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WAKACJE START
R E K L AMA

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

R E K L AMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ry� owane

oraz pozostałych wyrobów hutniczych

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

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

Wałbrzych  ul.Bolesława Chrobrego 7

CENTRUM ODZIEŻY UŻYWANEJ

Modna odzież na każdą kieszeń , codziennie taniej , 

co WTOREK całkowita wymiana towaruFROM ENGLAND

ONC DE
S  
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie znajdziemy!

74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm

Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines
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Jak dbać o swoje sprawy, gdzie szukać 
informacji i do kogo zwrócić się o pomoc, 
jak szukać pracy uczą się osoby z niepeł-
nosprawnościami – uczestnicy projektu 
#W pełni sprawni obywatele – realizowa-
nego przez Fundację Wałbrzych 2000.

Bezpłatnie dla potrzebujących
- Dzięki dofi nansowaniu ze środków 

budżetu Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego – mówi Łukasz Zawojak, wice-
prezes zarządu Fundacji Wałbrzych 2000 
– mogliśmy zaprosić do udziału osoby, któ-
re pozostają w trudnej sytuacji fi nansowej, 
a potrzebują pomocy, by zwiększyć swoją 
samodzielność i wiarę we własne siły. By to 
osiągnąć prowadzone są warsztaty „Sam 
dbam o swoje sprawy”, w trakcie których 
osoby z niepełnosprawnościami zapoznają 
się z podstawowymi procedurami urzędo-
wymi niezbędnymi w codziennym funk-
cjonowaniu. Spotykają się też z doradcą 
zawodowym, który pomaga określić pre-
dyspozycje zawodowe i uczy aktywnego 
oszukiwania pracy, psychologiem wspie-
rającym lepsze samopoznanie, radzenie 
sobie ze stresem, a także rozwijają kom-
petencje cyfrowe dzięki wykorzystaniu 
specjalistycznego oprogramowania dosto-
sowanego do potrzeb i możliwości osób 
z różnymi niepełnosprawnościami. Do-
świadczenia Fundacji pokazują, że osoby 
z niepełnosprawnościami wykazują dużą 
chęć do samodzielnego działania, jednak 
z przyczyn obiektywnych często są takiej 
możliwości pozbawione, bo nie potrafi ą 
poruszać w otoczeniu instytucjonalnym.

Wizyta studyjna
Największą atrakcją w projekcie jest wi-

zyta studyjna w urzędzie. Pierwsza już się 

Sprawnie w urzędzie

odbyła, dzięki pomocy Pani Janiny Turickiej 
– pełnomocniczki Prezydenta Wałbrzycha 
ds. osób niepełnosprawnych. W maju 2019 r.
uczestnicy projektu wraz opiekunami od-
wiedzili Urząd Miejski w Wałbrzychu. Dla 
wielu z nich było to pierwsze spotkanie 
„oko w oko” z urzędem i urzędnikami. – Od-
wiedziliśmy biuro obsługi klienta – opo-
wiada Magda Zywar z Fundacji Wałbrzych 
2000 – gdzie nasi podopieczni dowiedzieli 
się jak składać wnioski o dowody osobiste. 
Spotkaliśmy się też z urzędnikami biura 
lokalowego i Urzędu Stanu Cywilnego, 
by dowiedzieć się, jakie sprawy możemy 
tam sami załatwić. Wizytę pełną wrażeń 
i nowych wiadomości zakończył obiad „Pod 
papugami”, podczas którego opowieściom, 
co widzieli i czego się nauczyli uczestnicy 
projektu #W pełni sprawni obywatele – nie 
było końca.

Dla rodziców i opiekunów
W ramach projektu na wsparcie mogą 

też liczyć rodzice i opiekunowie osób z nie-
pełnosprawnościami. Kiedy ich podopiecz-
ni są bezpieczni na zajęciach i warsztatach 
– opiekunowie mogą odetchnąć i usys-
tematyzować lub zgromadzić wiedzę na 
temat możliwości uzyskania świadczeń, 
ulg oraz wszelkiego rodzaju dofi nansowań 
dla swoich niepełnosprawnych podopiecz-
nych. Takie warsztaty – spotkania przy 
kawie i herbacie prowadzi prawnik, który 
odpowiada na wszystkie trudne pytania.

- Druga edycja projektu rozpocznie się 
w sierpniu – mówi Łukasz Zawojak. – Oso-
by z niepełnosprawnościami razem z rodzi-
cami i opiekunami zapraszamy do kontaktu 
z nami pod numerem telefonu 74 843 45 62 
lub wizytę w siedzibie Fundacji przy Wro-
cławskiej 53.

Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni obywatele realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000.

W oczekiwaniu na obiad (fot. Magdalena Zywar)Uczestnicy projektu odwiedzili UM Wałbrzycha na zaproszenie 
Pani Janiny Turickiej (fot. Magdalena Zywar)

Jak załatwić tę sprawę opowiadały Panie Urzędniczki z UM Wałbrzycha 
(fot. Magdalena Zywar)

Budowa zachodniej ob-
wodnicy Wałbrzycha nabiera 
tempa. Drogowcy rozpoczy-
nają prace w centrum miasta.

7.06.2019 r. został uzgod-
niony i zatwierdzony projekt 
Tymczasowej Organizacji Ru-
chu – Etap I B na czas budowy 
Obwodnicy Wałbrzycha. Zmia-
ny w organizacji ruchu w Cen-
trum miasta weszły w życie w 
ten weekend.

