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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

Głodowe emerytury

Premie do 150 EUR

1,89 zł – tyle wynosi najniższa emerytura wypłacana przez odział ZUS
w Wałbrzychu! - Niskie wypłaty to efekt braku odpowiednio długiego
stażu pracy, który pozwalałby na przyznanie im minimalnej emerytury –
wyjaśnia Iwona Kowalska – Matis, Regionalny Rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku.

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

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
 25-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
SZYBA
W OKNIE

GRATIS
U NAS TANIEJ!

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

.PL

DRZWI
już od 950zł
z montażem

Na Dolnym Śląsku prawie
8 proc. emerytów dostaje co
miesiąc wypłatę niższą od najniższej emerytury, która od
marca 2019 roku wynosi 1100
zł. Niskie wypłaty to efekt braku odpowiednio długiego
stażu pracy, który pozwalałby
na przyznanie im minimalnej
emerytury. W przypadku kobiet staż ten musi wynosić 20
lat, a mężczyzn 25 lat. Panowie
otrzymują średnio 696,24 a
panie 756,48 przy przeciętnej
kwocie najniższej emerytury w
kraju, która wynosi 731,90 zł.
Obniżenie wieku emerytalnego w październiku 2017 r.
spowodowało, że na emerytury
przeszła rekordowa ilość osób,
ale efektem krótszego stażu pracy jest prawie 30 proc. wzrost
wypłat emerytur niższych niż
minimalna w grudniu 2018 r w
porównaniu do grudnia 2017 r.
W całym kraju wśród seniorów,
którzy przeszli na emeryturę w
2018 roku, aż 58 tys. otrzymuje
emeryturę niższą od minimalnej.
W całej populacji emerytów, która wynosi 5,7 mln osób emerytury poniżej minimum ZUS wypłaca 227 tys. osób, z czego 85 proc.
to kobiety.
Wysokość nowych emerytur zależy od kwoty będącej

podstawą jej obliczenia, czyli od zwaloryzowanej kwoty
zgromadzonych składek i kapitału początkowego. Średnia
podstawa wyliczenia dla emerytur wypłacanych w grudniu
ubiegłego roku w wysokości
niższej niż najniższa była w
przypadku kobiet wyższa o
prawie 20 proc. niż w przypadku mężczyzn. Dlatego też, pomimo, że kobiety przechodzą
na emeryturę wcześniej i mają
ją wyliczoną z zastosowaniem
wyższego dalszego trwania
życia, w przypadku emerytur niższych niż najniższa, ich
świadczenia są średnio wyższe
niż emerytury mężczyzn.
- Niestety, aż 85 proc. emerytów z wypłatą poniżej minimalnej stanowią kobiety a ich
średnie emerytury są o ponad
1000 zł niższe niż mężczyzn –
mówi Iwona Kowalska-Matis. Różnice w wysokości emerytur
dla kobiet i mężczyzn wynikają
z tego, że panie pracują krócej,
zarabiają mniej i żyją średnio
statystycznie dłużej niż panowie. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część
swojego życia są na urlopach
związanych z wychowaniem
dziecka, często to właśnie
one rezygnują z pracy, gdy

muszą się opiekować chorym
członkiem rodziny np. starym
rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem. Tymczasem
pracujący panowie w tym czasie ciągle budują swój kapitał
emerytalny.
Zdaniem Iwony Kowalskiej-Matis fakt, że pracodawcy mniej płacą kobietom niż
mężczyznom zatrudnionym na
takich samych stanowiskach
przekłada się na wysokość kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych kobiet.
- Na dodatek z racji tego, że
kobiety w Polsce żyją dłużej niż
mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota
kobiecej emerytury jest niższa.
Kobieta w Polsce musi przeżyć
dłużej za mniejszy kapitał – wyjaśnia Kowalska-Matis.
Obecnie najmniejsza wypłacana w kraju emerytura wynosi
4 grosze, które dostaje mieszkanka województwa zachodniopomorskiego. Kolejna jest
mieszkanka Śląska z wypłatą
w wysokości 5 groszy, a za nią
mężczyzna z woj. łódzkiego
- 6 groszy. Na Dolnym Śląsku
najniższa emerytura wypłacana jest we Wrocławiu i wynosi
zaledwie 30 gr, dostaje ją pani

w wieku 61 lat, której staż pracy wynosi 4 miesiące, a składki
zgromadzone na koncie to niespełna 80 zł. Najniższa emerytura wypłacana w Legnicy to
tylko 0,70 zł. a w Wałbrzychu to
zaledwie 1,89 zł.
Emerytury naliczane osobom, które złożyły wnioski po
obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla
mężczyzn w minionym roku
wynosiły przeciętnie 2064 zł, z
czego dla mężczyzn średnia to
2724 zł, a dla kobiet 1695 zł. W
kraju wypłatę mniejszą niż 100
zł dostaje obecnie ponad 2,5
tys. osób, z czego 493 osób pobiera nie więcej niż 10 zł. Emeryturę w przedziale 700-800 zł
dostaje 45 tys. emerytów; w
wysokości 800-900 zł - 43 tys.
osób a w kwocie 900-1000 zł 36 tys. osób.
Geograficznie
najniższe
emerytury dostają panowie
pobierający świadczenie z
płockiego oddziału ZUS. W
przypadku kobiet najgorzej
jest w Gdańsku. Z kolei najmniej emerytów pobierających
najniższe świadczenie mieszka
w woj. lubuskim.
Skąd biorą się tak niskie
emerytury? Ponad połowa z
tych osób ma świadczenie obliczone wyłącznie na podstawie
kapitału początkowego, czyli
okresów pracy przed 1999 r.
Oznacza to, że osoby te nie odprowadziły ani jednej składki
na ubezpieczenie emerytalne
po 1998 r., czyli w tym czasie
już nie pracowały.
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(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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Pojechali dla hospicjum
Hospicjum im. Jana Pawła
II w Wałbrzychu zorganizowało rajd rowerowy, którego
celem było zwrócenie uwagi
na los chorych i ich rodzin
z hospicjum w Wałbrzychu,
a także popularyzacja aktywnej formy wypoczynku,
turystyki rowerowej oraz
integracja mieszkańców i
miłośników wycieczek rowerowych.
Uczestnicy wyruszyli z parkingu przy hospicjum na ul.
Kusocińskiego w Wałbrzychu,
żegnani przez podopiecznych
i pracowników hospicjum oraz
władze Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego, który był
współorganizatorem imprezy.
Organizatorzy na trasie rajdu
zapewnili serwis rowerowy, a
uczestników rajdu zabezpieczał ambulans, straż pożarna,
policja i inne służby. Na czele
peletonu jechał pilot, za którym poruszali się pozostali
uczestnicy rajdu. Rajd prowadzony był w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu, a grupę zamykała
osoba ze służb porządkowych.
Trasa przebiega głównie przez
drogi utwardzone oraz ścieżki

REKLAMA

Dnia pierwszego maja 2019 roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a przede wszystkim w atmosferze pełnej
pozytywnych uczuć dla idei niesienia pomocy odbył się „Pierwszy rajd rowerowy dla hospicjum”, którego ideę odzwierciedlało hasło: „Życie kołem się toczy- hospicjum to też życie”.

