niepodległości miało 
wtedy jeszcze krótki żywot. 
Później także odbywały się 
w tym miejscu uroczystości 
rocznicowe z udziałem miej-
scowych władz, pod pomni-
kiem organizowano wystawy 
kwiatów i kiermasze, ale po 

W ramach obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w 
Ośrodku Społeczno-Kulu-
ralnym Spółdzielni Miesz-
kaniowej Podzamcze w 
Wałbrzychu przedszkolacy 
zaprezentowali swoje arty-
styczne umiejętności.

Dzieci zaprezentowały się, 
wykonując polskie tańce re-
gionalne nawiązujące do pa-
triotyzmu. Przegląd rozpoczął 
się polonezem z udziałem 
wszystkich dzieci, a następnie 
poszczególne grupy z kilku 
przedszkoli prezentowały 

tańce ludowe w odpowied-
nich do każdego regionu 
strojach. Były to mazurki, 
krakowiaki, kujawiaki i ober-
ki, a układy choreogra�czne 
przedszkolaków nagradzano 
brawami. Spory uznaniem wi-
downi spotkał się też występ 
z �agami narodowymi.

Z okazji rocznicowych ob-
chodów w Ośrodku Społecz-
no-Kuluralnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze w 
Wałbrzychu udostępniono rów-
nież wystawę plakatów „Polska 
w oczach przedszkolaka”.

(BAS)

Maluchy 
na narodowe święto

Taneczne popisy podzamczańskich przedszkolaków.

Pomnik redivivus

pewnym czasie wokół pomni-
ka zrobiło się pusto (Święto 
Niepodległości z udziałem 
władz i liczniejszym udziałem 
wałbrzyszan odbywało się 
w centrum miasta). Krótko 
przed narodowym świętem 
poddawano go kosmetyce, a 
11 listopada stawiały się pod 
nim tylko delegacje Spół-
dzielni Mieszkaniowej Po-

dzamcze oraz biegaczy przed 
startem do kolejnego Crossu 
Niepodległości.

Być może na zmianę nasta-
wienia do monumentu wpły-
nął pomysł (kilku radnych PiS) 
zlikwidowania pomnika lub 
przeniesienia go w inne miej-
sce, a miał go zastąpić pomnik 
honorujący tzw. żołnierzy 
wyklętych, wokół których na-

rosło wiele, najłagodniej mó-
wiąc, kontrowersji, gdyż szlak 
ich przemarszu znaczyła prze-
lana krew ludności cywilnej. 
Obie ewentualności były więc 
oczywistym horrendum i po-
mysł nie został zaakceptowa-
ny przez gospodarzy osiedla. 
Ci ostatni przed tegoroczny-
mi obchodami rocznicowymi 
odświeżyli pomnik, usuwając 
ponadto jednego z orłów 
(bez korony) i uzupełniając go 
o podkreślającą jubileusz ta-
bliczkę o treści: „W 100-lecie 
odzyskania niepodległości. 
Wałbrzych 11.11.2018 r.”, któ-
ra została uroczyście odsło-
nięta m.in. przez prezydenta 
miasta dr Romana Szełemeja.

Kwiaty i znicze przypo-
mniały ostatnio o okresie 
świetności Pomnika Niepod-
ległości na Podzamczu. Oby 
już na dłużej stał się miejscem 
spotkań osiedlowej, i nie tyl-
ko, społeczności, podczas ko-
lejnych rocznic. I oby ta część 
osiedla znowu odżyła, gdyż 
nadaje się na wykorzystanie 
także podczas innych okazji.

A jeśli chodzi o tytuł wyja-
śniam, że redivivus oznacza 
po łacinie: odrodzony, zmar-
twychwstały i  wskrzeszony.

Andrzej Basiński

Pomnik Niepodległości i jego otoczenie w czasie ostatnich 
uroczystości.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Biuro Kredytowe Beatu$ 
ul. P. Wysockiego 2/2, 58-300 Wałbrzych 

Tel. 793-793-005 i 531-483-291
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Szukasz gotówki?
MY ją dla Ciebie 

znajdziemy!
Do 25 tys. zł na 48 rat

Oferta indywidualna 
bez sprawdzania baz

18 listopada 2018 r. w 
Starych Bogaczowicach 
odbyła się II Gala Kresowa. 
Tegoroczne wydarzenie 
tematyką nawiązywało do 
100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

Ryszard  Sławczyński- Dy-
rektor Klubu Muzyki i Lite-
ratury we Wrocławiu, zapre-
zentował zebranym gościom 
wystawę fotogra�czną swo-
jego autorstwa „Zułów na 
Kresach- miejsce urodzenia 
Józefa Piłsudskiego” oraz wy-
głosił wykład na temat ”Kresy 
i kresowianie w drodze ku 
Niepodległej”. Następnie pu-
bliczność została zabrana w 
muzyczną podróż przez ze-
społy z Białorusi. Na gości cze-
kał słodki poczęstunek przy 
kawie i herbacie.

Wydarzenie było zorgani-
zowane przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, Stowarzyszenie 
Współpracy Polska-Wschód 
oraz Gminę Stare Bogaczowice 
w ramach kalendarza wydarzeń 
kulturalno-sportowych Powiatu 
Wałbrzyskiego na 2018 rok. Or-
ganizatorzy składają serdeczne 
podziękowania Bogusławowi 
Uchmanowiczowi - radnemu 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego - 
za przygotowanie wspaniałych 
domowych ciast.

Ekspozycję autorstwa Ry-
szarda Sławczyńskiego będzie 

Sesję otworzył radny se-
nior Stanisław Skrzyniarz. 
Po otrzymaniu nominacji i 
odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, radni złożyli ślu-
bowanie. Do najważniejszych 
punktów obrad należały: 
wybór Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego, 
wiceprzewodniczących rady 
powiatu, Starosty Wałbrzy-
skiego, Wicestarosty Powiatu 
Wałbrzyskiego oraz członków 
zarządu. Na funkcję Przewod-
niczącej Rady Powiatu radni 
jednogłośnie wybrali Sylwe-
strę Wawrzyniak - doświad-
czonego samorządowca, byłą 
Przewodniczącą Rady Gminy 
Czarny Bór. Zastępcami prze-

wodniczącej zostali: Adam 
Zdeb i Stanisław Skrzyniarz. 
Zgodnie z przewidywaniami, 
Starostą Wałbrzyskim wy-
brany został Krzysztof Kwiat-
kowski - dotychczasowy wi-
cestarosta, a na Wicestarostę 
Powiatu Wałbrzyskiego radni 
wybrali Iwonę Frankowską. 
Członkami Zarządu Powiatu 
zostali: Mirosław Potapowicz, 
Marek Masiuk i Piotr Pol. Tym 
samym władzę w Powiecie 
Wałbrzyskim sprawować bę-
dzie koalicja radnych KWW 
Ziemi Wałbrzyskiej oraz Pra-
wa i Sprawiedliwości. Podczas 
inauguracyjnej sesji ustalono 
również składy poszczegól-
nych Komisji Rady Powiatu:

Komisja Oświaty, Polityki 
Społecznej i Promocji Powia-
tu: Adam Zdeb – przewodni-
czący, członkowie: Krzysztof 
Kwiatkowski, Iwona Frankow-
ska, Mirosław Potapowicz, Bo-
gusław Uchmanowicz, Piotr 
Pol, Stanisław Skrzyniarz, Ewa 
Dorosz, Ramona Bukowska, 
Łukasz Kazek, Leonard Gór-
ski, Bogdan Stochaj, Jolanta 
Woźniak

Komisja Budżetu i Rozwo-
ju Powiatu: Sylwestra Waw-
rzyniak – przewodnicząca, 
członkowie: Krzysztof Kwiat-
kowski, Piotr Pol, Stanisław 
Skrzyniarz, Mirosław Potapo-
wicz, Marek Masiuk, Iwona 
Frankowska, Ewa Dorosz, Le-

Radni wybrali Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Rada Powiatu Wałbrzyskiego zainaugurowała kadencję 2018-2023.

II Gala Kresowa 
w Starych Bogaczowicach

można obejrzeć w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Szczawnie Zdroju od 
23.11.2018 r. do 05.12.2018 r.

W tym samym dniu, z 
okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
w Szczawnie Zdroju odbyło 
się odsłonięcie obelisku. W 
wydarzeniu brał udział - w 
imieniu Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego - radny Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego Bo-
gusław Uchmanowicz. Na 
obelisku przy Koronie Pia-
stowskiej znajdują się trzy pa-
miątkowe tablice: 

- czcząca pamięć osób, 
które walczyły o niepodległą 
Polskę i ją budowały; 

- upamiętniająca Barba-
rę z Chłapowskich Dąbrow-
ską - żonę twórcy Legionów 
Polskich we Włoszech, która 
w 1828 roku przebywała w 
Szczawnie-Zdroju;

- uwieczniająca bitwę na 
Czerwonym Wzgórzu, nie-
opodal Szczawna-Zdroju, 
podczas której Ułani Legii 
Polsko-Włoskiej pokonali 
wojska pruskie i gdzie po raz 
pierwszy na ziemiach pol-
skich odśpiewano Mazurek 
Dąbrowskiego.

Wydarzenie uświetniła 
asysta honorowa Akademii 
Wojsk Lądowych we Wrocła-
wiu.

(GŁ)

W Starych Bogaczowicach kultywowane są kresowe tradycje.

onard Górski, Łukasz Kazek, 
Jolanta Woźniak, Jarosław 
Buzarewicz, Kamil Orpel

Komisja Rewizyjna: Bog-
dan Stochaj – przewodni-
czący, członkowie: Ramona 
Bukowska, Bogusław Uchma-
nowicz

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji: Leonard Górski – 
przewodniczący, członkowie: 
Bogusław Uchmanowicz, 
Jarosław Buzarewicz, Łukasz 
Kazek, Kamil Orpel.

Krzysztof Kwiatkowski, 
nowy Starosta Wałbrzyski, 

podziękował za zaufanie i 
zapowiedział kontynuację 
inwestycji i działań na rzecz 
rozwoju Powiatu Wałbrzy-
skiego. Wyraził także nadzieję 
na merytoryczną współpracę 
z radnymi opozycji.

(GŁ)

19 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu 
odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 

2018-2023. Podczas obrad radni wybrali prezydium rady 
oraz nowy zarząd powiatu.
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Warto wiedzieć więcej 
o ubezpieczeniach społecznych

Uczniowie z trzydziestu szkół ponadpod-
stawowych z terenu działania wałbrzyskie-
go oddziału ZUS wzięli udział w piątej edycji 
,,Lekcji z ZUS”. Ponad ośmiuset z nich już 27 
listopada przystąpi do pierwszego etapu 
Olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubez-
pieczeniach społecznych”. 

Wygrana w zusowskiej olimpiadzie, która 
jest objęta patronatami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, otwiera młodzieży drzwi 
uczelni i to już w pierwszej lub drugiej klasie li-
ceum, technikum czy szkoły zawodowej. Wcze-
śniej uczestnicy zmagań dostawali laptopy, ta-
blety i czytniki e-booków – tak będzie i w tym 
roku, ale laureaci olimpiady ZUS mogą liczyć 
też na coś dużo cenniejszego – gwarancję stu-
diów na dobrej uczelni.

Uczniowie, którzy w tym roku staną na po-
dium olimpiady, zyskają indeksy np. Uniwersy-
tetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Zwycięzcy mogą również otrzymać dodatko-

we punkty w procesie rekrutacji na dwadzie-
ścia innych uczelni z całego kraju. Jest, więc, 
o co walczyć.

W czasie czterech lekcji młodzież uczyła 
się o tym jaki jest cel ubezpieczeń społecz-
nych i poznawała korzyści płynące z objęcia 
tymi ubezpieczeniami. Uczniowie dowiedzieli 
się też od czego zależy wysokość emerytury 
oraz jak założyć własną fi rmę i opłacać skład-
ki. Choć temat nie jest łatwy, ZUS udostępnił 
m.in. prezentacje multimedialne, materiały 
wideo i podręczniki, które urozmaicały każdą 
z lekcji.

