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 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

Darmowa komunikacja w Świebodzicach

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

Zmiana ta będzie obowiązywała już od 15 maja 2019
r. Według autorów uchwały
wprowadzającej
bezpłatne
przejazdy komunikacją miejską w Świebodzicach, dzięki
tej regulacji nastąpi zmniejszenie liczby prywatnych samochodów na ulicach miasta,
co ma pozytywnie wpłynąć na
zakorkowanie miasta. Inicjato-

.PL

rzy tej zmiany przede wszystkim kierowali się troską o środowisko.
- Mamy nadzieję, że część
mieszkańców zrezygnuje z
przejazdów własnym samochodem ze względów ekonomicznych i praktycznych,
jakimi są utrudnienia w ruchu,
na rzecz środków komunikacji zbiorowej. Wpłynie to na

26 kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, rajcy podjęli uchwałę, na
mocy której osoby korzystające z komunikacji miejskiej nie będą musiały płacić za bilety.
mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasu i
mniejsze uciążliwości w ruchu
drogowym. Oszczędności w
funkcjonowaniu komunikacji
przyniesie także likwidacja
biletów, wyeliminuje to koszty ich produkcji, dystrybucji
i kontroli – podkreśla Paweł
Ozga, burmistrz Świebodzic.
Zmiany w komunikacji
miejskiej w Świebodzicach zostały poprzedzone konsulta-

cjami z mieszkańcami. Ostatnie - dotyczące ostatecznych
wersji rozkładów jazdy oraz
tras autobusów miejskich - odbyło się w Klubie Seniora. Na
miejscu zjawiła się grupa ponad 20 mieszkańców głównie
z os. Sudeckiego i okolic, ale
były również osoby z Cierni i
ul. Piłsudskiego. Wyjaśnione
zostały kwestie dopasowania nowych rozkładów jazdy
do godzin dojazdów na msze

św, do przychodni, szkół i zakładów pracy. Ważne okazały
się również zmiany dotyczące
przedłużenia wybranych kursów linii „0” do cmentarza na
ul. Kamiennogórskiej, który
dotąd był niemal niedostępny dla niezmotoryzowanych
osób starszych. W toku rozmów poruszono kwestię złego
stanu technicznego niektórych wiat przystankowych w
mieście. Zebrani mieszkańcy

otrzymali informację, że od
przyszłego roku będą one systematycznie wymieniane.
Przypominamy, że od 1
maja 2019 r. zmienił się rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Świebodzicach. Aktualny rozkład jazdy dostępny
jest na stronie internetowej:
http://zgk.swiebodzice.pl/
strony/komunikacja_miejska_
rozklad_jazdy.htm.
(RED)
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CENTRUM ODZIEŻY UŻYWANEJ
S

Wałbrzych ul.Bolesława Chrobrego 7
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Modna odzież na każdą kieszeń , codziennie taniej ,
co WTOREK całkowita wymiana towaru
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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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Ulica Pocztowa w Szczawnie-Zdroju jest już od końca
kwietnia dostępna dla parkujących tu swoje pojazdy
mieszkańców. W mieście
trwają kolejne remonty nawierzchni chodników.
Jeszcze ok. 2 tygodnie potrwa budowa nowych schodów (od ul. Równoległej), prowadzących do przychodni, a
lada moment rozpocznie się
wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza, od
numeru 18 do 27 – odcinek o
długości ok. 110 m. Rozpoczął

O Kasi, która podaje kawę
Kawiarnia Tarta Bułka w Szczawnie-Zdroju to wyjątkowe miejsce. Nie tylko
ze względu na serwowane smakołyki.
Dwie siostry prowadzące kawiarnię
zdecydowały się zatrudnić osoby
z niepełnosprawnościami, zmieniając
ich życie na lepsze. Kasia mimo niepełnosprawności sprzężonych świetnie sobie radzi i jak zapewnia jej szefowa „ona
po prostu wszystko ogarnia”.
Najpierw nauka, potem praca
– Cieszę się, że pracuję. Dużo się już
nauczyłam. Umiem robić kawę, tosty,
wyciskać soki – mówi Kasia Kołodziejek, która jest zatrudniona Bułce Tartej
jako kelnerka. Na pytanie, co najbardziej
lubi robić w swojej pracy, bez dłuższego
namysłu odpowiada „wszystko”. Kasia
do kawiarni trafiła dzięki projektowi
„Szansa na nowe życie” realizowanego
wspólnie przez Fundację Wałbrzych
2000 i Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W Tartej Bułce odbywały się zajęcia
praktyczne kursu zawodowego przygotowującego Kasię do pracy w kawiarni,
a następnie 3-miesięczny staż zawodowy. – Po jego zakończeniu – mówi Magda
Zywar, koordynatorka projektu – zaproponowaliśmy Tartej Bułce zatrudnienie
Kasi na kolejne trzy miesiące w ramach
subsydiowanego zatrudnienia. To taka
finansowa zachęta dla pracodawcy (ponad 20 tysięcy złotych), bo w ramach
projektu częściowo finansujemy wynagrodzenie pracownika i wyposażenie
jego stanowiska pracy. Warunkiem jest
jednak zobowiązanie do zatrudnienia
pracownika na własny koszt po zakończeniu wsparcia projektowego – dodaje
koordynatorka. Kasia otrzymała ofertę

Kasia w pracy w Tartej Bułce (fot. Kamil Chorągwicki)

pracy w kawiarni i dzisiaj jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę.
Kelnerka do zadań specjalnych
Justyna Młynarska, która wraz z siostrą Anną Starczukowską prowadzi kawiarnię, nie wyobraża sobie tego miejsca
bez Kasi. – Jest idealnym pracownikiem,
daje z siebie absolutnie wszystko – tłumaczy pani Justyna. – Zauważyłam, że
ma bardzo dobrą pamięć wzrokową.
Poza tym szybko się uczy. Początkowo
każdy robił wszystko za nią, a to było
zupełnie niepotrzebnie – dodaje. Kasia
pomaga w kuchni przy przygotowywaniu posiłków, jak również zajmuje się
ich serwowaniem i obsługą klientów. Do
opanowania pozostała jej jeszcze tylko
obsługa kasy, ale jak zapewnia Justyna
Młynarska jest to kwestią czasu, kiedy
Kasia to „ogarnie”.
Pracodawczynie Kasi podkreślają, że
jeżeli ktoś decyduje się na przyjęcie do

Wygodniej
i bezpieczniej

pracy osoby z niepełnosprawnościami
musi się liczyć z tym, że trzeba poświęcić takiemu pracownikowi więcej czasu.
W przypadku Pani Justyny taka „inwestycja” zwróciła się z nawiązką, bo Kasia
jest pracownikiem niemalże idealnym.
Niestety nie wszyscy potrafią to docenić. – Aż przykro to mówić, ale tracę dużo
klientów, bo mają obiekcje, że obsługują
ich osoby niepełnosprawne, – komentuje
Młynarska – ale my nie chowamy Kasi,
chcemy żeby obsługiwała klientów.
Marzenia
Zapytana o marzenia Kasia Kołodziejek mówi – chciałabym zamieszkać ze
swoim chłopakiem, ale na razie to niemożliwe. Po wyprowadzeniu się z domu
Kasia znalazła schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Wałbrzychu i przy pomocy swoich pracodawczyń
złożyła wniosek o przydział mieszkania
socjalnego.
Justyna Młynarska i Anna Starczukowska, które w 2018 r. otrzymały tytuł
Debiutantek Roku w Plebiscycie Gospodarczym Kobiece Twarze podkreślają,
że współpraca z Kasią zmieniła ich życie
i postrzeganie świata. Nie boją się zatrudnić kolejnej osoby z niepełnosprawnościami, która do zespołu kawiarni
w Szczawnie-Zdroju dołączy lada dzień.
– Bo osób niepełnosprawnych nie można
chować w kuchni – dodaje Justyna Młynarska.