Chcemy podziękować wszystkim,
dzięki którym ta akcja mogła się odbyć:

rowerowe i wiodła m.in. przez
Gminę Mieroszów, gdzie został przez władze gminy przygotowany poczęstunek, a
zakończyli pod Dzikowcem w
Boguszowie Gorcach, gdzie na
wszystkich uczestników czeka-

ły medale wręczane m.in. przez
zastępcę burmistrza Sebastiana Drapałę, Beatę Żołnieruk i
Renatę Wierzbicką z Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu.
(RED)

• Inicjatorom: Joannie Tomporowskiej oraz Mariuszowi Wereszczyńskiemu
• Uczestnikom
• Wszystkim osobom oraz firmom zaangażowanym w pomoc i
organizację przedsięwzięcia, w tym Hotelowi Piotr oraz firmie
Piotrowski „Bikes”
• Władzom Powiatu Wałbrzyskiego, Burmistrzom i Wójtowi
• Wszystkim służbom zaangażowanym w bezpieczny przebieg
przedsięwzięcia, przed wszystkim Policji oraz Straży Pożarnej
• Podopiecznym naszego Hospicjum, będącym w tym dniu całym sercem z nami

Ogromne podziękowania należą się tez tym,
którzy wsparli akcję finansowo,
umożliwiając realizację szczytnych celów:
• Fundacji PZU, która współfinansowała przedsięwzięcie wykazując zrozumienie dla wspólnych działań realizowanych w
imię wartości, takich jak bezinteresowność, godność, pomoc,
szacunek
• Wałbrzyskim Zakładom Koksowniczym „Victoria”, które nigdy
nie odmawiają pomocy naszemu Hospicjum, aktywnie je
wspierając w jego działalności

Przeprowadzona akcja miała na celu:
• Upowszechnianie potrzeby istnienia wyjątkowych miejsc, dotykających najdelikatniejszych problemów człowieka
• Ukazanie piękna płaszczyzny zrozumienia problemów takich,
jak choroba, cierpienie, brak wsparcia przez osoby mogące
ofiarować cząstkę siebie, swoją energię, czas, pamięć, …
• Propagowanie idei wspólnego działania, pomagania, pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie wałbrzyskiego hospicjum
• Ukazanie znaczenia każdej aktywności, każdej akcji charytatywnej, dzięki której następuje połączenie sił oraz wzrost
świadomości społecznej
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Czas na zdrowie

Raport z Gminy Świebodzice

Gmina Świebodzice oraz
Starostwo Powiatowe w
Świdnicy po raz pierwszy
zorganizowały w ratuszu
miejskim w Świebodzicach
akcję profilaktyczną pn.
Nasze Zdrowie. Urząd miejski zamienił się w centrum
porad, badań i konsultacji
specjalistycznych, z których
każdy mieszkaniec Świebodzic i okolic mógł skorzystać
bezpłatnie.
W akcji wzięło udział kilkaset osób. Przed świebodzickim
ratuszem stanęły dwa busy,
wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badania słuchu i
profilaktyki osteoporozy. Ponadto w urzędzie miejskim
każdy mógł skorzystać ze specjalistycznego badania wzroku,
słuchu, wskazówek rehabilitantów i dermatologa, nauczyć się
badać piersi, porozmawiać z
dietetyczką oraz wykonać podstawowe badania m.in. poziomu cukru i cholesterolu.
- Bardzo dobra frekwencja
podczas akcji „Nasze Zdrowie”
oraz liczne rozmowy z mieszkańcami pokazały, że organizacja takich wydarzeń jest
bardzo potrzebna – podkreśla
burmistrz Świebodzic Paweł
Ozga, który zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby tego

Bez biletów
Od 15.05.2019 r. komunikacja miejska na terenie miasta
Świebodzice staje się bezpłatna. Uchwała w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług
przewozowych w publicznym
transporcie zbiorowym na
terenie miasta Świebodzice
została przyjęta podczas VIII
sesji Rady Miejskiej Świebodzic
26.04.2019 r., a opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w
30.04.2019 r.

Bezpłatne warsztaty
Urząd Miejski w Świebodzicach w trakcie akcji „Nasze Zdrowie” zmienił
się w centrum porad, badań i konsultacji specjalistycznych.
typu akcje wpisały się na stale
w kalendarz wydarzeń miejskich. Jednocześnie wyraził
uznanie dla świebodziczan za
aktywny udział w akcji „Nasze
Zdrowie”, co pokazało, że profilaktyka jest bardzo ważnym
fundamentem niezależnie od
wieku człowieka, a mieszkańcy Świebodzic są świadomi
profilaktyki zdrowotnej. W akcję czynnie zaangażowali się

sekretarz miasta Sabina Cebula, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Świebodzic Jan Klepiec oraz wiceprzewodniczący
rady miejskiej Janusz Kościukiewicz. Nie tylko zachęcali
mieszkańców do udziału, ale
również sami skorzystali z badań. Partnerem akcji był SP
ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
w Świebodzicach.
(RED)

Gmina Świebodzice, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Filia w Świebodzicach oraz Europejskie Służby Zatrudnienia
zapraszają mieszkańców Świebodzic oraz okolic na warsztaty „Bezpieczne poszukiwanie
pracy za granicą”. W związku
ze zbliżającym się sezonem
letnim i wzmożonymi wyjazdami za granicę w celach zarobkowych chcemy uświadomić
mieszkańców jak prawidłowo
należy przygotować się do wyjazdu. Warsztaty odbędą się 21
maja (wtorek), godz. 10:00 w
Miejskim Domu Kultury przy

ul. Wolności 13 w Świebodzicach (sala kominkowa, I piętro).
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Święto Czekolady
Gmina
Świebodzice
oraz
ZPC Śnieżka S.A. zapraszają 1
czerwca na Święto Czekolady.
- W tym roku nowa odsłona tej
imprezy EkoCzeko. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, których w Świebodzicach
jeszcze nie było. Będzie ekologicznie, pysznie i beztrosko
jak przystało na Dzień Dziecka.
Miło nam poinformować, że
partnerami słodkiego święta
będą: ZGK Świebodzice Spółka z o.o. oraz Ekopraktyczni.pl.
Zapraszamy do zapoznania się
z plakatem – podkreślają organizatorzy.

Nowa siedziba
Wydziału Gospodarki
Mieszkaniowej
Przypominamy, że od dnia 9
maja 2019 r. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
ma nową siedzibę – w budynku

przy ul. Świdnickiej 7 B (pierwsze piętro - pokoje nr 1 i 4). Godziny urzędowania pozostały
bez zmian: poniedziałek, środa,
czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek
7:30 - 16:00, piątek - nieczynne.

Zmiana na ul. Kolejowej
Nastąpiła zmiana organizacji ruchu przy ul. Kolejowej w
Świebodzicach. Na odcinku od
skrzyżowania z ul. Świdnicką
do skrzyżowania z ul. Wolności
po stronie stawu Warszawianka obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Prosimy kierowców
o uwagę i dostosowanie się do
nowych zasad parkowania.

Półkolonia MDK
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach zaprasza na półkolonię letnią. Przez dwa tygodnie
(od 24 czerwca do 5 lipca br.)
dla uczestników zaplanowano
szereg atrakcji m.in. wycieczki
piesze i autokarowe, wyjścia do
kina, na basen, zajęcia sportowe. Koszt uczestnictwa: 575 zł.
Zapisy do 31 maja 2019 r. Więcej informacji pod adresem:
www.mdk.swiebodzice.pl.
(RED)
REKLAMA

Szklarska Poręba
Świeradów-Zdrój
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Matematyczna reguła
Janusz
Bartkiewicz

Termin wyborów do Parlamentu Europejskiego zbliża
się wielkimi krokami, a politycy głównych i marginalnych
ugrupowań dwoją się i troją,
aby do swoich kandydatów
przekonać jak największą
liczbę uprawnionych do głosowania. Z powszechnie znanych sondażów wynika, że
prawie łeb w łeb idą dwa polityczne ugrupowania, chcące realizować dwa, zupełnie
przeciwstawne cele. Reszta w
zasadzie się nie liczy, chociaż
jeszcze dwa ugrupowania
mają szanse na przekroczenie
progu wyborczego. Ale o tym
nie teraz.
Przewodzące stawce Prawo i Sprawiedliwość stawia
na program, który takim
matuzalemom jak ja, jako
żywo przypomina czasy PRL-u, co zresztą budzi we mnie
pewne pozytywne resentymenty. Tym, co mnie od PiS
zdecydowanie odrzuca, jest
wprost zwierzęca nienawiść
do ludzi, którzy swego czasu
wszystkie swoje siły oddawali
dla odbudowy Polski z powojennych ruin, do tych którzy
w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej żyli i jej służyli oraz
pracowali przecież nie tylko
dla swojego dobra. Odrzuca
mnie jawne dążenie do całkowitej klerykalizacji kraju,