- Projekt zakłada wyłączenie 
po jednej jezdni ulic Kolejowej i 
Sikorskiego oraz dwóch pasów 
ruchu na obu wlotach ulicy 
Wysockiego. Ponadto projekt 

Zmiany w ruchu 
w centrum Wałbrzycha

zakłada wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego na ul. Ko-
lejowej w kierunku Golińska. 
Ruch w kierunku Wrocławia 
odbywał się będzie przez ulicę 
Chrobrego również zwężoną 
do jednego pasa ruchu. Na 
skrzyżowaniu ulic Mazowiec-
kiej, Kolejowej i Chrobrego 
wprowadzone zostało tymcza-
sowe skrzyżowanie z ruchem 
okrężnym w celu zapewnienia 
możliwości jazdy w każdym 
kierunku. W celu zapewnienia 
lepszej komunikacji dla karetek 
pogotowia, projekt wprowadza 
zmianę organizacji ruchu na 
ul. Czerwonego Krzyża, zmie-
niając ruch jednokierunkowy 
na dwukierunkowy. Ponadto 
zamknięta została ul. Reja od 
skrzyżowania z ul. Kolejową 
do zjazdu przed przejazdem 
kolejowym. Wprowadzone zo-
stało również obustronne za-
mknięcie ulicy Starachowickiej 

oraz ul. Kurpiowskiej. Na całym 
obszarze objętym tymczasową 
organizacją ruchu wprowadzo-
na została strefa ograniczonej 
prędkości do 30 km/h. Tymcza-
sowa organizacja ruchu w Cen-
trum miasta będzie obowiązy-
wała do 30 październik 2020 
r. – wyjaśnia Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha.

Od kilku tygodni prace pro-
wadzone są na pograniczu 
Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. 
Przypomnijmy: w tym rejonie 
drogowcy zdecydowali się na 
wyłączenie po jednej jezdni 
ulic Szczawieńskiej i Długiej 

oraz na wyłączenie pasów ru-
chu na rondzie i na jezdni ulicy 
Łączyńskiego. Ulice Wyszyń-
skiego i Gałczyńskiego zastały 
zaślepione, a ulica Chopina jest 
dostępna wyłącznie dla komu-
nikacji miejskiej i mieszkańców. 
Nie ma możliwości dojechania 
do nich od strony ronda przy 
Tesco. Objazd do Szczawna-
-Zdroju poprowadzony został 
przez ul. Szczawieńską (ob-
wodnica Szczawna Zdroju). Au-
tobusy linii nr 18 z Podzamcza 
w kierunku Szczawna-Zdroju 
jeżdżą ulicą Chopina. Trasa po-
wrotna w kierunku Podzamcza 
wyznaczona została przez ob-
wodnicę Szczawna-Zdroju.

- Przepraszam za utrudnie-
nia i liczę na Państwa wyrozu-
miałość. Aby było zdecydowa-
nie lepiej, przez chwilę będzie 
trudniej – dodaje Roman Sze-
łemej.

(RED)

Nowa organizacja ruchu w centrum Wałbrzycha będzie obowiązywała 
do 30 października 2020 r. (fot. ZDKiUM).
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rupa brytyjskich naukowców poszła 
„na wojnę” z producentami aparatów 

słuchowych. Już ponad 300 tys. Europejczy-
ków porzuciło drogie i nieskuteczne metody 
walki z niedosłuchem, korzystając tylko z tej 
metody. Ich badania kliniczne dowodzą, że 
w ciągu 4-tygodni przywraca ona słyszenie 
pełnego zakresu dźwięków – od szeptów po 
wysokie tony. 

„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – 
dzięki biomedycznym plastrom, znów usły-
szysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków 
za oknem, dźwięki radia i tv, kwotę do zapłaty 
w sklepie i każde wypowiedziane przez księ-
dza słowo. Będziesz doskonale rozumieć tych, 
którzy mówią cicho i niewyraźnie, usłyszysz 
wszystko i wszystkich wokół siebie, nawet 
z dalszej odległości. Masz dość tego, że nie sły-
szysz, co mówią do Ciebie inni? 

Dzięki specjalnej formule plastrów – w spo-
sób automatyczny i pozbawiony Twojego wy-
siłku zaczniesz słyszeć wyraźnie, a niepożąda-
ne szumy i trzaski w tle znikną bezpowrotnie! 
Inteligentne nanopolaryzatory wzmocnią bo-
wiem dźwięki ważne, a wyeliminują zbędne, 
takie jak zgiełk uliczny, stukot obcasów sąsiad-
ki za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców 
w restauracji czy gwar ludzkich rozmów.

 1   W odróżnieniu od doraźnych metod wal-
ki z ubytkami słuchu, takich jak wzmacniacze 
i drogie aparaty słuchowe, gdzie poprawiana 
jakość słyszanych dźwięków ma miejsce tylko 
w trakcie ich noszenia, ta innowacyjna metoda 
stanowi ogromny przełom. Przede wszyst-
kim regeneracja uszkodzonych komórek słu-
chu odbywa się nawet kilkanaście godzin po 
zakończeniu aplikacji pojedynczego plastra, 
w tym także podczas snu. 

2  Jest odpowiednia dla osób z każdą wadą, 
niezależnie od wieku czy płci. Została stwo-
rzona zarówno dla lekko, jak i mocno niedo-
słyszących, noszących aparaty i wzmacniacze 

słuchu, a także osób od daw-
na trapionych szumami usz-
nymi. 

3  Biomagnetyczne plastry 
potrafią usunąć nawet wielo-
letnie i bardzo poważne ubyt-
ki słuchu. Aktywizują system 
odnowy układu słuchowego, 
zmuszając organizm do roz-
poczęcia procesu automa-
tycznej regeneracji komórek. 
Odczuwalna poprawa za-
uważalna jest już nawet po 
kilkudziesięciu godzinach 
od ich pierwszej aplikacji. 
Po upływie około 30 dni 
możliwe jest całkowite od-
zyskanie dawnej sprawności 

słuchu oraz przywrócenie mu ostrości i do-
kładności, porównywalnej do tej w wieku 25 
lat. Następuje zwiększenie komfortu słyszenia 
nawet o 53%, zregenerowanie komórek słu-
chowych oraz blisko 14-krotna poprawa wyła-
pywanych szeptów i głosów w tłumie.” 

Czy to naprawdę tak działa,  
czy jest skuteczne? 
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść po-
nad wszelką wątpliwość skuteczność tej meto-
dy. Została opatentowana i do dziś jest wyko-
rzystywana głównie przez prywatne ośrodki 
laryngologiczne dla zawodowych muzyków, na 
co dzień pracujących słuchem. 

