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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

DODATEK SPECJALNY
NA STR. 5-12

KIERUNEK MAJÓWKA,
KIERUNEK WAKACJE

.PL

Biegające Anioły Hospicjum
Grupa biegowa Wawrzynteam z Oleśnicy, Fitklub24
Wałbrzych oraz Piotr Kowzan
zainicjowali akcję „Biegające
Anioły Hospicjum”. 12 osób
przebiegnie w formie sztafety dystans 500 km w czasie
50 godz., a celem jest zebranie 50 000 zł na rzecz wałbrzyskiego hospicjum.
- Celem akcji jest zebranie
środków finansowych na rzecz
osób objętych pomocą wałbrzyskiego hospicjum. Środków nie tylko na stacjonarną
opiekę nad nieuleczalnie chorymi, ale również na uśmierzanie ich bólu, niezbędne leki,
wsparcie fizyczne, psychologiczne i duchowe dla chorych i

ich rodzin – podkreślają inicjatorzy wydarzenia.
Planowany termin startu:
24.05.2019 r. o godz. 9.00 ze
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia. Trasa (24.05.201926.05.2019): Wałbrzych: Stara
Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki - Kołobrzeg: Latarnia Morska
została podzielona na etapy:
Wałbrzych – Strzegom, Strzegom - Lubin (czas dotarcia do
Lubina ok. 17.00 – 17.30), Lubin
– Wolsztyn, Wolsztyn – Gorzów
Wielkopolski (czas dotarcia
do Gorzowa - 25 maja godz.
17:00), Gorzów Wielkopolski
– Kołobrzeg, latarnia morska
(czas dotarcia do Kołobrzegu
26 maja, ok. godz. 12:00).

- 10-12 osobowa sztafeta wyruszy ze Starej Kopalni.
Będzie można uczestniczyć
we wspólnym biegu wyprowadzającym sztafetę ze Starej
Kopalni na rogatki miasta. W
tym czasie będą odbywać się
Dni Wałbrzycha. Na trasę 500
kilometrów biegacze dają sobie 50 godzin. Zmiany będą co
10 kilometrów, w drodze będą
eskortować ich dwa rowery i
minimum dwa auta. Nie będą
robić żadnych przerw. Przewidziane są 2 busy na ok. 20
osób – biegacze, 2 pielęgniarki,
1 fizjoterapeuta. Będzie również kilku wolontariuszy, którzy
będą kwestować po drodze
w kilku miastach i na mecie w

Kołobrzegu – dodają organizatorzy.
Sposoby zbierania funduszy: zbiórka internetowa na
portalu zrzutka.pl, kwestowanie podczas Dni Wałbrzycha,
na trasie biegu i podczas imprez poprzedzających bieg.
Do każdego przebiegniętego
10 km dystansu organizatorzy
szukają darczyńców, którzy w
zamian za reklamę na koszulce osoby biegnącej dane 10
km oraz reklamę w mediach
społecznościowych, wesprą finansowo akcję. Całość przekazanych przez darczyńców środków zasili konto wałbrzyskiego
hospicjum.
(RED)
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SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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Ekspert radzi:

Jak dobrze przygotować swoje CV?
Życiorys zawodowy, inaczej zwany CV, od łac. Curriculum Vitae (bieg życia),
jest podstawowym narzędziem w procesie poszukiwania pracy, promującym i
reprezentującym osobę.
Dokumenty aplikacyjne, to
pierwsza szansa na zaprezentowanie się potencjalnemu
pracodawcy. Warto zadbać,
by były jak najlepszą wizytówką, która skłoni czytającego
do dalszych rozmów.
Podstawową zaletą CV jest
jego standardowość, tzn. we
wszystkich życiorysach powinny się pojawić określone
dane:
- dane personalne (imię i
nazwisko),

- dane kontaktowe (adres
zamieszkania,
telefony
kontaktowe, e-mail),
- doświadczenie zawodowe
- rozpoczynając od ostatniego miejsca pracy (nazwa firmy, zajmowane stanowisko,
kilka słów na temat podstawowych obowiązków),
- wykształcenie
(nazwa
ukończonej szkoły czy
uczelni, rok ukończenia,
uzyskane tytuły, zawód),
- informacje o innych kwalifikacjach
merytorycznych (np. ukończonych
kursach, szkoleniach, np.
prawo jazdy, uprawnienia
elektryczne),
- umiejętności dodatkowe
(np. znajomość języków

obcych, poziom zaawansowania),
- umiejętność obsługi komputera (programy, poziom
zaawansowania),
- zainteresowania.
Powszechnie przyjmuje
się, że CV nie powinno przekraczać 1-2 stron formatu A4
i bezwzględnie powinno być
napisane na komputerze –
krótkie, konkretne.
Forma CV powinna być
czytelna i przejrzysta, czcionka prosta, niewymyślna. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne oraz stylistyczne.
Ważne informacje (np. dane
osobowe lub kontakt) można
podkreślić, używając (ale rozsądnie) różnych wyróżników

tekstu - pogrubień, kursywy
etc. Podawanie nieprawdziwych informacji jest bezcelowe i nieuczciwe, gdyż każda
taka informacja będzie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Curriculum vitae powinno
bezwzględnie być podpisane
oraz zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swo-

bodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. RODO oraz Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnej po-

mocy w zakresie tworzenia
dokumentów aplikacyjnych
– szczegóły na temat usługi dostępne są u doradców
zawodowych Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu
(pokój nr 23 – stanowisko 10,
11, 12).
(AM)
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Wyczyść ﬁltr DPF, nie wycinaj!
- Wycięcie filtra DPF z samochodu szkodzi środowisku, jest nielegalne i – w razie kontroli – bardzo kosztowne.
A nasza firma oferuje czyszczenie filtrów DPF, FAP, SCR i katalizatorów wszystkich marek samochodów – mówi
Bartłomiej Madziara, mistrz Polski w wyścigach samochodowych, którego firma zajmuje się profesjonalnym
czyszczeniem samochodowych filtrów cząstek stałych i katalizatorów.
Często właściciele samochodów z filtrami cząstek stałych
decydują się na usunięcie
tych elementów. W polskim
parlamencie trwają prace
nad zaostrzeniem przepisów
dotyczących usuwania takich filtrów z samochodów.
Według propozycji, karani
mają być kierowcy takich samochodów oraz warsztaty
dokonujące takich operacji.
A kary finansowe mają sięgać kilku tysięcy złotych. Do
tego już teraz trzeba się liczyć z mandatem, zabraniem
dowodu rejestracyjnego i koniecznością zamontowania
nowego filtra. Poza tym, jadąc za granicę samochodem
bez filtra DPF narażamy się
na podobne konsekwencje,
z tym że w krajach Unii Europejskiej kary idą w tysiące
euro. Co należy zrobić, gdy
pojawiają się problemy z takim filtrem?
Bartłomiej Madziara: - Najlepiej odwiedzić naszą stronę
mechanikdpf.pl – tam znajdują się informacje o tym,
jak nasza firma rozwiązuje
takie problemy. Czyścimy filtry DPF, FAP, SCR i katalizatory wszystkich marek samochodów, ale: nie rozcinamy,
nie wycinamy, nie wypalamy! Stosowany przez naszą
firmę proces regeneracji

DPF nie wymaga żadnych
modyfikacji filtrów, żadnego
rozcinania ani spawania, ponieważ cały proces odbywa
się w obiegu zamkniętym z
układem filtracji, co jest bezpieczne dla środowiska naturalnego i nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery.
Jaka jest gwarancja, że ten
proces jest skuteczny?
- Funkcja czyszczenia to nie
wszystko. Podczas procesu sprawdzane są wartości przeciwciśnienia spalin
przed oraz po regeneracji i
sporządzany jest protokół z
takiego badania. Po różnicy
ciśnień widać jak skuteczna
jest regeneracja, na co wystawiamy pisemną gwarancję na 12 miesięcy!
Co daje oferowane przez
Was czyszczenie filtrów?
- Wykonując nasze usługi
korzystamy ze szwajcarskiej
maszyny FFsolution FH2,
dzięki czemu korzyści jakie
gwarantujemy to: brak ciągłej konieczności wypalania
sadzy w pojeździe; przywrócenie sprawność filtra, nawet
gdy wypalanie serwisowe nie
odniosło skutku; czyszczenie
bez użycia środków chemicznych szkodliwych dla filtra;
usunięcie 98,5% sadzy, po-

piołu, cząstek metalicznych.
Poza tym zwiększona jest
moc silnika i przywrócona
nominalna sprawność filtra.
Jak wygląda Wasz proces
czyszczenia filtra?
- Po przyjęciu filtra oraz badaniu endoskopowym kątem uszkodzeń, filtr DPF, FAP
lub SCR jest montowany w
urządzeniu w celu zbadania
przeciwciśnienia. Urządzenie
drukuje wynik z pomiaru. Potem następuje czyszczenie
wodne. Procedura czyszczenia filtra DPF lub katalizatora
na urządzeniu FH2 rozpoczyna się od wyboru i montażu
odpowiednich adapterów
montażowych i redukcji, po
czym następuje wtryśnięcie
specjalistycznego detergentu po obu stronach wkładu
ceramicznego.
Detergent
ma za zadanie m.in. wypieranie zalegającego oleju
silnikowego, który mógłby
utrudnić proces czyszczenia.
Następnie odbywa się montaż filtra lub katalizatora do
komory czyszczącej szwajcarskiego urządzenia FH2.
Czyszczenie DPF odbywa
się wodą o wysokim impulsowym przepływie. Wysoki
wydatek możliwy jest dzięki
turbinie zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Proces

czyszczenia rozpoczynany
jest wstecznie do przepływu spalin. Po zakończonym
pierwszym cyklu, odwracany jest kierunek przepływu, zatem rozpoczyna się
czyszczenie wodą zgodnie
z kierunkiem spalin. Z racji
mniejszego dławienia niż w
fazie pierwszej, urządzenie
uruchamia w cyklu automatycznym dodatkową pompę
dla zwiększenia przepływu
wody. Trzeci cykl czyszczenia wodą jest powtórzeniem
cyklu pierwszego, zatem
przeciwnie do przepływu
spalin. W przypadku bardzo
silnie zabrudzonych filtrów
DPF procedura czyszczenia zostaje powtórzona we
wszystkich trzech krokach.
Później jest opróżnianie filtra
lub katalizatora z wody i suszenie filtra przepływającym
powietrzem o temperaturze
90 stopni Celsjusza. Dzięki
zastosowaniu podwójnego
systemu w urządzeniu FH2,
możliwe jest czyszczenie jednego filtra, a suszenie drugiego w tym samym czasie.
Zwiększa to znacznie wydajność pracy naszego działu.
Kolejnym krokiem jest chłodzenie filtra DPF w wymuszonym obiegu powietrza.
DPF po zakończonym procesie suszenia i chłodzenia

jest wolny od wody użytej
do czyszczenia. Powyższa
procedura jest gwarancją
usunięcia 98,5% sadzy oraz
popiołu, a także oleju silnikowego lub płynu chłodniczego z filtra DPF lub katalizatora. Ostatnim etapem procesu
regeneracji DPF jest wydruk
przeciwciśnienia dla porównania wartości przed i po
czyszczeniu. Różnicę widać
zarówno na protokole, jak i w
samochodzie.
Jak można zamówić Waszą
usługę czyszczenia filtra
cząstek stałych?

- Przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę
mechanikdpf.pl, gdzie są
wszystkie niezbędne informacje. Zapraszamy także
do kontaktu telefonicznego
pod numerem 531 458 794
oraz mailowego: biuro@
mechanikdpf.pl. Filtry do regeneracji można dostarczyć
do naszego warsztatu przy
ul. Kościuszki 25 w Głuszycy
lub przyjechać samochodem i nasi mechanicy dokonają demontażu i montażu
zregenerowanego filtra. Jest
także możliwy odbiór na terenie Wałbrzycha.
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O takich, których nawet Niebo wspierało
Janusz
Bartkiewicz

Obiecałem, że powrócę do
tematu mojego świadkowania w sprawie karnej, o jakiej
nie miałem (i nie mam) najmniejszego pojęcia. Nic nie
wiem, bo nic nie słyszałem,
ani nie widziałem, o czym doskonale wszczynający dochodzenie wiedzieli. A jednak …
Sprawę tę prześmiewczo opisałem w Tygodniku DB 2010
z 28 marca br. Przypomnę,
że otrzymałem wezwanie na
przesłuchanie w sprawie tzw.
stalkingu, czyli - mówiąc po
polsku - uporczywego nękania. Przestępstwo to polega, z
grubsza biorąc, np. na zasypywaniu kogoś lawiną SMS-ów,
maili, nachodzeniu w mieszkaniu, w pracy, na ulicy itp., co
wzbudza w tym kimś uzasadnione poczucie zagrożenia
lub narusza jego prywatność.
Od razu zaznaczę, że do takiego zachowania sprawcy
musi dojść, a osoba będąca
obiektem nękania musi złożyć wniosek o ściganie, co z
kolei zmusza organa ścigania
do wydania postanowienia o
odmowie lub wszczęciu dochodzenia albo śledztwa. W
skrócie: po wpłynięciu wniosku policjant bądź prokurator
musi, w oparciu o jego treść,
przeprowadzić pewien proces
myślowy, aby uświadomić sobie, czy w zgłoszonej sprawie
można w ogóle jakiekolwiek
czynności procesowe przeprowadzić. Trudno sobie wy-

obrazić np. że jakiś policjant
bądź prokurator zdecyduje
się na wszczęcie postępowania w przypadku wniosku o
ściganie, z którego wynika, iż
wnioskujący został napadnięty i pobity przez kosmitę. Aby
wszcząć postępowanie musi
mieć całkowitą pewność, że
do czynu karalnego doszło
i że zostało złamane prawo.
Dlatego też policjanci zajmujący się ściganiem sprawców
czynów zabronionych, muszą
mieć podstawową wiedzę
prawniczą, a prokuratorzy
nadzorujący czynności policyjne, wiedzę karną i karno-procesową muszą mieć w
„małym palcu”, aby wydając
postanowienia nie narazić się
nie tylko na śmieszność, lecz
też na podejrzenie o ignorancję lub działania na czyjeś
zamówienie, albo nieuprawnione polecenie. Niezależnie
od wszystkiego, zawsze podstawą jest wniosek o ściganie,
który musi wskazywać, że jakieś konkretne przestępstwo
zostało popełnione, poprzez
dokładne we wniosku opisanie działanie sprawcy. I tu jest
pies pogrzebany.
Kiedy już stawiłem się
przed obliczem wałbrzyskiego policjanta z wydziału
dochodzeniowego-śledczego, działającego w ramach
pomocy prawnej zleconej
przez tożsamy wydział Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu, dowiedziałem
się już oficjalnie, że chodzi o
treść anonimu, który ponoć
otrzymał były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji we Wrocławiu, czyli
Obywatel N., który wcześniej
komenderował policjantami

z miasta i powiatu świdnickiego. Nie mogę, bez narażania się na odpowiedzialność
karną, opisywać w szczegółach tego, co było przedmiotem stawianych mi pytań i
jak na nie odpowiedziałem,
ale mogę poinformować, że
były 4 i żadne z nich nie miało jakiegokolwiek związku z
czynem będącym podstawą
wszczęcia tego dochodzenia. W pierwszych słowach
poprosiłem sympatycznego
funkcjonariusza, aby zechciał
mi uświadomić na czym owo
uporczywe nękanie miało polegać i kogo dotyczyć, bo nie
mam żadnej wiedzy o jakimkolwiek tego rodzaju przestępstwie. Żal mi byłego tego
człowieka, bo zdawałem sobie sprawę, jak głupio musiał
się czuć występując w takiej
roli, tym bardziej, że wiedział
iż ma do czynienia z emerytowanym funkcjonariuszem policji, który ściąganiem sprawców czynów przestępczych
się zajmował. Zresztą, funkcjonariusz ten wcale swego
zażenowania nie ukrywał.
Ponieważ zlecona pomoc
prawna obejmowała także
okazanie mi wspomnianego
anonimu, miałem okazję zapoznać się bardzo dokładnie
z jego treścią i wyglądem koperty, w jakiej do Obywatela
N. dotarł. Ubaw miałem po
pachy, ale był to śmiech przez
łzy. Wyraziłem więc ubolewanie nad tym, jak nisko musiały
upaść niektóre organa władzy
w naszym kraju, kiedy ważny
funkcjonariusz publiczny angażuje cały podległy mu aparat ściągania, na podstawie
anonimu informującego, że
czterech byłych policjantów

MA ZAMIAR podjąć działania,
które dla adresata anonimu
mogą być nieprzyjemne.
„Smutny decydencie z
Wrocławia” - od kiedy jakiekolwiek działania nie mające jakiegokolwiek charakteru czynu zabronionego,
mogą stanowić podstawę
do wszczęcia jakichkolwiek
czynności procesowych? Czy
wydanie polecenia wszczęcia
takich czynności nie jest naruszeniem prawa przez przekroczenie uprawnień? Czy
składający zawiadomienie o
nieistniejącym przestępstwie
sam jego nie popełnił, przez
to właśnie, że do żadnego
przestępstwa nie doszło, o
czym winien doskonale wiedzieć? Zwłaszcza, że przez
lata nadzorował czynności
podległych sobie policjantów, a więc chociażby tylko w
minimalnym stopniu prawo
znać powinien. Teraz wraz z
moimi kolegami, również objętymi czynnościami procesowymi tej sprawy, zastanawiamy się, czy nie powinniśmy
złożyć stosownego zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu czynów łamiących
przynajmniej dwa przepisy
prawa karnego.
No cóż, nikt jeszcze nie
obalił twierdzenia Kopernika
– Greshama, że dobry pieniądz bywa z reguły wypierany przez pieniądz zły, przez
co psuje jedynie gospodarkę.
Kiedy więc prawo to przenoszę na funkcjonowanie dzisiejszej policji, łatwiej jest mi
zrozumieć dlaczego znajdują
się decydenci, którzy postępują w tak bezmyślny sposób, narażając całą policyjną
formację jedynie na kpiny i

ośmieszenie. W dzisiejszej policji zaczynają rządzić ci, którzy trafili do niej na początku
lat 90-tych XX w. Był to czas
wielkiego bezrobocia i policja
była wówczas jedną z niewielu instytucji, która gwarantowała stałość zatrudnienia i
płacy. Dlatego rozpoczął się
masowy szturm na biura kadr,
ale największe siły przebicia
mieli ci, za którymi stali jacyś
możni (politycznie czy hierarchicznie) różni protektorzy
i w policyjne szeregi zaczęli
być przyjmowani nie ci kierujący się misją, tylko ci, którzy
byli czyimiś plecakami. I to
oni, mając wsparcie niekiedy
nawet z „nieba”, zaczęli szybko awansować i odgrywać
najważniejsze role. Niestety,
miałem okazję obserwować
w wspomnianych latach 90tych to smutne dla prawdziwych gliniarzy zjawisko.
PS.
Największą jednak radochę miałem z faktu, że po
moim felietonie z 28.03.br.
pełnomocnik Obywatela N.
zrejterował i z powodów dla
mnie oczywistych w moim
przesłuchaniu udziału nie
raczył zabrać. Nie miał natomiast żadnych oporów, aby
pozostałych, takich samych
jak ja „świadków”, przepytywać.
www. janusz-bartkiewicz.eu

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

Wiosenne
sprzątanie
Prawie 30 maluchów z niepublicznego
przedszkola
„Małe misie”, dzieci ze świetlicy środowiskowej, dorośli
opiekunowie i wolontariusze
oraz pracownicy urzędu miasta sprzątali Park Szwedzki i Wzgórze Gedymina w
Szczawnie-Zdroju. Akcja była
wynikiem inicjatywy klubu
radnych rady miejskiej „Nasze
miasto, nasz dom - Szczawno-Zdrój”, w skład której wchodzą: Adam Motyka, Zenon
Dec, Józef Kaczanowski, Adam
Jennings i Janusz Kozłowicz. W
dwa weekendy zorganizowali
sprzątanie w parkach uzdrowiska. Przyłączyli się inni radni
oraz mieszkańcy miasta, nie
zabrakło burmistrza Marka Fedoruka. Uczestniczące w akcji
dzieci zapobiegły przy okazji
możliwości powstania pożaru.
Ktoś, kto zupełnie nie ma wyobraźni i świadomości zagrożeń, podpalił w nocy pień wyciętego drzewa w suchym lesie.
A po sprzątaniu przyszedł czas
na wspólne ognisko i kiełbaski.
- To wielka radość, że dzieciom
też zależy, żeby Szczawno było
czyste. Mam nadzieję, że w
przyszłości będą dbać o swoje
miasto. Mam nadzieję, że to
nie będzie wydarzenie o charakterze incydentalnym w tym
roku, bo angażują się radni i
mieszkańcy. To ważne, żeby od
małego zwracać na to uwagę,
że nie wyrzucamy śmieci w lasach czy na łąkach - mówił burmistrz Szczawna-Zdroju Marek
Fedoruk.
(AG)
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Szklanka wody
Andrzej
Basiński