Uczniom gratulujemy wiedzy i życzymy po-
wodzenia w konkursie, a szkoły, które nie zdą-
żyły wziąć udziału w tej edycji ,,Lekcji z ZUS” 
zapraszamy już we wrześniu. Szczegółowe 
informacje o ,,Lekcjach z ZUS” i Olimpiadzie 
można otrzymać pod numerem telefonu 74 64 
97 370.

Magdalena Walter
Koordynator ds. komunikacji społecznej 

i edukacji
O/ZUS w Wałbrzychu

Teatr Dramatyczny im. 
Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu zaprasza na 16. 
Wałbrzyskie Fanaberie Te-
atralne Nostalgia. Koniec.

- Mieliśmy kiedyś taki 
pomysł, marzenie, które na-
zwaliśmy fanaberią, żeby w 
szarym mieście, zrobić kolo-
rowy festiwal. I tak się stało, 
było to 16 lat temu! Od tego 
czasu miasto się zmieniło, 
bo świat się zmienił i okaza-
ło się, że nasza fanaberia nie 
jest już atrakcyjna, straciła 
swoją energię i zgubiła swój 
kolor i dlatego postanowi-
liśmy podziękować za te 16 
edycji fanaberii wszystkim 
gościom, wszystkim teatrom 
i każdemu widzowi i po raz 
ostatni zaprosić na spektakle 
z naszego repertuaru, które 
odświętnie pożegnamy oraz 
na gościnne spektakle, które 
utrzymają nas w nostalgicz-

nym nastroju. Zapraszamy 
na 16. Wałbrzyskie FANABE-
RIE Teatralne. Nostalgia. Ko-
niec – w „Szaniawskim” od 
2 do 7 grudnia 2018! Przed 
nami: sześć festiwalowych 
dni, pełnych sztuki, muzyki 
i wspomnień! Pięć spekta-
kli gościnnych, z udziałem 
gwiazd! Koncert! Pożegnanie 
siedmiu wałbrzyskich spekta-
kli! – zachęcają organizatorzy 
16. Wałbrzyskich Fanaberii 
Teatralnych, które zostały 
do�nansowanie ze środków 
z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego.

Informacja i rezerwacja 
biletów: biuro współpracy z 
publicznością: tel. 74 648 83 
01 (do 03) oraz www.teatr.
walbrzych.pl/bilety/. Więcej 
informacji na http://teatr.wal-
brzych.pl/xvi-walbrzyskie-fa-
naberie-teatralne/.

(DK)

Fanaberie po raz ostatni?! Wyburzanie Sileny
Firma MW Invest, nowy na-
bywca terenów po dawnych 
zakładach lniarskich Silena 
w Świebodzicach, rozpo-
czął prace porządkowe. Ciężki 
sprzęt przystąpił do wyburza-
nia resztek zabudowań prze-
mysłowych, a w planach jest 
wybudowanie nowoczesnego 
osiedla w stylu loft. W planach 
jest ponad 20 takich budyn-
ków, parkingi, garaże, zieleń, 
mała architektura oraz niewiel-
ki market.

(ABP)

Dla Victorii
W czwartek, 22 listopada 
o godz. 16:30 w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Świebodzicach odbędą się 
charytatywne zajęcia sen-
soplastyczne. Koszt zajęć to 
30 zł od osoby (25 zł dziecko), 
a cały dochód z uczestnictwa 
przekazany będzie na pomoc 
uczennicy szkoły, Wiktorii Pod-
stawskiej. Po zajęciach odbę-
dzie się loteria fantowa, każdy 
los wygrywa (maskotki, puzzle, 
książeczki, gry i inne zabawki). 
Dodatkowo wśród uczestni-
ków loterii rozlosowane zo-
staną nagrody, między innymi 
sesja rodzinna o wartości 250 
zł, 10 wejściówek na basen (2 
godziny dziecko i opiekun), 2 
wejściówki na salę zabaw Tęcza 
w Świdnicy, i inne.

(ABP)

Dyktando 
po raz siódmy
 
Kto lubi zmagania z orto-
gra�ą, interpunkcją, pisow-
nią łączną, z liczebnikami, 
imiesłowami – słowem z 
niełatwym językiem pol-
skim – powinien koniecznie 
zgłosić swoje uczestnictwo 
w dorocznym Dyktandzie 
Miejskim w Świebodzicach. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
Integracyjna w Świebodzicach 
wspólnie z urzędem miejskim 
już po raz siódmy organizuje 
Świebodzickie Dyktando. Dla 
młodzieży i dorosłych połą-
czone siły polonistek ze świe-
bodzickich szkół przygotowują 
ortogra�czne „potworki”. Kto 
raz spróbował wie, że warto, 
bo pisanie dyktanda to świetna 
zabawa, wyjątkowa atmosfera i 
doskonała okazja do ćwiczenia! 
VII Świebodzickie Dyktando od-
będzie się 29 listopada o godz. 
17:00 w szkole w Cierniach. 
Dyktando może pisać każdy, 
kto nie ma wykształcenia polo-
nistycznego i jest mieszkańcem 
Świebodzic.  Dyktando odbywa 
się pod patronatem honoro-
wym Burmistrza Świebodzic. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
27 listopada – można je prze-
słać elektronicznie na adres: 
sp6ciernie@wp.pl lub telefo-
nicznie w sekretariacie szkoły: 
74 666 96 35.

(ABP)

Ulica już od wielu mie-
sięcy służy mieszkańcom 
nowo budowanego osiedla, 
ale o�cjalny odbiór inwe-
stycji odbył się 14 listopa-
da.

Ulica Królowej Jadwigi w 
Świebodzicach, będąca prze-
dłużeniem ulicy Królowej Elż-
biety, jest ważnym elemen-
tem komunikującym nową 
i mocno rozbudowującą się 
część Osiedla Piastowskiego. 
Obecnie w rejonie tej ulicy 
powstaje osiedle domów 
wielorodzinnych realizowane 
przez �rmę Green Park. 

- Ten fragment osiedla ma 
ogromny potencjał rozwojo-
wy, dynamicznie się rozrasta, 
dlatego budowa zarówno 
Królowej Jadwigi, jak i wcze-
śniej Królowej Elżbiety była 
dla mnie oczywistą koniecz-

nością – mówi ustępujący bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

Budowa ulicy Królowej 
Jadwigi (350 m) kosztowała 
1,06 mln zł, powstała nowa 
nawierzchnia jezdni i chod-
nika z kostki betonowej oraz 
oświetlenie plus kanalizacja 
sanitarna, deszczowa i sieć 
wodociągowa. Wraz z ul. Kró-
lowej Elżbiety gmina zainwe-
stowała w infrastrukturę dro-
gową 4,5 mln zł. To jedna z 
ważniejszych inwestycji dro-
gowych minionej kadencji. 
W odbiorze wzięli udział m. 
in. kończący pracę burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz, wyko-
nawca zadania – szef Green 
Parku Krzysztof Kujat, Marcin 
Traczykowski z Wydziału IT 
Urzędu Miejskiego, inspekto-
rzy nadzoru.

(ABP)

Królewska ulica

Ulica Królowej Jadwigi w Świebodzicach, będąca przedłużeniem ulicy 
Królowej Elżbiety.
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Dzień bez długów - przyszłość bez długów!
Większość zadłużonych Po-

laków spłaca nawet do trzech 
kredytów i pożyczek jednocze-
śnie. Coraz częściej regulują 
raty po terminie. Rozpoznajesz 
w tym scenariuszu siebie? Sko-
rzystaj z doradztwa i propozycji 
fi rmy windykacyjnej. Skorzystaj 
z doradztwa i propozycji fi rmy 
windykacyjnej Kredyt Inkaso. 
Pamiętaj, twój cel, to przyszłość 
bez długów.

17 listopada obchodzimy 
Ogólnopolski Dzień bez Długów. 
To doskonały moment, aby zrobić 
fi nansowy rachunek sumienia, 
wziąć pod lupę domowe rachunki 
i rozsądnie podejść do zbliżają-
cych się wydatków świąteczno-
-noworocznych. 

Warto poświęcić czas na 
uzdrowienie domowego budże-
tu, zwłaszcza że fi nansowa mapa 
Polski, pokazuje gigantyczne za-
dłużenia. Z kredytów i pożyczek 
korzysta już 15,3 milionów Pola-
ków. A liczba ta stale wzrasta. Co-
raz mniej Polaków żyje bez dłu-
gów. W pierwszym półroczu br. 
w bankach zadłużyło się kolejne 
46 tys. osób, natomiast w sekto-
rze pożyczkowym 122 tys. osób - 
wynika z raportu Biura Informacji 
Kredytowej.

Najwięcej zadłużonych ma 
do trzech pożyczek i kredytów

Aż 85 proc. kredytobiorców ma 
na barkach do trzech zobowiązań 
miesięcznie. Natomiast aż 2,3 mln 
osób ma cztery i więcej zobowią-
zania. Alarmujący jest wzrost sta-
tystyk (pierwszy w sektorze ban-
kowym od czterech lat) w grupie 
określanej nadaktywnej kredyto-

wo. Są w niej osoby mające 10 lub 
więcej zobowiązań. W czerwcu 
w sektorze bankowym takich osób 
było 39,6 tys., a od początku roku 
przybyło 1,3 tys. zadłużonych. 
W sektorze pozabankowym odpo-
wiednio: 83,3 tys. i 9,5 tys. 

Zaległości rosną, przybywa 
niesolidnych płatników

Nie zawsze można żyć bez 
długów, jednak wysokość zobo-
wiązań musi być dostosowana 
do budżetu domowego. Nieste-
ty w przypadku coraz większej 
grupy dłużników tak nie jest. 
Z danych Biura Informacji Gospo-
darczej InfoMonitor oraz BIK wy-
nika, że od końca marca do końca 
czerwca tego roku, przybyło 5,25 
mld zł niespłaconych w terminie 
zobowiązań, wobec 1,24 mld zł 
w I kwartale.

Średnia wartość zadłużenia 
przypadająca na jednego nieso-
lidnego dłużnika w kraju wynosi 
26 007 zł. Największe kwoty wy-
stępują w czterech wojewódz-
twach: mazowieckim – 35 200 zł, 
zachodniopomorskim – 27 701 
zł, małopolskim – 27 620 zł oraz 
pomorskim – 26 621 zł. Najmniej-
sze średnie zaległości mają nato-
miast mieszkańcy województw 
świętokrzyskiego, jak i warmiń-
sko-mazurskiego – odpowiednio 
21 305 zł i 21 261 zł. 

Firma windykacyjna stała się 
instytucją doradczą

Spłata zobowiązań i próba 
związania końca z końcem jest 
stresogennym procesem. Z kolei 
życie bez długów jest dla wielu 
celem, który chcą osiągnąć. Coraz 

częściej dłużnicy starają się więc 
porozumieć z fi rmami obsługu-
jącymi ich dług. Dłużnicy zaczęli 
postrzegać fi rmy windykacyjne 
jako instytucje doradcze, umożli-
wiające życie bez długów. Zmie-
nili się także windykatorzy, któ-
rzy rozszerzają ofertę i dostępne 
kanały kontaktu. Dzisiaj można 
się z nimi skontaktować poprzez 
praktycznie wszystkie możliwe 
kanały nowoczesnej komunika-
cji – strona www, live chat, mail, 
a doradcy telefoniczni są dostęp-
ni od poniedziałku do soboty. 
Tradycyjny kontakt pocztowy jest 
oczywiście ciągle akceptowany. 

Doradcy tłumaczą dłużni-
kom, że dróg wyjścia z fi nanso-
wej zapaści jest wiele. Możliwe 
jest zawarcie porozumienia na 
określony czas, umorzenie części 
zadłużenia, wstrzymanie nali-
czania odsetek na czas obowiązy-
wania ugody oraz dopasowanie 
wysokości rat do obecnej sytuacji 
fi nansowej. Możliwe jest życie 
bez długów.