W przeprowadzonych testach klinicznych 
potwierdzono, że nowo odkryta biostymulu-
jąca aktywna formuła plastrów, ma blisko 97% 
skuteczności. Osoby między 39-94 rokiem 
życia, biorące udział w badaniach, potwier-
dziły redukcję szumienia (głównie spowodo-
wanego wieloletnią pracą w hałasie) aż o 82% 
w porównaniu ze stanem sprzed rozpoczęcia 
badania, 14-krotną różnicę w wyłapywaniu 
szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną 
i radykalną poprawę słyszalności mowy ludz-
kiej, grającego radia i tv. Zapytani, kiedy ostat-
ni raz słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków 
odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”. 

Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej 
formuły opisuje dyrektor ośrodka badawcze-
go Christopher Washington: 

Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elek-
tromagnetycznej pozwala odbudować i zmu-
sić do właściwego działania komórki rzęsate, 
odpowiedzialne za rejestrowanie i odbieranie 
docierających do nas dźw. Wyniki przepro-
wadzonych badań zszokowały nas samych, 
ale i jednoznacznie pokazały, że regularne 
noszenie „Neodymium2000” w zdecydowa-
nej większości przypadków pozwala odzyskać 
nawet do 100% spraw-
ności słuchowej w za-
ledwie kilka tygodni. To 
oznacza, że aż 98,2% 
przypadków zadekla-
rowało ich 14-krotnie 
wyższą skuteczność, 
niż w przypadku 88 
razy droższego apa-
ratu słuchowego, 
wzmacniacza słuchu, 

niewygodnych i trudnych w aplikacji olej-
ków czy groźnych zastrzyków w bębenki. 

Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry za 
uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale roz-
poczną proces intensywnej regeneracji kanału 
słuchowego oraz komórek rzęsatych. Zazwy-
czaj już po zaledwie kilku dniach następuje 
poprawa. Zaczniesz wyłapywać coraz więcej 
dźwięków, słyszeć ostrzej i wyraźniej. Nano-
technologia wykorzystywana m.in. do produk-
cji statków kosmicznych najnowszej generacji 
to dokładnie ta sama technologia, z której sko-
rzystano przy produkcji „Neodymium2000”. 
Dzięki temu problem niedosłyszenia nawet 
w najcięższych przypadkach przestaje istnieć. 
Pani Barbara z Dąbrowy, kierowniczka firmy 
zajmującej się produkcją części do samocho-
dów oraz Pani Halina z Mrozów, kiedyś na-
uczycielka muzyki opowiadają o tym, jak bio-
medyczne plastry odmieniły ich życie (patrz 
ramki). 

Odzyskaj słuch nawet o 88 
razy taniej niż z aparatem 
słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagraniczne 
rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21 krajów, 
skradły serca m.in.: Brytyjczyków, Norwegów, 
Japończyków, Czechów, Finów, Szwedów 
i najbardziej wymagających Niemców! Długo 
oczekiwane są już dostępne również w Polsce. 
Małe, dyskretne, wygodne i przystępne ceno-
wo dla wszystkich! Dzięki specjalnej refundacji 
możesz z nich skorzystać aż 70% taniej. „Neo-
dymium2000” są dostępne tylko w sprzedaży 
tel. Klubu Seniora. Nie kupisz ich w sklepach 
czy aptece. Ilość zestawów jest ograniczona –  
decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy nakleić

Aparat to istne dziadostwo! 
Wciąż wypadał mi z uszu, 
w dodatku te wszystkie tr-
zaski i piski doprowadzały 
mnie do szału! Zaryzykowałam  
z plastrami i szczerze... Wygoda 
w noszeniu niesamowita, działają nawet gdy 
śpię, w tłumie znów słyszę wyraźnie, radio 
w kuchni też. To dopiero trzeci tydzień odkąd 
je noszę, a już jestem ciekawa, co będzie dalej.

Halina C. (62 l.) z MrozówSiostra od lat mieszka w Anglii, 
plastry wysłała mi w prezencie. 
Mówi „Basiu weź ich spróbuj, 
tutaj większość moich zna-
jomych już dawno odstawiła 
aparaty, wzmacniacze i inne 

cuda, korzystają tylko z nich. Jak nie zadziała-
ją, to biorę to na siebie.” Od aparatu miałam 
już rany na uszach, więc spróbowałam. 
Minęły 3-tyg. odkąd naklejam te dyskretne 
plastry. Zauważyłam, że stojąc tyłem do TV, 
słyszę wszystko głośno, a dźwięk jest czy-
sty jak nigdy wcześniej. Nigdy bym nie po-
myślała, że technologia tak poszła do przodu.              

Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

Mówi „Basiu weź ich spróbuj, 
tutaj większość moich zna
jomych już dawno odstawiła 
aparaty, wzmacniacze i

ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

Aparat słuchowy przeżytkiem?  
Przełomowe odkrycie naukowców 
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce 
ze wszelkimi wadami słuchu!

Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!

G
Biomagneto plastry przeznaczone są dla osób z każdą 

wadą słuchu: lekko i mocno niedosłyszących  

odczuwających szumienie w uszach  noszących 

aparaty słuchowe, bądź wzmacniacze słuchu  małe, 

cieliste i niewidoczne za uchem  idealne dla kobiet 

i mężczyzn z niedosłuchem  w 100% bezpieczne, nie 

wywołują ran i podrażnień uszu

Przełomowe odkrycie naukowców Przełomowe odkrycie naukowców 

TYLKO do26 czerwca70%taniej!

nawet do 100% spraw-

ledwie kilka tygodni. To 
98,2% 

rowało ich 14-krotnie 
wyższą skuteczność, 

przypadku 88 
-

ratu słuchowego, 
wzmacniacza słuchu, 

decyduje kolejność zgłoszeń.
niczona – niczona – 

REKLAMOWANE W TV

Zadzwoń: 81 300 32 62
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

-70% REFUNDACJA dla osób 
urodzonych w latach 1920-1985

Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 26 czerwca 2019 r., 

przysługuje  refundacja!  Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetycznych, 

wspomagających eliminowanie procesów głuchoty i odbudowę komórek  

słuchowych zamiast za  317zł  tylko za 97zł (przesyłka GRATIS)!