Justyna Młynarska z Kasią (fot. Kamil Chorągwicki)

(ABP)

Raport
ze Szczawna-Zdroju
- Za miesiąc będziemy bawić się na dorocznym święcie miasta. XXXIX Dniom
Szczawna-Zdroju
towarzyszyć będzie jarmark, do
udziału w którym gorąco zapraszamy wystawców. Karta
zgłoszeniowa i regulamin
dostępne są na www.szczawno-zdroj.pl
–
informuje
Agnieszka Bielawska-Pękala z
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

zwyciężczyni pierwszej edycji
„Wałbrzych ma talent” oraz
Anna Żebrowska - utalentowana pieśniarka z Wrocławia.
Koncert poprowadzi prezes
Fundacji Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Salvator Izabela
Rakoczy, która jest organizatorem wydarzenia. Wstęp
na koncert poprzez zakup
biletów-cegiełek o wartości
25, 30 i 50 zł, w kasie Teatru
Zdrojowego lub elektronicznie - szczegóły pod numerem
telefonu 511 366 128.

Windą do urzędu

Mojemu Miastu

- W budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju
można już korzystać z windy. Trwają jeszcze inne, dodatkowe roboty budowlane,
których celem jest poprawa
warunków pracy i ułatwienie
załatwiania spraw urzędowych dla mieszkańców oraz
zwiększenie
dostępności
urzędu dla osób niepełnosprawnych. Za utrudnienia
związane z remontem przepraszamy – mówi Marek Fadoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.

12 maja o godz. 19:00
w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie Zdroju odbędzie się koncert Piotra
Deca na klarnet i fortepian
„Mojemu Miastu”. 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. Podczas koncertu w Szczawnie-Zdroju
Piotrowi Decowi akompaniować będzie pianista Ashot Babrouski. Program koncertu:
Claude Debussy - Première
Rhapsodie, Francis PoulencSonata, II. Romanza, Jaka
Pucihar: Sonata Nr. 1, Camille
Saint-Saëns: Sonata, Op. 167,
Malcolm Arnold: Sonatina,
Michele Mangani – Romanza.

Szczawieński jarmark

Koncert muzyki romskiej
Materiał przygotowany w ramach
projektu #W pełni sprawni pracownicy
realizowanego przez Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu.

się także remont chodnika przy
ul. Ułanów Nadwiślańskich, w
tym miejscu występują utrudnienia, prosimy o uwagę. W
czerwcu wykonawca rozpocznie remont nawierzchni
chodnika przy ul. Jesionowej,
następna w kolejce będzie ulica Wita Stwosza. Sporo będzie
się niebawem działo także na
drogach, czeka nas remont
ul. Sienkiewicza i Chopina, a
przede wszystkim budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha.

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
zaprasza11
maja o godz. 19.00 na wyjątkowy, charytatywny koncert muzyki romskiej. Energetyczne utwory, barwne stroje
i osobowości wykonawców
gwarantują doskonałe widowisko muzyczne. Wystąpi Angelo Ciureja i gościnnie: Justyna Medeksza - wokalistka i
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Wojna
Janusz
Bartkiewicz

8 maja 1945 roku o godz.
22.30 Niemcy podpisały akt
bezwarunkowej
kapitulacji kończącej ich udział w II
wojnie światowej (w wojnie
udział brała też Japonia, której wojska w dalszym ciągu
prowadziły intensywne militarne działania w Azji i na
Pacyfiku). Rozmowy w sprawie kapitulacji toczyły się już
od 5 maja, po tym jak 2 maja
doszło do kapitulacji Berlina,
broniącego się przed zwycięskimi oddziałami Armii Czerwonej i I Dywizji Piechoty
Wojska Polskiego. W efekcie
tych rozmów do bezwarunkowej kapitulacji wszystkich
wojsk niemieckich doszło 7
maja, podpisanej we francuskim mieście Reims. Według
tego aktu, wszystkie wojska
niemieckie (na wszystkich
frontach i w okupowanej
ciągle Norwegii) 8 maja o
godz. 23.01 zaprzestać miały
działań wojennych i zobowiązane zostały do złożenia
broni. Wiadomość ta mocno rozzłościła Stalina, który
wymusił na przywódcach
sojuszniczych mocarstw powtórzenie tego aktu (na takich samych warunkach jak
7 maja), co nastąpiło właśnie
8 maja o godz. 22.30 w podberlińskim Karlhorst, ale II
wojna światowa zakończyła

REKLAMA

się o godzinie 23.01, gdy zaprzestano wszelkich walk. W
tym czasie w Moskwie była
już godzina 01.01 dnia 9 maja
i dlatego w ZSRR oraz wszystkich państwach byłego bloku
radzieckiego w Europie dzień
zwycięstwa obchodzony był
w tej właśnie dacie. Teraz
Dzień Zwycięstwa obchodzimy 8 maja, ponieważ data ta
została ustalona ustawą z 24
kwietnia 2015 roku.
Dla mnie ten dzień ma zawsze szczególny charakter,
ponieważ w szturmie Berlina
brali udział moi rodzice oraz
siostra mojej Mamy. Brat Ojca
– Franek - nie doczekał tego,
ginąc 1 sierpnia 1944 r. podczas forsowania Wisły w celu
utworzeniu Przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Był
cekaemistą. Pamiętam opowieści rodziców związane z
9 maja 1945 roku, ponieważ
tego dnia rano wiadomość
o kapitulacji dotarła do żołnierzy i rozpoczął się wtedy
istny szał radości. Dlatego dla
nich data 9 maja nie budziła
nigdy żadnych wątpliwości,
ale i ja również nie wąpię, że
dla Europy kapitulacja podpisana została 8 maja i niech
więc tak już zostanie. Dzień
Zwycięstwa winien być dla
Polaków dniem szczególnej
radości, hucznie obchodzonym nie tylko przez obywateli, ale przede wszystkim przez
władze państwowe, które
- niestety - do rocznicy tej
podchodzą, jak pies do jeża.
Jest tak dlatego, bo w żaden
sposób nie da się ukryć tego,

że największy militarny udział
w pokonaniu Niemiec miała
Armia Czerwona, czyli Związek Radziecki, którego setki
tysięcy żołnierzy poległo na
polskiej ziemi. Ale to dziś jest
passe, czemu niejednokrotnie wyraz dawał Donald Tusk,
Andrzej Duda, czy Mateusz
Morawiecki, dla których II
wojna światowa, w tym okupacja Polski, skończyła się 12
września 1989 roku. Czyli z
dniem powołania na prezesa Rady Ministrów Polskiej
Rzeczpospolitej
Ludowej,
której trwanie zakończyło się
29 grudnia 1989 roku ustawą
o zmianie Konstytucji Polskiej
Rzeczpospolitej
Ludowej,
przywracającej historyczną
nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska. Dla mnie jednak zawsze dzień 8 maja jest i
będzie dniem szczególnym z
powodów jak wyżej.
***
74 lata temu zakończyła
się najkrwawsza w dziejach
ludzkości wojna, czego jednym z efektów było powstanie Organizacji Narodów
Zjednoczonych (24.10.1945
r.), czyli międzynarodowej
organizacji mającej stać na
straży światowego pokoju,
przez utrzymywanie go za
pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków, między
innymi przez rozwijanie przyjaznych stosunków międzynarodowych na zasadach samostanowienia i suwerennej
równości. Czyli wyrzeczeniu
się stosowania siły pomiędzy
państwami całego globu.

Szczytny to cel, ale od samego początku nieprzestrzegany, w czym niezaprzeczalny
prym wiodły i wiodą Stany
Zjednoczone,
uzurpujące
rolę światowego żandarma,
któremu jedynie przysługuje
prawo stosowania siły militarnej w każdym zakątku kuli
ziemskiej, kiedy tylko prezydent USA uzna to za stosowne. Ostatnio widać to na
przykładzie Wenezueli, której demokratycznie wybrany
prezydent szczególnie nie
podoba się Donaldowi Trumpowi, przez co za prawowitego prezydenta tego kraju
uznał on (a rząd polski potulnie za nim) jakiegoś uzurpatora i wichrzyciela. Żąda więc
od prezydenta wolnego i suwerennego kraju ustąpienia
pod groźbą zbrojnej interwencji US Army, co jest już –
moim zdaniem – działaniem
bandyckim. Przed podjęciem
tej interwencji wstrzymuje
go na szczęście stanowcze
poparcie dla prezydenta Maduro ze strony Rosji i Chin,
co wywołuje wściekłość waszyngtońskiej administracji.
Dał temu wyraz sekretarz stanu Mike Pompeo, głosząc, że
Wenezuela leży na „ich” - czyli USA – półkuli, a więc Rosja
nie ma prawa ingerować w
wenezuelskie sprawy, bo to
prawo przysługuje jedynie
USA. Słysząc to poczułem
jak mi się w kieszeni otwiera
przysłowiowy nóż, bo trudno
znieść tak bezczelnie wyrażone przekonanie o szczególnych dla USA prawach.