Dłużnicy widzą te możliwości. 
Z badania „Wizerunek windyka-
tora” przeprowadzonego przez 
MillwardBrown wynika, że aż 74 
proc. z dłużników po kontakcie 
z negocjatorem nie widzi nega-
tywnych aspektów tego, że ich 
wierzyciele przekazali sprawę do 
windykacji. Większość badanych 
opisała pracownika fi rmy windy-
kacyjnej jako opanowanego, kul-
turalnego i skutecznego profesjo-
nalistę. Dłużnicy podkreślali, że 
to negocjator, który dąży do po-
lubownego załatwienia sprawy. 
Dlatego mając problemy fi nanso-
we, warto działać i wejść na drogę 

wychodzenia z zadłużenia.
Życie bez długów? 
Oto pięć kroków do uzdrowienia 
fi nansów

1. Otwórz kopertę, przeczy-
taj. To pierwszy krok, który należy 
wykonać po tym, jak znajdziesz 
w skrzynce na listy pismo wzy-
wające do spłaty przetermino-
wanych zaległości. Impuls, który 
podpowiada „wyrzucę, zapomnę” 
to zły doradca.

2. Wykonaj telefon do fi rmy 
windykacyjnej. To krok, który 
może naprawdę przynieść ulgę, 
korzyści. Rozmowa z doradcą 
może przynieść gotowe rozwią-
zanie problemu.

3. Pozwól sobie pomóc. Gdy 
fi rma windykacyjna pozna twoją 
sytuację, zaproponuje najlepsze 
rozwiązanie. Obecnie oferta fi rm 
windykacyjnych jest szeroka od 
elastycznych metod spłaty: ugoda 
czasowa (zawierana na czas po-
prawy sytuacji fi nansowej), ugoda 
ze wstrzymaniem naliczania odse-

tek, umorzenie części zadłużenia.
4. Nie uciekaj przed spłatą. 

Nie odkładaj spłaty zadłużenia 
na później. Saldo powiększa się 
o doliczane odsetki oraz koszty 
podejmowanych działań praw-
nych. Im szybciej rozpoczniesz 
spłatę zadłużenia zgodnie z pla-
nem uwzględniającym Twoją sy-
tuację fi nansową, tym bliżej do 
ustabilizowania osobistej sytu-
acji ekonomicznej. To najlepsza 
bezpośrednia droga do uzdrowie-
nia jej.

5. Buduj wiarygodność. Infor-
muj o kłopotach z wpłatą przed 
zaległością. Nie unikaj kontaktu. 
Dłużnicy, którzy mimo wezwań 
do zapłaty, rezygnują z kontak-
tu z wierzycielem, narażają się 
m.in. na utratę mienia. Pozosta-
jąc w kontakcie w wierzycielem, 
masz realny wpływ na swoje fi -
nanse i na całe życie.

Pamiętaj, twój cel 
to przyszłość bez długów.

W dniach 29-30 listopa-
da 2018 r. mieszkańcy Wał-
brzycha będą mogli pomóc 
więźniom sumienia i innym 
osobom narażonym na ła-
manie praw człowieka na 
całym świecie.

Wystarczy przyjść na Mara-
ton Pisania Listów organizowa-
ny przez Amnesty International. 
Tegoroczny maraton poświę-
cony jest obrońcom praw czło-
wieka, którzy na całym świecie 
podejmują olbrzymie ryzyko i 
walczą o nasze prawa. Są jednak 
prześladowani, torturowani, 
pozbawiani wolności, a nawet 
zabijani – tylko dlatego, że sta-
nęli w obronie innych. Bez ich 
odwagi nasz świat pozbawiony 
byłby sprawiedliwości i rów-
ności. - Maraton Pisania Listów 

odbywa się co roku w okolicach 
grudnia, kiedy świętujemy Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Czło-
wieka. W tym roku będziemy 
pisać listy w dniach 29-30 listo-
pada w godzinach 10.00-15.00 
w  Zespole Szkół Zawodowych 
Specjalnych przy ul. Mickiewi-
cza 24 w Wałbrzychu. W cza-
sie maratonu piszemy listy w 
obronie kilkunastu konkretnych 
osób lub grupy osób, których 
prawa człowieka zostały złama-
ne. Nasze listy mają znaczenie, 
potra�ą zmienić życie ludzi. 
Maraton Pisania Listów to akcja, 
podczas której jednoczymy się 
w walce o prawa człowieka na 
całym świecie. Serdecznie za-
praszamy do udziału – apelują 
organizatorzy maratonu.

(IZ)

20 listopada 2018 r. w 
Urzędzie Miejskim w Bogu-
szowie-Gorcach odbyła się 
inauguracyjna sesja nowo 
wybranej Rady Miejskiej 
Boguszowa-Gorc.

W obecności licznych go-
ści, radni VIII kadencji po raz 
pierwszy zasiedli przy stole 
prezydialnym, aby złożyć uro-
czyste ślubowanie. W czasie 
sesji dokonano także wyboru 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Boguszowa-Gorc, któ-
rym został Stanisław Urbaniak 
oraz dwóch wiceprzewodni-
czących, z których pierwszym 
został Marceli Lorenc, a dru-
gim Sebastian Borkowski.

Następnie nowy bur-
mistrz Jacek Cichura złożył 
ślubowanie, w którym obie-

Maraton pisania listów Rozpoczęli nową kadencję

cał dochować wierności 
prawu, a powierzony urząd 
sprawować tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy Bogu-
szów-Gorce. Sesja zakoń-
czyła się gratulacjami oraz 
podziękowaniami dla nowe 

burmistrza miasta, radnych 
oraz ustępującego burmi-
strza Waldemara Kujawy.

(JCF)

Nowa Rada Miejska Boguszowa - Gorc z burmistrzem Jackiem Cichurą.
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Materiał przygotowany w ramach projektu 
#RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego 

przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

Lekcje z rzemieślnikami
Czy warto zastać rzemieślni-
kiem? Jak się do tego przygo-
tować i jakie rzemiosło wybrać? 
O tym wszystkim rozmawia-
ją dolnośląscy rzemieślnicy 
z uczniami podczas lekcji i warsz-
tatów rzemieślniczych prowa-
dzonych w ramach projektu 
#RzemiosłoNoweRozdanie.

Pierwsze lekcje przeprowadziła 
Aleksandra Chenczke-Markie-
wicz w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej Specjalnej w Wałbrzychu. 
60 uczniów i uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej nauczyło 
się jak tworzyć i pielęgnować las 
w słoiku. – To były bardzo ciekawe 
zajęcia, – mówi Anna Zaborowska, 
instruktor terapii zajęciowej WTZ – 
które pokazały naszej młodzieży, 

w większości osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną, możli-
wość wykonywania bardzo inspi-
rującej pracy. Okazało się, że wielu 
spośród nich ma do tego rzemiosła 
prawdziwy talent!

Dzieci i młodzież ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Dzierżoniowie uczyła się 
garncarstwa od Katarzyny Fiołek
-Szymali. Pod fachowym okiem 
rzemieślniczki powstały gliniane 
anioły, gwiazdy, choinki i inne pre-
zenty dla rodziców. 

- Poprzez lekcje i warsztaty prowa-
dzone przez rzemieślników – mówi 
Agata Zemska, Dyrektor Wydziału 
Gospodarki w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnoślą-
skiego – chcielibyśmy promować 
kształcenie zawodowe w rzemiośle, budować wartość takich pojęć jak 

rzemiosło, rzemieślnik, kwali� kacje 
rzemieślnicze. Rzemiosło to szansa 
na ciekawy zawód, możliwy do wy-
konywania także przez osoby z nie-
pełnosprawnościami.

Jeszcze w listopadzie z lekcji 
rzemieślniczych będą mogli sko-
rzystać uczniowie ze Świerado-
wa-Zdroju. Tym razem swoje swój 
warsztat rzemieślniczy zaprezen-

tuje Izabela Janiak z Pracowni 
Piernikowej Isabell. A na grudzień 
zaplanowano m.in. warsztaty intro-
ligatorskie i lekcje z konserwato-
rem książek.

#RzemiosłoNoweRozdanie, s� -
nansowane ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego jest 
kontynuacją ubiegłorocznej kampa-
nii informacyjno-promocyjnej rze-
miosła, którą prowadziła Fundacja 

Wałbrzych 2000. W tym roku kam-
pania obejmuje szersze działania 
związane z promocją dolnośląskie-
go rzemiosła takie jak cykl eventów 
w pięciu powiatach województwa 
dolnośląskiego, lekcje i warsztaty 
rzemieślnicze w placówkach oświa-
towych oraz rozstrzygnięty już kon-
kurs dla młodych projektantów.

Więcej informacji: 
www.rzemioslonowerozdanie.pl

Warsztaty zakładania lasu w słoiku  w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

W Szczawnie-Zdroju po-
wstał pomnik z okazji 100 rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę – upamiętniający 
wszystkich którzy dla ojczy-
zny walczyli i oddali swoje ży-
cie. Inicjatorami wydarzenia 
są Zrzeszenie Wolność i Nie-
zawisłość w Wałbrzychu oraz 
władze samorządowe Uzdro-
wiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawno-Zdrój.

Asystę honorową na uroczy-
stość wystawiła Akademia Wojsk 
Lądowych imienia gen. Tadeusza 
Kościuszki z Wrocławia pod do-
wództwem Komendanta Gar-
nizonu Wrocław mjr Sławomira 
Skałeckiego. Poczty sztandarowe 
wystawiły: Związek Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego 
im. Gen. Franciszka Gągora, Zwią-
zek Weteranów i Rezerwistów 
Wojska polskiego w Strzegomiu, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzy-
chu, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 28 im. Jana Pawła II w 
Wałbrzychu, Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Niepo-
kalanek im. Bł. Marceliny Darow-
skiej w Wałbrzychu, Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju, Związek Eme-
rytów i Rencistów Solidarność w 
Wałbrzychu, Związek Górników 

Pomnik na 100-lecie

Podgórze w Wałbrzychu, Związek 
Solidarność WAMAG w Wałbrzy-
chu, Związek Solidarność Kopalni 
Victoria w Wałbrzychu, Związek 
Solidarność Przedsiębiorstwa 
Robót Górniczych w Wałbrzy-
chu. Wystąpienia okolicznościo-
we wygłosili: prezes Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość w Wał-
brzychu Stanisław Szmeruk, Bur-
mistrz Szczawna-Zdroju Marek 
Fedoruk i Prezydent Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej.

Modlitwę za ojczyznę i jej bo-
haterów odmówił oraz poświęce-
nia pomnika dokonał proboszcz 
Para�i Pod Wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Szczawnie-Zdroju ksiądz 

Jarosław Żmuda. W imieniu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość wałbrzyska poetka Graży-
na Szymborska zaprezentowała 
wiersz okolicznościowy swojego 
autorstwa.

– W imieniu organizatorów 
uroczystości serdecznie dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom: 
Wojsku Polskiemu, mieszkańcom 
Szczawna-Zdroju, organizacjom 
i instytucjom oraz zaproszonym 
gościom za to, że swoją obec-
nością dali wyraz patriotyzmu i 
pamięci o tych którym zawdzię-
czamy niepodległość i jej 100 
rocznicę – mówią Stanisław Szme-
ruk i burmistrz Marek Fedoruk.

(AG)

Asystę honorową na uroczystość wystawiła Akademia Wojsk Lądowych.
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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

PROMOCJA JESIEŃ - ZIMA

SYLWESTER 2018/2019
• BIESZCZADY - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 850 PLN/os. dorosła, dzieci 4-10 lat - 750 PLN/os. 

Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, bal sylwestrowy z menu, korzystanie ze strefy SPA, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, kuligu lub przejazdu bryczkami z ogniskiem i grzańcem - koszt ok. 130 PLN/os.

• REWAL   OSTATNIE 10 POKOI       3 dni (2 noce) - CENA 549 PLN/os.     4 dni (3 noce) - CENA 629 PLN/os.     
5 dni (4 nocy) - CENA 749 PLN/os.     6 dni (5 nocy) - CENA 799 PLN/os.     7 dni (6 nocy) - CENA 899 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, poczęstunek pajdą ze smalcem i ogórkiem, dostęp do kawy, herbaty i wody, bal sylwestrowy z menu i atrakcjami, jednorazowe wejście 
na basen, podatek VAT. Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, ubezpieczenia, wydatków wlasnych.