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie śli-
makowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe 
na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie 
blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując ich 
nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji struk-
tura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje praw-
idłowe, pionowe ułożenie.  Odbiór i rejestracja dźwięków przebiega 
w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty. 

PRZED kuracją PO kuracji



Środa, 19 czerwca 2019 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
prowadzi nabory na:

Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków 
w ramach Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu:
1) staże – pok. 106, tel. (74) 84 07 378, 
2) bon na zasiedlenie – pok. 107, tel. (74) 84 07 367,
3) studia podyplomowe, szkolenia indywidualne, bon szkoleniowy – 

pok. 10, tel. (74) 84 07 380,

Więcej informacji dostępne są również 
na stronie internetowej urzędu 
www.walbrzych.praca.gov.pl 

STAŻE

SZKOLENIA 
INDYWIDUALNE

STUDIA 
PODYPLOMOWE

BON 
SZKOLENIOWY

BON 
NA ZASIEDLENIE

R E K L AMA R E K L AMA

Urząd Miejski 

w Boguszowie-Gorcach 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

SKARBNIKA MIASTA
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach ogłosił nabór kandydatów 

na stanowisko Skarbnika Miasta

Oferty można składać do 01 lipca 2019 r.

Niezbędne wymagania od kandydatów. 

Jest to między innymi odpowiednie wykształcenie, które obejmuje jeden 

z poniższych punktów:

• ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekono-

micznych wyższych studiów zawodowych, ekonomicznych uzupełnia-

jących studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomo-

wych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości, 

• ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej 

i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

• wpisanie do rejestru byłych rewidentów na podstawie odrębnych prze-

pisów, 

• posiadanie świadectwa kwali� kacyjnego uprawniającego do usługo-

wego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certy� katu księgowego na 

podstawie odrębnych przepisów. 

Ponadto w dodatkowych wymaganiach wymieniono między innymi: bie-

głą obsługę komputera, doświadczenie na podobnym stanowisku, zna-

jomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, 

umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Zatrudnienie od 01 sierpnia 2019 roku. 

Kandydaci, którzy w terminie do 19 czerwca 2019 r. złożą kompletne apli-

kacje, zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa zostanie 

przeprowadzona przez burmistrza oraz wyznaczonych przez niego pra-

cowników. Po wyborze kandydata burmistrz wniesie wniosek do Rady 

Miejskiej o powołanie danej osoby na stanowisko skarbnika miasta.

Szczegóły związane z naborem zamieszczone są w Biuletynie Infor-

macji Publicznej Urzędu Miejskiego: www.bip.boguszow-gorce.pl
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Od czerwca w Centrum 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu 
wprowadziło nowe rozwią-
zania i korzystne zmiany dla 
klientów.

- Uprościliśmy cennik Par-
ku Wodnego i Saunarium, z 
dotychczasowych 32 pozycji 
zostało 16. Przestały obowią-
zywać osobne ceny na week-
endy, dzięki czemu cennik jest 
mniej skomplikowany i bar-
dziej czytelny. Jedną z najwięk-
szych zmian w cenniku Parku 
Wodnego i Saunarium jest wy-
dłużenie pobytu z 2 godzin na 
3 godziny. Teraz klienci będą 
mogli korzystać z naszych 
atrakcji o godzinę dłużej w tej 
samej lub niższej cenie. Do-
datkowo obniżyliśmy niektóre 
ceny biletów do Parku Wod-
nego i Saunarium. Nowością 
jest także bilet rodzinny, który 
umożliwia korzystanie z Parku 
Wodnego i Saunarium przez 
3 godziny w atrakcyjnej cenie. 
Wprowadziliśmy także nowy 
program lojalnościowy, w ra-

mach którego klienci mogą 
zbierać punkty i płacić nimi za 
wybrane usługi Centrum Aqua 
Zdrój. Także na najmłodszych 
czeka miła niespodzianka - w 
stre�e dla dzieci przy brodziku 
pojawił się mini plac zabaw – 
wyjaśnia prezes Aqua-Zdroju 
Piotr Rachwalski.

Wielbiciele kąpieli wodnych 
i pływania, bez względu na 
pogodę, mogą wybrać się do 
Głuszycy. To jedyna gmina w 
powiecie wałbrzyskim, która 
ma dwa baseny: otwarty i kry-
ty! W upalne, wakacyjne dni 
włodarze Głuszycy zapraszają 
do skorzystania z oferty obiek-
tu kąpielowego przy ul. Dolnej 
w Głuszycy. Otwarcie kąpieli-
ska planowane jest na 1 lipca 
2019 r. W sezonie czynne jest 
codziennie w lipcu i w sierpniu 
w godzinach od godz. 10.00 do 
18.00. Amatorzy kąpieli mają 
do wyboru trzy niecki: dużą 
– 20 m x 50 m o głębokości 
od 120 cm do 300cm; śred-
nią – 20m x 20 m o głębokości 

120 cm i brodzik – 5 m x 3 m 
o głębokości do 30 cm. Nad 
bezpieczeństwem czuwa wał-
brzyski WOPR. Przy obiekcie 
basenowym znajdują się rów-
nież boiska sportowe do piłki 
nożnej i koszykówki. W pobliżu 
basenu znajduje się przysta-
nek autobusowy linii nr 5 przy 
ul. Grunwaldzkiej 26. Więcej 
informacji udzielają pracowni-
cy Centrum Kultury – MBP w 
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 
58-340 Głuszyca, tel. 74 84 56 
334 wew. 15.

Już 19 czerwca od godziny 
10.00 będzie można korzystać 
z basenów odkrytych przy ul. 
Rekreacyjnej 1 w Świebodzi-
cach.