brak poszanowania dla zasad
demokratycznego państwa,
cyniczna nonszalancja prawna, a także rozbuchany do
niesamowitych rozmiarów
nepotyzm i kolesiostwo. Zasada „nam się należy” jest w
tym politycznym środowisku
tak powszechna, że nie budzi
choćby zażenowania, żadnej
refleksji, że w kraju zdecydowana większość obywateli
pracuje za przysłowiową miskę ryżu, dla których to co się
„należy” pisowskim elitom
politycznym i gospodarczym,
jest tylko i jedynie nieosiągalnym dla nich marzeniem. Stare polskie porzekadło mówi,
że „przyjdzie kryska na Matyska”, więc najtłustsze parlamentarne koty prezesa Jarosława z nagła zapałały wielką
miłością do tej - jak to mawiał
jeszcze bardzo niedawno
Andrzej Duda - „wyimaginowanej wspólnoty”, chcąc
pozostawić z problemami
przez siebie stworzonymi
przypadkowe społeczeństwo
i drugi sort obywateli. A ja
niezmiennie, być może z naiwną nadzieją, oczekuję od
moich współrodaków, że ten
ich emigracyjny ciąg na apanaże unijnych parlamentarzystów zostanie skutecznie
zastopowany, by z tego co
się „im należy” sprawiedliwie,
aczkolwiek dotkliwie w całości rozliczyć w kraju.
Obok nich w blokach startowych pręży się Koalicja
Europejska, która dla bardziej wyrobionych politycznie Polaków, jest po prostu

niczym innym jak Platformą
Obywatelską ze swoimi politycznymi
przystawkami,
którymi w istocie się brzydzi i
ma praktycznie za nic. Ponieważ w dalszym ciągu mam
naprawdę bardzo dobrą
pamięć i równie niezłą kondycję intelektualną, doskonale pamiętam o czym przez
ostatnie cztery lata rządów
Platformy pisałem twierdząc,
że nie ma w Polsce dziedziny,
w której po mocniejszym naciśnięciu nie wypływałaby jakaś cuchnąca maź. Nie sądzę
więc, aby przez ostatnie trzy
i pół roku mentalność ludzi
Platformy uległa tak zdecydowanym przeobrażeniom,
abym mógł uwierzyć w czystość ich intencji, że teraz to
oni jedynie dla dobra narodu
swe wszelakie działania podejmować będą, odrzucając
precz swoje niegdysiejsze
ciągoty i przekonania, co do
tego, co się komu należy, a
zwłaszcza im samym. Z drugiej strony jednak zdaję sobie
sprawę, że Koalicja Obywatelska jest w chwili obecnej
jedyną siłą gwarantującą, że
Polska pozostanie na trwale
w Unii Europejskiej, chroniąc nasz kraj przed całkowitą polityczną i gospodarczą
marginalizacją nie tylko w
Europie, ale w świecie szerokim również. Dlatego też,
zaciskając zęby, pogodziłem
się z decyzją krajowych władz
SLD o przystąpieniu do tejże
koalicji, z członkami której
- poza wspólnym prounijnym celem - nic partii tej nie

łączy. A przynajmniej łączyć
nie powinno. Stare chińskie
przysłowie mówi, że wróg
twojego wroga jest twoim
przyjacielem, co wyraża się
zresztą w matematycznej zasadzie, iż minus i minus daje
plus, tak też i dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej przeciwnik jej przeciwnika z matematycznej reguły zawsze
będzie koalicjantem. Tak jak
w czasach II wojny światowej
totalitarny Związek Radziecki
był koalicjantem zachodnich
demokracji walczących ze
wspólnym śmiertelnym wrogiem. Rozumiem to i dlatego
wspierać swym głosem będę
Koalicję Obywatelską, oddając go wszakże, jako wyraz
mojej wolnej woli, na przedstawiciela Sojuszu startującego z jej listy.
Nie mam innego wyjścia,
bo całkowicie zgadzam się
z marksowską maksymą, że
wolność to uświadomiona
konieczność. Można to też
wyrazić innymi słowami, że
jak się nie ma co się lubi, to
się lubi, co się ma. Jest to
bardziej swojskie i zapewne
bardziej też zrozumiałe. Ale
oddając głos na Koalicję Europejską zawsze będę pamiętał, że Platforma Obywatelska to partia ludzi bogatych,
dla której potrzeby i dążenia
słabszej ekonomicznie części
społeczeństwa są absolutnie
obce, a przypomina sobie o
nich jedynie w chwilach, kiedy potrzebuje ich poparcia.
Wtedy sobie nawet o lewicy
przypomina i już tak się jej

nie brzydzi. Pamiętał będę, że
Platforma to partia, która tak
jak PiS uważa, że Polska odzyskała niepodległość w 1989
roku z chwilą powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego,
a okres pomiędzy 1944 -1989
to czas okupacji i kolaboracji tejże lewicy z „sowieckim
okupantem”. To czas, w którym Polska została zrujnowana bardziej niż w okresie
hitlerowskiej okupacji. Będę
pamiętał, że to nie kto inny
jak Platforma pierwsza naruszyła podstawowe zasady
demokratycznego państwa,
wyrażone w naszej konstytucji, głoszące o nienaruszalności praw nabytych, zakazujące
stosowania odpowiedzialności zbiorowej, prawa każdego
do sądu i równego traktowania. Będę pamiętał także, że to
Platforma wzdrygała się przed
podpisaniem Karty Praw Podstawowych,
dofinansowania in vitro, czy - tak jak PiS
- umizgiwała się do wszelakich przedstawicieli Kościoła
Katolickiego, a już szczególnie do członków episkopatu.
Głosując na Koalicję Europejska będę też pamiętał, że to
Bronisław Komorowski do
rangi bohaterów wyniósł tzw.
żołnierzy wyklętych, plując
tym samym w twarz potomkom polskich obywateli pomordowanych z powodów
politycznych, narodowościowych i religijnych, ale także
wskazując wprost, że mordy
z powodów politycznych lub
światopoglądowych znajdują swoje usprawiedliwienie.

I mimo tych faktów, odpowiedzialności za to, co stało
się niedawno w Gdańsku,
przyjąć nie chce i nawet nie
kojarzy tego z tym, co sama z
PiS-em nawarzyła.
Oddam swój głos na kandydata Koalicji i przedstawiciela SLD jednocześnie,
ponieważ rozumiem obawy
SLD, że startując pod swoim
własnym sztandarem, mógłby (niestety z własnej winy)
z Parlamentu Europejskiego
sromotnie wypaść, ale jednocześnie wyrażam swoje przekonanie, iż w nieodległych
wyborach do Sejmu i Senatu
RP wystartuje pod własnym
sztandarem lub sztandarem
zjednoczonych sił całej polskiej lewicy. Bo w jesiennych
wyborach Platforma Obywatelska powinna mieć dla SLD
jedynie status przeciwnika, a
pozostałe lewicowe partie i
ugrupowania winny w przywołanej wyżej matematycznej regule zająć jej miejsce.
www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. Dalszy ciąg tych moich
politycznych rozważań pozwolę sobie zaprezentować w
najbliższym numerze Tygodnika DB 2010.
***
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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Miliony
dla Szczawna

Rowerowy Dzień
Dziecka

Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój otrzymała potwierdzenie dofinansowania
na jedną z ważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych w bieżącym roku.
Chodzi o przebudowę ulic Sienkiewicza i Chopina. Wartość tego zadania
to blisko 2,7 mln zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów
z Funduszu Dróg Samorządowych. Jesteśmy na II miejscu listy rankingowej.
Obie ulice na odcinku ponad pół kilometra zyskają nową
nawierzchnię bitumiczną oraz
chodnik. Przy budynku Sienkiewicza 40 pojawią się miejsca
postojowe. W ramach inwestycji zostanie także wykonany
remont kanalizacji sanitarnej
– tu inwestorem będzie Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Wykonawca prac drogowych jest już wyłoniony, w
ciągu najbliższego tygodnia
zostanie zatwierdzona nowa
organizacja ruchu i wykonawca wejdzie na plac budowy.
O zmianach i utrudnieniach
będziemy na bieżąco informować.
- Cieszę się, że nasz wniosek o dofinansowanie został

zatwierdzony przez Wojewodę
Dolnośląskiego, modernizacja
ulicy Sienkiewicza i Chopina
jest zadaniem wyczekiwanym
przez mieszkańców i odwiedzających nas turystów i kuracjuszy
– podkreśla burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk. – Nawierzchnia ulica Sienkiewicza
jest w fatalnym stanie, a jest to
przecież wizytówka miasta, jedna z ważnych dróg wjazdowych
do naszego miasta.
Realizacja zadaniea rozpocznie się lada moment i
zbiegnie się z inną, potężną inwestycją realizowaną częściowo na terenie Szczawna-Zdroju – czyli budową obwodnicy
Wałbrzycha. To spowoduje poważne utrudnienia komunikacyjne.