• SZCZAWNICA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 899 PLN/os.
Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie, bal sylwestrowy z menu, podatek VAT.
Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

• WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 799 PLN + 60 €/os.  699 PLN + 60 € - promocja do 30.11.2018
Cena zawiera: transport autokarem, nocleg w Wenecji, śniadanie kontynentalne, obiadokolację (napoje do posiłków dodatkowo płatne), pilota/przewodnika, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, tramwaju wodnego lub statku w Wenecji - koszt ok. 30 € w obie strony, składki na TFG - koszt 10 PLN.
Kwota w Euro - to koszt noclegu, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, parkingów itp.

Już od listopada rozpoczynamy przedsprzedaż wczasów i obozów na lato 2019.
Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Czarnogóra - taniej nawet do 30 %.

więcej informacji na stronie www.duotravel.pl oraz w naszych biurach.

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 2018
• KRAKÓW - TERMIN: 01.12.2018 - CENA 90 PLN/os.

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie, opiekę pilota/przewodnika, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (dla 
chętnych)

ŚWIĘTA 2018
• SZCZAWNICA  -  TERMIN: 23.12 - 27.12.2018 - CENA 599 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, kolację wigilijną, ubezpieczenie, 
podatek VAT.Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

Pierwsza sesja nowo 
wybranej Rady Miejskiej w 
Głuszycy odbyła się 19 listo-
pada br. w sali widowisko-
wej Centrum Kultury – MBP 
w Głuszycy. Sesję otworzył 
i poprowadził radny senior 
Tomasz Grygianiec. 

Podczas obrad odbyło się 
zaprzysiężenie Burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda oraz 
ślubowanie radnych Rady 
Miejskiej w Głuszycy, którzy 
uzyskali mandat w wyniku 
wyborów samorządowych 
przeprowadzonych w dniu 21 
października br.

W czasie sesji na Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Głuszycy został wybrany 
jednogłośnie Grzegorz Mil-

czarek. Wybrano również 
dwóch wiceprzewodniczą-
cych: Edytę Popek oraz Ja-
nusza Recha. Radnymi Rady 
Miejskiej w Głuszycy w ka-
dencji  2018-2023 zostały 
następujące osoby: Kamila 
Urszula Wodyk, Edyta Popek, 
Beata Iza Drapała, Mirosław 
Jan Żołopa, Krzysztof Kame-
czura, Dawid Okarma, Sła-
womir Konrad Surmaczyński, 
Julianna Agnieszka Mlazga, 
Mariusz Stanisław Kostrzyca, 
Janusz Nikodem Rech, Jakub 
Adam Skrabka, Mariola Kata-
rzyna Ttawczyńska, Tomasz 
Grygianiec, Katarzyna Marta 
Woźniak-Redlicka i Grzegorz 
Józef Milczarek.

(SJ)

Rada już pracuje

Rada Miejska Głuszycy rozpoczęła kadencję 2018-2023.

Zabawa mikołajkowa
6 grudnia zapraszamy dzieci 
z Głuszycy na zabawę ze św. 
Mikołajem. Na najmłodszych 
czeka moc atrakcji – zabawy 
z animatorami, zaplatanie 
warkoczyków, malowanie bu-
ziek, dmuchany zamek, słodki 
poczęstunek i najważniejsze 
– spotkanie ze św. Mikołajem. 
Zabawa mikołajkowa odbędzie 
się w godz. 16:00 – 18:30 w hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Głuszycy. Orga-
nizatorami wydarzenia są  Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód 
oraz Centrum Kultury – MBP w 
Głuszycy.

(RED)

Jarmark 
bożonarodzeniowy
Świąteczne stroiki, ozdoby 
i przysmaki czekać będą na 
odwiedzających Głuszycki 
Jarmark Bożonarodzeniowy, 
który zorganizowany zostanie 
14 grudnia w godz. od 15:00 
do 19:00 w Parku Jordanow-
skim w Głuszycy. Nie zabraknie 
także wspólnie śpiewanych 
kolęd i wyjątkowo ciepłej at-
mosfery zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Zgłoszenia 
sołectw, lokalnych twórców i 
przedsiębiorców, którzy zechcą 
wystawić swoje produkty na 
jarmarku,  przyjmowane są pod 
nr tel. 503 102 817 do 7 grudnia.

(SJ)

Wałbrzyski Klaster 
Energetyczny to porozu-
mienie zawarte pomiędzy 
jednostkami samorządu 
terytorialnego, jednostka-
mi badawczo-naukowymi, 
przedsiębiorcami i instytu-
cjami wspierającymi rozwój 
odnawialnych źródeł ener-
gii i propagującymi idee 
ochrony środowiska.

Partnerami-założycielami 
klastra są: Gmina Wałbrzych, 
Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina 
Głuszyca, Gmina Szczawno-
-Zdrój, Gmina Boguszów-Gor-
ce, Politechnika Wrocławska, 
Control Process S.A., Inno-
vation AG, MSM Energy sp. z 
o. o. sp. k., Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S. A. i 
Wałbrzyski Związek Wodocią-
gów i Kanalizacji.

Utworzenie samowy-
starczalnego energetycznie 
obszaru i wdrożenie go-
spodarki efektywnie korzy-
stającej z czystej energii w 
oparciu o zasoby lokalne 
odnawialnych źródeł energii, 
a także poprawa efektyw-
ności energetycznej, rozwój 
efektywnych energetycznie 
systemów ciepłowniczych, 
rozwój inteligentnych sieci 
elektrycznych z systemami 

Certy�kat dla klastra

magazynowania energii i 
wdrażanie rozwiązań z zakre-
su elektromobilności w od-
niesieniu do transportu zbio-
rowego  i indywidualnego to 
główne cele Wałbrzyskiego 
Klastra Energetycznego.

- Wałbrzyski Klaster Ener-
getycznego został wyróż-
niony Certyfikatem Minister-
stwa Energetyki. Ideą klastra 
jest pozyskiwanie energii 
cieplnej, elektrycznej, ga-
zowej na potrzeby funkcjo-

nowania miast i gmin. W ra-
mach klastra będzie można 
kupować energię. Docelowo 
dążymy także do  odsprze-
dawania energii elektrycz-
nej innym podmiotom także 
przez użytkowników  insta-
lacji indywidualnych - do-
daje Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy i jednocześnie 
przewodniczący rady Wał-
brzyskiego Klastra Energe-
tycznego.

(SJ)

Wałbrzyski Klaster Energetycznego został wyróżniony Certyfikatem 
Ministerstwa Energetyki.
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INSTRUKTOR 
NAUKI JAZDY KAT.B !!!

W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy instruktora nauki jazdy 
z uprawnieniami na kat. B. Kładziemy bardzo duży nacisk na pracę zespołową, 

co jest naszą siłą. Wykonujemy swoją pracę z pełnym zaangażowaniem 
i w miłej atmosferze i tego wymagamy od nowych instruktorów.

Zależy nam na rozpoczęciu współpracy z osobą posiadającą doświadczenie.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju.

Oferta dotyczy wyłącznie osób posiadających legitymację instruktorską.
CV prosimy składać w biurze szkoły (ul. Kolejowa 4) 

lub na adres e-mail: biuro@sztymala.pl

Wymagania:
• Uczciwość
• Chęć do pracy
• Dyspozycyjność

• Punktualność
• Solidność
• Zaangażowanie w pracę

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

INSTRUKTOR 

SZKOŁA JAZDYSZKOŁA JAZDY

Tel. 503 58 17 28
ul. Słoneczna 12A, Kudowa Zdrój

ANDRZEJKI 
w Willi Alfa w Kudowie Zdroju 

w super cenie
399 zł  219 zł od osoby 
W cenie: 2 noclegi z wyżywieniem 
i kolacją  andrzejkową przy muzyce

R E K L A M A

Tydzień temu pisałem 
w tytule, że niepodległość 
przyszła do nas sama, przez 
co zostałem przez bliskich 
mi znajomych zbesztany, 
albowiem w istocie wolność 
tę Polacy sami sobie wywal-
czyli, chociaż niekoniecznie 
z bronią w ręku. Po części 
to prawda, ponieważ nasi 
przodkowie 100 lat temu 
nie zmarnowali okazji i sku-
tecznie, w drodze faktów 
dokonanych, wykorzystali 
to, że dwóch naszych zabor-
ców przegrało Wielką Woj-
nę, przez co sami znaleźli 
się w wielkich tarapatach, a 
trzeciego - w efekcie prze-
grywanych na wschodnich 
frontach walk – na tere-
nach rozbiorowych już nie 
było. I tego, że w wyniku 
bolszewickiej rewolucji, Ro-
sja dokonała anulowania 
traktatów rozbiorowych 

Janusz
Bartkiewicz

Wolność do nas przyszła sama - post scriptum
zawartych z pozostałymi 
zaborcami. Tak więc nasza 
niepodległość przyszła do 
nas sama, jako efekt sprzy-
jających nam okoliczności 
w europejskiej i światowej 
polityce.

Jednakże faktem jest, że 
przez lata niewoli dochodzi-
ło do niepodległościowych 
zrywów, które – w wyniku 
słabości i samotności mili-
tarnej - kończyły się dla po-
wstańców klęską. Faktem 
jest też, że te niepodległo-
ściowe zrywy miały miejsce 
w zasadzie tylko na terenie 
zaboru rosyjskiego i skiero-
wane były przeciwko Rosji 
(powstanie kościuszkow-
skie w 1794 r., powstanie 
listopadowe 1830 – 1831 r., 
powstanie krakowskie 1846 
r. - jedyne na terenie zabo-
ru austriackiego, powstanie 
styczniowe 1863 r. i rewo-
lucja w 1905 roku). Faktem 
jest też, że wybuchające 
powstania zbrojne miały 
na celu nie tylko wyzwole-
nie się Polski z rozbiorowej 
niewoli, ponieważ miały 
one również charakter re-

wolucji społecznej (nawet 
powstanie kościuszkowskie 
miało przynieść uwłaszcze-
nie chłopów), której przy-
świecały cele stawiane w 
programach polskiej ów-
czesnej lewicy. Bo faktem 
niepodważalnym jest, że 
tylko lewica stawała do 
walki zbrojnej i tylko ona 
ponosiła największe straty, 
podtrzymując jednocześnie 
w świecie pamięć o tym, że 
Polska - chociaż pod obcym 
butem - ciągle istnieje.

Historii nie da się okła-
mać. Można ją tuszować, ale 
i tak nikt zaistniałych faktów 
nie zlikwiduje, bo się po 
prostu tego nie da zrobić. 
Prędzej czy później prawda 
wyjdzie na wierzch, zgod-
nie z porzekadłem z moich 
pacholęcych lat, że oliwa 
sprawiedliwa na wierzch 
wypływa. Niestety, w cza-
sach obecnych mamy do 
czynienia z niespotykanie 
nasilonym ruchem zamazy-
wania polskiej historii i jest 
to czynione przez ideolo-
giczną prawicową koalicję 
Platformy Obywatelskiej z 

Prawem i Sprawiedliwością 
(POPiS), które chcąc wyma-
zać z historycznej pamięci 
Polaków ten niewygodny 
dla nich fakt, że w istocie tyl-
ko postępowe siły lewicowe 
podejmowały walką zbrojną 
o wyzwolenie spod zabo-
rów. Starają się wymazać 
tę przestrzeń historii, aby 
zwolnić pole dla zupełnie 
nowej historycznej narracji, 
w której walkę o niepodle-
głość prowadziła prawica. 
Jest to oczywistą niepraw-
dą, ale o tym nie wie coraz 
większa liczba Polaków. 
Dlatego pamięć o prawdzi-
wych bohaterach tej walki, 
pamięć o jedynej sile spo-
łecznej, która ją prowadziła, 
musi zostać przywrócona i 
to jak najszybciej.