- To jeden z największych 
zespołów basenów odkrytych 
na Dolnym Śląsku. W skład 
kompleksu wchodzi basen pły-
wacki o wymiarach 50 m x 12,5 
m i głębokości od 1,2 m do 1,8 
m oraz basen rekreacyjny dla 
osób nieumiejących pływać 
o głębokości do 1 m. Dla naj-

Gdzie nad wodę?
W upalne dni, których ostatnio nie brakuje, mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej mają 

do wyboru kilka miejsc, w których mogą bezpiecznie wypocząć nad wodą. Do ich dyspozycji 
są baseny odkryte w Głuszycy, Świebodzicach i czeskim Mezimesti oraz zalewy w Starych 

Bogaczowicach i Zagórzu Śląskim.

młodszych są dwa brodziki ze 
stali nierdzewnej. W jednym z 
nich został zainstalowany jeżyk 
wodny, jest to atrakcja wodna 
w formie kopuły z otworami 
przez które tryska woda. Jeży-
ka wykonano z polerowanej 
stali nierdzewnej, co gwaran-
tuje pełne bezpieczeństwo 
jego użytkownikom. Dzieci 
mogą go dotykać, zatykać 
otwory przez które wypływa 
woda lub stać pod nią jak pod 
prysznicem. Taka atrakcja po-
zwala maluchom pozbyć się 
lęku przed wodą, rozwija ich 
zmysły sensoryczne i pobudza 
ciekawość. Do dyspozycji wy-
poczywających dostępne są 
rozległe tereny do plażowania, 
wyznaczone miejsce do grillo-
wania oraz boisko do plażowej 
piłki siatkowej i nożnej. Obiekt 
posiada dobrze zaopatrzoną 
kawiarenkę. Baseny odkryte 
czynne są w sezonie waka-
cyjnym w godzinach 10:00 – 
18:00 – mówi Mariusz Gawlik, 
szef Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Świebodzicach.

Mieszkańcy Gminy Mie-
roszów najbliżej mają odkryty 
basen w czeskim Mezimesti. Z 
kolei na 29 czerwca zostało za-
planowane rozpoczęcie sezo-

nu kąpielowego nad Zalewem 
w Starych Bogaczowicach, któ-
remu towarzyszyć będzie polo-
wy poczęstunek praz zabawa 
taneczna pod chmurką. Od 
kilku lat można także bezpiecz-
nie wypoczywać nad wodą w 
Zagórzu Śląskim.

 – Zapraszamy w każdy wa-
kacyjny weekend, tj. od piątku 
do niedzieli, w godzinach od 
10:00 do 18:00. Bezpieczeń-
stwa nad “Słonecznymi” wo-
dami miejsca wyznaczonego 
do kąpieli strzec będzie Wod-
ne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe z Wałbrzycha. 
Urozmaicona linia brzegowa z 
głębokimi zatoczkami, strome 
brzegi z malowniczymi skałka-
mi gnejsowymi, górująca nad 
jeziorem tajemnicza sylwet-
ka zamku Grodno sprawia, że 
jezioro Bystrzyckie to jedno z 
najpiękniejszych jezior zapo-
rowych w Sudetach. Zatem go-
rąco polecamy tę letnią ofertę 
wakacyjnego wypoczynku i 
zapraszamy na plażę i „Sło-
neczne” miejsce do kąpieli przy 
ul. Wodnej w Zagórzu Śląskim. 
Wstęp wolny! – podkreślają 
włodarze Gminy Walim.

Ratownicy z Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-

tunkowego w Wałbrzychu – 
jak co rok – ostrzegają przed 
korzystaniem z niestrzeżonych 
kąpielisk, między innymi w 
dawnych kamieniołomach w 
Głuszycy czy w tzw. gliniane 
w wałbrzyskiej dzielnicy Po-
niatów , gdzie w ostatnich lata 
utonęło kilka osób. Także wał-
brzyscy policjanci przypomina-
ją o zasadach bezpieczeństwa, 
jakie powinniśmy zachować, 
wypoczywając nad wodą.

– W okresie letniego wy-
poczynku należy unikać nad-
miernej brawury i zachować 
trzeźwość umysłu. Wyjątkowo 
czujni musimy być, gdy nad 
wodę zabieramy dzieci. Od naj-
młodszych lat należy przyzwy-
czajać pociechy do zakładania 
kamizelki ratunkowej lub in-
nych elementów, które pozwa-
lają utrzymywać się na wodzie. 
Każde naruszanie przepisów 
bezpieczeństwa nad wodą oraz 
niestosowanie się do poleceń 
ratowników może doprowa-
dzić do tragedii. Główną przy-
czyną tragicznych wypadków 
nad wodą jest alkohol – mówi 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

(RED)

WAKACJE START!



DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

POLECAMY: pyszne jedzenie, piękną okolicę,
nieopodal wieża na Trójgarbie, minigolf, zalew,
strzelnica i paintball...                  ZAPRASZAMY !

tel. 664 556 525
www.karczma-jedynak.pl

fb : karczmajedynak

ORGANIZUJEMY:
imprezy okolicznościowe nawet do 120 os.

chrzty, komunie, wesela, urodziny, imprezy zakładowe, itp.

Del�nek 
zaprasza
Kryta Pływalnia „Del�nek” 
przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Głuszycy od 20 do 30 
czerwca 2019 r. będzie czyn-
na w zmienionych godzinach. 
W czwartek - 20.06.2019 r. ba-
sen będzie nieczynny (Boże 
Ciało). Godziny otwarcia w po-
zostałe dni: piątek - 21.06.2019 
r. od godz. 12:00 do godz. 
20:00; sobota - 22.06.2019 r. od 
godz. 12:00 do godz. 20:00; nie-
dziela - 23.06.2019 r. od godz. 
12:00 do godz. 18:45; ponie-
działek - 24.06.2019 r. od godz. 
12:00 do godz. 20:00; wtorek - 
25.06.2019 r. od godz. 12:00 do 
godz. 20:00; środa - 26.06.2019 
r. od godz. 12:00 do godz. 20:00 
(przerwa od godziny 14:30 
do godziny 16:00); czwartek 
- 27.06.2019 r. od godz. 12:00 
do godz. 20:00 (przerwa od go-
dziny 14:30 do godziny 16:00); 
piątek - 28.06.2019 r. od godz. 
12:00 do godz. 20:00 (przerwa 
od godziny 14:30 do godziny 
16:00); sobota 29.06.2019 r. 
od godz. 12:00 do godz. 20:00; 
niedziela 30.06.2019 r. od godz. 
12:00 do godz. 18:45.