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

Niech więc Pompeo pójdzie
dalej i przyzna Rosji szczególne uprawnienia w stosunku
do tego, co się dzieje na „jej”
półkuli, zarówno wschodniej
jak i południowej. Jeżeli takie
szczególne uprawnienia istnieją, to jakim więc prawem
USA wtykają swój nos do
tego co dzieje się np. na Ukrainie, w Azerbejdżanie, Turkmenii i innych byłych azjatyckich republikach byłego
ZSRR? Co samoloty USA robiły nad Jugosławią pomiędzy
24.03 a 10.06.1999 roku, co
robiły nad Libią od 15.02 do
23.10. 2011? Co amerykańscy żołnierze robili w Iraku i
Afganistanie, a także w Syrii,
do której ich nikt nie zaprosił,
a zaproszona przez legalny
rząd została właśnie Rosja?

Dlaczego, wbrew wcześniejszej umowie, stacjonują w
Polsce tuż przy rosyjskiej
granicy? Nie jestem szczególnym fanem Putina, ale uczono mnie od dziecka, że każdy
ma równe prawa i należy je
szanować. To tyle i tylko tyle.
Niech Jankesi wreszcie uświadomią sobie, że kolejnej wojny światowej nikt sobie nie
życzy. Ta ostania była chyba
dostateczną nauczką.
www.janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Wa³brzych,
ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl

PROJEKTUJEMY Z PASJ¥ I MONTUJEMY PROFESJONALNIE I SERWISUJEMY I DAJEMY 5 LAT GWARANCJI
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Święto konstytucji
W Mieroszowie uroczyście
obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
wydarzenia, które w historii
narodu polskiego odegrało
szczególną rolę.
30 kwietnia w Publicznej
Szkole Podstawowej w Kowalowej odbył się apel z okazji
228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem przygotowanego programu było
przeniesienie
uczestników
do historycznych wydarzeń
sprzed ponad dwóch wieków.
Wystąpienia uczniów były
przeplatane
prezentacjami,
omawiającymi
zagadnienia:
liberum veto, ostatniej wolnej
elekcji, Komisji Edukacji Narodowej oraz Sejmu Wielkiego i
uchwalenia pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie.
3 maja obchody rozpoczęła
msza w intencji ojczyzny, która
odbyła się w kościele pw. św.
Michała Archanioła w Mieroszowie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do
Rynku, gdzie wysłuchano hymnu polskiego oraz okolicznościowych wystąpień Burmistrza
Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, Przewodniczącej Rady
Miejskiej Mieroszowa Violetty
Kopki oraz księdza proboszcza
Stanisława Piskorza.

Moje podróże
- Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Gminy Mieroszów na wyjątkowy wykład, nie tylko dla studentów
Uniwersytetu III Wieku w
Mieroszowie. Moje podróże,
czyli spotkanie z podróżnikiem
Klaudiuszem
Słomczyńskim
odbędzie się 10 maja o godz.
17.00 w sali imienia Włodka
Szomańskiego przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.
Wolni słuchacze mile widziani,
studenci Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie obecność
obowiązkowa – podkreślają
organizatorzy spotkania.
(RED)

Wybory w Sokołowsku
Obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Mieroszowie.
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja są
dowodem tradycji i ciągłości
państwowości polskiej. Konstytucja 3 Maja umożliwiła
przetrwanie narodu polskiego
przez okres zaborów, niewoli i
okupacji. Składamy dziś hołd
naszym wielkim przodkom,
twórcom Konstytucji 3 Maja,
zbudowanej z poszanowaniem praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności
wyznania, pokoju – wartości,

które każdy Polak, każdy obywatel Europy powinien zawsze stawiać na pierwszym
miejscu – podkreślił Andrzej
Lipiński, który podziękował
uczestnikom uroczystości za
obecność, która była wyrazem patriotycznej postawy
i pamięci o tych, dla których
dobro ojczyzny było dobrem
nadrzędnym. Na koniec uroczystości złożono wiązanki
kwiatów pod pomnikiem.
(RED)

W Sokołowsku odbyły się
wybory na sołtysa i rady sołeckiej. O funkcję gospodarza
sołectwa rywalizowało troje
kandydatów: Janusz Zubkiewicz (3 głosy), Dariusz Rudzki
(48 głosów) oraz Zofia Przygoda, która otrzymując 82 głosy
została nowym sołtysem Sokołowska. W skład Rady Sołeckiej
Sokołowska weszli: Marcin Fila
– przewodniczący (56 głosów),
Irena Sindrewicz (61 głosów)
oraz Grzegorz Lektarski (50
głosów).
(RED)

Dzień otwarty
w kopalni
11 maja, na terenie przy
Kopalni Melafiru w Rybnicy
Leśnej, w godz. 14.00 - 18.00
odbędzie się dzień otwarty
kopalni. - Na festyn zapraszamy całe rodziny – mówi
Jakub Madej, prezes Kopalni
Surowców Skalnych Bartnica,
do której należy zakład wydobywczy w Rybnicy Leśnej.
- Szczególną atrakcją będą
wycieczki z przewodnikiem po
miejscu wydobycia melafiru.
Będzie można dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy
o powstałym miliony lat
temu w wyniku wybuchów
wulkanów melafirze, który
współcześnie jest wykorzystywany do wzmacniania
torów kolejowych (znajduje się na większości torów
w Polsce), czy do budowy
ważnych dróg. Wycieczka
po wyrobisku gwarantuje
też niesamowite widoki!
To niepowtarzalna okazja,
by zobaczyć to wszystko
z bliska! Odbędą się też
animacje, zabawy i zajęcia plastyczne dla dzieci,
prowadzone przez profesjonalnych animatorów z
Teatru Avatar. Czekają nas

również ciekawe prezentacje,
malowanie buziek, pyszne, darmowe jedzenie, dużo słodyczy
i inne atrakcje – podkreślają organizatorzy: Kopalnie Surowców
Skalnych w Bartnicy, Gmina Mieroszów oraz partner Mieroszowskie Centrum Kultury. - Zapraszamy serdecznie! Czekamy na
Państwa 11 maja, w godz. 14.00
- 18.00, na terenie przy Kopalni
Melafiru w urokliwej Rybnicy Leśnej. Wstęp bezpłatny.

REKLAMA

(EG)
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UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

18 maja - BOLESŁAWIEC, 19 maja - WROCŁAW,
20 maja - LUBIN i GŁOGÓW, 21 maja - WAŁBRZYCH

tel. 693-788-894, 784-609-208

Jesteś osobą młodą?
Poszukujesz pracy?
Chcesz zdobyć doświadczenie?
Myślisz o podniesieniu swoich kwaliﬁkacji?
Nie zastanawiaj się dłużej!
Przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Wystarczy niewiele, by otrzymać wsparcie!
W chwili obecnej trwają nabory na:
• staże,
• szkolenia,
• bony szkoleniowe,
• prace interwencyjne,
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”
O szczegóły pytaj pracowników urzędu osobiście lub telefonicznie:
• staże – pok. 106, tel. (74) 84 07 378,
• szkolenia i bony szkoleniowe – pok. 10, tel. (74) 84 07 380,
• prace interwencyjne – pok. 107,
tel. (74) 84 07 367 lub (74) 84 07 368,
Pamiętaj, że wszelkie bieżące informacje
dostępne są na stronie internetowej urzędu
www.walbrzych.praca.gov.pl
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Europa wartości według Roberta Schumana
Beata
Żołnieruk