Na potwierdzenie, że 
nie tylko ja tak uważam, 
przywołam słowa znanego 
polskiego poety, publicysty 
i pisarza Jacka Dehnela, pi-
szącego że „100 lat po 1918 
roku usilnie wymazuje się 
fakt, że ta rodzima siła po-
lityczna, to PPS, czyli Polska 
Partia Socjalistyczna. Pod 
czerwonym sztandarem, 
z Marksem w głowie, sie-
dząca w carskich tiurmach, 
podkładająca bomby, li-
kwidująca kon�dentów, 
roznosząca bibułę pośród 
robotników, napadająca 
na pociągi z państwowym 
złotem. Warto pamiętać 
o tych bohaterach, kiedy 
ludziom takim jak Stefan 
Okrzeja (19-latek powieszo-
ny na stokach Cytadeli za 
walkę o wolną Polskę) za-
biera się ulice i daje je pro-
boszczom”. Jak ktoś mimo 
wszystko w to nie wierzy, 
to niech poda – pamiętając, 
że organizacje strzeleckie 
i Legiony z Piłsudskim to 
też dziecko PPS – przykład 
chociażby jednej akcji bojo-
wej przeprowadzonej przez 
prawicę. Zaręczam, że nie 
znajdzie takiej. Przy okazji 
wspomnę tylko, że na legio-
nowych czapkach (macie-
jówkach) widniały piastow-
skie orły bez korony, takie 
same jakie do swych cza-
pek przypinali i malowali na 
hełmach żołnierze I Dywizji 
im. Tadeusza Kościuszki i 
ich następcy w mundurach 
w czasach PRL. Dzisiejsze 
fałszowanie historii sięga 
nawet czasów nam współ-
czesnych, które znaczna (a 

w zasadzie chyba większa) 
część Polaków ma jeszcze 
w swej osobistej pamięci. 
Czynione jest to zgodnie ze 
znanym powiedzeniem mi-
strza propagandy (ministra 
w III Rzeszy) Josepha Goeb-
belsa, że kłamstwo powtó-
rzone tysiąc razy, staje się 
prawdą. I dlatego zalewa 
nas ocean kłamstwa, zresz-
tą nie tylko politycznego. 
Kłamstwo stało się zwykłym 
orężem walki politycznej i 
w zasadzie nikt się już temu 
nie dziwi. Platforma Oby-
watelska leje krokodyle łzy 
nad faktem, że pisowska 
propaganda robi wszyst-
ko, aby z pamięci Polaków 
wymazać postać Lecha 
Wałęsy, aby w jego miejsce 
wstawić Lecha Kaczyńskie-
go, jako największego Po-
laka w dziejach nowożytnej 
Polski, który swymi dla niej 
zasługami bije na łeb na 
szyję samego Józefa Piłsud-
skiego, a nawet – o zgrozo 
– niedawnego największe-
go Polaka, Jana Pawła II. 
Leje te łzy, chociaż sama w 
sposób cyniczny i brutalny 
dopuszczała się i dopusz-
cza również wielokrotnego 
fałszowania historycznych 
wydarzeń. Nawet tych naj-
nowszych. Oto nie tak cał-
kiem dawno temu, podczas 
uroczystości związanych z 
75 urodzinami Lecha Wa-
łęsy i kolejną rocznicą przy-
znania mu Nagrody Nobla, 
Donald Tusk wręczając 
mu dyplom z podpisami 
wszystkich unijnych przy-
wódców (poza podpisem 
Andrzeja Dudy), oświadczył 

(publicznie jak najbardziej), 
że wręcza go pierwszemu 
prezydentowi demokra-
tycznej i wolnej Polski. Tu-
skowi takie kłamstwa zda-
rzają się bardzo często, ale 
ponieważ dotyczą one pol-
skiej lewicy i czasów PRL, 
nikt praktycznie nie zwró-
cił na to uwagi. Łącznie z 
przywódcami SLD, którym 
widać prawda o polskiej 
lewicy i najnowszej historii 
Polski „zwisa obojętnym ki-
tem”. Dlatego pragnę przy-
pomnieć wszystkim tym, 
którzy nie pamiętają i tym, 
którzy pamiętać nie chcą, 
że pierwszym prezydentem 
demokratycznej Polski po 
przemianach, zapoczątko-
wanych Okrągłym Stołem, 
był generał Wojciech Jaru-
zelski, bez którego nie by-
łoby tegoż Okrągłego Sto-
łu. Nie byłoby też wyborów 
4 czerwca 1989 r. i całego 
pokojowego procesu, który 
był pierwszym w polskiej 
historii aktem zbiorowej 
mądrości.

Na zakończenie, wracając 
do 100-lecia niepodległo-
ści przypomnę, że pierwszy 
prezydent demokratycznej 
Polski Wojciech Jaruzelski, 
podobnie jak pierwszy pre-
mier niepodległej Polski, 
Ignacy Daszyński, zrezy-
gnował ze stanowiska, gdy 
doszedł do wniosku, że 
jest przeszkodą w dalszym 
rozwoju kraju. I obydwaj ci 
wielcy Polacy, są skutecznie 
przez POPiS wymazywani z 
kart historii i naszej zbioro-
wej pamięci.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT NAWET

DO 50%
ZAPRASZAMY

R E K L A M A

Do końca 2018 roku 
trwa niezwykła promocja w 
Komfort Studio Kuchenne 
przy ul. Długiej w Wałbrzy-
chu. - Każdy klient, który 
do końca bieżącego roku 
kupi u nas meble kuchenne 
za minimum 9 tysięcy zło-
tych, lodówkę i zmywarkę 
do zabudowy dostanie gra-
tis! Trwa także wyprzedaż 
mebli z naszej ekspozycji 

– zachęca Adam Krzywda, 
właściciel �rmy.

W okresie jesienno – zimo-
wym, gdy dni są coraz krót-
sze, za oknem szaro, a słoń-
ca coraz mniej, tęsknimy za 
ciepłem i kolorami. Źródłem 
ciepła w domu nie musi być 
tylko urządzenie grzewcze. 
Może też nim być odpowied-
ni dobór kolorów w miejscu, 

które z rodzinnym ciepłem 
kojarzy się najbardziej, czyli… 
w kuchni.

- Osoby lubiące ciepłe bar-
wy mogą skorzystać na przy-
kład z różnych odcieni brązu 
lub czerwieni. A osoby tęsk-
niące za wiosną - z soczystej 
zieleni, która zagości na fron-
tach. Nowoczesne technolo-
gie w przemyśle meblarskim 
dają nam ogromne możli-

wości w spełnianiu marzeń 
naszych klientów o nowych 
meblach i wystroju kuchni. 
Wieloletnia współpraca z czo-
łowymi producentami oraz 
stała obecność na najważ-
niejszych targach meblowych 
sprawia, że jesteśmy w stanie 
sprostać najbardziej wygó-
rowanym oczekiwaniom na-
szych klientów. Ci, którzy do 
końca 2018 roku zdecydują 

Jak dostać gratis lodówkę i zmywarkę?

się na zakup nowych mebli za 
kwotę powyżej 9 tysięcy zło-
tych, dostaną od nas w pre-
zencie lodówkę i zmywarkę 
do zabudowy. Oczywiście na 
cały asortyment udzielamy 
aż pięcioletniej gwarancji. 
Mamy także ofertę dla tych, 
którym zależy na czasie i po-
trzebują mebli od ręki. Meble 
kuchenne z naszej ekspozycji 

można kupić z rabatem sięga-
jącym nawet 50 procent. Za-
praszam do Komfort Studio 
Kuchenne przy ul. Długiej w 
Wałbrzychu oraz do kontaktu 
telefonicznego pod nume-
rami: 74 666 03 39 i 601 77 
13 57. Warto odwiedzić nasz 
salon i skorzystać z naszych 
promocji – zachęca Adam 
Krzywda.

Kup 4 tonery marki

TonerPrint
- piąty otrzymasz za 1 zł*

R E K L A M A

Zakończyła się realizacja 
kolejnego punktu z szeroko 
zakrojonego projektu rewi-
talizacyjnego, prowadzo-
nego w Jedlinie-Zdroju.

Ścieżka prowadząca od 
Parku Linowego do Słonecz-
nej Promenady, biegnącej 
wzdłuż Kompleksu Sporto-
wo-Rekreacyjnego „Active” 
została utwardzona i powsta-
ły tam schody, co z pewno-
ścią ułatwi mieszkańcom, 
odwiedzającym Jedlinę-Zdrój 
gościom, turystom i kuracju-
szom spacery i zachęci do 
jeszcze większej aktywności 
�zycznej.

- Warto zaznaczyć, że 
prowadzony w naszym mie-
ście projekt rewitalizacyjny 

obejmował wiele zadań: od 
poprawy estetyki i funkcjo-
nalności przestrzeni publicz-
nej, poprawy dostępności 
do obiektów publicznych dla 
osób niepełnosprawnych po 
zagospodarowanie zdegra-
dowanych budynków i nada-
nie im nowych funkcji, a także 
wzrost poziomu usług ogól-
nomiejskich. W ramach pro-
jektu uporządkowana została 
przestrzeń miejska, powstały 
nowe miejsca parkingowe, 
nowe ścieżki terenowe, po-
jawiły się nowe nasadzenia, 
a wyremontowane budynki 
zyskały nowe funkcje – wyli-
cza Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

(KS)

Schody w parku

Schody mają ułatwić wędrówki między Parkiem Linowym 
a Promenadą Słoneczna w Jedlinie-Zdroju.

W miejskiej bibliotece, 
mieszczącej się w budynku 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju, odbywa się szereg 
ciekawych zajęć i projek-
tów, skierowanych zarów-
no do najmłodszych, nieco 
starszych i tych całkiem do-
rosłych czytelników. Są to 
między innymi zajęcia czy-
telnicze, zajęcia plastyczne 
i ciekawe spotkania autor-
skie.

Warto w tym miejscu 
wymienić projekt „Czytamy 
dzieciom w bibliotece – aka-
demia plastyczna”. Podczas 
ostatnich zajęć z okazji świę-
ta 11 listopada i 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości 
przedszkolaki wysłuchały 
fragmentów książki „Polskie 
symbole” Dariusza Grochali. 
W części warsztatowej zajęć, 
dzieci z powycinanych ele-
mentów wykonywały koty-
liony, symbolizujące barwy 
narodowe. Drugi temat zajęć 
dotyczył Europejskiego Dnia 
Zdrowego Jedzenia i Goto-
wania. Z tej okazji przedszko-
laki segregowały układankę z 
wizerunkiem artykułów spo-
żywczych na produkty zdro-
we i te, których należy się wy-
strzegać. Natomiast w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
przy Miejskiej Bibliotece Pu-

Ciekawe zajęcia

blicznej w Jedlinie-Zdroju, 
zorganizowane zostało spo-
tkanie autorskie – slajdowisko 
„Pierwszy krok do Orientu” z 
barwnym zapisem podróży 
po północnych i centralnych 
regionach Turcji. Odbiorcami 
spotkania były najstarsze kla-
sy szkoły podstawowej oraz 
ostatnia klasa gimnazjum. 
Spotkanie stanowiło nie tylko 

przemyślany i wielowymia-
rowy opis trwającej miesiąc 
podróży po wyjątkowym kra-
ju, ale także jego fascynujący 
portret. O podróży opowiadał 
Leszek Szczasny - politolog, 
�lozof, społecznik, a zarazem 
fotograf zauroczony Turkami, 
pokazujący przede wszystkim 
rytm ich codziennego życia.

(LS)
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Inauguracyjna sesja
Na 23 listopada 2018 roku 
została zwołana I Sesja Rady 
Gminy Walim w kadencji 
2018 – 2023. Rani, którzy zo-
stali wybrani w wyborach sa-
morządowych 21 października 
2018 r., zbiorą się w Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu 
przy ul. Kościuszki 2. W porząd-
ku obrad, które rozpoczną się 
o godzinie 12.00, znajduje się: 
ślubowanie Radnych Gminy 
Walim, ślubowanie Wójta Gmi-
ny Walim Adama Hausmana, 
wybór Przewodniczącego Rady 
Gminy Walim i Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Walim, 
powołanie komisji rewizyjnej, 
komisji skarg, wniosków i pety-
cji, komisji stałych Rady Gminy 
Walim. W porządku obrad inau-
guracyjnej sesji znalazł się także 
punkt dotyczący spraw organi-
zacyjnych.

(MG)

Andrzejki w Walimiu
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu zaprasza miesz-
kańców Gminy Walim i okolic 
na Andrzejki. Impreza została 
zaplanowana na sobotę 24 li-
stopada w godz. 20.00 – 4.00. 
Cena: 30 zł od osoby.