(RED)

30 czerwca startuje II 
Moto-Rajdowa Pomoc dla 
Dorotki. Zapraszamy od 
godz. 11.00 do 19.00 na 
boisko sportowe przy ul. 
Dolnej w Głuszycy oraz 
na ul. Leśną, gdzie zorga-
nizowane zostaną prze-
jazdy samochodem rajdo-
wym w roli pilota.

Na przybyłych przygo-
towano moc atrakcji: pokaz 
wozu bojowego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej, pokaz ratownictwa 
medycznego, loterię fanto-
wą, przejazdy samochodem 
nauki jazdy Krzysztofa Ma-
chowskiego. Na najmłod-
szych czekać będą animatorzy z 
Kamayu Art oraz dmuchany plac 
zabaw. Scenę opanują zespoły 
muzyczne: Redox, Górska Roma 
oraz Paranoja Hotel. W czasie 
wydarzenia przeprowadzona 
zostanie zbiórka pieniędzy do 
puszek na s�nansowanie ope-
racji w Niemczech oraz zakup 
sprzętu ortopedycznego dla ma-
łej Dorotki (zbiórka publiczna nr 
2019/2504/OR). 

- Dopóki walczysz, jesteś 
zwycięzcą, dlatego bądź z nami 
i wesprzyj nas w walce o lep-

II Moto-Rajdowa 
Pomoc dla Dorotki 

sze jutro Dorotki – zapraszają 
organizatorzy wydarzenia: Ral-
ly Jedlina, Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Salwator.

Patronat honorowy: Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, 
Centrum Kultury-MBP w Głu-
szycy, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Głuszycy Górnej. Part-
nerzy wydarzenia: FIT Klub 
Głuszyca, Paranoja Hotel, Ka-
mayu Art, Zespół Muzyczny 
REDOX, Nauka Jazdy Krzysztof 
Machowski.

(MC)

Dzieci ze Szczawna – Zdro-
ju mogą spędzić wakacje na 
półkoloniach. Gmina jak co 
roku przygotowała atrakcyj-
ne zajęcia dla dzieci pozo-
stających w czasie wakacji w 
mieście.

- Zapraszamy dzieci w wie-
ku od 7 do 13 lat do udziału 
w półkolonii, która odbędzie 
się w dniach: 15.07.2019r. do 
26.07.2019r. (I turnus) 
oraz od 19.08.2019r. do 
30.08.2019r. (II turnus) 
w Szczawnie-Zdroju, w 
Hali Sportowej przy ul. 
Słonecznej 1A – zachę-
cają organizatorzy.

W programie pół-
kolonii m.in.: zajęcia 
artystyczno-plastycz-
ne, współzawodnictwo 
sportowe, gry i zabawy 
zręcznościowe, wyjścia 
do kina, zajęcia na krytej 
pływalni w Aqua Zdroju, 
wyjazd na spływ ponto-
nowy do Barda Śląskie-
go lub do Mini Eurolan-
du, grill. Organizatorzy 
zapewniają: wykwali�-
kowaną i doświadczoną 
kadrę opiekunów, posił-
ki (śniadania i obiady), 
liczne atrakcje, miłą at-
mosferę. Liczba uczest-
ników – maksymalnie 

Półkolonie w uzdrowisku
25 osób, a koszt – 370 złotych. 
Zajęcia odbywać się będą w 
cyklu: poniedziałek – piątek od 
godz. 7.45 do 16.15.

- Kryteria obowiązujące 
przy zakwali�kowaniu uczest-
nika na półkolonię (należy 
spełnić przynajmniej jed-
no): miejsce zamieszkania w 
Szczawnie-Zdroju, uczęsz-
czanie do szkoły w Szczaw-

nie-Zdroju, jedno z rodziców 
jest zatrudnione na terenie 
Szczawna-Zdroju, dziecko jest 
czynnym członkiem stowa-
rzyszenia zarejestrowanego 
na Szczawnie-Zdroju. W przy-
padku większej ilości kandy-
datów niż 25 osób, o zakwali-
�kowaniu decyduje kolejność 
zgłoszeń (wypełnienie karty 
uczestnika) oraz data wpłaty. 

Wszelkie informacje 
pod numerem te-
lefonu 533 474 105 
(Janusz Kozłowicz). 
Wypełnione karty 
kwali�kacyjne można 
składać w pok. nr 28 
Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju. 
Wpłat należy dokonać 
na konto Gminy (55 
1020 5095 0000 5402 
0011 2458) najpóźniej 
w terminie do: 05 lip-
ca br. (I turnus) oraz 
do 09.08.2019r. (II 
turnus). Uwaga: tur-
nus trwa 2 tygodnie – 
ewentulane zgłosze-
nia na jeden tydzień 
tylko w przypadku 
jednoczesnego zgło-
szenia innego uczest-
nika na drugi tydzień 
dodają organizatorzy.

(RED)

WAKACJE START!
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1 gaków irąt  ałeg świ
tys, kar, suti, nop, wi pne, 
le ka ra dy  Pol pół wo wi 

łąco n óry nają się le, 
gi biłoręki ra ry byńsi

 w.zoza.l

Zapzy 
na apaną 

pygę !!!