Globalne ocieplenie to fakt
niepodlegający kwestionowaniu i bezmyślnemu negowaniu,
chociaż do takich nonsensów
posuwają się możni tego świata z prezydentem Trumpem na
czele, ale tacy jak on mogą stanowić autorytet jedynie dla ludzi decyzyjnych jeszcze mniej
odpowiedzialnych i bardziej
beztroskich od byłego dewelopera z jajecznicą na głowie.
Powiedzmy sobie szczerze: samobójców, od których ciągle
wiele zależy. Mogliby, działając
wspólnie i w porozumieniu,
uczynić ogrom dobra i przyczynić się do przedłużenia żywota
naszego świata, ale – niestety
- wiele przemawia za tym, że
przyspieszą armegedon i likwidację rodzaju ludzkiego.
Był czas, kiedy zaliczałem się
do grona niedowiarków, ale nadeszło otrzeźwienie i najpierw
z oporami, a potem z narastającym zaangażowaniem zacząłem zagłębiać się w fachowe
publikacje. Stawiają włosy na

czaszce. Katastrofa może się
wydarzyć nie za kilka lub parę
dziesiątków wieków, chociaż i
w obliczu takiej ewentualności
należałoby działać energicznie,
bo należymy przecież do gatunku homo sapiens, ale już za
lat kilkadziesiąt! Sprawa zatem
jest gardłowa, dotyczy przecież
naszych wnuków i prawnuków,
którzy, może to niezgrabne
określenie, mogą zgasić światło na naszej planecie. Konieczny jest zatem natychmiastowy
alarm ekologiczny, a nie jałowe
dysputy, ospałe symulacje i
brednie z gatunku tych, którymi co pewien czas popisuje
się prezydent Duda, mówiąc z
bezmyślnym zachwytem o zasobach polskiego węgla, którego starczyć może na 200 lat.
Gdy słucha się tak żenujących
gadek, ręce opadają i buntuje
się wszystko, co racjonalne, a
przede wszystkim instynkt samozachowawczy. Ale Dudzie,
Kaczyńskiemu, Morawieckiemu i innym mądralom zależy
na masowym poparciu tzw.
górniczej braci, która rozeźlona rozważaniami o konieczności stopniowej kasacji kopalń,
może przyjechać do stolicy
i rozwalić kilofami co się da.
Zero odpowiedzialności za słowo, zero wyobraźni.

Bajanie o wspaniałości węgla i jego długiej wśród nas
obecności w sytuacji egzystencjalnego zagrożenia, powinno
być włączone do kodeksu karnego jako działalność w najwyższym stopniu szkodliwa i
deprawująca. Nastał bowiem
czas energicznych działań na
rzecz redukcji gazów cieplarnianych do zera, a bezmyślne
trwanie przy naszym „narodowym skarbie” przyspiesza upadek tego, co dla wielu najdroższe, z życiem naszych bliskich
na czele.
Niedługo po raz kolejny
rozpoczną się upały, jakich
nie pamiętają najstarsi. Będą
susze skutkujące tragicznymi
pożarami, niszczycielskie huragany, cyklony, powodzie.
Klimatyczne tragedie spowodują masowe, wielomilionowe
migracje ludności przed którą
Europa już się nie obroni, brak
wody, straty w uprawach, problemy gospodarcze, atak wielu
chorób, zanikanie roślinności,
wymieranie zwierząt. Lista nieszczęść jest długa. W Londynie
odbywają się demonstracje,
których uczestnicy domagają
się całkowitej likwidacji trujących gazów do 2025 r. Już
wiele krajów zadeklarowało
odejście od węgla, a Polska

milczy. Pardon, stale dorzuca
dziesiątki miliardów złotych do
nierentownych kopalń. „Mimo
analiz mówiących o tym, jak
wielkim fiaskiem ekonomicznym i ekologicznym będzie budowa kolejnej kopalni, władza
deklaruje ponad 6 mld zł. na
jej budowę” - pisze Dominika
Wańtuch w „Gazecie Wyborczej”. Drzewa produkują życiodajny tlen, a my, za przyczyną
ministra Szyszki, wycinamy
w Puszczy Białowieskiej tyle
drewna, ile wypełniłoby 6 tys.
ciężarówek!
Pięści mi się zaciskały, gdy
oglądałem i słuchałem w telewizji górniczego związkowego
(Solidarność) watażkę Kolorza.
Krzyczał o tym, jak to „Tusk i
Kopacz podpisali pakiety klimatyczne (zobowiązujące Polskę do działań ekologicznych
– przyp. A.B.), a potem sp...li do
Brukseli!”. I oczywiście wrzask
o tym, jak to nie pozwolimy
na zamach na nasz węgiel itd.
Żenujący obrazek. Czy poddamy się terrorowi Śląska i
związkowych hersztów prześcigających się w formowaniu
buńczucznych, a nawet bandyckich oblicz? (jedna twarz
jest chyba nie do przebicia).
Symbolem życia jest dla
mnie krystalicznie czysta woda.

Szklanka tego płynu może już
niedługo, tak NIEDŁUGO!, stać
się nieosiągalnym skarbem.
Czy ten koszmar się spełni, zależy od każdego z nas.
***
Gdy kończyłem ten felieton,
usłyszałem hańbiące, podłe,
obraźliwe, kłamliwe i szalone
słowa Morawieckiego, wypowiedziane w USA o rzekomo
skorumpowanych
polskich
sędziach, których porównał
do francuskich faszystowskich
kolaborantów z reżimu Vichy.
Kiedy ten człowiek się opamięta i przestanie uczciwym
Polakom przynosić wstyd
szkalując współrodaków? „Jak
pan śmie opowiadać takie banialuki, jak pan śmie wysuwać
takie oszczerstwa?!” - zapytał
Morawieckiego Michał Wawrynkiewicz, członek inicjatywy
„Wolne Sądy”. Jestem ciekaw
odpowiedzi.
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

Bitwa
pod Strugą
Gmina Stare Bogaczowice
wraz z Gminą Szczawno-Zdrój uczczą rocznicę Bitwy na Czerwonym Wzgórzu. 10 maja (piątek) o godz.
12:00 odbędą się uroczystości
pod Pomnikiem Ułanów Legii
Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju. 11 maja (sobota) będzie wypełniony spotkaniami
z rekonstruktorami epoki
napoleońskiej. O godz.10:30
regimenty przemaszerują ulicami Szczawna-Zdroju, aby
o godz. 11:00, przy pijalni
wód, powitać się z władzami i
mieszkańcami. O godz. 15:00,
na polach pod Pomnikiem
Ułanów, odbędzie się Inscenizacja Bitwy pod Strugą, w
której udział weźmie ok 150
rekonstruktorów z Polski,
Niemiec, Czech i Słowacji. Po
inscenizacji będzie można
zwiedzać obóz rekonstruktorów, który rozbije się na terenie Pałacu w Strudze.
(IL)
REKLAMA

OGŁOSZENIE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH
Zastępca Burmistrza Boguszów-Gorce serdecznie zaprasza pary małżeńskie świętujące
w bieżącym roku 50 oraz 35, 40, 45 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego o zgłaszanie
chęci udziału w uroczystości

„Jubileuszy Małżeństw 2019 w Gminie Boguszów-Gorce”.
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zmaledowania
na pobyt stały na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
W celu uzyskania odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie, pary świętujące 50 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego prosimy o dokonywanie zgłoszeń pisemnie
do 30 kwietnia 2019 r. u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow Boguszowie-Gorcach
Pani Anny Kabat, pokój nr 102, Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach Pl. Odrodzenia 1.
Informacja pod numerem tel. 74 849449490

Dla każdego coś miłego
Przed nami wielka majówka, a wraz z nią mnóstwo imprez o charakterze
patriotycznym,
kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. W każdej gminie
Aglomeracji Wałbrzyskiej
będą odbywały się imprezy i wydarzenia, w których
warto wziąć udział. Wraz z
naszymi partnerami postanowiliśmy ułatwić naszym
Czytelnikom poszukiwania
najciekawszych ofert spędzenia nadchodzącego długiego weekendu.
Największą imprezą w regionie będzie XXXI Festiwalu
Kwiatów i Sztuki, który rozpocznie się 30.04 a zakończy
03.05. Ale napływ odwiedzających tę imprezę gości będzie
tak duży, że z pewnością wielu
z nich swój pobyt w naszym
regionie rozłoży na kilka dni,
by skorzystać z większej liczby
przygotowanych atrakcji.
Wielu smakoszy wybierze
się 1 maja do Jedliny-Zdroju
na Dolnośląski Festiwal Zupy,
który w tym roku odbywa się
w nowej formule. A będąc w
Jedlinie można wybrać się na
rodzinną wycieczkę na górę
Borowa, gdzie jest wieża widokowa z piękną panoramą
Sudetów. Albo skorzystać z
atrakcji parku linowego, całorocznego toru saneczkowego
oraz pałacu w Jedlince. Nie
mniej atrakcji oferuje Gmina Stare Bogaczowice, której

największą popularnością w
ostatnich miesiącach cieszy
się wieża widokowa na górze
Trójgarb. Do tego zalew, liczne zabytki (m.in. zamek Cisy w
Cieszowie, pałac w Strudze) i
miejsca w których można dobrze zjeść i odpocząć. A skoro o Strudze mowa, to trzeba
wspomnieć o inscenizacji bitwy na Czerwonym Wzgórzu,
która została zaplanowana na
10 i 11 maja.
Władze samorządowe i instytucje kultury przygotowały
wiele wydarzeń związanych z
obchodami święta Konstytucji 3 Maja. Będą liczne koncerty, spektakle oraz wystawy.
Najwięcej wydarzeń czeka jednak na miłośników aktywnego wypoczynku. Przed
nami czas rajdów, biegów,
wyścigów, turniejów w różnych dyscyplinach i meczów,
w których będą mogli swoich
sił spróbować amatorzy i wyczynowcy.
Z kolei nasi partnerzy przygotowali atrakcyjne oferty
dla całych rodzin. Miłośnicy
zwierząt będą mogli odwiedzić ZOO w Łącznej w Gminie
Mieroszów - to drugie takie
miejsce na terenie Dolnego
Śląska. Można tam zobaczyć
ponad 100 gatunków zwierząt z całego świata, m.in.
tygrysy, kangury, surykatki,
antylopy, wilki polarne, lemury katta oraz jedyny w Polsce
pół wolny wybieg łączony, na

którym znajdują się lemury,
gibony białorękie oraz gerezy abisyńskie. Z kolei w Wałbrzychu można odwiedzić
Papugarnię i na żywo zobaczyć ponad 90 oswojonych
papug! Doskonałą rodzinną
zabawę oferuje położona na
obrzeżach Wałbrzycha Painttballowa Osada, a wypoczynek
– nie tylko w wodzie - oferuje
Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Aqua Zdrój,
gdzie w dniach 29 kwietnia
– 5 maja na trzech torach basenu sportowego dostępny
będzie wodny plac zabaw!
Nowa atrakcja urozmaici czas
spędzony w parku wodnym
nie tylko dzieciom. Dmuchany tor przeszkód o szerokości 3 m i o łącznej długości
18 m będzie wyzwaniem dla
każdego pływaka! Po takich
szaleństwach będzie można
skorzystać z chwili wytchnienia w nowej lodziarni Lodowa
Góra przy ul. Kusocińskiego 7
w Wałbrzychu.
A dla tych, którzy wolą ten
czas spędzić z dala od miejsca
zamieszkania, a także szukają
ofert na kolejne weekendy
i wakacje, wiele ofert mają
biura podróży Duotravel, Alfa
Tour i As Turist.
Zapraszamy do lektury
naszego dodatku „Kierunek
majówka – kierunek wakacje”
i wszystkim Czytelnikom życzymy udanego wypoczynku.
(ELDRA)
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PROMOCJA WIELKANOCNA – TANIEJ NAWET DO 30 % !!!