(RED)

Prezentacje 
na stulecie
W ramach obchodów 100 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów w Wa-
limiu zorganizowała konkurs 
na prezentację multimedial-
ną „100 lat Krainy Sowiogór-
skich Tajemnic”. I miejsce oraz 
kartę podarunkową Empik o 
wartości 150 zł otrzymała Alek-
sandra Śliwińska z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Jugowicach, 
miejsce II oraz kartę podarun-
kową Empik o nominale 100 zł 
otrzymała Kinga Karankiewicz z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Jugowi-
cach, a III miejsce wraz z kartą 
podarunkową Empik o wartości 
50 zł otrzymały Maja Kilanow-
ska oraz Emilia Kozanowska z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Jugo-
wicach. Komisja konkursowa 
wyróżniła także prace: Huberta 
Remiszewskiego, Anny Mikul-
skiej i Oliwii Zelek z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Walimiu. 
Fundatorem nagród w konkur-
sie na prezentację multimedial-
ną było Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu.

(MG)

Średniowieczny zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
można już teraz zwiedzać z 
elektronicznym audio prze-
wodnikiem.

- Muzeum zostało wy-
posażone w 24 urządzenia 
(docelowo przygotowanych 
zostanie aż 50), które ob-
sługiwać będą turystów w 
czterech językach: polskim, 
czeskim, niemieckim i angiel-
skim - zapewnia Paweł Brzo-
zowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki w Wali-
miu. – Audioprzewodniki, w 
połączeniu szeregiem tablic 
informacyjnych na terenie 
zamku, stanowić będą pro-
fesjonalne źródło wiedzy dla 
turystów, którzy zwiedzanie 
chcą prowadzić we własnym, 
indywidualnym tempie. W 
dalszym ciągu turyści zdecy-
dować się mogą na zwiedza-
nie wraz z przewodnikami, 
którzy z przyjemnością od-
kryją przed chętnymi sekrety 
warowni. Koszt zwiedzania 
zamku z audioprzewodni-
kiem wynosi 8 złotych do bi-
letu. Wygoda korzystania z 
urządzenia, to możliwość in-
dywidualnego dostosowa-
nia odsłuchiwanej treści do 
własnych preferencji, tempa, 

czy kolejności zwiedzania. Z 
nagrania dowiemy się o hi-
storii, atrakcjach i ciekawych 
sekretach zamku. Z przyjem-
nością zapraszamy zatem do 
odkrywania tajemnic zamku 
Grodno wraz z audioprze-
wodnikiem!

A przed nami kolejne noc-
ne zwiedzanie największej 
atrakcji Gminy Walim, czyli 
zamku Grodno. - Wszystkich 
nieustraszonych zapraszamy 
na nocne zwiedzanie średnio-
wiecznego zamku Grodno w 
Zagórzu Śląskim! Przy blasku 
srebrzystego księżyca pozna-
nacie jego historię i miesz-
kańców. Jeżeli nie straszne 
Wam tonące w ciemności 
kamienne zamczysko oraz 
Biała Dama to zachęcamy do 
skorzystania z naszej oferty. 
Nocne zwiedzanie to rozryw-
ka dla tych naprawdę niezlęk-
nionych! Aktualne terminy: 
30 listopada 2018 r., o godz. 
19:00 oraz 28 grudnia 2018 
r., o godz. 19:00. Uwaga: Wy-
ruszamy z ronda w Zagórzu 
Śląskim przy ul. Głównej! Na 
nocne zwiedzanie obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy mailo-
wo na: biuro@zamekgrodno.
pl, telefonicznie +48 74 845 
33 60 lub kom. +48 723 973 

Zamek Grodno z audioprzewodnikiem

354 bądź osobiście w kasie 
biletowej zamku Grodno. Ze 
względu na trasę nocnego 
zwiedzania uczestnicy pro-
szeni są o zakładanie wy-

godnego, płaskiego obuwia. 
Koniecznie prosimy zabrać ze 
sobą latarki – podkreśla Pa-
weł Brzozowski.

(MG)

Zamek Grodno można zwiedzać z audioprzewodnikiem.
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, 

iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 

30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziem-

skim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal 

dysponuje środkami fi nansowymi przeznaczonymi dla osób bezro-

botnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzą-

cych z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo 

zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) - na te-

renie działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich 

zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów. 

Osoby te skorzystać mogą z dofi nansowania na podjęcie działalno-

ści gospodarczej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instru-

mentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384). Wszelkie aktu-

alności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl 

R E K L A M A

Powoli już zaczynamy 
się przyzwyczajać do scen z 
udziałem ludzi władzy, któ-
ra czyni co w jej mocy, by 
pokazać i wykrzyczeć, jak 
gardzi suwerenem, który na 
nią nie głosował. To na tej 
ekipie spoczywa główna od-
powiedzialność za nieustan-
ne dzielenie społeczeństwa, 
którą to taktykę JK stosuje 
z pełną, zimną premedyta-
cją (np.wtedy, gdy oszka-
lował sędziów, zarzucając 
im nienawiść do swojego 
kraju) i na niej z wyracho-
waniem, ale i z zaskorupia-
łymi kompleksami, buduje 
wizję „swojego” państwa, 
scentralizowanego do bólu, 
zależnego w każdej sprawie 
(także w prawodawstwie) 
od widzimisię prezesa. Lu-
dzie z politycznej czołówki, 
lżący za przykładem JK pu-
blicznie obywateli swojego 
narodu o innych przekona-
niach i poglądach (komu-

Andrzej
Basiński

Lżenie suwerena
niści, złodzieje, drugi sort, 
zdradzieckie mordy, kana-
lie), to ponura polska spe-
cy�ka ostatnich lat, polskie 
nieszczęście, horrendum 
stworzone przez osoby, 
mające za nic powagę swo-
jego urzędu i zwykłą przy-
zwoitość, o której często 
wspominał prof. Władysław 
Bartoszewski. Być może, 
dopiero historia rozliczy 
dzisiejszych dewastatorów 
państwa.

Zdumiewa neo�cka 
gorliwość Mateusza Mo-
rawieckiego, który stał się 
wzorcowym przykładem 
człowieka z zewnątrz spo-
łecznej zbiorowości, pra-
gnącego - po wejściu w jej 
kręgi - zdobyć za wszelką 
cenę łaskę nowego szefa 
i jego współplemieńców. 
Z przykrością ale i niesma-
kiem stwierdzam, że czło-
wiek zwany premierem, 
czyni na tej drodze syste-
matyczne postępy. Pozba-
wiony talentów krasomów-
czych, brnie w śmieszność, 
z konsekwencją godną 
lepszej sprawy posługując 
się kolejnymi kłamstwa-
mi i oszczerstwami, które 
wygłasza bezwstydnie, 

by zasłużyć na bezmyślne 
oklaski niezbyt lotnego i 
zorientowanego w sednie 
sprawy ludu ogłupionego 
propagandą Jacka Kurskie-
go. Kłamstwa (wspomina-
łem o nosie Pinokia, który 
powinien stanowić logo 
formacji, do której należy 
Morawiecki) przychodzą 
temu człowiekowi ze szcze-
gólną łatwością. I tak, były 
doradca Donalda Tuska, 
były bankier obrosły w mi-
liony i członek poprzedniej 
elity, przeistoczył się w nie-
odpowiedzialnego krzyka-
cza zwalczającego te elity, 
mającego za nic historycz-
ne fakty (a to historyk z wy-
kształcenia…) i wymazują-
cy je w imię służalczej chęci 
przypodobania się nowym 
mocodawcom. Niedawno 
dowiedzieliśmy się, że sam 
negocjował przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, 
a za rządów PO i PSL nie 
budowano dróg i mostów, 
za co został przez sąd o�-
cjalnie uznany za kłamcę... 
Potem skłamał po raz drugi 
(co stwierdził sąd), obra-
żając władze Krakowa rze-
komymi zaniedbaniami w 
zwalczaniu smogu, podczas 

gdy była stolica Polski na-
leży w tej mierze do miast 
szczególnie aktywnych. Za-
łamać ręce na te brednie, to 
mało, ale cóż można zrobić 
poza pukaniem się w czoło? 
To słowa człowieka usiłują-
cego być premierem. Co za 
wstyd...

Podczas wiecowych 
okrzyków Morawieckiego, 
dominuje zaimek ONI. Ci 
wredni, paskudni ONI spoza 
jego formacji, winni  wydu-
manych grzechów i przeróż-
nych godnych potępienia 
świństw. ONI to, ONI tamto, 
ONI, ONI, ONI!!! Tak mówi 
osoba zobowiązana do tro-
ski o WSZYSTKICH obywa-
teli oraz o ich JEDNOŚĆ. A 
tymczasem poniża opozycję 
na każdym kroku.

Zwykle wtóruje mu A. 
Duda, który przekroczył już 
co najmniej kilka nieprze-
kraczalnych czerwonych 
linii i brnie dalej w skanda-
licznych wystąpieniach. Być 
może, doszedł do wniosku, 
że zapędził się już w łama-
niu konstytucji tak daleko, 
że kolejne prawne ekscesy 
niczym nowym już mu nie 
grożą. Nie przystoi, by ktoś 
uważający się za prezy-
denta (powtarzam: nie dla 
mnie) pohukiwał jak wie-
cownik, delektował się wła-
snym głosem i przyjmował 
pocieszne pozy (to charak-
terystyczne podnoszenie 
podbródka, to zaciskanie 
ust...) rozgrzewając swo-
je emocje w trakcie, pożal 
się Boże, przemówień. Ten 
człowiek do dziś trwa w eu-
forii, że został wybrany na 
najwyższy urząd, a krzyki 
tylko podkreślają jego ma-
łość. A może, widząc i sły-
sząc reakcje obywateli, w 
tym młodzieży, także za gra-
nicą (na dodatek żałośnie 
popiera męża „pierwsza 
dama”, dyrygująca okrzy-
kami „konstytucja” na no-
wojorskiej ulicy...), co może 
być dla niego szczególnie 
dotkliwe, chce zakrzyczeć 
swoje sumienie? Do historii 
politycznych kompromita-
cji przejdzie wywód Dudy, 
w obecności wyraźnie za-
żenowanego prezydenta 
Niemiec Franka-Waltera 
Steinmeiera, na temat ener-
gooszczędnych żarówek i 
roli w ich wprowadzaniu 
Unii Europejskiej... Czy mu-
simy się ciągle wstydzić 
za (teoretycznie) pierwszą 
osobę w państwie? Co naj-
mniej pół Polski miało ucie-
chę obserwując, jak A.Duda 
stojąc zgięty podpisuje do-
kument w narożniku biurka 

prezydenta Trumpa, który 
siedział przy nim rozparty 
w fotelu. Swojej małości 
po raz kolejny dowiódł w 
czasie obchodów rocznico-
wych 11 listopada 2018 r., 
pomijając Donalda Tuska 
podczas powitania gości, 
którego poza tym usado-
wiono na głębokich tyłach 
trybuny. Kolejny dowód 
kompleksu zżerającego 
trzewia obecnej władzy. 
Prymitywny afront wobec 
Polaka, obecnie najwyżej 
usytuowanego w europej-
skiej politycznej hierarchii, 
który mógł w tym samym 
czasie przebywać w Pary-
żu i być tam honorowa-
nym odpowiednio do jego 
funkcji, a wybrał Warsza-
wę. Zabrakło elementarnej 
przyzwoitości. No i po co 
te apele A.Dudy o narodo-
wą jedność? Podczas war-
szawskich centralnych uro-
czystości znowu krzyczał, 
krzyczał, krzyczał. Staje się 
to już trudne do zniesienia 
dla normalnych obserwa-
torów... Może coś niepo-
kojącego dzieje się z jego 
organem słuchu?