- Już dziś proszę mieszkańców naszego miasta o dużą
wyrozumiałość i cierpliwość,
bo utrudnienia będą i musimy się na nie przygotować
– dodaje burmistrz Marek Fedoruk. – Warto pamiętać, że
inwestycje te są realizowane
po to, by poprawić komfort
życia nas wszystkich. Zwłaszcza obwodnica jest ważna, bo
w sposób odczuwalny wyprowadzić ruch kołowy z uzdrowiska.
W tej chwili wykonawca
opracowuje i zatwierdza projekt organizacji ruchu na okres
budowy. Planowany termin
zakończenia inwestycji na ul.
Chopina i Sienkiewicza to koniec listopada br.
(ABP)
REKLAMA

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

REKLAMA

Tradycyjnie
najmłodsi
mieszkańcy
Szczawna-Zdroju będą świętować
Dzień Dziecka na sportowo. 31 maja zapraszamy o
godz. 11:00 na Słoneczną Polanę, obok toru kolarskiego
przy ul. Narciarskiej. Należy
zabrać ze sobą rower i kask,
bo impreza ma charakter zawodów kolarskich na różnych
dystansach. Zawody skierowane są zarówno do zawodników z licencją, jak i amatorów. Dla zwycięzców są
medale, nagrody, słodycze.
(ABP)

Kolej na Ułanów
Nowy chodnik powstaje
właśnie wzdłuż ulicy Ułanów Nadwiślańskich w
Szczawnie-Zdroju.
Trakt
dla pieszych będzie wybudowany od skrzyżowania
za wiaduktem w kierunku
obwodnicy Szczawna-Zdroju i Starych Bogaczowic, po
lewej stronie, do wysokości
linii lasu. Łącznie około 800
metrów. - Chodnik znacząco
poprawi bezpieczeństwo poruszających się ulicą pieszych,
a także rowerzystów – będzie
to bowiem ciąg pieszo-rowerowy – mówi Marek Fedoruk,
burmistrz
Szczawna-Zdroju. - Inwestycję realizujemy
wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei (jest to droga
wojewódzka). Koszt to 306
tys. zł.
(ABP)

Komedia
muzyczna
„Milord de Paris”- muzyczna komedia teatralna z
pokazem rewii paryskiej
zostanie zaprezentowana
na scenie Teatru Zdrojowego w Szczawnie – Zdroju już 17 maja o godz. 19.00.
- Zapraszamy na najnowszy
spektakl wrocławskiej Sceny
Kamienica z dużą dozą humoru, pokazem rewii paryskiej i z piosenką francuską
w tle! Do hotelu przyjeżdża
z Francji tajemniczy mężczyzna, który melduje się w pokoju 404. Każe recepcjonistce
kierować do siebie wszystkie
kobiety z zasobnym portfelem. Poprzez spiski kobiet (i
nie tylko) zainteresowanych
osobą Milorda, dochodzi do
licznych zwrotów akcji i niedomówień. Prawda o jego życiu powoli wychodzi na jaw –
zachęcają pracownicy teatru.
(RED)

Seniorzy wybudują
tor do gry w boule
Wyjątkową
aktywność
przejawiają seniorzy ze
Szczawna-Zdroju. Ich kolejna inicjatywą jest budowa
bulodromu.
Po świątecznej przerwie
w Cafe Galerii Ogród Sztuki w
Szczawnie-Zdroju uczestnicy
projektu „Senioralia cały rok”
spotkali się na wykładzie poświęconym życiu niezwykłej
kobiety, jaką była Zofia Galavani Potocki, która na salony
weszła jako żona Józefa Witta,
a po rozwodzie z nim jako trzecia żona Stanisława Szczęsnego Potockiego.
Takie spotkania odbywają
się w każdą środę o godz. 16:00.
Z kolei w czwartki o 12:00 stowarzyszenie zaprasza na warsztaty kulinarne, podczas których
można się nauczyć przyrządzać
pyszne, niedrogie ale wykwintne potrawy – najbliższe zajęcia
to kurczak w czerwonym winie
z boczniakami.
Stowarzyszenie właśnie pozyskało pieniądze na budowę
toru do gry w boule. Środki

pochodzą z Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
- Dostaniemy 30.000 zł,
to bardzo dobra wiadomość
– cieszy się Grażyna Lelito-Dąbrowa, prezes stowarzyszenia.
Plac powstanie w niewielkiej odległości od Domu Senior-Wigor, w tzw. małym
parku przy alejce zdrojowej w
sąsiedztwie ulicy Kolejowej.
Realizacja – przyszły rok.
Projekt „Senioralia cały rok”
finansowany jest ze środków
Uzdrowiskowej Gminy Szczawno Zdrój w ramach otwartego
konkursu ofert oraz środków
własnych
Stowarzyszenia
Ogród Sztuki.
Warto też dodać, że w co
drugą sobotę w Cafe Galerii
Ogród Sztuki Józef Wiłkomirski, były dyrektor Filharmonii
Sudeckiej, wybitna osobowość
o ogromnej wiedzy, spotyka się,
by dzielić się ze słuchaczami ciekawymi historiami. Zapraszamy
1 czerwca o godz. 16:00 – będzie o historii literatury.
(ABP)

Szczawieńscy seniorzy regularnie spotykają się w Cafe Galerii Ogród
Sztuki w Szczawnie-Zdroju.

DB2010

Czwartek, 16 maja 2019 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Ważne obchody
Mieszkańcy i włodarze
Gminy Mieroszów uczcili
Dzień Zwycięstwa, a także
– w dniu ich święta – podziękowali strażakom za ich trud.
- Dzień Zwycięstwa to święto, które obchodzimy w wielu
europejskich krajach. Utworzone zostało na pamiątkę zakończenia II wojny światowej.
Dawniej, znane jako Narodowe
Święto Zwycięstwa i Wolności,
ustanowione w Polsce dekretem z 8 maja 1945 r., zatwierdzonym przez Krajową Radę
Narodową, obchodzone było
9 maja. Obecnie Dzień Zwycięstwa obchodzimy 8 maja. Jest

to święto państwowe. Uroczystości odbywają się w wielu
miastach na terenie całego
kraju. Świętować będą między
innymi, również mieszkańcy
Czech i Francji. 9 maja święto
obchodzone jest w byłym bloku wschodnim. W naszej gminie również uczciliśmy ten wyjątkowy dla nas dzień – mówi
Andrzej Lipiński, burmistrz
Mieroszowa.
W Gminie Mieroszów obchodzono także Dzień Strażaka. Oficjalne uroczystości
rozpoczęła msza święta w intencji strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mieroszowie

Młodzież z włodarzami Gminy Mieroszów uczciła Dzień Zwycięstwa.

Międzynarodowa
spartakiada

Mieszkańcy Gminy Mieroszów podziękowali strażakom z OSP
za codzienną opiekę.
i Sokołowsku. W uroczystości
uczestniczyli posłanka na Sejm
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
Burmistrz Mieroszowa Andrzej
Lipiński, zastępca burmistrza
Mariusz Pawlak oraz radni
Rady Miejskiej Mieroszowa.
Podziękowania za codzienną
gotowość do niesienia pomocy
będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas
akcji ratowniczo – gaśniczych,
za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczność działań
ratowniczych, mimo rosnących
wyzwań i ciągle nowych zagrożeń, złożył strażakom burmistrz

Andrzej Lipiński. W swoim wystąpieniu Agnieszka Kołacz
– Leszczyńska również przekazała strażakom podziękowania za służbę i za gotowość
do niesienia pomocy, do ratowania życia i mienia. Podczas
uroczystości burmistrz wręczył okolicznościowe statuetki
oraz listy gratulacje jako wyraz
uznania dla dotychczasowych
działań strażaków, za ofiarną
służbę, trud i poświęcenie. A
po wystąpieniach odbyło się
poświęcenie pojazdów gaśniczych.
(RED)

W hali sportowej przy ul.
Hożej w Mieroszowie odbyła
się IX Międzynarodowa Spartakiada Przedszkolaków pod
Honorowym
Patronatem
Burmistrza Mieroszowa.
Organizatorem spartakiady
było Przedszkole Miejskie w
Mieroszowie. - Spartakiada ma
na celu integrację społeczności lokalnej z zaangażowaniem
przedszkolaków z miejscowości przygranicznych. Udział
wzięły drużyny z: Mezimesti,
Viżnova, Kowalowej, Sokołowska i Mieroszowa. Wychowanie
przez sport to ważny element
w pracy z dzieckiem przed-

szkolnym. Zachęcanie do
aktywności fizycznej i rozwijanie zainteresowań sportem
oraz doskonalenie sprawności fizycznej to cel organizowanego przedsięwzięcia. W
trakcie spartakiady było dużo
pozytywnych emocji i zabawy.
Dzieci były bardzo zaangażowane, a licznie zgromadzona
publiczność wspaniale kibicowała. Przedszkolaki zostały
obdarowane
słodkościami,
oklaskami i ogromną sympatią – relacjonują pracownicy
Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.
(RED)

W IX Międzynarodowej Spartakiadzie Przedszkolaków udział wzięły
dzieci z Mezimesti, Viżnova, Kowalowej, Sokołowska i Mieroszowa.
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 669 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.