OFERTA WAŻNA DO 30.04.2019 LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC PROMOCYJNYCH !!!
WCZASY I OBÓZ MŁODZIEŻOWY – BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473 I ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
ZŁOTE PIASKI – miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej
znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite krajobrazy
to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała baza wypadowa
do Bałcziku, Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu i Istambułu.
DZIELNICA CZAJKA - turystyczna dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się sklepy,
bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

22.06 - 03.07.2019 – 1999 PLN
01.07 - 12.07.2019 – 1999 PLN
10.07 - 21.07.2019 – 1999 PLN
19.07 - 30.07.2019 – 1999 PLN
28.07 - 08.08.2019 – 1999 PLN
06.08 - 17.08.2019 – 1999 PLN
15.08 - 26.08.2019 – 1999 PLN
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem turystycznym klasy LUX
(klimatyzacja, barek, WC, dvd),
• 9 noclegów w hotelu DAHLIA GARDEN***
w pokojach 4 osobowych z łazienkami,
• wyżywienie FB (śniadania, lunche
i obiadokolacje z napojami),
• opiekę pilota na trasie,
• lekarza na telefon,
• rezydenta polskojęzycznego na miejscu
w hotelu,
• wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną,

1399 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 21 miejsc
1499 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 27 miejsc
1499 PLN - ostatnie 29 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
• realizację programu obozowego,
• ubezpieczenie NNW, KL, i bagaż,
• podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• świadczeń nie zawartych w cenie,
• składki na TFG- 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 EURO/osobę,
• suchego prowiantu na drogę powrotną
- 5 €/osobę.

WCZASY

13.06 - 24.06.2019 – 1999 PLN
22.06 - 03.07.2019 – 1999 PLN
01.07 - 12.07.2019 – 1999 PLN
10.07 - 21.07.2019 – 1999 PLN
19.07 - 30.07.2019 – 1999 PLN
28.07 - 08.08.2019 – 1999 PLN
06.08 - 17.08.2019 – 1999 PLN
15.08 - 26.08.2019 – 1999 PLN
24.08 - 04.09.2019 – 1999 PLN
02.09 - 13.09.2019 – 1999 PLN
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX
(klimatyzacja, barek, WC, dvd)
• 9 noclegów w hotelu DAHLIA GARDEN***
w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych,
• wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje
z napojami),
• lekarza na telefon,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta
na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagaż,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy
w turnusie.

1399 PLN - ostatnie 35 miejsc
1399 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 21 miejsc
1499 PLN - ostatnie 25 miejsc
1499 PLN - ostatnie 27 miejsc
1499 PLN - ostatnie 29 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
1499 PLN - ostatnie 31 miejsc
1399 PLN - ostatnie 35 miejsc
1399 PLN - ostatnie 31 miejsc
CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• świadczeń nie zawartych w cenie,
• wydatków własnych.
ZNIŻKI:
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema
osobami– STAŁA CENA 699 PLN 499 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema
osobami – STAŁA CENA 999 PLN 799 PLN
• Dzieci do lat 2 – GRATIS.

PEŁNA OFERTA, OPISY MIEJSCOWOŚCI ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.DUOTRAVEL.PL
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Pyszne lody naturalne XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki
w Wałbrzychu
Każdy je lubi, ale nie każdy wie, jak korzystny wpływ
na nasze zdrowie mają lody.
Przede wszystkim nie tuczą,
są bogate w składniki odżywcze, leczą chore gardło,
poprawiają nastrój i wpływają na dobry sen oraz wspomagają koncentrację. Jeżeli
są jeszcze naturalne, to już w
ogóle rozkosz dla podniebienia… Takich właśnie lodów
możemy spróbować w nowo
otwartym lokalu Lodowa
Góra przy ul. Kusocińskiego
7 w Wałbrzychu.
W jaki sposób narodził się
pomysł otwarcia Lodowej
Góry w Wałbrzychu ?
- Pomysł otwarcia Lodowej
Góry w Wałbrzychu narodził
się już w 2018 roku, kiedy to
podczas wakacji we Włoszech
skosztowaliśmy lodów naturalnych i pokochaliśmy je.
Chcieliśmy przywieźć trochę
włoskiej tradycji do Polski i
w ten sposób otworzyliśmy
lodziarnie lodów naturalnych
w naszym rodzinnym mieście
Wałbrzych na Piaskowej Górze.

Czym różnią się lody naturalne od gałkowych albo z automatu?
- Nasze lody wyróżniają się
od tych dostępnych na rynku
tym, że są codziennie przyrządzane na miejscu, jeszcze
przed otwarciem lokalu, według unikalnej receptury, w
której skład wchodzi: mleko,
śmietanka i świeże owoce.
Lody te przechodzą kolejno
przez proces pasteryzacji,
gdzie temperatura dochodzi
do 85 stopni, a następnie są
schładzane w odpowiedniej
maszynie w celu nadania właściwej konsystencji i smaku.
W jakich smakach oferują
Państwo lody?
- U nas mogą Państwo codziennie skosztować nowych smaków, począwszy od tradycyjnej
wiejskiej śmietanki, poprzez sorbety owocowe, marakuję bądź
truskawkę, po te bardziej słodkie
o smaku np. snickersa. Smaki
są zmienne i codziennie publikujemy je na naszej stronie na
Facebooku Lodowa Góra -lody
naturalne. Życzymy smacznego
i zapraszamy na lody.

Trwa wielkie odliczanie
do XXXI Festiwalu Kwiatów i
Sztuki, który odbędzie się w
dniach 30.04 -03.05 w zamku
Książ w Wałbrzychu.
Każdego dnia festiwalowego przewidziano szereg atrakcji - m.in. warsztaty florystyczne
dla najmłodszych, występy artystyczne dla rodziców z dziećmi, obóz rycerski na dziedzińcu
honorowym czy warsztaty jak
zrobić własny komiks. Dla miłośników historii zaplanowano
15 prelekcji i wykładów o tematyce historycznej związanej m.in. z II wojna światową,
Hochbergami i księżną Daisy,
życiem codziennym zamkowej
służby, książańskimi zjawami i
upiorami, a także filmami kręconymi w zamku Książ.
Zamek Książ zostanie udekorowany jak nigdy wcześniej.
Aranżacje florystyczne znajdą
się aż na trzech piętrach i na
klatkach schodowych. W Sali
Balowej prezentowana będzie
Narodowa Wystawa Bonsai,
jedna z największych w kraju
wzbogacona o wystawę zbroi
japońskich i wystawę suiseki. W
tym roku hitem będzie drzewko śniegowca, które przyjedzie
do Wałbrzycha prosto z Japonii
i będzie jedynym tego rodzaju drzewem prezentowanym
obecnie w Europie. W tym roku
po raz pierwszy pojawi się także kreatywna strefa roślinna dla
dzieci pod nazwą „Tajemniczy
Ogród”, gdzie najmłodsi gości
będą aranżować i sadzić rośliny, malować kwiaty, słuchać
opowieści o zamku i parku.
- Nowością będą miniaturowe kolejki z Kolejkowa, sprzedaż roślin owadożernych. Nie
zabraknie jak zawsze niezwykle
popularne wystaw storczyków

i sprzedaży roślin ogrodowych.
Szczegółowy program prezentujemy na stronach internetowych spółki www.ksiaz.
walbrzych.pl – wyjaśnia rzecznik prasowy Książa, Mateusz
Mykytyszyn.
Od 30.04 do 03.05.2018 r.
„Główny Przystanek Festiwalowy” będzie się znajdował przy
bramie w parku (ok. 500 m od
strefy drewnianych domków
na terenie festiwalu – 5 minut
asfaltową drogą). Będzie można na niego dojechać następującymi liniami:
- specjalna linia „Festiwal
Kwiatów 1” – trasa: Parking
Auchan (ul. Wieniawskiego
19) – Palmiarnia, za rondem
(ul. Wrocławska 158) – Główny
Przystanek Festiwalowy. Czas
przejazdu ok. 10 min. Autobusy będą kursować cyklicznie w
godz. 09:00-18:30, co 30 minut.
- specjalna linia „Festiwal
Kwiatów 2” – trasa: Dworzec

Szczawienko (ul. Stacyjna)
– Palmiarnia, za rondem (ul.
Wrocławska 158) – Główny
Przystanek Festiwalowy. Czas
przejazdu ok. 10 min. Autobusy będą według przyjazdu pociągów z Wrocławia (ok. 10 minut po przyjeździe pociągów).
- specjalna linia „Auchan –
Zamek Książ” (ZDiKUM) – zostanie uruchomiona w dniach
01 - 03.05, trasa: Trasa: Parking
Auchan (ul. Wieniawskiego 19)
– Wieniawskiego – De Gaulle’a
– Wrocławska – Główny Przystanek Festiwalowy. Autobusy
będą kursować cyklicznie w
godz. 09:00-18:30, co 30 minut.
- specjalna linia „PK” (ZDiKUM) – zostanie uruchomiona
w dniach 01 - 03.05, skrócona
trasa: Stara Kopalnia (ul. Wysockiego 29) – Chrobrego (Plac
Grunwaldzki) – Armii krajowej
(Stary Zdrój) – Broniewskiego
(Piaskowa Góra) - Al. Podwale (Palisadowa) – Wrocławska