Robert Schuman, francuski polityk – jeden z ojców
zjednoczonej Europy wywarł
ogromny wpływ na losy i
oblicze powojennej Europy.
Swoje życie poświęcił trudowi pojednania narodów
przez dzieła, które umożliwiły
znoszenie powstałych granic
nienawiści między narodami,
tworzenie braterskiej przyjaźni między ludźmi i przebaczanie wyrządzonych krzywd.
Jego zdaniem państwo demokratyczne mogło trwale istnieć jedynie wówczas, gdy nie
lekceważyło zasad chrześcijaństwa. Czy miał rację? Uważam, że zdecydowanie tak. W
tym jakże trudnym okresie,
gdy jako katolicy jesteśmy
napiętnowani, wobec coraz
częstszej mowy nienawiści i
jej akceptowaniu przez znanych polityków nadszedł czas,
by się temu przeciwstawić.
Uczestniczyłam w spotkaniu pod znamiennym tytułem
,,Europa wartości ”, zorganizo-

wanym przez księdza proboszcza Sławomira Augustynowicza. To niezwykłe wydarzenie
prowadził prof. dr. hab. Zbigniew Krysiak - prezes Instytutu Myśli Schumana. Dokładnie 69 lat temu, 9 maja 1950
r. w swojej deklaracji Robert
Schuman koncentrował się
na przekształceniu stosunków
gospodarczych w Europie w
taki sposób, aby służyły one
pokojowi nie tylko na kontynencie europejskim, ale także na świecie. Konsekwencją
„Deklaracji Schumana” było
powstanie 18 kwietnia 1951 r.
Wspólnoty Węgla i Stali, która
neutralizowała ryzyko kolejnych wojen. 25 marca 1957 r.
w oparciu o Traktaty Rzymskie
powołana została Europejska Wspólnota Gospodarcza
(EWG), której zakres koncentrował się na sprawach gospodarczych. Powstanie EWG
było ważnym krokiem w kierunku zaangażowania Europy
na rzecz pokoju. Niestety, 4
września 1963 r. Robert Schuman umiera. Od tej pory wizja
Schumana powoli umiera, a
dalsze działania na rzecz ,,europejskiej wspólnoty”, powoli
tłamszą duch patriotyzmu i
jawnie stoją w sprzeczności
z koncepcją, ideami i myśla-

mi Ojca założyciela. Do głosu
dochodzą zgoła odmienne
wizje, promujące powstanie
jednego superpaństwa. Człowiek, którego nazwisko do
dziś widnieje nad głównym
wejściem do gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli „Altiero Spinelli”, stał się
symbolem tego, z czym Robert Schuman walczył, a elity
UE robią wszystko, by znieść
podział Europy na suwerenne państwa narodowe. Tak w
wielkim skrócie można oddać
treść wykładu, który niezmiernie mnie poruszył, nie tylko
dlatego, że miałam nieco inne
wyobrażenie na temat procesu
powstawania Unii Europejskiej
(źródła często błędnie sugerują, że Robert Schuman był
założycielem obecnej UE), ale
głównie dlatego, że przeraziła
mnie myśl, co dalej będzie z
Europą, jeśli nadal będziemy
szli w tym samym kierunku?
Trzeba powiedzieć uczciwie, że Europa bez chrześcijaństwa nie ma przyszłości,
a jakiekolwiek próby ograniczania obecności kościołów i
chrześcijan w sferze publicznej, odcięcie się od korzeni i
stopniowe, lecz zauważalne
ograniczanie wolności narodów i wolności obywatelskich

REKLAMA

przez instytucje europejskie
i niektóre państwa wspólnoty, to wielkie zagrożenie dla
zjednoczonej Europy. Zjednoczona Europa to bezsprzecznie ogromna wartość. Często
stawia się dość bezrozumną
alternatywę mówiąc, że albo
jesteś za UE albo przeciw.
Młode pokolenie nie pamięta jak wiele kosztowało nas
odzyskanie wolności. Polska,
poddana jałtańskiej przemocy, nie mogła aż do 1989 roku
uczestniczyć w odrodzeniu
jedności europejskiej. Europa
pozostawała jednak zawsze
przedmiotem polskiego marzenia o wolności. Zamiast
głosić tezy o wyjściu z UE,
trzeba sobie zadać pytanie
jaką UE i jaką Europę chcemy dalej budować? Co staramy się osiągnąć, budując tę
nową Europę? Jakie były cele
Wspólnoty Europejskiej w latach 50-tych? Jakie są dzisiaj?
Niech siłą Europy pozostanie
jej różnorodność, dziedzictwo
kulturowe i tożsamość narodowa. Europa Ojczyzn - takiej
UE chcieli jej założyciele. Każda próba unifikacji narodów,
wkraczania w sferę niezależności i suwerenności danego
państwa, narzucanie kulturowej uniformizacji w imię uto-

pijnych ideologii prowadzi
do niszczenia Europy i stoi w
sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi.
Zastanówmy się wspólnie:
czy chcemy brnąć w kierunku
Europy pełnej chaosu, gdzie
niszczy się jedność, solidarność i bezpieczeństwo? Czy
też chcemy Europy opartej na
wartościach chrześcijańskich,

bez tworzenia zbędnych ideologii superpaństwa?
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
REKLAMA

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
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Tanie zwiedzanie

Raport z Gminy Walim

Mieszkańcy Gminy Walim
mogą zwiedzać zabytki położone
w swojej gminie za symboliczna złotówkę. Natomiast turyści
mogą korzystać z biletów łączonych.
- Jeśli, prócz kilku wolnych
chwil, masz pozytywną energię,
lubisz spędzać czas aktywnie, jesteś mieszkańcem Gminy Walim, a
w kieszeni znajdziesz złotówkę, to
mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję! W Gminie Walim mamy
dwie wspaniałe atrakcje turystyczne: średniowieczny zamek Grodno
w Zagórzu Śląskim oraz Sztolnie
Walimskie w Walimiu. Kiedy, Drogi
Mieszkańcu, odwiedziłeś te obiekty
po raz ostatni? Czy pokazałeś je już
własnym dzieciom? A może Twoi
bliscy nigdy nie mieli okazji dotrzeć
na szczyt Góry Choina i wraz z przewodnikiem zwiedzić ten piękny
zabytek? Nie masz ochoty założyć
kasku i wyruszyć do tajemniczych
Sztolni Walimskich, by w półmroku zagłębić się we wnętrze góry i

Medale za długoletnie pożycie

poznać historię tego miejsca? Te
wspaniałe zabytki czekają właśnie
na Twoje odwiedziny! Wszystkim
mieszkańcom Gminy Walim, posiadającym przy sobie dokument
tożsamości, udostępniamy te dwa
wyjątkowe obiekty do zwiedzania
za symboliczną złotówkę! Z kolei naszym wspaniałym turystom przypominamy, że na nasze obiekty mogą
kupić bilet łączony, który ważny jest

10 dni od daty zakupu. Cena biletu
łączonego normalnego to kwota
34,00 zł, natomiast ulgowego 26,00
zł. Bilety są do nabycia w kasach
obu tych obiektów. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod
numerami: Sztolnie Walimskie - 74
84 57 300; zamek Grodno - 74 845
33 60, 723 973 354 – zachęca Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.
(RED)
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Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Jedlinie-Zdroju informuje, że do
13.05.2019 r. można składać wnioski
o przyznanie medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Odznaczenie to
przysługuje parom zameldowanym w
Gminie Walim, obchodzącym w 2019
roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli pary które zawarły związek małżeński w 1969 r. Z wnioskiem o
nadanie medali przez prezydenta RP i
legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie, mogą wystąpić zarówno sami
jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. Zgłoszenia można dokonać
osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju (pok. nr 3) bądź przesłać wypełniony
wniosek na adres urzędu.

Zbiórka odpadów

W roku 2019 Gmina Walim będzie
prowadziła odbiór odpadów biodegradowalnych zbieranych w
workach koloru brązowego. Biodegradowalne worki na odpady dostęp-

ne są bezpłatnie w pok. nr 13 Urzędu
Gminy Walim. Odpady będą odbierane wyłącznie w w/w workach. Adres
odbioru odpadów należy wcześniej
zgłosić telefonicznie 74 8494359 lub
osobiście w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Walimiu.