Prawdopodobnie pod-
czas oczerniania przez nie-
go sędziów, dają o sobie 
znać kompleksy i wypierane 
ze świadomości druzgocące 
opinie najwyższych prawni-
czych autorytetów, związa-
ne z Dudową interpretacją 
prawa i sprawiedliwości. 
Jakże fałszywie brzmią jego 
słowa o postkomunistach w 
zestawieniu ze skandalicz-
nym i kuriozalnym faktem 
udziału Piotrowicza, proku-
ratora stanu wojennego, w 
tworzeniu prawa kaleczą-
cego konstytucję. Ale na 
dwuznaczną wymowę tej 

osoby władza, która stosuje 
różne miary w zależności od 
sytuacji, jest konsekwentnie 
ślepa, podobnie jak na sę-
dziego Kryże, przyjętego do 
pisowskiego grona, a wsa-
dzającego kiedyś do więzie-
nia za poglądy polityczne... 
Oto podręcznikowe przy-
kłady hipokryzji obecnie 
rządzących.

Przypomnę jeszcze słowa 
A. Dudy o bezkrwawej pol-
skiej rewolucji 1989 roku, 
której konsekwencją były ja-
kieś bliżej nie nazwane cho-
roby. Zabrzmiały tak, jakby 
na polskiej rzeczywistości 
zaważył brak krwi... Czyżby 
chodziło o zbrojne starcie 
opozycji z wojskiem, milicją 
i wieloma tysiącami żołnie-
rzy stacjonującej w naszych 
granicach Armii Radziec-
kiej? Zabrakło szubienic? To 
po prostu straszne. Kolejne 
horrendum. Obywatele za-
pamiętają...

Na koniec re�eksja Marci-
na Mellera w „Newsweeku”:

„Dawałem szansę nowej 
władzy, licząc, że wyciągnę-
ła wnioski po ekscesach lat 
2005-2007. Jak się okazało 
– owszem – wyciągnęła. Ale 
takie, że tym razem przeciw-
nika na ziemię i but na gar-
dło. Amok zemsty, szczucia 
i odreagowywania frustracji 
za urojone krzywdy osią-
gnął tak niezwykłe poziomy 
surrealizmu i obrzydliwości, 
że wyciągnął z domów na 
wybory ludzi, którzy nor-
malnie nie głosują”.

Suwerenem nie można 
pomiatać. To ważna nauka 
dla tych ze świecznika, cze-
go dowiodła frekwencja 
przy urnach podczas wybo-
rów samorządowych. Czy 
potra�ą z niej skorzystać?
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R E K L A M A

Wygrali w Siedlcach
W X kolejce I ligi koszykarzy 
SKK Siedlce uległ Górnikowi 
Trans.eu Wałbrzych 81:95 
(10:27, 21:26, 21:23, 29:19). 
Punkty dla Górnika zdobywali: 
Niedźwiedzki 27, Ratajczak 20, 
Der 14, Kruszczyński 8, Wróbel 
8, Spała 7, Krzywdziński 6, Dur-
ski 5, Glapiński 0, Jeziorowski 
0. W XI kolejce zespół trenera 
Marcina Radomskiego będzie 
podejmował KS Księżak Syntex 
Łowicz. Mecz zostanie roze-
grany w sobotę, 24 listopada o 
godz. 19.00 w hali Aqua-Zdroju.

(RED)

Walkower z Piastem
Nie doszedł do skutku mecz 
ostatniej kolejki rundy je-
siennej grupy wschodniej IV 
ligi piłki nożnej Piast Nowa 
Ruda - Górnik Wałbrzych, 
który miał zostać rozegrany 17 
listopada. Gospodarze zrezy-
gnowali z organizacji meczu 
i Górnik dostał punkty wal-
kowerem (3:0). W ostatnim w 
tym roku meczu ligowym, w I 
kolejce rundy rewanżowej, wał-
brzyszanie zagrają 24 listopada 
o godz. 13.00 w Ząbkowicach 
Śląskich z Orłem. W Wałbrzychu 
Górnik pokonał Orła 3:1.

(RED)

Lepsi od Juve
W meczu VIII kolejki II ligi 
siatkarzy Juve Wakmet Głu-
chołazy przegrał z MKS Aqu-
a-Zdrój Wałbrzych 0:3 (20:25, 
18:25, 23:25). MKS Aqua-Zdrój 
zagrał w składzie: Szablewski, 
Bocianowski, Gawryś, Kącki, 
Nowak, Szczygielski, Szydłow-
ski (libero) oraz Kulik, Grad, Ol-
szewski, Praca (libero). Następ-
ny mecz w ramach IX kolejki II 
ligi MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 
rozegra w sobotę, 24 listopada 
w Miliczu z MUKS Ziemia Milic-
ka.

(RED)

Chełmiec liderem
W IV kolejce Piko Sport Dol-
nośląsko-Lubuskiej III Ligi Ko-
biet siatkarki Chełmca Wodo-
ciągi Wałbrzych pokonały KS 
Milicz 3:0 (25:20, 25:22, 25:15). 
Chełmiec Wodociągi zagrał w 
składzie: Druciak, Nowak, Judy-
ta Rzeczycka, Julia Rzeczycka, 
Małodobra, Gezella, E. Pawel-
ska (libero) oraz Mróz, P. Groń, 
I. Groń. Podopieczne trenera 
Marka Olczyka awansowały na 
I miejsce w tabeli rozgrywek III 
ligi. 24 listopada o godz. 17.00 
wałbrzyszanki zagrają w  Nowej 
Soli z miejscowym UKS Ares.

(RED)

UKS SMS Łódź nadal 
wymarzonym rywalem 
dla AZS PWSZ Wałbrzych 
– podopieczne trenera Ka-
mila Jasińskiego rozegrały 
ósmy mecz przeciwko tej 
drużynie i odniosły siód-
me zwycięstwo pokonując 
piąty zespół ekstraligi 1:0.

– Wygrana nie przyszła 
jednak wałbrzyszankom 
łatwo, a gospodynie udo-
wodniły, że nieprzypadko-
wo zajmują jedno z czoło-
wych miejsce w tabeli. W 
pierwszej połowie lepszym 
zespołem były łodzianki, 
które stworzyły sobie kilka 
sytuacji do zdobycia gola, 
jednak nie były na tyle sku-
teczne, żeby pokonać do-
brze dysponowaną tego 
dnia Jagodę Sapor. Wał-
brzyszanki najlepszą okazję 
miały po akcji Oliwii Rapac-
kiej, która złamała akcję do 
środka i tra�ła w poprzecz-
kę. Do przerwy było 0:0, a 
po zmianie stron drużyna 
gości zaczęła przejmować 
inicjatywę i to AZS PWSZ 
był bliższy zdobycia gola 
– trzykrotnie przed szansą 
stawała Klaudia Fabová i za 
każdym razem brakowało 
skutecznego wykończenia, 

Wygrana last minute

a Małgorzata Mesjasz tra-
�ła do siatki, jednak sędzia 
odgwizdała faul i ciągle 
utrzymywał się wynik bez-
bramkowy. Gdy wydawało 
się, że spotkanie zakończy 
się podziałem punktów, w 
89’ po dośrodkowaniu z 
rzutu rożnego w zamiesza-
niu najwięcej przytomności 
wykazała Klaudia Fabová i z 
bliska wpakowała piłkę do 

bramki. Jak się później oka-
zało, był to zwycięski gol i 
ostatecznie po emocjonują-
cym meczu AZS PWSZ Wał-
brzych wywiózł z trudnego 
terenu 3 punkty – relacjonu-
je Tomasz Stasiński z PWSZ.

Wałbrzyszanki nadal 
zajmują w tabeli czwarte 
miejsce, a w ostatniej kolej-
ce przed przerwą zimową 
zagrają w sobotę o godzinie 

11.00 na stadionie przy ulicy 
Ratuszowej z GKS Katowice.

(RED)

UKS SMS Łódź 
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:1 (0:0)
Bramka: Klaudia Fabova (89)
AZS PWSZ: Sapor, Mesjasz, Fabová (90+2 
Rozmus), Kędzierska, Dereń, Miłek, 
Rapacka (90+4 Kuciewicz), Ostrowska, 
Zawadzka, Szewczuk, Zając (83 Głąb).

AZS PWSZ ostatni mecz ligowy w tym roku rozegra w sobotę o godzinie 11.00 na stadionie przy ulicy 
Ratuszowej w Wałbrzychu z GKS Katowice.
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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 Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

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

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

R E K L A M A

Od września szkolimy 
na samochodzie 
z automatyczną 
skrzynią biegów!

Nowe kursy:
5.12 Wałbrzych • 6.12 Głuszyca

Tel. 602 190 848

R E K L A M A

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, SILESIA
EKOGROSZEK

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

Lepsi od lidera
Bronisław Łazanowski 

nic sobie nie robi z upływu 
czasu, imponując kondycją, 
która umożliwia mu poko-
nywanie rowerem ogrom-
nych dystansów. 65-letni 
mieszkaniec Głuszycy prze-
jechał dotychczas w 9 ultra-
maratonach 9250 km!

Każdą z imprez należy 
przejechać jednorazowo, bez 
podziału na osobne odcinki. 
Warto to sobie uzmysłowić 
w zestawieniu z faktem, że 
zwykle 7-etapowy Tour de 
Pologne liczy ok. 1200 km... 
Wyjątkowy sprawdzian �zycz-
nej kondycji i siły woli. A na-
leży dodać, że po wypadkach, 
którym uległ na szosie, nosi w 
lewej nodze 30-centymetro-
wy tytanowy pręt, a 3 śruby 
wzmacniają 2 jego kręgi szyj-
ne.

Jego pierwszym tegorocz-
nym wyścigiem, był Piękny 
Zachód ze startem i metą 
w Świebodzinie. Na liczącej 
1040 km trasie przejeżdżał 
m.in. przez Międzyrzecz, 
Trzebnicę, Oławę, Złoty Stok, 
Międzylesie, Kudowę-Zdrój, 
Głuszycę, Karpacz, Świera-
dów-Zdrój, Lubań i Krosno 
Odrzańskie. Rywalizację po-
traktował jako trening przed 
wyścigiem Bałtyk-Bieszczady 
Tour, ale mimo że nie wkładał 
w nią wszystkich sił i w sumie 
zaliczył 15 godz. postojów, 
uplasował się na 5. miejscu w 
czasie 55 godz. 22 min. 39 sek. 
Zwyciężył Kosma Szafrański z 
rezultatem 45:22.

Do zmagań na trasie 11. 
edycji renomowanego Ultra-
maratonu Bałtyk-Bieszczady 
Tour 2018 Non Stop, ze star-

Ponad 9 tys. km w 9 wyścigach

tem z promu w Świnoujściu 
i metą w Ustrzykach Gór-
nych, na której jednorazowo 
należało pokonać 1008 km, 
przystępował z bolącym ścię-
gnem podkolanowym prawej 
nogi. Nie tylko ta dolegliwość 
utrudniała mu w znacznej 
części samotną jazdę. Chociaż 
ostatnie lato było rekordowe 

jeśli chodzi o ilość dni z wyso-
kimi temperaturami, na wy-
ścigu nie obyło się, już trady-
cyjnie, bez opadów deszczu, 
które towarzyszyły stawce 
przez kilkaset kilometrów aż 
do mety, a w nocy dokuczał 
chłód. Poza tym nieco zmie-
niona w tym roku trasa, usia-
na była różnymi naturalnymi 

przeszkodami, np. gruzem i 
dziurami (m.in. w rejonie Sta-
rachowic), które wielu zawod-
ników przypłaciło defektami 
maszyn i przebitymi dętka-
mi. W Bieszczadach należało, 
zwłaszcza na zjazdach, zacho-
wać szczególną czujność, by 
nie wpaść na przebiegające 
drogę sarny.

- W głowie dominowała 
myśl: ukończyć wyścig i otrzy-
mać strój z tęczowymi paska-
mi, które w kolarstwie kojarzą 
się nie tylko z mistrzostwem 
świata, bo w tym wyścigu 
dekoruje się nią tych, którzy 
przejechali go sześciokrotnie 
– wspomina Bronisław Łaza-
nowski.

Meldunki na punktach 
kontrolnych, ciepłe posiłki, 
suszenie mokrego kostiumu, 
zajęło mu ponad 7,5 godz. 
W Rawie Mazowieckiej stracił 
18 min. z powodu błądzenia, 
były też inne przeciwności na-
tury technicznej. Ale w końcu 
wykonał zadanie i w klasy�ka-
cji generalnej zajął 30. miejsce 
(wystartowało 346 kolarzy), a 
w open był 12. na 214 uczest-
ników z czasem 44:54.17, 
podczas gdy triumfator, Bog-
dan Adamczyk z bieszczadz-
kiego Lubenia, miał rezultat 
34:53.00. Rekord życiowy Ła-
zanowskiego, to 40:40, łatwy 
do zapamiętania.