(Wilcza) - Główny Przystanek
Festiwalowy.
- od 1 do 3 maja uruchomione zostaną również dodatkowe
autobusy linii nr 12 i nr 8.
Ze względu na duże zainteresowanie
Festiwalem
Kwiatów i Sztuki, wszystkim
zmotoryzowanym turystom
polecamy skorzystanie z parkingów marketu Auchan w
Wałbrzychu, a następnie dojazd w pobliże terenu festiwalu autobusami festiwalowymi,
które będą kursować co 30
min. Parkingi te będą bezpłatne w dniach 30.04 -03.05.2019
r. Takie rozwiązanie umożliwi
uniknięcie długich kolejek w
przypadku zapełnienia parkingu Stado Ogierów Książ
oraz zaoszczędzenie cennego czasu. Równocześnie informujemy, że wspomniany
parking może być wyłączony
w przypadku długotrwałych
opadów.
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KREDYTY W FINES
Masz kłopoty finansowe,
a może planujesz remont
lub wakacje? Potrzebujesz
pożyczki i nie bardzo
wiesz jak wybrać? Który
bank aktualnie proponuje
najlepsze rozwiązanie? Czy
na pewno bank, w którym
masz
konto
zaoferuje
najniższą ratę? Chodzenie
od banku do banku wymaga
dużo czasu a i tak nie
gwarantuje sukcesu. Jeśli
niezrozumiałym wydaje Ci
się cały ten bankowy żargon
– JESTEŚMY PO TO, BY
POMÓC! Czekamy na Ciebie
w naszych biurach Fines,
przyjdź,
porozmawiamy,
sprawdzimy Twoją sytuację,
bezpłatnie
pomożemy
w wyborze najlepszego
finansowania.
Każdy klient to inna
historia, inne potrzeby i inne
rozwiązanie.
Posiadamy
specjalną ofertę dla emerytów
i
rencistów,
dla
osób
pracujących na umowę o
pracę, umowę tymczasową,
prowadzących
działalność

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie
znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

oraz rolników. Jeśli masz już
kilka kredytów i Twoja sytuacja
wydaje Ci się beznadziejna,
możemy
zaproponować
kredyt konsolidacyjny na max
144 m-ce, po prostu przyjdź i
sprawdź.
Dla
osób,
które
z
różnych przyczyn nie mogą
wnioskować o kredyt w
banku
mamy
pożyczki

pozabankowe
(korzystamy
tylko ze sprawdzonych firm
pożyczkowych).
Powodów
może być wiele - np. brak
udokumentowanych
dochodów, negatywne wpisy w
bazie BIK lub komornik. Jest to
ważna sprawa dla tych, którzy
naprawdę pilnie potrzebują
pożyczki – u nas w zasadzie
każdy ma szansę ją otrzymać.

W Fines znajdziesz ponad
30 ofert bankowych i firm
pozabankowych. Dzięki ścisłej
i długoletniej współpracy z
bankami w naszych biurach
dostępne są te same oferty
i promocje co w placówce
banku.
Pomożemy
Ci
odszukać pożyczkę najlepiej
dopasowaną
do
Twoich
potrzeb.
Zajmiemy się

wszelkimi
formalnościami
oraz zapewnimy miłą i
profesjonalną obsługę.
Jesteśmy na wałbrzyskim
rynku już ponad 12 lat,
promujemy zasady rzetelności
i etyki w biznesie. Fines
Operator Bankowy to solidna
firma, godna zaufania, czego
najlepszym dowodem są już
tysiące zadowolonych klientów.

Przyjdź do nas i sprawdź
sam jak tani może być
Twój kredyt.
Wałbrzych ul. 1 Maja 4
(ok. 50m od Rynku)
tel. 74 666 88 99,
ul. Broniewskiego 69,
(obok baru Małgosia)
tel. 74 663 80 30
walbrzych@operatorbankowy.pl
www.fines.pl

Źródło aktywności
– Wszystkich lubiących aktywny wypoczynek zapraszamy do naszego malowniczego kurortu.
Nie tylko na pełną atrakcji majówkę, ale także na każdy dzień roku.
U nas każdy znajdzie coś dla siebie – podkreśla Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
XVII Dolnośląski Festiwal Zupy, 1 maja,
Park Północny przy ul. Warszawskiej
Impreza o charakterze konkursowym, skierowana do właścicieli
restauracji, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i zajazdów.
W konkursie ocenianym przez profesjonalne jury biorą udział kucharze,
dla których gotowanie jest nie tylko
zawodem, ale także pasją. Unikalny w
swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy został
doceniony przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, która uhonorowała imprezę tytułem Najciekawszej
Atrakcji Turystycznej Dolnego Śląska
w kategorii - Wydarzenie lub Impreza.
XV Międzynarodowy Festiwal Petanque,
4-5 maja, Kompleks Active przy ul.
Kłodzkiej
Największa impreza gry w bule w
Polsce. Festiwal organizowany jest
na terenie Kompleksu Active przy
ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. W ramach Festiwalu rozgrywane są turnieje tripletów (drużyny trzyosobowe)
i dubletów (drużyny dwuosobowe).
Zawody odbywają się na tzw. bulo-

dromach, a uczestniczą w nich drużyny z Polski, Niemiec, Francji, Czech
i Słowacji.

1. Rajd Rowerowy Jedlina-Zdrój, 11 maja,
Kompleks Active przy ul. Kłodzkiej
Rajd MTB po Górach Wałbrzyskich,
to impreza sportowo–rekreacyjna o
charakterze amatorskim. Dla zwolenników kolarstwa górskiego i turystyki
rowerowej rozegrane zostaną 3 trasy
na różnych dystansach, tj. 50 km, 25
km oraz 15 km. Celem imprezy jest
zarówno propagowanie zdrowego
trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Dodatkowym
atutem jest promowanie szlaków
rowerowych w obrębie Gór Wałbrzyskich, które zachwycają swoim położeniem.
6. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój,
12 maja, Kompleks Active
przy ul. Kłodzkiej
Organizowany w maju Półmaraton
Górski, w którym startuje 800 osób
zdobył wielkie uznanie biegaczy, czego potwierdzeniem jest przyznanie
organizatorom prestiżowych nagród.
Półmaraton otrzymał, m.in. Złote Kozi-

ce za najlepszy bieg górski na długim
dystansie, za debiut organizacyjny
roku 2014, a w drugiej edycji otrzymał I
miejsca w kategoriach: „Biegi Górskie” i
„Województwo Dolnośląskie”. Tym samym uzyskał przywilej używania logotypu ZŁOTY BIEG 2015. Trzecia edycja
biegu została nagrodzona aż w siedmiu kategoriach, otrzymując pierwsze
miejsca za Najlepszy Bieg Górski i Najlepszy Bieg Dolnośląski, drugie miejsce w kat. Biegi Kameralne, zaś trzecie
miejsce - Biegi Niezwykłe. Tym samym,
po raz kolejny półmaraton uzyskał
przywilej używania logotypu ZŁOTY
BIEG 2016. Dużym wyróżnieniem jest
nagroda Srebrnej Kozicy 2016 i 2018
roku. Nagrody te potwierdzają klasyfikację jedlińskiego półmaratonu w
ścisłej czołówce najlepszych imprez
biegowych w Polsce. Trasa półmaratonu jest wyjątkowa, trudna, ale piękna,
bo prowadzi drogami leśnymi, nad
nieczynnym kamieniołomem, a także
obok Pałacu Jedlinka” i Uzdrowisko.
Atrakcją na trasie jest bieg przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który
ciągnie się na długości 1601m pod Małym Wołowcem.
(LS)
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Wałbrzych
Rock Fest
Po 6 udanych edycjach
pod szyldem Rock Festu
zapraszamy na kolejną. 27
kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój w
Wałbrzychu wystąpią: Nosowska, Kobranocka, Sztywny Pal Azji, Róże Europy,
Opiłki. Rock Fest to impreza
która miała swój początek
w Świebodzicach w marcu
2012 roku. Weszła już na stałe do kalendarza imprez na
Dolnym Śląsku i staje się coraz bardziej rozpoznawalną
marką na muzycznej mapie
Polski. Rock Fest to blisko
8 godzin muzyki i niezapomnianych emocji. Z roku na
rok rozwija się forma festiwalu i lista wykonawców występujących na scenie. Impreza
ma ściąga fanów muzyki z całego kraju. Co roku występują
zespoły prezentujące różne
style, z czołówek ogólnopolskich list popularności. Szansę występu otrzymują także
młodzi i zdolni. Bilety dostępne w sprzedaży online www.
ticketmaster.pl. Szczegółowe
informacje na www.aplauzplanet.pl.
(RED)

Mieroszowska
majówka
Gmina Mieroszów zaprasza mieszkańców oraz turystów
na wspólne świętowanie pierwszej w tym roku majówki.
1 maja od godz. 10.00 organizatorzy
zapraszają na stadion przy ul. Sportowej
4 w Mieroszowie. Będą tam czekały różne atrakcje podczas Majowego Pikniku
Rodzinnego, m.in. dmuchańce, pyszne kiełbaski, wata cukrowa, popcorn i
świetna muzyka i zabawa pod chmurką.
W środę, 1 maja, odbędzie się 27 edycja Biegu Jeża.
- Coroczna impreza adresowana jest
do wszystkich, którzy znajdują przyjemność w bieganiu po terenach Gminy
Mieroszów. W tym roku dla uatrakcyjnienia trasy biegu dodaliśmy leśny odcinek po górze Jatki z podbiegiem, który
zadowoli najbardziej wymagających
uczestników. Zapisy internetowe do
Biegu Jeża już się zakończyły, ale można
też zrobić to osobiście przed imprezą w
biurze zawodów od godz. 9.00. Start i
meta w Mieroszowie na stadionie sportowym – ul. Sportowa 4 – mówi Igor Hofman, dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury.
Start Biegu Jeżyków został zaplanowany na godzinę 10.00, a start biegu

głównego i marszu nordic – walking na
godzinę 12.00.
Z kolei 2 maja burmistrz i radni Rady
Miejskiej Mieroszowa zapraszają na
marsz z okazji Dnia Flagi.
- Zbiórka o godz.10.00 w mieroszowskim Rynku przy pomniku. Zabierzcie
ze sobą biało – czerwone akcenty: flagi, kwiaty, itp. oraz… kiełbaski, ponieważ marsz zakończy się ogniskiem przy
wieży widokowej na Parkowej Górze
– mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.
3 maja władze Gminy Mieroszów zapraszają na mszę świętą za ojczyznę, która rozpocznie się o godz. 12.00. Po mszy
odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów
przez władze miasta i mieszkańców.
- Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Mieroszów oraz gości odwiedzających naszą gminę do aktywnego uczestnictwa w tych wydarzeniach
– zachęcają burmistrz Andrzej Lipiński,
radni Rada Miejskiej Mieroszowa oraz
Mieroszowskie Centrum Kultury.
(RED)
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w.zoza.l

Zapzy
na apaną
pygę !!!
1 gaków irąt  ałeg świ
tys, kar, suti, nop, wi pne,
le ka ra dy  Pol pół wo wi
łąco n óry nają się le,
gi biłoręki ra ry byńsi

Łąca 2, 8-0 Mirów,
God otca
Zwini: 9:-1:0
Kas et: 9:-1:0
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Kudowa-Zdrój
Ośrodek Wczasowy WILLA ALFA
Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdrój, w bliskiej odległości od Parku
Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek i miłośników aktywności,
poszukujących idealnej bazy wypadowej.