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 I 21 – 28.07.2019 I 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

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
marketing@alfatour.pl • tel. 503 581 728 • www.facebook.com/alfa99rewal • www.alfa-rewal.pl
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Dni Boguszowa-Gorc
Zastępca Burmistrza Boguszowa-Gorc Sebastian Drapała oraz Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach zaprasza w dniach 18 – 19 maja 2019 r. na Dni
Boguszowa-Gorc. Gwiazdami święta miasta będą w tym roku zespół Varius Manx z Kasią
Stankiewicz oraz Rafał Brzozowski.
- Tradycyjnie areną Dni
Boguszowa – Gorc będzie
stadion przy ul. Kusocińskie-

go. Zapraszam wszystkich już
w sobotę, 18 maja 2019 r. na
godzinę 15.00. Dwudniową

zabawę rozpocznie właśnie
wtedy DJ Paweł Music Show.
Między godziną 16.30 a 18.00

zaplanowany jest program
własny przygotowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
REKLAMA

– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. O godzinie
18.30 rozpocznie się występ
zespołu Red Guitars. Kulminacją obchodów święta
naszego miasta na najwyżej
położonym stadionie piłkarskim w Polsce, będzie zaplanowany na godz. 20.30 występ gwiazdy wieczoru, którą
będzie zespół Varius Manx z
Kasią Stankiewicz. A pierwszy
dzień świętowania zakończy
zabawa z DJ, która potrwa od
godziny 21.45 do północy. Na
niedzielę przygotowaliśmy
dla Państwa imprezę o charakterze pikniku. Drugi dzień
wspólnej zabawy rozpoczniemy o godzinie 14.00 program
adresowanym do dzieci, a
przygotowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną –
Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. W godzinach.
15.30 – 16.30 czeka nas ko-

lejny DJ Paweł Music Show.
Kolejny punkt programu
zaplanowany został w godzinach 16.45 – 18.00, a będzie
ni występ zespołu Trojak z
programem biesiady polskiej.
Kolejna gwiazda tegorocznych Dni Boguszowa-Gorc
pojawi się na naszej scenie
o godzinie 18.15, a będzie
nią Rafał Brzozowski, znany
Państwu miedzy innymi z
kultowego teleturnieju „Koło
fortuny”. A dwudniową zabawę zakończy program własny
organizatora, który zaplanowany został w godz. 19.30
– 21.00. Jak widać, program
tegorocznych dni miasta jest
bogaty i każdy znajdzie cos
dla siebie. Zapraszamy całe
rodziny do wspólnego świętowania – zachęca Sebastian
Drapała, zastępca burmistrza
Boguszowa-Gorc.
(RED)
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REKLAMA

Odbudowują linię nr 285
Na linii 285 - zabytkowej,
niezwykle malowniczej, jednej z najpiękniej położonych
linii kolejowych w Polsce,
trwają prace rewitalizacyjne.
Za dwa lata będzie można
przejechać szynobusem lub
pociągiem turystycznym z
Jedliny-Zdroju do Świdnicy
Kraszowice i dalej – do Wrocławia.
Linia kolejowa nr 285 została zamknięta w 2004 roku.
Jednak reaktywacja połączeń
kolejowych na tej historycznej linii była dla wielu osób
priorytetem. Dzięki wielu rozmowom, porozumieniom i
różnego rodzaju zabiegom, linia ta zostanie zrewitalizowana. W 2021 roku rozkład jazdy
ma ulec zmianie i będzie można przejechać szynobusem
lub pociągiem turystycznym z
Jedliny-Zdroju do stacji Świdnica Kraszowice najpiękniej
położoną linią kolejową w
Polsce.
W ramach zaplanowanych
prac rewitalizacji i odnowieniu podlegać będą nie tylko
same tory, ale również liczne

Na całej długości linii kolejowej 285 trwają intensywne prace
remontowe i budowlane.
obiekty inżynieryjne, znajdujące się na tej trasie. W sumie
mostów, przepustów, murów
oporowych i wiaduktów jest aż
110. Większość z tych obiektów
pochodzi z I połowy XX wieku.
Warto zaznaczyć, że w Jedlinie-Zdroju powstanie przystanek
kolejowy. Będzie on zlokalizowany przy ulicy Chopina - nieopodal centrum przesiadkowego, znajdującego się przy
Placu Zwycięstwa.

- Szybki transport publiczny jest przyszłością. Ta inwestycja zdecydowanie zwiększy
ruch turystyczny, będzie także
bardzo praktyczna do komunikacji. To będzie dla nas podstawowa oś transportowa. Ta
inwestycja zmieni oblicze Jedliny - uatrakcyjni jeszcze bardziej nasze miasto – podkreśla
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(KS)

Jedlina wypiękniała

Uzdrowiskowa część Jedliny – Zdroju została zrewitalizowana.
W ubiegłym roku w Jedlinie-Zdroju prowadzony był
szeroko zakrojony program
rewitalizacji, noszący nazwę
„Rewitalizacja
przestrzeni
publicznej i niezagospodarowanych podwórek w
uzdrowiskowej części miasta
Jedlina-Zdrój”. Projekt, którego wartość wyniosła blisko
3 miliony złotych, został podzielony na dwie części.
Część pierwsza nosiła nazwę: „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni
miejskiej”, część druga: „Przebudowa i modernizacja budynków”. Warto zaznaczyć, że Gmina Jedlina-Zdrój na realizację
tego projektu otrzymała dofinansowanie w ramach umowy
podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzy-

skiej. - Głównym celem tego
projektu była poprawa estetyki
i funkcjonalności przestrzeni
publicznej, poprawa dostępności do obiektów publicznych
dla osób niepełnosprawnych
oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i
nadanie im nowych funkcji, a
także wzrost poziomu usług
ogólnomiejskich. W ramach
prowadzonych działań uporządkowana została przestrzeń
miejska, powstały nowe miejsca parkingowe, nowe ścieżki
spacerowe, pojawiły się nowe
nasadzenia, aleja Niepodległości została zmodernizowana,
wejście do budynku Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju
zostało przebudowane i dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a pawi-

lon handlowo-usługowy przy
ulicy Sienkiewicza 1 przeszedł
gruntowy remont. Dodatkowo
wyremontowany został budynek rozlewni wód mineralnych
i piwa przy ulicy Poznańskiej.
Teren u zbiegu ulic Sienkiewicza i Lipowej został zagospodarowany, powstały tam nowe
miejsca parkingowe, podobnie
jak przy Domu Zdrojowym.
Oba parkingi zostały połączone chodnikiem. Przy placu
Zdrojowym 6 również powstał
parking. Pobocza wzdłuż ulicy
Sienkiewicza zostały zagospodarowane, a pomiędzy Słoneczną Promenadą a Parkiem
Linowym utwardzona została
ścieżka i wybudowano schody
– wylicza Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(KS)
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Zasłużeni dla głuszyckiego
włókiennictwa

Gramy dla Marysi

Kolejni mieszkańcy Gminy Głuszyca zostali wyróznieni statuetką „Zasłużonego
dla Włókiennictwa”.
Kolejna grupa mieszkańców Głuszycy została wyróżniona przez burmistrza Romana Głoda statuetką „Zasłużonego dla Włókiennictwa”.
Wśród wyróżnionych - jak co roku
- znaleźli się długoletni pracownicy byłych głuszyckich Zakładów Przemysłu
Bawełnianego „Piast” oraz Zakładu Przemysłu Wełnianego „Argopol”. - Organizowane już po raz piąty w naszej gminie Święto Włókiennika jest wyrazem
upamiętnienia pracy i zaangażowania
głuszyckich włókienników. Szacunek i
pamięć o lokalnej historii stanowią nieodzowne elementy budowania lokalnej
tożsamości - powiedział w czasie uroczystości Roman Głód.