Festiwal po nowemu

- Uwaga! Zmieniamy się dla Was! W
tym roku Festiwal Gulaszu zmienia
formułę i od teraz nazywać się będzie
Grill&Gulasz. Impreza została zaplanowana na 22 czerwca. Do konkursu
zapraszamy zorganizowane grupy, sołectwa, teamy, stowarzyszenia i wiele innych. Regulamin konkursu wraz z kartą
zgłoszeniową dostępny jest na stronie
internetowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: ckit.walim.pl. Czekamy
na Wasze zgłoszenia do 31 maja! W tym
roku nagroda główna to bon o wartości
2000 zł. Szczegóły również pod numerem telefonu 723 970 611 – mówi Paweł
Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu.
(RED)
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150 rekonstruktorów
przyjedzie do Strugi
Z okazji 212. rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu, Gmina Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowa Gmina Szczawno - Zdrój, Pałac Struga,
Towarzystwo Miłośników Szczawna - Zdroju oraz Gmina Wałbrzych zapraszają na uroczyste obchody bitwy na Czerwonym Wzgórzu,
które odbędą się w dniach 10-11 maja.
Organizatorzy zaplanowali w tym czasie szereg atrakcji, a wśród nich: uroczysty apel pod pomnikiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej, przemarsz
regimentów ulicami Szczawna Zdroju i biwak
historyczny „Bitwa pod Strugą”. Podczas biwaku
historycznego rozegra się inscenizacja „Bitwy pod
Strugą” na polach w sąsiedztwie pomnika Ułanów
Legii Nadwiślańskiej, prezentacja XIX-wiecznego
obozu wojskowego, pokaz życia obozowego oraz
zwiedzanie obozu regimentów przy Pałacu w Strudze.
- Biwak historyczny upamiętnia zwycięską bitwę ułanów Legii Polsko-Włoskiej z dnia 15 maja
1807 roku z wojskami pruskimi. Wezmą w nim
udział profesjonalne Grupy Rekonstrukcji Historycznej epoki napoleońskiej na Dolnym Śląsku.
Wydarzenie w zeszłym roku zgromadziło największą ilość rekonstruktorów w tej części Polski. W
tym, organizatorzy zapowiadają znacznie większą
liczbę regimentów (na dziś jest to ok. 150 osób).
Będzie też rewelacyjna grupa z Nachodu (specjalny oddział kawalerii z końmi przeszkolonymi do
działań pod ostrzałem artylerii). Swój udział potwierdził także Król Prus oraz Pani Walewska-certyfikowani odtwórcy postaci historycznych. W inscenizacji Bitwy pod Strugą wezmą udział regimenty
z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Belgii. 11 maja
będzie można także zwiedzać obóz rekonstruktorów, który będzie znajdował się na terenie Pałacu
w Strudze. Po inscenizacji, tj. w godz. 16:30-19:00
będzie on otwarty dla zwiedzających. Każdy regiment będzie w pełni dostępny dla gości – mówi
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

Szczawno-Zdrój proponowana trasa
przemarszu rekonstruktorów w dn. 14.05.2017

Plan terenu imprezy

Drogi dojścia uczestników imprezy i dojazdowe dla pojazdów ratowniczych
Ruch dwustronny – część drogi nr 376 pomiędzy zjazdem do TESCO i Biedronki w kierunku Strugi i Czarnego Boru
Miejsca odbywania się imprezy
Drogi ewakuacyjne
Punkt medyczny
Parking dla odwiedzających inscenizację (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 376, pomiędzy rondem Struga a zjazdem do TESCO i Biedronki)
Pomnik Ułanów Legii Nadwiślańskiej
Miejsca wyznaczone dla publiczności
Miejsce ustawienia punktów gastronomicznych
Toalety (przy zjeździe z drogi nr 376 w kierunku pomnika Ułanów Legii Nadwiślańskiej)
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Bransoletki życia

Raport z Gminy Głuszyca

Gminy Głuszyca i Jedlina
– Zdrój wdrażają program Teleopieka - Bransoletka Życia.
- Zapraszamy osoby chętne do
udziału w tym programie do składania wniosków – mówią burmistrz Głuszycy Roman Głód i
burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek
Orpel.
Warunkiem do zakwalifikowania się do programu jest: zamieszkiwanie na terenie gminy
Głuszyca; ukończony 65 rok życia;
dochód nie przekraczający kwoty
80 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, które według stanu na
dzień 17 kwietnia 2019 r. wyniosło 5164,53 zł brutto (5164,53 x
80% = 4131,62 zł brutto, 2945,31
zł netto). Pierwszeństwo udziału
w programie mają osoby starsze
i mieszkające samotnie. Program
realizowany będzie przez 12 miesięcy jako nieodpłatna pomoc teleopieki, skierowana do 16 mieszkańców Głuszycy. Koordynatorem
programu jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Głuszycy.
Wnioski o tę formę pomocy można składać do 14 maja 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Głuszycy. Osoby, które mają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście
przybyć do ośrodka mogą zgłaszać
chęć uczestnictwa telefonicznie

Zamknięta ul. Trzy Strugi

pod numerem telefonu (74) 880 82
95. Wnioski i niezbędne dokumenty
dostarczy w miejsce zamieszkania
pracownik socjalny.
O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń
oraz spełnienie wyżej wymienionych warunków. Osoby, które
zostaną zakwalifikowane do programu będą niezwłocznie o tym
poinformowane telefonicznie lub
osobiście przez koordynatora programu. Od decyzji koordynatora
programu każdej osobie przysługuje prawo złożenia zażalenia.
Każda osoba, która będzie zainteresowana urządzeniem – bransoletką życia, a nie zakwalifikuje się
do programu, może skorzystać z
oferty komercyjnego zakupu. Informacji dotyczących zakupu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w
Głuszycy.
Z kolei mieszkańcy Jedliny-Zdroju wnioski o tę formę pomocy mogą
składać do 15 maja b.r. w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej ul.
Poznańska 8. Osoby, które posiadają ograniczenia ruchowe i nie
mogą osobiście przybyć do ośrodka
mogą zgłaszać chęć uczestnictwa
telefonicznie pod nr telefonów: 74
8455 356 lub 74 88 05 333. Wnioski
i niezbędne dokumenty dostarczy
w miejsce zamieszkania pracownik
socjalny.
(RED)

Rozpoczął się remont drogi powiatowej 3380D w miejscowości
Łomnica w Gminie Głuszyca. Ulica
Trzy Strugi na odcinku ponad 1 km
otrzyma nową nawierzchnie ścieralną, wykonane zostaną pobocza
oraz oczyszczone rowy przydrożne.
Koszt inwestycji to ponad 226 tys.
złotych. Na czas remontu droga została zamknięta dla pojazdów z wyłączeniem mieszkańców i obsługi
budowy.

Święto Włókiennika
Burmistrz Głuszycy Roman Głód
zaprasza na Święto Włókiennika.
Uroczystość odbędzie się w sobotę
- 11 maja o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy, a uświetni ją koncert - niespodzianka.

Liga lekkoatletyczna
- Miej wpływ na rozwój sportowy
naszych dzieci! – to hasło, które
już od pięciu lat przyświeca organizacji Ligi Lekkoatletycznej
Szkół Podstawowych w Głuszycy. Tegoroczną edycję sportowych
zmagań zaczynamy w sobotę 11
maja o godz. 10.00. Tradycyjnie
spotykamy się na boisku sporto-

wym przy ul. Dolnej i zapraszamy
uczniów z głuszyckich szkół podstawowych do udziału w sportowej
zabawie. Finał imprezy planowany
jest na wtorek 18 czerwca o godz.
9.00 – informują organizatorzy.

Remont świetlicy
Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej.
Renowacja będzie obejmowała
m.in. modernizację sceny na sali
widowiskowej, przebudowę toalet
oraz budowę toalety dla niepełnosprawnych, remont klatki schodowej, modernizację elewacji tylnej i
przybudówki wraz z ociepleniem.
Dodatkowo zamontowany zostanie
schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Zadanie „Odnowa wsi poprzez
przebudowę świetlicy wiejskiej na
terenie Gminy Głuszyca” realizowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Wybrali sołtysów
W dniach 24 – 30 kwietnia w głuszyckich sołectwach odbyły się
zebrania wiejskie, na których wybrano nowych sołtysów oraz rady

sołeckie. W dwóch sołectwach sołtysi nie zmienili się: w Kolcach, gdzie
sołtysem została ponownie Barbara
Sokołowska oraz w Grzmiącej, gdzie
na kolejną kadencję wybrano Magdalenę Milczarek. Zmiany nastąpiły
w Głuszycy Górnej, gdzie wieloletniego sołtysa Tomasza Grygiańca
zastąpiła Anna Słomiana. W Sierpnicy Danuta Jabłońska przejęła
obowiązki sołtysa od Krystyny Gołębiowskiej, natomiast w Łomnicy
Juliannę Mlazgę zastąpił Łukasz
Pawlik.