28.07 – 4.08
8 dni – 7 nocy dla 1 os. w cenie 679 zł zamiast 1049 zł
lub opcja wzbogacona

Z WYCIECZKĄ (Praga lub po Kotlinie Kłodzkiej)
8 dni – 7 nocy dla 1 os. w cenie 699 zł zamiast 1049 zł
DŁUGI WEEKEND SIERPNIOWY 14 – 18.08.2019
5 dni – 4 noce dla 1 os. w cenie 499 zł zamiast 899 zł
z wyżywieniem, basenem, siłownią i wycieczką do Pragi
albo Skalnego Miasta – Adrspach

Zarezerwuj 5 dni, a kolejny nocleg dostaniesz za 50 % ceny.
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY:
– komfortowy pokój z łazienką
– codzienne śniadania i obiadokolacje
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– dostęp do kawy, herbaty i wody (24/24h)
– nielimitowany dostęp do siłowni i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki
– wejście na basen Słoneczne Termy (jednorazowo podczas pobytu)
– wypożyczalnia kijków nordic-walking
– rabat 10% do Czeskiej Restauracji Zdrojowej w Kudowie-Zdrój
– rabat 10% w Słonecznych Termach
–Wi-Fi i parking

Rewal
Ośrodek Wczasowy ALFA
Kameralny, komfortowy obiekt
w doskonałej lokalizacji, usytuowany
jedyne 80 m. od plaży w Rewalu.
Do dyspozycji gości oddaje się tu pokoje
2- i 3-os.z łazienkami, balkonami i TV,
wyposażone w sprzęt plażowy.
Na terenie obiektu jest również
dostęp do Wi-Fi.

WAKACJE 11 – 18.08.2019
8 dni – 7 nocy dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1300 zł
DZIECI do lat 2,99 gratis,
od 3 do 6,99 lat 560 zł
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY:
– zakwaterowanie w 2- lub 3-os. pokoju z łazienką i TV
– większość pokoi posiada balkony
– śniadania i obiadokolacje + deser
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody
– jednorazowe wejście na basen
– wypożyczalnie kijków nordic-walking
– bezpłatny parking na terenie obiektu
– dla dzieci plac zabaw
REKLAMA

Delfinek
zaprasaza
Kryta pływalnia przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy będzie czynna w zmienionych godzinach: środa
24.04.2019 – 16:00 – 21:00;
czwartek 25.04.2019 – 16:00 –
21:00; piątek 26.04.2019 – 16:00
– 21:00; sobota 27.04.2019
– 12:00 – 20:00; niedziela
28.04.2019 – 12:00 – 18:45; poniedziałek 29.04.2019 – 16:00
– 21:00; wtorek 30.04.2019 –
17:30 – 19:30; środa 1.05.2019 –
nieczynne; czwartek 2.05.2019
- 12:00 – 20:00; piątek 3.05.2019
– nieczynne; sobota 4.05.2019
– 12:00 – 20:00; niedziela
5.05.2019 – 12:00 – 18:45.
Ostatnie wejście na pływalnię
w tygodniu o godz. 19:45. Wyjście z wody i sauny najpóźniej
o godz. 20:45 (z wyjątkiem
wtorku 30.04.2019 – ostatnie
wejście na pływalnię o godz.
18:15 i czwartku 02.05.2019 –
ostatnie wejście na pływalnię
o godz. 18:45). Ostatnie wejście
na pływalnię w sobotę - godz.
18:45, wyjście z wody i sauny najpóźniej o godz. 19:45.
Ostatnie wejście na pływalnię
w niedzielę - godz. 17:30, wyjście z wody i sauny najpóźniej
o godz. 18:30.
(SJ)

Balony
w Głuszycy
3 maja zapraszamy na boisko sportowe w Głuszycy, na którym
w godz. od 15.00 do 19.00 rozegrane zostaną dwie konkurencje
balonowe w ramach V International Balloon Festival.
V IBF zaszczycą utytułowani
piloci z całego świata, gwiazdami
będą rekordziści świata Ellie Dunnington z Wielkiej Brytanii, Andy
Cayton z USA oraz czterokrotny
mistrz świata Wilhelm Eimers z
Niemiec. Przyjadą piloci z Czech,
Francji, Słowacji, Niemiec, USA i
Wielkiej Brytanii oraz z różnych
stron Polski. Kilkadziesiąt balonów
na ogrzane powietrze zagości nad
niebem Dolnego Śląska już od 2
do 5 maja. Założeniem święta jest
przeprowadzenie zawodów i fiesty dla publiczności w tym samym
czasie oraz integracja międzynarodowego środowiska balonowego.
2 maja o godz. 19:00 na terenie
Stada Ogierów Książ odbędzie się
niesamowite widowisko, tzw. night
glow. Będzie to wspaniały spektakl artystycznego podświetlania
balonów do muzyki dyrygowany
przez Alicję Dragon. Konkurencje

balonowe rozegrane zostaną w
Książu, w Głuszycy, w Nowej Rudzie i w Dzierżoniowie, planowany
jest również przelot nad zamkiem
Książ. Loty będą się odbywały w
godzinach porannych ok. 6.30 oraz
popołudniowych ok.17.30. Pozostałe godziny balonowego święta
zapełnią biesiady dla rodziców
oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży.
- Niebywałą atrakcją dla przybyłych na wydarzenie w Głuszycy
będzie możliwość wylosowania
lotu balonem. Będzie także okazja,
by poznać czołówkę światowego
środowiska balonowego. Dla dzieci przygotowano zabawy plenerowe i animacje, a o godz. 19.00 na
scenie wystąpi królowa disco polo
– Etna – podkreślają organizatorzy
festiwalu: Świdnicki Klub Balonowy i jego założyciele: Marzena i
Krzysztof Zapart.
(RED)
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Kulturalnie w uzdrowisku
Początek maja w Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-Zdrój upłynie
przede wszystkim pod znakiem koncertów i spektakli w Teatrze Zdrojowym
im. Henryka Wieniawskiego.
2 maja, godz.: 19:00 - Separacja?
Sztuka jest opowieścią o
nauczycielskim małżeństwie,
które przeżywszy ze sobą
ćwierć wieku wkracza w fazę
nieuchronnego kryzysu. Joanna i Patryk wystawiają sobie rachunki za przeżyte razem lata.
Zarzuty są śmieszne i banalne,
ale wobec nie dających się
okiełznać emocji, dają asumpt
do podjęcia decyzji o separacji. Małżonkowie wiodą życie
w oddzielnych pokojach. Niestety, kuchnia jest wspólna. Z
konieczności korzystania z jednego pomieszczenia wynikają
przezabawne zdarzenia. Bohaterowie knują swoje spiski, ale
nikt z nich nie może wyjść zwycięsko. Pozorna wojna nieoczekiwanie ujawnia uczucia, które,
jak się okazuje, wciąż mocno
ze sobą wiążą skłóconych małżonków. Test na samotność i
separację nie wypada pomyślnie i, jak to w komedii bywa,
wszystko kończy się happy
endem. Błyskotliwe dialogi i
humor są gwarancją znakomi-

tej zabawy. Małżeńskie perypetie jak w soczewce skupiają te
problemy, z którymi borykają
się pary niekoniecznie z dużym
stażem. Spotkanie z bohaterami sztuki pozwala spojrzeć na
nie z dużym dystansem.
Wykonawcy: Joanna —
Anna Lenczewska, Patryk —
Mariusz Marczyk, Reżyseria:
Przemysław Śliwa. Muzyka: Lidia Hardulak. Scenografia: Maria Natalia Rajkin.

3 maja, godz. 19:00 - Uroczysty
koncert z okazji 228.rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Tradycją Teatru Zdrojowego jest, że 3 maja na zaproszenie Burmistrza SzczawnaZdroju Marka Fedoruka gości
orkiestry, które dają koncerty
dla mieszakńców miasta. W
tym roku zagra Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu, która dotychczas występowała na wielu
prestiżowych uroczystościach
w kraju i za granicą. Między innymi zaprezentowała się przed

papieżem Janem Pawłem II
oraz wzięła udział w uroczystej
Mszy Świętej na Cmentarzu
Żołnierzy Polskich na Monte
Cassino. W szczawieńskim teatrze usłyszymy m.in. " Poloneza" Wojciecha Kilara, " Mazura"
Stanisława Moniszki czy „Marrch For Jazz Suite no 2” Dmitra
Schostakovicha.