Oprócz wyróżnionych statuetkami, na
uroczystość przybyli posłanka na Sejm RP
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, zastępca
burmistrza Grzegorz Szymański, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek oraz radni miejscy, a także dyrektorzy gminnych placówek oświatowych,
byli pracownicy głuszyckich zakładów i
mieszkańcy Gminy Głuszyca. Galę uświetnił występ zespołu Electric Roosters.
Uroczystość poprowadziła dyrektor Centrum Kultury-MBP Sabina Jelewska, która
podziękowała Janinie Czaickiej oraz Jerzemu Janusowi, a także pracownikom
CK-MBP za pomoc w organizacji uroczystości.
(MC)

- 17 maja o godz. 19:00 zapraszamy do sali widowiskowej
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy na spektakl Głuszyckiej
Grupy Teatralnej „Po godzinach” pod tytułem „Dzieci
Czarnych Orłów”. Tym razem
będzie to spektakl charytatywny. Aktorzy będą grać dla małej
Marysi – dziewczynki, która od
urodzenia boryka się z wieloma
poważnymi
dolegliwościami
zdrowotnymi. Przed spektaklem
i po jego zakończeniu wolontariusze będą zbierać środki na
leczenie i rehabilitację Marysi w
ramach ogłoszonej zbiorki publicznej nr 2019/1802/KS pod nazwą „Razem dla Marysi”. Prosimy
o wsparcie i zapraszamy jeszcze
raz bardzo serdecznie na spektakl – podkreślają członkowie
Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po
godzinach”.
(MC)

Spotkanie z pisarką
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
spotkanie autorskie z Jolantą
Marią Kaletą. Pisarka opowie
o swojej najnowszej powieści
„Wojna i miłość. Katarzyna i Igor”,
romansie historycznym opartym
na losach rodzinnych, owiany
wydarzeniami I wojny światowej.
Spotkanie odbędzie się 24 maja
o godz. 17:00 w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy.
(MC)

REKLAMA
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Bitwa w strugach deszczu
Huk armat i szczęk szabel wypełnił pola między Szczawnem-Zdrój,
a Strugą w Gminie Stare Bogaczowice. 11 maja 2019 r. po raz kolejny
odbyła się inscenizacja Bitwy na Czerwonych Wzgórzach.
Na polach w okolicy pomnika Ułanów Legii Nadwiślańskiej w Szczawnie-Zdroju
dziesiątki rekonstruktorów odtworzyły zwycięską bitwę uła-

nów Legii Polsko-Włoskiej nad
wojskami pruskimi, która odbyła się 15 maja 1807 roku. Na
polu bitwy nie zabrakło dobrze
przygotowanych i ukochanych

przez widzów koni z czeskiego
Nachodu. Był obóz, 7 armat, 67
namiotów i 147 członków regimentów z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Belgii. Nawet aura

nie pokonała dzielnych rekonstruktorów.
- Mimo niesprzyjającej
pogody, wydarzenie przyciągnęło liczne grono mieszkańców ościennych gmin oraz
turystów, którzy przybyli podziwiać walki ułanów. Huk
armat i broni palnej, rżenie
koni oraz barwne mundury
sprawiły, że mogliśmy przenieść się do czasów, gdy Czerwone Wzgórze stało się polem
bitwy z XIX wieku. Po bitwie
była możliwość zwiedzania
obozu rekonstruktorów w Pałacu Struga. Przemarsz wojsk
ulicami Szczawna Zdroju odbył się w pięknym słońcu, a
inscenizacja Bitwy pod Strugą
toczyła się w… strugach deszczu. Dziękuję wszystkim tym,
którzy byli z nami. Szczególne
podziękowania kieruję do rekonstruktorów – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
Organizatorami wydarzenia
byli: Gmina Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowa Gmina
Szczawno – Zdrój, Fundacja
Pałac Struga, Gmina Wałbrzych
oraz Towarzystwo Miłośników
Szczawna – Zdroju.
(IL-AL)
REKLAMA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt realizowany przez Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Od maja 2019 roku Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne butelki, słoiki, puszki czy butelki plastikowe zostaną wykorzystane
w Starych Bogaczowicach realizuje projekt ekologiczny pt. „Czysta po raz drugi z pożytkiem dla wszystkich. Celem realizacji tego proGmina – Zdrowa Gmina”. Zadanie polega na organizacji warszta- jektu jest promowanie idei ochrony środowiska, upowszechnianie
tów rozwijających potencjał społeczności lokalnej oraz edukacji wiedzy na temat ekologii i zmian klimatycznych, poprawna segreprzyrodniczej i klimatycznej mieszkańców gminy Stare Bogaczo- gacja odpadów i wyuczenie dobrych nawyków i postaw ekologiczwice. W jego ramach odbędzie się Piknik Ekologiczny oraz akcja nych.
sprzątania świata dla mieszkańców, wykłady edukacyjne dla senio-

A już teraz serdecznie zapraszamy przedszkolaków i dzieci z kl.

rów z zakresu ekologii i edukacji przyrodniczej oraz liczne konkursy I-III SP z terenu naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym
dla dzieci i młodzieży: konkurs plastyczny, fotograficzny i wiedzy pt. „Dbam o moją gminę” (format prac oraz technika wykonania
ekologicznej. Ponadto podczas warsztatów artrecyklingu dzieci dowolna). Na prace czekamy do 31 maja 2019. Na uczestników
wraz z rodzicami nadadzą zużytym przedmiotom drugie życie i wy- czekają atrakcyjne nagrody, dla każdego nagroda niespodzianka.
konają upominki, biżuterię czy zabawki, dzięki temu stare szklane Zapraszamy!
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Średniowieczne tradycje w zamku Grodno
Bractwo Zamku Grodno
wraz z Gminą Walim oraz
Powiatem
Wałbrzyskim
zapraszają zarówno brać
rekonstruktorską, jak i zainteresowanych średniowieczem turystów, na kolejną
odsłonę Jarmarku Średniowiecznego.

- XIV Jarmark Średniowieczny tradycyjnie zorganizowany
będzie w murach fascynującego i unikatowego zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Impreza
ma już długą tradycję - XIV Jarmark Średniowieczny kontynuuje ideę z poprzednich lat.
Z jednej strony ma być miej-

scem spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń odtwórców
historycznych skupionych w
obszarze wczesnego średniowiecza (Wikingowie i Słowianie), pełnego średniowiecza
(okres krucjat) oraz późnego
średniowiecza (czasy pełnej
zbroi płytowej). Z drugiej zaś

strony jej celem jest ożywienie dawnych dziejów, aby turyści mogli zobaczyć i wręcz
dotknąć tego wyjątkowego
okresu historycznego i w niecodziennym klimacie spędzić
czas z bliskimi – mówi Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.
(AM)
REKLAMA

Powstaje kładka
nad jeziorem
Trwa budowa kładki nad
jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim, która jest
częścią nowego projektu
realizowanego przez Gminę Walim.
Nowa kładka będzie miała
konstrukcję wstęgową. Most
nad jeziorem Bystrzyckim
powstaje według projektu
opracowanego przez zespół Badawczo-Projektowy
„Mosty-Wrocław” pod kierownictwem profesora Jana
Biliszczuka z Politechniki
Wrocławskiej. Długość mostu będzie wynosiła 126 m, a
szerokość od 2,4 m do 4,9 m. Chcecie zobaczyć jak powstaje nowa kładka nad jeziorem?
Firma realizująca ten projekt
zaczyna układać elementy
kładki. Prace można obserwować na żywo dzięki kamerze internetowej dostępnej na www.zamekgrodno.
pl. Most jest realizowany w
ramach projektu „Zwiększenie udostępniania zasobów
przyrodniczych oraz rozwój