Zbierają zielone
W Gminie Głuszyca zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów
zielonych. Najbliższa zbiórka zaplanowana jest na 10 maja. Poprzez odpady zielone rozumie się
odpady komunalne stanowiące
części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (liście,
trawa). Biodegradowalne worki na
odpady dostępne są bezpłatnie
w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w
Głuszycy. Odpady będą odbierane
wyłącznie w takich workach. Adres
odbioru odpadów należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod nr
74 88 66 753 lub osobiście w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Głuszycy w pok. nr 1.
(RED)
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Madziara i Grzelecki w wyścigach długodystansowych
Zdobywca czterech tytułów mistrzowskich na przestrzeni dwóch ostatnich
sezonów Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw
Polski - Bartłomiej Madziara
ze Szczawna-Zdroju - połączy
siły z Bartoszem Grzeleckim,
aby powalczyć o najwyższe
trofea w zmienionej formule
wyścigów Endurance.
Jedną z najważniejszych
zmian na nadchodzący sezon
w polskich wyścigach samochodowych jest wydłużenie
rywalizacji w wyścigach długodystansowych z jednej do
dwóch godzin, z dodaniem
obowiązkowej zmiany kierowców. Madziara triumfował w
swojej klasie podczas dwóch
poprzednich edycji cyklu, a w
sezonie 2019 utworzy załogę
z Bartoszem Grzeleckim, który
ostatnie dwa sezony spędził
rywalizując w pucharze 318is
Cup PL.

Bartłomiej Madziara i Bartosz Grzelecki.
- Bardzo się cieszę, że wyścig długodystansowy został
wydłużony do dwóch godzin, bo to dodaje elementu
strategicznego – powiedział
Bartłomiej Madziara. - Wyścig
godzinny to był przedłużony

sprint, w którym każdy atakował od początku do końca. Będę ścigał się wspólnie z
Bartkiem Grzeleckim, z którym
jesteśmy już po testach oraz
wspólnym starcie w 6-godzinnym wyścigu w Moście. Mamy
REKLAMA

takie samo tempo, zatem liczę,
że będziemy konkurencyjni w
tym sezonie.
Obaj kierowcy będą zmieniać się za kierownicą BMW
320d przygotowanego przez
podpoznański warsztat Precision Sport Service. Auto wzorowane na mistrzowskim aucie
z wyścigów WTCC zadebiutowało w ubiegłym sezonie i pomogło Madziarze zdominować
rywalizację zarówno w wyścigach sprinterskich jak i rywalizacji godzinnej.
- Po dwóch bardzo emocjonujących i pełnych nauki
sezonach w 318is Cup PL
postanowiłem pójść krok dalej – dodał Bartosz Grzelecki.
- Podczas pierwszego tegorocznego track dayu pojawiła
się możliwość przetestowania BMW Bartka. Auto zrobiło
piorunujące wrażenie już po
kilku okrążeniach udało się
uzyskać całkiem niezłe tempo.

Walczą o podium

Prowadzenie takiego samochodu to zupełnie inna liga w
porównaniu do poprzedniego
BMW którym jeździłem, a stabilność w zakrętach i opóźnianie hamowania to coś czego
brakowało w IS-ie. Po testach
pojechaliśmy jeszcze wyścig
długodystansowy na Czeskim
Moście, który był idealnym
przygotowaniem przed nadchodzącym sezonem WSMP.
Poza startami w zawodach
Endurance, Bartłomiej Madziara zamierza bronić tytułu
mistrzowskiego w wyścigach
sprinterskich WSMP. Podobnie
jak w minionym sezonie, kalendarz składać się będzie z pięciu
weekendów wyścigowych –
podczas każdej rundy odbędą
się dwa wyścigi sprinterskie
oraz jeden długodystansowy.
Pierwsze zmagania zaplanowano na weekend 10-12 maja
na Torze Poznań.
(RED)

W pierwszej kolejce spotkań w
grupie mistrzowskiej ekstraligi kobiet, piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych będą podejmowały UKS SMS Łódź. Mecz
zostanie rozegrany w sobotę, 11
maja o godz. 11.00 na stadionie
Centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Wstęp wolny.
(RED)

Gonią Śląsk
W meczu XXV kolejki grupy
wschodniej IV ligi Górnik Wałbrzych pokonał Sokoła Marcinkowice 2:0 (1:0). Bramki: 1:0 Dariusz Michalak (32), 2:0 Allan De
Paula (69). Górnik: Jaroszewski
- Michalak, Orzech, Smoczyk, De
Paula (82 Rodziewicz), Chajewski
(82 Krawczyk), Rękawek (46 Bogacz), Borowiec (46 Młodziński),
Krzymiński, Sawicki, Tragarz (76
Sobiesierski). Następny mecz
drużyna trenera Jacka Fojny rozegra 11 maja o godz. 17:00 w
Kłodzku z Nysą.
(RED)
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Srebro Julii

Zagrają o II ligę

Każdemu z trenerów losowo
przydzielono zespół składający się z 11 zawodniczek, które
walczyły w kategoriach od 40
do 75 kg. Do rywalizacji stanęło
8 drużyn, w tym jedna prowadzona przez trenera Piaskowskiego, złożona z reprezentantek Niemiec, Szwecji, Finlandii,
Węgier i Norwegii. Team naszego szkoleniowca wygrał
wszystkie 3 mecze w grupie,
a następnie pojedynek finałowy. Poza tym obóz upłynął
na treningach prowadzonych
za zmianę przez różnych trenerów, którzy dzielili się swoją
wiedzą szkoleniową i doświadczeniem.

Wałbrzych będzie gospodarzem jednego z dwóch turniejów finałowych o awans do II
ligi kobiet w sezonie 2018/19.
W weekend 10-12 maja do rywalizacji staną 4 drużyny: MKS
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych,
MKS SAN-Pajda Jarosław, OTPS
Nike Ostrołęka i MUKS Poprad
Stary Sącz. Z dwiema ostatnimi
ekipami wałbrzyszanki grały rok
temu na tym samym szczeblu
rozgrywek ulegając 0:3 ówczesnym gospodyniom z Popradu
oraz wygrywając 3:1 z drużyną
Ostrołęki. Program turnieju rozgrywanego w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów: piątek (10.05) - godz.
18:30 Chełmiec Wodociągi Wałbrzych - SAN-Pajda Jarosław,
godz. 20:30 Nike Ostrołęka - Poprad Stary Sącz; sobota (11.05) –
godz. 14:00 SAN-Pajda Jarosław
- Poprad Stary Sącz, godz. 17:00
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
- Nike Ostrołęka; niedziela
(12.05) – godz. 11:00 SAN-Pajda
Jarosław - Nike Ostrołęka, godz.
14:00 Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych - Poprad Stary Sącz.
Wstęp na wszystkie mecze jest
bezpłatny, a dla kibiców będą
przygotowane ciekawe konkursy z atrakcyjnymi upominkami.

(A. Bas.)

(RED)

Julia Molińska (pierwsza z lewej) na podium mistrzostw Polski.
Udanie zadebiutowała w
zapaśniczych mistrzostwach
Polski seniorek w Bydgoszczy 18-letnia Julia Molińska
z Aresa Wałbrzych, zdobywając srebrny medal w kat.
59 kg.
W ubiegłym roku była najlepszą wśród kadetek (juniorek
młodszych). Walczyła bez najmniejszych kompleksów, gładko pokonując trzy starsze i utytułowane rywalki, medalistki
poprzednich mistrzostw Polski:
Martę Mechocką (Mazowsze
Teresin), Karolinę Gackowską
(Gryf Wojnowo) oraz Ilonę Sobczyńską (Cement-Gryf Chełm),
ostatnie dwie przez położenie
na łopatki. W finale zmierzyła

się z 26-letnią Jowitą Wrzesień
(CSiR Dąbrowa Górnicza), mistrzynią Polski, reprezentantką
na mistrzostwa Europy i świata.
Doświadczenie wzięło górę, ale
występ Molińskiej jest dużym
sukcesem podopiecznej trenera Dariusza Piaskowskiego.
Tym razem zabrakło (kontuzja)
innej zawodniczki Aresa, medalistki mistrzostw Polski Julii
Omilusik.
Wcześniej zapaśniczki z
Wałbrzycha i Czarnego Boru
uczestniczyły w Euro Campie w
szwedzkiej miejscowości Helsingborg, wśród 150 zawodniczek z 9 krajów. Jednym z
punktów programu był turniej
drużyn „Champ of the Camp”.