Łąca 2, 8-0 Mirów, 

God otca
Zwini: 9:-1:0 

Kas et: 9:-1:0

Bezpieczna praca 
za granicą
W czasie wakacji nie każdy 
może wypoczywać, a waka-
cyjne wyjazdy do prac sezo-
nowych w krajach UE cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 
Często nie mamy wystarczającej 
wiedzy jak znaleźć dobrą i pewną 
ofertę. Pomoże w tym spotkanie 
informacyjne, na które zapra-
szamy mieszkańców Szczawna 
- Zdroju 26 czerwca (środa) na 
godz. 12:00. Specjaliści z europej-
skich służb zatrudnienia EURES 
wyjaśnią, jak znaleźć bezpieczne 
oferty, jak sprawdzić wiarygod-
ność pracodawcy, o czym trzeba 
pamiętać przed wyjazdem do 
pracy za granicą. Spotkanie od-
będzie się w Sali Kameralnej Te-
atru Zdrojowego.

(ABP)

Posadzą drzewka
Jeszcze do 21 czerwca  można 
zgłaszać udział w akcji „Drzew-
ko naszego dziecka” - to sym-
patyczna akcja prowadzona w 
Szczawnie-Zdroju, polegająca 
na posadzeniu drzewa z imienną 
tabliczką dziecka, które urodziło 
się w tym mieście. Takich drzew 
rośnie już sporo, niedawno po-
sadzone zostały koljne na ul. 
Kasztanowej. Ponieważ zaintere-
sowanie jest spore, akcja została 
przedłużona. Kolejne drzewka 
zostaną posadzone na początku 
lipca.

(ABP)

Upominek 
dla Moniuszki
Teatr Zdrojowy w Szczawnie 
Zdroju i Zespół Szkół Muzycz-
nych w Wałbrzychu wraz ze 
Stowarzyszeniem „ Młody 
Artysta” zapraszają 21.06 o 
godz. 16.30 na koncert. Orkie-
stra Symfoniczna Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Stanisława Mo-
niuszki w Wałbrzychu, pod dy-
rekcją Małgorzaty Sapiechy - Mu-
zioł towarzyszyć będą wybitnym 
śpiewakom: Agniszce Sokolnic-
kiej i Wojciechowi Sokolnickie-
mu. W programie zaprezentują 
się także grupy taneczne przygo-
towane przez Grażynę Wołkow-
ską. A tydzień później rozpocznie 
się 54. Międzynarodowy festi-
wal Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie- Zdroju. Koncert inau-
guracyjny zaplanowany został na 
27.06 o godz. 19:00. Wystąpi Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii 
Poznańskiej pod dyrekcją Łuka-
sza Borowicza, która towarzyszyć 
będzie laureatce Międzynarodo-
wego Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego w 
Poznaniu - pochodzącej z Korei 
Południowej Bomsori Kim. Usły-
szymy: H.Wieniawski: II Koncert 
skrzypcowy D-moll op. 22, S.Mo-
niuszko: Uwertura do kantaty 
Milda, B.Smetana: Moja ojczyzna 
(Ma vlast).

(RED)

- W tym roku zaczynamy 
w Rynku w Mieroszowie w 
rytmie Marsza Radetzky’ego 
Jana Straussa, gdzie po krót-
kim pokazie poprowadzą nas 
do sali Mieroszowskiego Cen-
trum Kultury Mażoretki Prima 
ze Świdnicy. Tu stawiamy na 
rytm i młodość. W sali koncer-
towej przywita nas orkiestra z 
programem starego Wiednia, 
czyli walców „Nad pięknym 
modrym Dunajem”, arii ope-
retkowych jak „Czardasz Rosa-
lindy” i duetów miłosnych jak 
„Usta milczą”. Tego wieczoru 
gwiazdą będzie Michał Ste-
ciak - nasz laureat z ubiegłego 
roku Konkursu Wokalnego o 
nagrodę „Szklanego Szomo-
la”, który głosem przypomi-
nającym Andrea Bocielli’ego 
zaśpiewa cudownym tenorem 
m.in. „Time To Say Goodbay”. 
Towarzyszyć mu będzie peł-

na temperamentu i urody 
Joanna Szabla. Tak roztańcze-
ni muzycznie i rozśpiewani 
skosztujemy smacznych prze-
kąsek przygotowanych przez 
miejscowy catering 
(mało dietetyczny, 
ale bardzo smacz-
ny), ciast, które pieką 
mieroszowskie do-
brodziejki i będziemy 
mogli na sali (już bez 
krzeseł) zwery�kować 
taneczną wyobraźnię 
z realem. Czyli zaczną 
się wspólne tańce, za 
to na pełnym luzie, 
bo tu jury nie bę-
dzie nikogo oceniać. 
Kolejny dzień festi-
walowy to Konkurs 
Wokalny o nagrodę 
„Szklanego Szomo-
la. Przyjadą wybrani 
spośród wielu młodzi 

Nie tylko gospel
- 5, 6 i 7 lipca bieżącego roku to trzy dni muzycznej uczty, spotkań 

z największymi gwiazdami i zabawa w Mieroszowie. Festiwal
 im. Włodka Szomańskiego coraz bliżej – przypomina Elżbieta 

Szomańska, dyrektor artystyczny największej imprezy kulturalnej 
w Mieroszowie.

adepci, którzy chcą pokazać, 
że potra�ą pięknie śpiewać. 
Warsztaty wokalne poprowa-
dzą dwie największe wokalist-
ki: Katarzyna Łaska, która „ma 

tę moc” z każdego zrobić wo-
kalistę oraz Olga Szomańska 
- najbardziej znana z polskich 
wokalistek w Panamie i Miero-
szowie. Wieczorem, w czasie 
otwartych przesłuchań konkur-
sowiczów, obrady jury, wybór 
laureata publiczności i rozda-
nie nagród to przyjemny rytu-
ał. Druga część konkursowego 
koncertu wypełnią występy 
laureata i kolejnych gwiazd. 
Dzień trzeci to czas na argen-
tyńskie tanga. Pora na zespół 
wybitnego Hadriana Tabęc-

kiego oraz zapro-
szonych wokalistów 
i tancerzy. Tango to 
skomplikowany ta-
niec. Polacy próbują 
go tańczyć, ale inni 
robią to lepiej. Jak 
dobrze? Zobaczy-
my to na koncercie. 
A gwiazdami tego-
rocznego festiwalu 
będą także: Orkie-
stra Klassik Mo-
dern, Tango Attack 
i Mateusz Damięcki. 
Zapraszam do Mie-
roszowa od 5 lipca 
– podkreśla Elżbieta 
Szomańska.