Trwa budowa nowego mostu
nad jeziorem Bystrzyckim
w Zagórzu Śląskim.

nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie
Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i
poprawie organizacji ruchu
turystycznego w Gminie Walim” – podkreślają włodarze
Gminy Walim.
(RED)

Nocą do zamku
– Jeśli jeszcze nie poczuliście dreszczyku emocji
podczas nocnego zwiedzania naszego zamczyska, to
zachęcamy do zapoznania
się z terminami na 2019 rok.
Wszystkich nieustraszonych
zapraszam do zwiedzania
zamku Grodno nocą! – zachęca Paweł Brzozowski,
dyrektor Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu.
Terminy zwiedzania w
2019 roku: 24.05 o godz.
20.00; 28.06, 26.07, 30.08 o
godz. 21.00; 27.09 i 25.10 o
godz. 20.00, a 29.11 i 27.12
o godz. 19.00. Cena biletu
– 30,00 zł – obejmuje: przejście z przewodnikiem z Za-

górza Śl. do zamku Grodno,
zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, ciepłą herbatę
oraz możliwość skorzystania
z ogniska (prowiant we własnym zakresie).
– Przypominamy, że na
nocne zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy, mailowo na: biuro@zamekgrodno.
pl bądź telefonicznie 74 845
33 60 /kom. 723 973 354. Ze
względu na trasę nocnego
zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie wygodnego, płaskiego obuwia.
Koniecznie prosimy zabrać
ze sobą latarki – dodaje Beata
Rosicka z CKiT w Walimiu.
(RED)
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Pierwszy krok zrobiony
Pierwszy mecz grupy mistrzowskiej ekstraligi udany
dla piłkarek nożnych AZS
PWSZ. Wałbrzyszanki pokonały na własnym boisku UKS
SMS Łódź 2:0 i wciąż pozostają w grze o medale.
- W pierwszej połowie kibice
zgromadzeni na stadionie przy
ul. Ratuszowej byli świadkami
wyrównanego widowiska, w
którym dominowała defensywa, a sytuacji do zdobycia gola
było jak na lekarstwo. Dopiero
w ostatnim kwadransie zrobiło się ciekawiej – po strzale z
dystansu Katarzyny Rozmus
drużynę gości uratowała poprzeczka, a w końcówce UKS
miał dwie dogodne okazje
do objęcia prowadzenia, ale
zawiodła precyzja i do przerwy było 0:0. Druga połowa
rozpoczęła się świetnie dla
AZS PWSZ, gdyż już w 51 min.
została sfaulowana w polu
karnym Anna Rędzia, a Małgorzata Mesjasz strzałem z jedenastu metrów zdobyła pierwszego gola w tym meczu. W
kolejnych minutach kilka razy
groźnie zaatakowały łodzianki,
ale ich celowniki nie były tego
dnia zbyt dobrze nastawione,
a gdy już udało im się uderzyć
w kierunku bramki wałbrzyszanek, dobrze interweniowa-

Górnik gromi

Podopieczne trenera Kamila Jasińskiego walczą o miejsce na podium.
ła Jagoda Sapor. Gospodynie
próbowały za to wyprowadzać
kontrataki i jeden z nich w 86
min. zakończył się sukcesem.
Klaudia Fabova zagrała na
piąty metr do Klaudii Miłek,
ta przegrała pojedynek z Oliwią Szperkowską, jednak piłka
wróciła do napastniczki AZS
PWSZ, która odegrała do Anny
Rędzi, a futbolówka po strzale
wałbrzyskiej pomocniczki odbiła się jeszcze od poprzeczki
i trafiła do siatki. W końcówce
meczu podopieczne trenera
Kamila Jasińskiego spokojnie
pilnowały wyniku i po ostatnim
gwizdku sędzi mogły cieszyć
się ze zdobycia trzech punk-

tów. Za tydzień AZS PWSZ
czeka kolejne ciężkie spotkanie, udają się bowiem w daleki wyjazd na wschód Polski
na starcie z Górnikiem Łęczna
– relacjonuje Tomasz Stasiński
z PWSZ.
(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych – UKS SMS Łódź
2:0 (0:0)
Bramki: 0:1 Małgorzata Mesjasz (51),
0:2 Anna Rędzia (86). AZS PWSZ:
Sapor - Szewczuk, Mesjasz, Zawadzka,
Kędzierska, Głąb (62 Ostrowska), Rędzia
(90 Głowacka), Rozmus, Rapacka (66
Pluta), Miłek (89 Kuciewicz), Fabova (90
Kowalczyk).

W spotkaniu XXVI kolejki
rozgrywek grupy wschodniej IV ligi piłkarze Nysy
Kłodzko ulegli Górnikowi
Wałbrzych 0:6 (0:5). Bramki
w tym spotkaniu zdobywali:
0:1 Szymon Tragarz (3), 0:2 De
Paula (25), 0:3 Marcin Smoczyk (35), 0:4 Szymon Tragarz
(40), 0:5 Damian Chajewski
(45), 0:6 Damian Bogacz (75).
Górnik zagrał w składzie: Jaroszewski - Sawicki, Orzech,
Smoczyk, Krzymiński, Michalak (80 Rękawek), Chajewski,
Rytko (65 Bogacz), Tragarz
(75 Rodziewicz), Borowiec
(46 Sobiesierski), De Paula (60
Młodziński).
Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu liderem jest
Śląsk II Wrocław, który ma 7
punktów przewagi nad Górnikiem, który ma w dodatku
gorszy bilans bezpośrednich
spotkań z wrocławianami.
Następny mecz podopieczni
trenera Jacka Fojny rozegrają 18 maja o godz. 12.00 w
Świdnicy z Polonią-Stal. A kolejne spotkanie przed własną
publicznością wałbrzyszanie
rozegrają 25 maja. Ich rywalem będzie Polonia Trzebnica.

Zremisowali
z Juventusem
Podczas rozgrywanego w
Jarocinie turnieju Royal Cup
2019 młodzi piłkarze PUKS
Victoria Wałbrzych zajęła co
prawda 15 miejsce na 24 zespoły, ale wynikami i swoją
postawą zaskoczyli wszystkich.
Już w rozgrywkach grupowych sprawili niespodzianki,
remisując z Wisłą Płock 0:0,
ponosząc niezasłużoną porażkę z litewskim Żargilisem
Wilno 2:3 a w ostatnim meczu
wałbrzyszanie zmierzyli się z
zespołem Juventusu Turyn.
Victoria, ustępująca rywalom
zarówno umiejętnościami jak
i przygotowaniem motorycznym, przeciwstawiła faworytom ogromną determinację i
po niesamowitym meczu zre-

misowała z Juventusem 1:1.
Historycznego gola po akcji
Macieja Musiała i kapitalnym
dośrodkowaniu Patryka Laska
zdobył dla Victorii Igor Chyciński. Zespół Victorii jako jedyny
polski zespół strzelił drużynie z
Turynu gola. Nie dokonali tego
zawodnicy Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, ani nawet Cracovii mając rzut karny.
Podopieczni trenera Mirosława Furmaniaka zagrali
w turnieju w składzie: Filip
Tumiński, Filip Michałowski,
Krystian Worski, Patryk Lasek,
Wojciech Derkacz, Filip Kot,
Igor Chyciński, Łukasz Raciniewski, Maciej Musiał, Piotr
Wojciechowski, Bartosz Lesiak,
Mateusz Włodarczyk.
(RED)

(RED)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tel. 606 478 000

Wałbrzyskie siatkarki
w II lidze!