Bieg na zamek Grodno

Meta na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.
II etap Biegowego Turnieju
Rycerskiego „Szlakiem Zamków Piastowskich”, odbył się
w Zagórzu Śląskim. Kończył
się na zamku Grodno.
Mężczyźni mieli do pokonania dystans 10, a panie 8
km. Zawody zorganizowane
przez Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ
i Centrum Sportu w Walimiu,
zaliczane są do klasyfikacji
biegów górskich Montrail. Na
trasie znalazły się ostre podbiegi na górę Choina oraz na
zaporę wodną w Lubachowie.
W ramach turnieju odbył się
też marsz nordic walking w ra-

mach Dolnośląskiej Spartakiady Rekreacyjnej. Po rywalizacji
dla uczestników przygotowano stanowiska do strzelania z
łuku. Oprócz medali i pucharów rozdano również miniatury zamku Grodno.
Organizatorzy dziękują za
współpracę Gminie Wałbrzych
i Gminie Walim.
Wyniki: mężczyźni open 1. Bartłomiej Wojsław – 34,15
min., 2. Robert Kubiak – 34.46,
3. Marcin Krupa – 35,50; kobiety
open - 1. Joanna Hoja – 36,11,
2. Magdalena Ridel – 37,06, 3.
Urszula Kujawa – 37,44.
(BAS)
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PROMOCYJNE CENY
25 lat doświadczenia I www.tech-dom.com.pl

Wiosenna promocja
na drzwi i okna
Drzwi antywłamaniowe
w DOBRYCH cenach

NAJLEPSZE
OKNA
Trzecia szyba i montaż GRATIS !

WAŁBRZYCH
ZADZWOŃ! Przyjedziemy! Doradzimy! Wycena gratis!
Podzamcze ul. Hetmańska 80 i tel. 74 665 22 44
Piaskowa Góra ul. Topolowa 23 a (teren giełdy) tel. 74 666 45 20 lub 21 fb: Tech - Dom Wałbrzych

Biathlon dla każdego

Sportowy raport

Na stadionie w Mieroszowie odbyły się ogólnopolskie zawody z cyklu
„Biathlon Dla Każdego”. Tegoroczna edycja obejmuje
14 zawodów rozgrywanych
w różnych miejscowościach
w całej Polsce. Kolejna impreza już 11 maja w Witkowie Śląskim.
- Dzięki współpracy z
głównym
organizatorem
zawodów - Polskim Związkiem Biathlonu możliwe było
zorganizowanie tej imprezy
już po raz drugi w Gminie
Mieroszów.
Gospodarzem
mieroszowskiej
imprezy
był Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński. Gościem
specjalnym była Kamila
Żuk,
polska,biathlonistka,
reprezentantka Polski, olimpijka (PyeongChang 2018),
dwukrotna mistrzyni (2018)
i wicemistrzyni (2018 i 2019)
świata juniorów, medalistka
mistrzostw Europy juniorów
(2017), mistrzyni Polski seniorek i medalistka tych zawodów. Kamila Żuk przeprowadziła rozgrzewkę, kibicowała
rywalizującym oraz dekorowała zwycięzców.
Swoją obecnością zawody uświetnił również Jerzy
Pytasz, prezes Dolnośląskiego Związku Biathlonu, który
w uznaniu działań dla dobra
związku i na rzecz jego rozwoju nagrodził Burmistrza
Andrzeja Lipińskiego Honorową Statuetką za zasługi
dla Dolnośląskiego Związku Biathlonu – relacjonuje
Sławomir Foryś z UKS Mieroszów.
„Biathlon Dla Każdego” to
połączenie biegu przełajowego na średnim dystansie

Górnik zwolnił
Radomskiego!

ze strzelaniem z broni laserowej. Uczestnicy rywalizują
na zasadach podobnych jak
w biathlonowym sprincie –
startują w 30-sekundowych
interwałach, pokonują trzy
rundy biegowe, zaliczają
dwa strzelania. Różnica jest
taka, że obie próby strzeleckie wykonują w postawie leżąc, a za każde pudło
otrzymują 20 sekund kary.
Na starcie zawodów w Mieroszowie stanęło blisko 200
uczestników. Najstarszy z
nich miał 66 lat, najmłodsza
zawodniczka miała zaledwie
4 lata. Zawodnicy podzieleni byli na kategorie, gdzie
każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom a zwycięzcy cenne nagrody.
Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach odnosili:
P-Dz Natalia Kwiatkowska,
P-Ch Marcel Wtorek, K1 Hanna Dereń, M1 Igor Chrabąszcz, K2 Milena Liber, M2
Kajetan Urbaniak, K3 Oliwia
Arendarczyk, M3 Piotr Garncarek, K open Ewelina Jedziniak, M open Michał Leszko.
Kolejne zawody z tego cyklu odbędą się już 11 maja w
Witkowie Śląskim na boisku
obok centrum kultury. Program: godz. 9:00 - zapisy i weryfikacja zgłoszonych zawodników, godz. 11:00 – start do
pierwszego biegu, ok. godz.
14:00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród. Impreza ma charakter otwarty,
a udział w zawodach jest bezpłatny. Zapisywać można się
elektronicznie, jak również w
dniu zawodów. Wystartować
może każdy, bez względu na
wiek.
(RED)

- Zarząd Stowarzyszenia
Górnik Wałbrzych 2010 informuje o podjęciu decyzji w sprawie rozwiązania
umowy z trenerem I zespołu
Górnika Trans.eu Wałbrzych
Marcinem Radomskim. Podjęta decyzja była podyktowana różnica zdań, dotyczącą
bieżącej i przyszłej współpracy
na linii trener-zarząd klubu.
Równocześnie Zarząd pragnie
jeszcze raz podziękować za
dotychczasową współpracę w
okresie dwóch ostatnich sezonów – czytamy w komunikacie
opublikowanym przez pierwszoligowca.

Liga mistrzów w Wałbrzychu
W
Hali
Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój w
Wałbrzychu rozegrany został turniej finałowy ligi
mistrzów w koszykówce
mężczyzn na wózkach. Zwyciężyła drużyna RSB Thuringia-Bulls. W wielkim finale
niemiecki zespół pokonał
CD Ilunion Madryt 71:69, a
37 punktów dla zwycięzców
zdobył Jacob Williams. W
spotkaniu o 3 miejsce Amiab
Albacete uległ RSV Lahn-Dill
64:81. Mecze były przedsmakiem zbliżających się Mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach, które odbędą
się w Wałbrzychu i Świebodzicach w dniach 28 sierpnia – 9
września 2019. Mistrzostwa
będą stanowiły kwalifikację
do igrzysk paraolimpijskich
w 2020 roku. Do Tokio pojadą
cztery najlepsze drużyny żeńskie oraz męskie w Europie.

Górale na start

Wyścig dla amatorów

Światowa czołówka kolarstwa
górskiego w weekend ponownie zawita do Wałbrzycha.
Wyścig „Górale na Start” od 3
lat obecny był w międzynarodowym kalendarzu wyścigów
z kategorią UCI C2. W tym
roku dzięki udanej współpracy KKW Nexelo Wałbrzych z
Gminą Wałbrzych oraz spółką
Aqua-Zdrój wyścig awansował
do rangi UCI C1 i jest tym samym drugim pod względem
rangi wyścigiem w Polsce. Dla
zawodników startujących w
kategorii elita będzie to okazja do zdobycia punktów w
rankingu światowym, które
mogą zadecydować o udziale
w przyszłorocznych Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio. Na listach startowych widnieje już
6 narodowości a swój start potwierdziła min. wicemistrzyni
olimpijska z Rio- Maja Włoszczowska. Oprócz zawodników
z zagranicy, w Wałbrzychu
zjawią się najlepsi zawodnicy
z całej Polski biorący udział w
rywalizacji w cyklu Pucharu
Polski MTB. W najliczniejszych
wyścigach dnia na trasie znajdować się może jednocześnie
ponad 100 zawodników- to
jest gwarancja spektakularnego widowiska dla każdego kibica. Harmonogram startówpark im. Jana III Sobieskiego
- sobota, 11 maja: godz. 09:00
- wyścigi dla amatorów; godz.
10:00 - żak, żakini, młodzik i
młodziczka; godz. 11:00- kategoria junior młodszy; godz.
12:20 - juniorka młodsza, juniorka, elita kobiet; godz. 14:05
junior, elita mężczyzn; 15:45wyścigi dla dzieci; 16:45- dekoracja.