8 maja, godz. 19:00 - Recital
Janusza Kasprowicza
z piosenkami Leonarda Cohena,
Jacka Kaczmarskiego
i Włodzimierza Wysockiego.
Zapraszamy na wieczór z
poezją śpiewaną. Januszowi
Kasprowiczowi - liderowi zespołu "Projekt Volodia" towarzyszyć będzie Stanisław Marinczenko, grający na gitarze i
fortepianie.
12 maja, godz. 19:00 - Mojemu
Miastu - koncert Piotra Deca
na klarnet i fortepian
Piotr Dec urodził się i wychował w Szczawnie-Zdroju. Jest
zwycięzcą pierwszej nagrody i

laureatem wszystkich nagród
specjalnych europejskiego konkursu Yamaha Music for Europe
(Manchester, 2018), zwycięzcą
Londyńskiego Konkursu Solo
Instrumentów
Dętych(2018)
oraz laureatem prestiżowej
nagrody R.C. Wyse Bequest. W
czerwcu 2018 roku zadebiutował solo z orkiestrą Milton Keynes City Orchestra, wykonując
drugi koncert klarnetowy C.M.
von Webera i w tym samy roku
wystąpił ponownie w charakterze solisty na deskach Royal Albert Hall w Londynie. Duet Dec
& Lajdorf, w którym koncertuje
regularnie z pianistką Edytą
Lajdorf od 3 lat, zagrał koncert już dla takich artystów jak
Madonna, czy David Beckham.
Wraz z sopranistką Jennifer Coleman, był dwukrotnym finalistą English Song Competition
w latach 2018/2017. Dokonał
nagrania muzyki współczesnej angielskiej kompozytorki
Errollyn Wallen dla radia BBC
Radio 3 oraz wystąpił solo w
chińskiej telewizji: Chinese Berita Global Television (BGT). We
współpracy z Dr. Caroline Potter z Kingston Uniwersytetu,
dokonał światowej premiery
nowoodkrytej muzyki Ericka
Satie, oraz wykonał kwintet

REKLAMA

Arthura Somervella w Royal
Festival Hall. Od 2013 roku Piotr
współpracuje ze kompozytorką muzyki współczesnej, Amy
Bryce, której utwory zadedykowane Piotrowi wykonali razem na Londyńskim Festiwalu
Muzyki
Współczesnej(2018),
a we wrześniu 2019 wystąpią
ponownie razem w Filharmonii
w Dreźnie. Podczas koncertu

w Szczawnie-Zdroju Piotrowi
Decowi akompaniować będzie
pianista Ashot Babrouski. Program koncertu: Claude Debussy
- Première Rhapsodie, Francis
Poulenc- Sonata, II. Romanza,
Jaka Pucihar: Sonata Nr. 1, Camille Saint-Saëns: Sonata, Op.
167, Malcolm Arnold: Sonatina,
Michele Mangani – Romanza.
(RED)
REKLAMA
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Pobiegną na Trójgarb

Sportowy raport

To już kolejna, IV edycja Półmaratonu Górskiego ”Z flagą na Trójgarbie”.
Poprzednie edycje poza
bezprecedensowymi - przepięknymi
okolicznościami przyrody, dostarczyły
uczestnikom biegu ekstremalnych wrażeń. Ubiegłoroczna rywalizacja w
pełnym słońcu, a poprzednia w strugach deszczu potwierdziły, że na trasie trzeba być przygotowanym na
różne kaprysy wiosennej
aury.
Tegoroczna edycja Półmaratonu będzie jeszcze
ciekawsza.
Organizatorzy
przygotowali super bonus
– trasa przebiegać będzie
obok nowo wybudowanej
Wieży Widokowej na szczycie
Trójgarbu. Obiekt zdążył już
podbić serca miłośników górskiej przyrody, zaprawionych
fanów górskich eskapad, profesjonalnych fotomaniaków,
ale także osób, które dopiero
złapały bakcyla pieszych wędrówek.
Organizatorzy
sportowej rywalizacji: Biblioteka+
Centrum Kultury w Czarnym
Borze, Gmina Czarny Bór
oraz Gmina Stare Bogaczowice zaplanowali w tym roku

Finał Ligi Mistrzów
Wszystkich miłośników basketu zapraszamy na majówkę do
Centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu! W dniach 3-4 maja
w hali widowiskowo-sportowej odbędzie Finał Euroligi
w koszykówce mężczyzn na
wózkach. Najlepsze drużyny
będą rywalizować o miano
najlepszej w Europie, a w tegorocznym finale zmierzą się
dwa zespoły z Hiszpanii i dwa
z Niemiec: BSR Albacete, CD
Ilunion, RSV Lahndill i Turninga Bulls. Będzie to przedsmak
zbliżających się mistrzostw
Europy w koszykówce na wózkach. Pierwszy mecz turnieju
finałowego zostanie rozegrany
3 maja o godz. 15.00, a drugi tego samego dnia o godz.
17.30. 4 maja o godz. 15.00 zostanie rozegrane spotkanie o
3 miejsce, a o finał tego dnia o
godz. 17.30.

Kolejne zwycięstwo
W meczu XXII kolejki grupy
wschodniej IV ligi piłkarze GKS
Mirków Długołęka przegrali z
Górnikiem Wałbrzych 1:2 (1:2).
Bramki: 0:1 Szymon Tragarz
(26), 0:2 Sławomir Orzech (36),
1:2 Tobiasz Jarczak (41). Górnik zagrał w kładzie: Jaroszewski - Rytko, Michalak, Orzech,
Krzymiński, Wepa (12 Sawicki),
Borowiec (68 Bogacz), Tragarz,
Chajewski, Rękawek (55 Młodziński), De Paula (85 Dec).
Kolejne mecze: Zjednoczeni
Żarów - Górnik Wałbrzych - 28
kwietnia, godz. 16:00; Orzeł
Prusice - Górnik Wałbrzych - 1
maja, godz. 17:00.

Ważny punkt
W meczu XX kolejki ekstraligi piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych zremisowały z
Medykiem Konin 1:1 (0:0) po
bramkach Dominiki Kopińskiej
(48) i Martyny Zańko (85). AZS
PWSZ zagrał w składzie: Sapor
- Mesjasz, Fabova, Kędzierska,
Rędzia, Miłek (75 Zając), Ra-

XII Rycerski Bieg Na Zamek
Grodno
Zapraszamy wszystkich miłośników przygody na XII Rycerski Bieg na zamek Grodno w
ramach Biegowego Turnieju
Rycerskiego Szlakiem Zamków
Piastowskich. To wspaniała
okazja, by aktywnie spędzić
sobotę, a przy okazji zobaczyć

dwie trasy - pierwsza z nich
to ponad 22 km Półmaraton, a druga – tzw. dyszka
licząca ok. 11 km. Zaprawionych biegaczy na dłuższym
dystansie czeka suma przewyższeń blisko 600 m, a na
9 kilometrze królowa trasy
– Wieża Widokowa. Na krótszej trasie wieża wyłoni się
„już” po 5 kilometrach podbiegu, a suma przewyższeń
to nieco ponad 300 m.
Start i meta wytyczone są
na stadionie sportowym w
Witkowie (gmina Czarny Bór),
a biuro zawodów czynne 2
maja 2019 r. od godz. 8.00 do
11.00. Startujemy w samo południe – o godz. 12.00.
Na zawodników czekają
atrakcyjne pakiety startowe, a dla laureatów świetne
nagrody. Nikt nie odjedzie z
Witkowa z pustymi rękoma.
Każdy uczestnik biegowej rywalizacji otrzyma medal i zestaw gadżetów. Dodatkowo
istnieje możliwość zamówienia unikatowych koszulek z
zawodów. Po biegu odbędzie
się także losowanie atrakcyjnych nagród.
Nasz bieg to minimum asfaltu, maksimum satysfakcji i
„trochę” potu.
(IL)

packa (79 Ostrowska), Głąb (62
Zańko), Zawadzka, Szewczuk,
Rozmus (90+5 Głowacka). Następny mecz wałbrzyszanki
rozegrają 28 kwietnia o godz.
11:00 z AZS we Wrocławiu.

piękne okolice zamku Grodno.
Bieg na zamek Grodno rozpocznie się 27.04.2019 o godzinie 11:00 w centrum Zagórza
Śląskiego.

Grand Prix Walimia MTB
Przed nami drugi z siedmiu
wyścigów strefy MTB Sudety
w 2019 roku. Dla uczestników
przygotowano dwie trasy,
głównie drogami leśnymi w
Górach Sowich o długości 26
km i 48 km. Prawo startu mają
wszyscy chętni, nie tylko zrzeszeni w klubach kolarskich. Zapisy do udziału w wyścigu jeszcze trwają. Termin: 05.05.2019
r. godz. 11.00, miejsce: stadion
UKS ORLIK Walim.
Liga MTB XC Aglomeracji
Wałbrzyskiej
Gmina Stare Bogaczowice zaprasza do udziału w IV edycji
Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przed nami kolejna
odsłona rowerowej imprezy!
Prawo startu w zawodach ma
młodzież szkolna oraz dzieci
zarówno zrzeszeni w klubach
sportowych jak i niezrzeszeni. Wyścigi są umieszczone w
kalendarzu imprez DZKOL, a
uczestnicy zdobywają punkty
do challenge’u Dolnośląskiego
Związku Kolarskiego w kate-

gorii młodzik(czka). Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięska drużyna w klasyfikacji klubowej
otrzyma Puchar Prezydenta
Miasta Wałbrzycha. Szczegóły
na www.ssrjunior.pl. Terminy wyścigów wchodzących
w skład ligi: 27.04.2019 – Stare Bogaczowice, 25.05.2019
– Dobromierz, 15.06.2019
– Wałbrzych, 31.08.2019 – Jaworzyna Śląska, 7.09.2019
– Świebodzice, 21.09.2019 –
Szczawno – Zdrój.

47. Rajd Świdnicki – KRASE
W dniach 27-28 kwietnia br.
na drogach biegnących przez
Gminę Walim, zostanie rozegrany47. Rajd Świdnicki – KRASE. Drogi, na których odbywać
się będą odcinki specjalne
rajdu, zostaną zamknięte dla
ruchu kołowego na półtorej
godziny przed planowanym
startem pierwszej załogi. W
Gminie Walim przebiegać będą
następujące odcinki: testowy
– Walim (Przełęcz Walimska)
– Walim, OS 2 – Rościszów
Walim, OS 4 i OS 7 – Kamionki
– Walim, OS 6 i OS 9 – Walim –
Zagórze Śląskie (nad jeziorem
Bystrzyckim). Więcej na stronie
internetowej rajdu.
(RED)
REKLAMA
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DOMOFONY
MONITORING

USŁUGI
(18) Hydraulik – instalacje co,
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506
754 379
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(2) Hydraulika, instalacje co, kanalizacja, gaz, usługi elektryczne.
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(1) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy do sklepu przy ul Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

Szukasz pracy jako opiekunka
osób starszych w Niemczech?
Wyjazdy na umowę.
Opieka koordynatora na miejscu.
Biuro czynne od pn-pt. godz. 9.00-16.00
ul. Kopernika 11, 58-350 Mieroszów
tel. 533-202-626, 534-255-277, biuro@miranexagentur.pl

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne
- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o.,
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie,
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż
- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych
- dobór, montaż i konﬁguracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego na realizację inwestycji
Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

Sprzedam mieszkanie 46 m kw.
w Jedlinie Zdroju.
W mieszkaniu meble, pralka, lodówka,
wanna, co węglowe, nowe drzwi,
instalacja nowa elektryczna. Panele

PRACA

w pokoju, w kuchni i przedpokoju kafelki.