Siatkarki MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych wywalczyły awans do II ligi. W
turnieju, który został rozegrany w Wałbrzychu, podopieczne trenera Marka
Olczyka już po dwóch zwycięskich meczach z MKS San
Pajda Jarosław (3:0) i OTPS
Nike Ostrołęka (3:2) były
pewne promocji.
- Cel postawiony przed sezonem, został zrealizowany
w 100 procentach. Seniorki
awansowały do II ligi kobiet po
wygraniu 21 meczów (na 22 rozegrane), ponosząc jedyną porażkę w ostatnim meczu sezonu, którego wynik już nie miał
znaczenia dla awansu. Ostatni
raz Wałbrzych gościł II ligę w
sezonie 1972/73, po 47 latach
wracamy do niej z przytupem –
powiedział po turnieju Fabian
Kurzawiński z MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych.
Wyniki:
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych –
MKS San Pajda Jarosław 3:0 (25:20, 25:14,
25:19)

Nike Ostrołęka – MUKS Poprad Stary Sącz
0:3 (11:25, 21:25, 22:25)
MKS San Pajda Jarosław – MUKS Poprad
Stary Sącz 0:3 (13:25, 22:25, 17:25)
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych –
OTPS Nike Ostrołęka 3:2 (25:23, 23:25,
25:21, 24:26, 15:12)
OTPS Nike Ostrołęka – MKS San Pajda
Jarosław 0:3 (20:25, 10:25, 21:25)
MUKS Poprad Stary Sącz – MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych 3:0 (25:19, 26:24,
25:22)
Tabela końcowa turnieju:
1. MUKS Poprad Stary Sącz
6 pkt
2. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
5 pkt
3. MKS SAN-Pajda Jarosław
4 pkt
4. OTPS Nike Ostrołęka
3 pkt
Skład MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych, który wywalczył awans do
II ligi: Aleksandra Druciak, Aleksandra
Małodobra, Natalia Gezella, Paulina
Sobolewska, Julia Rzeczycka, Judyta
Rzeczycka, Ewelina Pawelska, Paulina
Pawelska, Izabela Groń, Paulina Groń,
Karolina Nowak, Martyna Biarda, Anna
Mieczkowska, Laura Dabic, trener Marek
Olczyk.
(RED)

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77
Ścigali się
w Walimiu
W zimowej scenerii do rywalizacji na trasie MTB Walim
stanęło ponad 280 zawodników. Zawody odbywały się
na dystansach mega i mini, w
kilku kategoriach wiekowych.
Kolarzom górskim nie straszna
była ani trudność trasy, ani zupełnie niesprzyjająca pogoda
– zamiast pięknego majowego słońca- mieli śnieg, błoto
i zimno. W kategorii Open na
dystansie Mega I miejsce zajął Michal Kanera Ghost Team
Červený Kostelec, a w kategorii open na dystansie mini na
najwyższym stopniu podium
stanął Piotr Sułek z Bike Center
Atak Sport Świdnica.
(RED)

Polska biega
2 czerwca 2019 zapraszamy
wszystkich do udziału w akcji „Polska Biega” z Invest-Parkiem na Dzień Dziecka.
Impreza rozpocznie się o godz.
12.00 (zapisy potrwają od 10:30
do 11:45) i odbędzie się przy
Centrum Aqua Zdrój – ul. Ratuszowa 6 w Wałbrzychu. Dla
pierwszych 500 uczestników
przewidziane są pamiątkowe
koszulki! Każda rodzina min.
2+ (mama/tata i dziecko) otrzyma darmowe wejście na basen
Aqua Zdrój. Opiekunowie i nauczyciele zgłaszający grupę 15
osób i więcej otrzymają nagrody. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej
przewidziane są pamiątkowe
medale. Na zakończenie wszyscy, którzy ukończą bieg mają
szansę zdobyć cenne nagrody.
(RED)

Półmaraton Górski
Jedlina-Zdrój
Z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego
„Active”
przy ulicy Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju prawie 700 biegaczy wystartowało na trasę
6. Półmaratonu Górskiego
Jedlina-Zdrój. Na pokonanie
trudnej, wymagającej trasy
najszybszy biegacz - Andrzej
Witek - potrzebował zaledwie 1 godz. 25 min. 57 sekund.
Dystans 21 kilometrów przebiegał w większości po górskich
drogach, z dużymi przewyższeniami. Dodatkowym utrudnieniem był padający deszcz
i grząska, śliska nawierzchnia
na niektórych odcinkach trasy.
Jednak - pomimo tych utrudnień - żaden z uczestników nie
żałował swojego udziału w tej
prestiżowej imprezie biegowej,
a warunki atmosferyczne stanowiły dla biegaczy dodatkową
motywację.
Klasyfikację
prowadzono
osobno dla kobiet i mężczyzn
zarówno w kategorii open jak i
kategoriach wiekowych. Osobną klasyfikacją objęci zostali
mieszkańcy Jedliny-Zdroju. W

ramach imprezy zorganizowano także Mistrzostwa Stowarzyszenia Pro-Run Wrocław
i bieg dla dzieci - Sonko Kids
Run. Limit uczestników ustalono na poziomie 800 osób.
Po biegu odbyła się uroczysta
dekoracja najszybszych biegaczy i losowanie nagród. Warto
zaznaczyć, że każda kobieta na
mecie, oprócz pamiątkowego
medalu, otrzymywała różę.
Bieg został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Pro-Run
Wrocław, przy współorganizacji Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju i Stowarzyszenia „Biegaj w Jedlinie”.
Szczegóły dotyczące czasów i zajętych przez poszczególnych uczestników miejsc
znajdują się na stronie: https://wyniki.datasport.pl/results2788/.
Czołówka biegu: mężczyźni
- 1. Andrzej Witek (01:25:57),
2. Pavel Brydl (01:31:25), 3. Tomasz Blados (01:32:09); kobiety - 1. Maria Czok (01:46:17), 2.
Kinga Gomołysek (01:47:340, 3.
Anna Skalska (01:54:41).
(RED)

Grand Prix MTB
Podziemia
Osówki
Już 19 maja na boisku sportowym w Głuszycy wystartuje kolejny wyścig z cyklu
Pucharu Strefy MTB Sudety.
W głuszyckiej części strefy,
zwanej sercem tras Strefy MTB
Sudety, kolarze górscy pojadą
w Grand Prix MTB Podziemia
Osówki. Zawodnicy będą mieli
do wyboru dwie trasy – mega
i mini, przygotowana zostanie
również trasa dla dzieci. Jak
zwykle nie zabraknie trudnych
i wymagających odcinków,
zmęczenia, dobrej zabawy oraz
gorącego dopingu na trasie.
Tradycyjnie na każdego kolarza
będą czekały pasta party i tombola na koniec dnia. Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz
Gmina Głuszyca.
- Zapraszamy także dzieci i
młodzież do lat 14 do udziału
w zawodach rowerowych organizowanych w ramach Grand
Prix Głuszycy MTB Podziemia
Osówki 19 maja 2019 r. Zapisy
przyjmowane są w dniu zawodów w godz. 10.30 – 11.15
w biurze zawodów na boisku
sportowym przy ul. Dolnej w
Głuszycy. Start planowany jest
ok. godz. 11.30 z głuszyckiego
boiska sportowego. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne i wymaga pisemnej zgody
rodzica lub opiekuna prawnego. Przed zgłoszeniem uprzejmie prosimy o zapoznanie się
z regulaminem zawodów – dodają organizatotzy.
(RED)
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USŁUGI
(16) Hydraulik – instalacje co,
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506
754 379
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(10) Hydraulika, instalacje co, kanalizacja, gaz, usługi elektryczne.
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

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

PRACA
Panie/Panowie os. Niepełnosprawne do lekkiej pracy. PILNE
Wałbrzych 606 829 141
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

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

INNE
(3) Atrakcyjna pożyczka bez BIK.
Wstępna weryfikacja przez telefon.
Kontakt 796 700 605

POSZUKUJEMY pracowników
do ekipy zajmującej się
specjalistycznym technicznym
sprzątaniem.
Możliwa praca na wys. powyżej 2m.
Stawka od 14 zł/h netto (na rękę).
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, tel. 601 156 466

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

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

UBEZPIECZENIA

- 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

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

Tartak Urbaniak oferuje:

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

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

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

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

ZATRUDNIMY

LATO WAKACJE
URLOP

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

osoby do sprzątania piekarni
w Strzegomiu.
Praca w systemie zmianowym.
Stawka 11,50 zł/h netto (na rękę).
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, tel. 601 156 466

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

2 km od morza
40 zł od osoby

Nowe kursy:

20.05 Wałbrzych • 21.05 Głuszyca

Tel. 602 190 848

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

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

• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania • Kondolencje • Nekrologi

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

DB2010

.PL

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

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

TANIE

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

KUPIĘ

DOMOFONY
MONITORING

Tel. 790 709 590
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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