 - Mam kolejną satysfakcję 
z pokonania długiej trasy i 
wielu rywali oraz swoich sła-
bości, a Zakładowi Turystycz-
nemu Osówka w Głuszycy 
dziękuję za �nansowe wspar-
cie - zakończył Bronisław Ła-
zanowski.

Andrzej Basiński

W kolekcji Bronisław Łazanowskiego znalazły się kolejne koszulki 
i medale.

Koszykarze MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój wygra-
li w III lidze z niepokonanym 
dotąd WKK Wrocław 88:80.

Zespół z Wrocławia po kil-
ku minutach prowadził 21:5, 
ale w II kwarcie mecz się wy-
równał, a w szeregach MKS-u 
wyróżniał się w tej części gry 
debiutujący Jakub Kołodziej, 
znany z występów w KK Wał-
brzych. Tę odsłonę wygrali 
gospodarze 24:21, a w 25 min 
wyszli na prowadzenie 51:50, 

powiększając je nawet do 5 
punktów. W ostatniej odsłonie 
górę wzięło doświadczenie za-
wodników MKS-u, którzy wy-
grali 88:80. 24 listopada cieka-
wie zapowiada się spotkanie, 
w którym MKS Mazbud będzie 
podejmował trzeci w tabeli KS 
Hes Basketball z Wrocławia.

(PD)

MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój 
– WKK Wrocław 88:80 (11:21; 24:21; 
25:17; 28:21).
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Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z 
RYNKU PIERWOTNEGO NA DOL-
NYM ŚLĄSKU !!!

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

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2 
2pok z balkonem 1 piętro, cena 
105tys Tel do kontaktu 535-416-
014 oferta dostępna na www.
panorama.net pod numer PAN- 
MS-994

WAŁBRZYCH BIAŁY KAMIEŃ   1 
pokój  31m2  1pietro cena 
45.000,- zł  do wprowadzenia. 
tel.  do kontaktu 792-549-757 
oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-705

SZCZAWNO ZDRÓJ  90M2 3 po-
koje, 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 Lokal użytkowy z 
witryną  50m2  w atrakcyjnej 
lokalizacji  tel.  do kontaktu 
535-416-014 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-LS - 967

WAŁBRZYCH Podgórze  2pok  
63m2 2 piętro  Cena 53.900,- zł. 

Tel do kontaktu 535-416-014  
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS- 73 

WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA, 
3 pokoje, 54m2, 1 piętro,   Cena 
149 000 zł. tel.  do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-992

BOGUSZÓW-GORCE 35m2  
1pokój , pierwsze piętro, 40.000 
zł,  tel.  do kontaktu 792-549-
757 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-895

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

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

MS- 3652 Biały Kamień ul. Bukie-
towa, ogrzewanie miejskie, 26,50 
m2, do wprowadzenia, cena 69 
tys. Tel. 883 334 486

MS – 3660 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 37m2, 1 piętro w 4-piętro-
wym budynku, cena 105 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 3649 Biały Kamień, 3 pokoje 
60m2, 1 piętro, cena 139 tys. Tel. 
883 334 486

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 indy-
widualne – 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

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

MOTORYZACJA

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

INNE

Atrakcyjna pożyczka bez BIK. Wstępna 
wery�kacja przez telefon. Kontakt 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

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

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 garaż na ulicy Odlewni-
czej, tel 883 332 727

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GORA ul. Mieszka I -go, 1 pietro, 4 
pokoje, jasna kuchnia, 2 balkony, 
cena 185 000 tel 883 334 836 

RENOMAHOME - Szczawno- 
Zdrój, kolo deptaka, 58 m2, 3 
pokoje, co gaz cena 129 000 tel 
883 334 836

RENOMAHOME - Piaskowa 
GÓRA, 58 m2, 4 pokoje,, 1 piętro 
cena 155 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - NOWE MIASTO 
ul. Nałęczowska, 41 m2, parter, 
2 pokoje, co gaz, po remoncie, 
cena 120 000 tel. 883 334 836

RENOMAHOME - Rusinowa ul. 
Osiedle Górnicze, 1 pokój, parter, 

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!

MS - 3643 Piaskowa Góra po ka-
pitalnym remoncie, 2 pok. 42m2, 
cena 162 tys. Tel. 883 334 481

MS – 3642 Podzamcze, 3 pokoje 
po kapitalnym remoncie, 1 pię-
tro, cena 205 tys. Tel. 883 334 481

MS-3612 Piaskowa Góra 41,50 
m2, 6 piętro w 10- piętrowcu, 
cena 129 tys. Tel. 793 111 130

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

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

MS-3667 Piaskowa Góra, 40m2, 2 
pokoje, 2 piętro w 4-piętrowym 
bloku, 127 tys. Tel.883 334 481

MS- 3666 Piaskowa Góra, 41m2, 
2 pokoje, wysoki parter, do re-
montu, 98 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-3489 Boguszów Gorce, cicha 
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje, 
53m2, 1 piętro, cena 83 tys. Tel. 
883 334 481

DS – 3628 Dom Piaskowa Góra, 
180 m2, działka 300m2, cena 485 
tys. Tel. 883 334 481

MS- 3663 Biały Kamień, kawaler-
ka do wprowadzenia, wyposażo-
na, 77 tys. Tel. 883 334 486

MS- 3635 Szczawno Zdrój, 32m2, 
2 piętro, cena 99 tys. Tel. 883 
334 481

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

po remoncie cena 79 000 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 - 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 – Boguszów, 2 
pokoje, balkon, 48 m2, cena 65 
000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje 
z co gaz, cena 60 000 tel 883 
334 836

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, 
oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) 
i na stronie Urzędu Gminy Walim – (www.
walim.pl: menu Dla inwestora – Przetargi 
i ogłoszenia) zostały wywieszone na okres 
od 22.11.2018 r. do 14.12.2018 r. wykazy 
nr 14/2018 i 15/2018 z dnia 22.11.2018 r. 
nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do dzierżawy/najmu.

Sprzedam samochód 
Renault Kangoo 1,5 Dci, 

5-osobowy z homologacją ciężarową. Rok produkcji: 2005. 
Wyposażenie: 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 

fabryczne radio, centralny zamek, halogeny, 2 komplety opon. 
Stan dobry. Cena: 5000 zł. Wystawiam fakturę VAT. 

Tel. 791 87 34 77

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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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BON –NOWA CENA! OKOLICE 
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY 
DOM do zamieszkania wolnosto-
jący , piętrowy w pięknej okolicy, 
107m2, 5 pokoi , zagospoda-
rowana działka o pow : 4 272, 
000m2 Cena: 420 000 zł,   ( nr: 
2461)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON- OKOLICE CZARNEGO 
BORU,  okazyjny, niezwykły dom,  
Pow. 51 m2, działka 629 m2, 2 
pokoje, 149 000 zł (nr: 2512) , (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

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 06

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ Oferta 
tylko w naszym biurze!-dom wol-
nostojący, piętrowy 180m2(część 
willowa miasta), 6 pokoi,2 
łazienki, ogrzewanie gazowe i 
węglowe, garaż w bryle budyn-
ku, ogród zagospodarowany ze 
szklarnią, pow.860 m2. Cena:439 
000zł (nr:2515) -(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

OKAZJA! OBNIŻKA CENY!

Na sprzedaż lokal użytkowy w 
Walimiu o powierzchni 47,7 m2. 
Cena: 19 000zł (nr:2426)

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie do własnej aranżacji, 
52 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 2 
piętro,  Cena: 95 000 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 –OKAZJA! KUŹNICE- 2 
pokoje,łazienka z WC,niski 
czynsz, pow.55m2 Cena:49 000zł 
(nr:2065)  - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – GAJ, Dom w zabudowie 
„bliźniaczej” 95m2, 4 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, do wpro-
wadzenia, garaż wolnostojący, 
zagospodarowana działka. Cena: 
357 000zł (nr:2516)  - (74) 843 33 
33,  (74) 666 66 06

BON –SOBIĘCIN, mieszkanie 
na wynajem po remoncie,  45 
m2, 2 piętro,kuchnia ,łazienka   
ogrzewanie gazowe  cena: 850 
zł  (nr: 1988) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-
kowy (była apteka),  pow.120m2, 
dwupoziomowy. Cena wynajmu: 
2500 zł:sprzedaż: 190 000 zł 
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON –Oferta tylko w naszym 
biurze! SZCZAWIENKO, dom 
wolnostojący, 110m2, działka 
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka do modernizacji. Cena: 
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – Stary Zdrój, Polecamy 
na wynajem atrakcyjne lokale 
biurowe o powierzchniach: 
20-40 m2 w odrestaurowanym, 
niezwykle reprezentacyjnym 
zabytkowym obiekcie, Cena: 45 
zł m2 (nr: 2491) - (74) 666 66 06,  
(74) 843 33 33

BON – Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZ-
KANIE W STANIE DEWELOPER-
SKIM, 50 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

BON –PIASKOWA GÓRA , lokal 
użytkowy w ścisłym centrum 
handlowym o powierzchni 32 
m2, witryna, zaplecze, dobrze 
utrzymany. Cena wynajmu: 790 
zł:sprzedaż: 79 000 zł  (nr: 2520)  
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – GŁUSZYCA , malowniczo 
położony dom wolnostojący do 

miejskie, dobry stan, kuchnia w 
zabudowie, cena 192.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODGÓRZE, ul. 
SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje + gar-
deroba, 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 poko-
je, 83m2, parter w 10, dobry stan 
techniczny, cena 215.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 3 
pokoje, 72m2, 4 piętro w 4, po 
kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, cena 259.000zł, 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, 80m2, 2 piętro, C.O. 
gazowe, balkon, WYSOKI STAN-

DARD cena 359.000zł, 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 – SADY GÓRNE, DOM, 4 
pokoje, 160m2, 2000m2 działki, 
po remoncie, cena 465.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚWIEBODZICE – CIER-
NIE, NIERUCHOMOŚĆ 414m2, 
na każdą działalność lub pod 
mieszkania, ogrzewanie gazowe, 
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 

R E K L A M A

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 działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyj-
ny teren o powierzchni 3544m²  
cena 166 tys.zł

Sprzedam zabytkowy dom o 
przeznaczeniu usługowo- miesz-
kalnym w Walimiu. 220 m2, 
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy, 3 pokoje. Pierwsze piętro do 
remontu 109,70 m2. Cena 99 
tys. zł

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Głuszycy o pow. 71,58m2. 
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena 
100 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie 46 m2, 
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy 
Cena 60 tys. zł.  

Sprzedam mieszkanie Głuszyca 
ul. Ogrodowa,  kawalerka, 27m2. 
Cena 49 tys. zł

Sprzedam kawalerkę w Głuszycy, 
ul. Dolna o pow. 22 m2. Cena 35 
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.
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wykończenia, 190 m2, 4 pokoje, 
działka 3100m2, ogrzewanie 
piecem z podajnikiem. CENA: 249 
000 zł . Na sprzedaż także nie-
opodal DZIAŁKI ROLNE 1 HA PO 
30 ARÓW 20 ZŁ ZA M2  (nr: 2484)  
(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 przedpo-
kojem z ogrzewaniem gazowym 
CENA: 139 000 zł (nr: 2417)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe 
domy w zabudowie szerego-
wej o pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 
łazienki, kuchnia, garaż w bryle 
budynku, balkon, ogród CENA: 
320 000 zł ( nr: 1593) (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój- Luksu-
sowe mieszkanie o pow. 148m2 
(możliwość podziału na 2 miesz-
kania) Cena: 450 000zł (nr:2487)  
(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

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- STARY ZDRÓJ ul. Bar-
dowskiego, 2 pokoje,  50m2, c.o. 
gaz, po remoncie, 134.000ZŁ, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Grabowskiej, 3 POKOJE, jasna 
kuchnia, 63m2, 1 piętro w 3, c.o. 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77
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