(2) Zatrudnię blacharza i mechanika do pracy dorywczej. Tel.
795 602 683

pomieszczenie gospodarcze na drewno

Szukamy pracowników (też os.
niepełnosprawne) do siedzącej
pracy, bez nocy. Wałbrzych 606
829 141
(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

INNE
(3) Sprzedam sadzeniaki – vineta. Tel. 795 602 683
(1) Atrakcyjna pożyczka bez BIK.
Wstępna weryfikacja przez telefon.
Kontakt 796 700 605

KUPIĘ
(32) Kupię starcie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria, figurki i patery z
okresu PRL-u, szkło kolorowe,
komiksy i inne przedmioty. Tel:
604-574-501.

Do mieszkania należą: strych, piwnica,
i węgiel. Cena przystępna.

Tel. 609 946 708, 535 701 265.

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

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

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
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• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

Siedziba ﬁrmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9
oraz na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) i
na stronie Urzędu Gminy Walim –
(www.walim.pl menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 25.04.2019 r. do 17.05.2019 r.
wykaz nr 7/2019 z dnia 25.04.2019 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy lub najmu.

Nowe kursy:

20.05 Wałbrzych • 21.05 Głuszyca

Tel. 602 190 848

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,

DB2010
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że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - Plac Wolności 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących
własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 4.2019 wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 30 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju
Wsi tutejszego Urzędu.

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne od poniedziałku
do piątku

(w czwartki - nieczynne)
w godz. 10.00 - 15.00

Filia Biura Ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Hetmańska 80i

(Tech - Dom
OKNA DRZWI ROLETY)
Wałbrzych (Podzamcze)

tel. 513 018 511
czynne: pn. - p.t
od 9:00 do 16:00

tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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działka Cena: 99 900 zł (nr: 22485)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE,
MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 50 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewanie
miejskie,7 piętro z windą. Cena:
119 000 zł (nr.2469) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 2500 zł, ( nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrzewaniem miejskim, Pow.62
m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129
000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie położony, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec
z podajnikiem węglowe, ogród
zagospodarowany-pow.1016 m2.
Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 06
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAWNO ZDRÓJ, klimatyczne mieszkanie z balkonem, piękną werandą i
ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe
piece. Cena: 250 000 zł, (nr:118) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 mieszkania z dodatkową powierzchnią
do własnej aranżacji, 75m2, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka .2500m2.
Obiekt idealny na agroturystykę.
Cena: 89 000 do negocjacji ( nr:
2023)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON –OKAZJA! GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO STOJĄCY
Z WARSZTATEM, 200m2, 2
niezależne mieszkania, warsztat,
garaż, Cena:390 000zł (nr:2496) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ZAMIANA! PODGÓRZE,
mieszkanie po remoncie, pow.100
m2, 5 pokoi, ogrzewanie gazowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
szafy Komandor, zamiana na
mniejsze nawet poza Wałbrzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, cena: 187 000 zł
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena wynajmu:
2500 zł:sprzedaż: 190 000 zł
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,
dom wolno stojący, 100m2, do
kapitalnego remontu, duża piękna

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
3000 zł (nr: ….) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM
NA WYNAJEM z wyposażeniem
nieopodal Strefy Ekonomicznej
, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi,
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2
Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe
mieszkanie do wprowadzenia
nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2
pokoje, aneks kuchenny, łazienka
z WC, ogrzewanie gazowe, monitoring. Możliwość zaadoptowania
dodatkowej powierzchni. CENA:
149 000 zł (nr: 2528) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –SZCZAWNO-ZDRÓJ, strefa
A, PIĘTRO WILLI po remoncie,
pow. 128m2, 4 pokoje, duża jasna
kuchnia, 2 łazienki, 2 garderoby, działka 1046m2, wiata na 2
samochody, altana, piękny ogród
ze starodrzewiem. Cena: 495 000zł
(nr:2499) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, wynajem, mieszkanie, 65m2, 3 pokoje,
kuchnia z wyposażeniem, łazienka.
CENA: 1400 zł (nr:----) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne
mieszkanie do wprowadzenia
nieopodal rynku. pow. 82 m2, 2
pokoje, widna kuchnia z jadalnią,
garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie modernizacji na
gazowe. CENA: 159 000 zł (nr:
2549) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

ronę www.zolnieruk.pl.
Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI.
KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu
BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 792-549-757
Wałbrzych Nowe Miasto 3pok 72m2
z ogrodem cena 115.000,-zł tel do
kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1020

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2 2pok
5piętro, po generalnym remoncie cena
140tys

MS – 3796 Nowe Miasto, po kapitalnym
remoncie, 54m2, 2 pokoje, cena 165 tys.
Tel. 883 334 481

Tel do kontaktu 535-416-014

MS – 3836 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
29m2, cena 90 tys. Tel. 883 334 481

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2 2pok
z balkonem 1 piętro, cena 118tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net pod
numer PAN- MS-994
Wałbrzych Śródmieście 108m2 2piętro
2poziomy cena 190tys zł tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.
net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje,
całe piętro domu. 295.000 zł , tel. do
kontaktu 792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod numerem PAN-MS-901
WAŁBRZYCH PODZAMCZE Do
wynajęcia 2pok 48m2 dostępne od
15.05.2019r tel. do kontaktu 792549-757. Oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem PAN
– MW- 960
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z witryną
50m2 50.000,-zł w atrakcyjnej lokalizacji tel. do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-LS - 967

MS- 3834 Podzamcze, 3 pokoje 54m2,
po kapitalnym remoncie, cena 225 tys.
Tel. 883 334 481

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

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!

ul. Palisadowa 2c,
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

ZA GOTÓWKĘ!

(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 WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA
1.100.000 zł. TEL. 606 97 66 30
OKAZJA!!! NA SPRZEDAŻ budynek
wolno-stojący, hala, magazyn –
powierzchnia 320 m2, Biały Kamień,
ul. Daszyńskiego, cena 360 tys. do
negocjacji. Tel. 883 334 486 oferta w
biurze: LS – 3812
LW – 3811 DO WYNAJĘCIA budynek
wolno-stojący, hala, magazyn- powierzchnia 320 m2, Biały Kamień, ul.
Daszyńskiego, cena najmu 3200 zł/m-c,
Tel. 883 334 486
MS – 3801 Biały Kamień, 3 pokoje
60m2, 1 piętro, cena 139 tys. Tel. 883
334 486
MS - 3794 Piaskowa Góra ul. Makuszyńskiego, 3 pokoje, 54m2 po kapitalnym
remoncie, cena 205 tys, Tel. 883 334
486
MS - 3816 Szczawno – Zdrój, ul. Solicka,
81m2, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
DS – 3628 Dom Piaskowa Góra, 180 m2,
działka 300m2, cena 485 tys. Tel. 883
334 481
MS – 3823 Piaskowa Góra, ul. Długa, 57
m2, 3 pokoje po kapitalnym remoncie,
195 tys. Tel. 883 334 486
MS – 3814 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57m2, 10 piętro, cena 170 tys. Tel. 883
334 486
MS – 3813 Podzamcze, 2 pokoje, 36m2,
do odświeżenia, cena 124 tys. Tel. 606
976 630
MS – 3805 Podzamcze, 3 pokoje, 55 m2,
do wprowadzenia, cena 160 tys. Tel.
793 111 30
MS – 3804 Stary Zdrój, ul. Marconiego,
3 pokoje, 63 m2, do odświeżenia, cena
129 tys. Tel. 606 976 630

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

58-316 Wałbrzych

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4
piętro w 4, , do odnowienia, cena
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA- PODZAMCZE, bardzo
dobry stan, 2 pokoje, 54m2, 10
piętro w 11, super lokalizacja,
169.900zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA- PODZAMCZE, do
odświeżenia, 3 pokoje, 63m2,
7 piętro w 10, super lokalizacja,
205.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE, Osiedle
Piastowskie, 3 pokoje, 61m2, 4
piętro w 4, cena 220.000zł, po
remoncie, w cenie całe wyposażenie c.o. miejskie tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja
Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2,
wysoki parter, C.O. gazowe, po
remoncie, siłownia, Park Sobieskiego, cena 245.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

www.zolnieruk.pl

Sprzedam kawalerkę w Głuszycy,
ul. Dolna o pow. 22 m2. Cena 29
tys. zł.

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
budownictwo, 2 pokoje, 42m2, 1
piętro w 2, do odnowienia, cena
129.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE –
CIERNIE, NIERUCHOMOŚĆ 414m2,
na każdą działalność lub pod
mieszkania, ogrzewanie gazowe,

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
Ul. Psie Pole , parter , 2 pokoje, 38
m2 , 75 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Poselska , 54 m2 ,10 pietro, 2 pokoje, po remoncie , cena 169 900 tel.
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena
159 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani
, 50 m2, 2 pokoje, co miejskie cena
125 000 tel 883 334 836

Pilnie poszukuję mieszkania w
Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł

RENOMAHOME - Świdnicka kawalerka z gazowym, 27 m2 cena 65
000 tel 883 334 836

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

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727

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

RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

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

RENOMAHOME - Łomnica – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727

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
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich
osobistą weryfikację. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl.

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro, C.O.
gazowe + kominek, balkon, cena
285.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

do remontu cena 85 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego, 10 pietro, 4 pokoje, jasna , cena 169 000
tel 883 334 836

MS – 3832 Śródmieście, 25m2, pokój
z kuchnią, do wprowadzenia! Cena 70
tys. Tel. 883 334 486

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

PLAC ZAMENHOFA 1/28

cena 196.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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 - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 199 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2,

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

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 – Jedlina Zdrój ,
dom wolnostojący, cena 298 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje
z co gaz , cena 60 000 tel 883 334
836
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REKLAMA

przedszkola@onet.pl
Nastał czas, aby wybrać przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu-DZIECKA.
Minęły czasy, gdy robiliśmy to pochopnie, bez większego namysłu. Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden
z najważniejszych ﬁlarów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej metodzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania do samodzielnej aktywności
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej placówce, to niepowtarzalna przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem
twórczym, muzyką, śpiewem i wspólną zabawą.

Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo:

• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki • Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem • Spotkania z Filharmonią • Lekcje żywej przyrody • Flay ﬁtness • Tańce

Zapraszamy do:
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
KONICZYNKA I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
JEDYNECZKA • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne
KONICZYNKA • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
BAJKA • 58-301 Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT tel. 602 231 533