11 maja odbędzie się w Boguszowie - Gorce V ogólnopolski rajd rowerowy dla
fanów kolarstwa. - Bez wątpienia jest to jedna z najpiękniejszych tras, jakie udało nam
się do tej pory przygotować – a
przy tym bardzo wymagająca.
Jeśli wersja 119 km/1700 m
przewyższenia wyda się komuś
zbyt poważnym wyzwaniem,
będzie można skorzystać z
wersji skróconej do 86 km i
pozbawionej
największych
trudności - – podkreślają organizatorzy. Program: godz. 9.00
-otwarcie biura rajdu, rejestracja; 10.45 - odprawa organizacyjno-techniczna dla uczestników i służb technicznych; 11.00
- start honorowy; 14.00 - przewidywany finisz pierwszych
uczestników; 16.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie
nagród; 17.00 - zakończenie
rajdu. Strona rajdu: www.rajdydlafrajdy.pl/edycja-2019/
dolnośląskie, plan trasy: www.
strava.com/routes/16873107,
plan wersji mini: www.strava.
com/routes/17228909.

Ścigali się nad Zalewem
27 kwietnia, nad Zalewem w
Starych Bogaczowicach, odbyła się jedna z edycji tegorocznego IV Pucharu Ligii MTB
Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
W zawodach udział wzięło blisko 170 rowerzystów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali medale, a
zwycięzcy dodatkowe nagrody.
Na każdego czekał też poczęstunek. Tego dnia nad Zalewem
odbyło się także, organizowane
przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne, wydarzenie

dla najmłodszych mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice „Bezpieczna wiosna”. Członkowie
OSP oraz ratownicy medyczni
opowiadali, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą oraz przybliżyli dzieciom podstawowe
zasady udzielania pierwszej pomocy. Po krótkich pogadankach
przyszedł czas na gry i zabawy z
nagrodami.

Pobiegli z flagą
Słoneczna pogoda, duch rywalizacji i sportowa atmosfera
towarzyszyły imprezie biegowej – Półmaraton Górski „Z
flagą na Trójgarbie”. Ta cykliczna impreza wpisała się na stałe w
kalendarz imprez sportowych w
regionie wałbrzyskim, a organizowana jest na przemian przez
dwie partnerskie Gminy: Czarny
Bór i Stare Bogaczowice. Wykorzystuje ona potencjał przyrodniczo-turystyczno-sportowy
drzemiący w górze Trójgarb,
która łączy nierozerwalnie te tereny. Impreza biegowa odbyła
się już po raz czwarty – 2 maja
2019 roku. Liczba zawodników,
która przekroczyła 200, świadczy
o tym, że zawody z roku na rok
cieszą się coraz większą popularnością. Rywalizacja odbywała
się w kilku kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i
mężczyzn na dystansach ok. 11 i
22 km. Tegoroczna edycja zawodów, była tym atrakcyjniejsza, że
na szczycie Trójgarbu powstała
Wieża Widokowa, która od momentu otwarcia podbiła serca
turystów z całej Polski. Pojawiła
się również dodatkowa infrastruktura w postaci tablic informacyjnych, ław i miejsc odpoczynku.
(RED)
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REKLAMA

USŁUGI
(17) Hydraulik – instalacje co,
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506
754 379
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(1) Hydraulika, instalacje co, kanalizacja, gaz, usługi elektryczne.
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

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

PRACA
(1) Zatrudnię blacharza i mechanika do pracy dorywczej. Tel.
795 602 683
(4) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

SPRZEDAM
(2) Sprzedam sadzeniaki – vineta. Tel. 795 602 683

INNE
(4) 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.

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

LATO WAKACJE
URLOP

DOMKI, POKOJE, APARTAMENT
Jezioro Wicko,
Jezierzany (koło Jarosławca)

2 km od morza
40 zł od osoby

tel. 604 821 470
www.jezierzany.pl/domki-u-jana

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

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

Sprzedam mieszkanie 46 m kw.
w Jedlinie Zdroju.

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

W mieszkaniu meble, pralka, lodówka,

- 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

wanna, co węglowe, nowe drzwi,
instalacja nowa elektryczna. Panele
w pokoju, w kuchni i przedpokoju kafelki.
Do mieszkania należą: strych, piwnica,
pomieszczenie gospodarcze na drewno
i węgiel. Cena przystępna.

Tel. 609 946 708, 535 701 265.

Nowe kursy:

20.05 Wałbrzych • 21.05 Głuszyca

Tel. 602 190 848

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Tartak Urbaniak oferuje:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 695 ZŁ/TONA !!!

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

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

UWAGA!!!
ATRAKCYJNE DZIAŁKI
BUDOWLANE
W OKOLICACH JEDLINY ZDROJU
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Tel. 601-769-755

DB2010
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• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

DOMOFONY
MONITORING

Tel. 790 709 590

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

SKUP AUT

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

ZA GOTÓWKĘ

na rynku od 1998 roku.

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27,
58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl,
www.db2010.pl
Filia Biura Ogłoszeń
ul. Hetmańska 80i
(Tech - Dom OKNA DRZWI
ROLETY)
Wałbrzych ( Podzamcze)
tel. 513 018 511
reklamadb2010@gazeta.pl
czynne: pon. - pt.
od 9:00 do 16:00
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny:
Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów
niezamówionych nie zwracamy.
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(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,
dom wolno stojący, 100m2, do
kapitalnego remontu, duża piękna
działka Cena: 99 900 zł (nr: 22485)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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

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

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

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

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

MS – 3823 Piaskowa Góra, ul. Długa, 57 m2, 3 pokoje po kapitalnym
remoncie, 195 tys. Tel. 883 334 486

Wałbrzych Nowe Miasto 3pok
72m2 z ogrodem cena 115.000,-zł
tel do kontaktu 535-416-014

MS – 3814 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, 10 piętro, cena 170 tys.
Tel. 883 334 486

oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN-MS-1020

MS – 3813 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, do odświeżenia, cena 124
tys. Tel. 606 976 630

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2
2pok 5piętro, po generalnym
remoncie cena 140tys
Tel do kontaktu 535-416-014

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

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 36m2
2pok z balkonem 1 piętro, cena
118tys

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

Wałbrzych Śródmieście 108m2
2piętro 2poziomy cena 190tys zł
tel do kontaktu 535-416-014

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: 535416-014

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net pod numer PAN- MS-994

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
792-549-757. 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 – 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
MS – 3796 Nowe Miasto, po kapitalnym remoncie, 54m2, 2 pokoje,
cena 165 tys. Tel. 883 334 481
MS – 3836 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 29m2, cena 90 tys. Tel. 883
334 481
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

ul. Palisadowa 2c,
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

(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

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

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- PIASKOWA GÓRA, ul.
Michałowskiego, nowe - komfortowe, 3 pokoje, 45m2, 9 piętro w 10,
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, 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 215.000zł, 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 Sobie-

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
285.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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 – STARY ZDRÓJ, ul. 11go Listopada, nowsze budownictwo, 4 pokoje, 70m2, 3,5 piętro w
4, C.O. miejskie, do zamieszkania,
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, 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,
do remontu cena 85 000 tel 883
334 836

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

58-316 Wałbrzych
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skiego, cena 245.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam kawalerkę w Głuszycy,
ul. Dolna o pow. 22 m2. Cena 29
tys. zł.
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
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2, działka
800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
3 pokoje. Pierwsze piętro do
remontu 109,70 m2. Cena 99 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
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

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego, 10 pietro, 4 pokoje, jasna , cena 169 000
tel 883 334 836
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
RENOMAHOME - Świdnicka kawalerka z gazowym, 27 m2 cena 65
000 tel 883 334 836
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 - Śródmieścieokolice 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 – 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