(RED)
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Przed nami długo wycze-
kiwane wakacje dla uczniów. 
Centrum Aktywnego Wypo-
czynku Aqua Zdrój w Wałbrzy-
chu przygotowało bogatą i 
ciekawą ofertę zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży.

Na Podzamczu standardowo 
boisko przy PSP 21 (ul. Grodz-
ka – Podzamcze) zdominowane 
będzie przez piłkę nożną (w kat. 
chłopcy do 13 lat, 14-16 lat, 17-
20 lat oraz kat. OPEN).

Różnorodne turnieje zostaną 
rozegrane na boiskach przy PSP 
26 (ul. Palisadowa 48 – Podzam-
cze). Większość z nich będą sta-
nowić zawody piłkarskie, ale w 
programie znajdzie się również 
turniej streetballa. Odbędą się 
także zajęcia otwarte z koszy-
kówki i siatkówki.

PSP 15 (ul.Hirszfelda 1 – Pia-
skowa Góra ) organizuje głów-
nie turnieje siatkówki, ale także 
zawody koszykówki i streetballa. 
Młodzież szkolna będzie mogła 
uczestniczyć również w grach i 
zabawach na świeżym powie-
trzu.

W PSP 37 (ul. K.Dunikowskie-
go – Piaskowa Góra) odbywać się 
będą zajęcia koszykówki i siat-
kówki. Nie zabraknie gier i zabaw 
na świeżym powietrzu. A w każ-
dy piątek organizowany będzie 
turniej streetballa.

Na orliku przy ZSP 4 (ul. 11 
Listopada – Stary Zdrój) odbędą 
się turnieje piłki nożnej oraz ko-
szykówki dla chłopców i dziew-
cząt. W programie przewidziane 
są również zajęcia otwarte z siat-
kówki i koszykówki. Dodatkowo 
zapraszamy na turniej streetballa 
dziewcząt i chłopców.

Otwarte turnieje siatkówki i 
koszykówki zostaną rozegrane 
także na ZSP 3 (ul. Chałubińskie-
go 13 – Stary Zdrój). Dwa razy w 
tygodniu będzie można wziąć 
udział w grach i zabawach na 
świeżym powietrzu.

Miłośników gry w koszyków-
kę i siatkówkę zapraszamy do 
PSP 2 (ul. M. Wańkowicza 13 – 
Biały Kamień). W każdy wtorek 
odbywać się będą gry i zabawy 
na świeżym powietrzu.

Dodatkowe atrakcje
W lipcu i sierpniu zaprasza-

my do Skateparku, który będzie 
otwarty od poniedziałku do 
niedzieli w godz. 12:00 – 20:00. 
Wstęp 2 zł.

W każda sobotę od godz. 9.30 
zapraszamy do Hali Lekkoatle-
tycznej (Nowe Miasto) na zajęcia 
lekkoatletyczne w ramach akcji: 
Biegaj- Zapobiegaj.

Turnieje wakacyjne
Dodatkowymi atrakcjami 

będą turnieje, które sprawdzą 

formę sportową uczestników 
zajęć:

28.06.2019 (piątek) POWI-
TANIE WAKACJI  – WIECZORNY 
TURNIEJ KOSZYKARSKI (3-osobo-
wy), Miejsce: PSP 37, Start: 17.00

5.07.2019 (piątek)  POWITA-
NIE WAKACJI – WIECZORNY TUR-
NIEJ SIATKARSKI (3-osobowy), 
Miejsce: PSP 15, Start: 17.00

30.08.2019 (piątek)  ZAKOŃ-
CZENIE WAKACJI – TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ – OPEN (6-osobowy), 
Miejsce: Aqua Zdrój, ul. Ratuszo-
wa 6, Boiska, Start: 10.00

Wszystkie w/w zajęcia (oprócz 
skateparku) są bezpłatne i będą 
prowadzone przez wykwali�ko-
waną kadrę instruktorską. Dla 
najlepszych drużyn w turniejach 
przewidziane są nagrody na za-
kończenie wakacji! Warunkiem 
uczestnictwa dla osób niepeł-
noletnich będzie przedłożenie 
zgody rodziców bądź opieku-
nów na udział w zajęciach. Wa-
runkiem uczestnictwa dla osób 
pełnoletnich jest podpisanie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Zajęcia potrwają 
od 24 czerwca do 30 sierpnia 
2019. Szczegółowe informacje – 
dział marketingu (74) 660 93 02, 
603 038 727. Wzór dokumentu 
zgody na udział w zajęciach do-
stępny jest na stronie www.aqu-
a-zdroj.pl.

(AZ)

Wałbrzyskie wakacje na sportowo
Wszystkich, którzy chcą 

aktywnie spędzić czas i do-
brze się przy tym bawić za-
praszamy na półkolonie do 
Centrum Aqua Zdrój! Zo-
baczcie co dla Was przygoto-
waliśmy!

- Serdecznie zapraszamy 
na półkolonie w Aqua Zdro-
ju. Czeka na Was mnóstwo 
sportowych wyzwań: zajęcia z 
siatkówki z zawodowymi siat-
karzami, nauka i doskonalenie 
pływania z wykwali�kowanymi 
instruktorami pływania, joga, 
trampoliny, cała gama gier i 
zabaw na stadionie lub hali 
sportowej. Przygotowaliśmy 
również zajęcia plastyczne, 
ponieważ nie samym sportem 
człowiek żyje, będziecie mieli 
okazję wykazać się kreatywno-
ścią i wyobraźnią. Odwiedzą 
nas ciekawe osoby: będzie 
okazja spędzić czas z dogote-
rapeutą, porozmawiać i spraw-
dzić jak wygląda praca straża-
ka a także spróbować swoich 
sił w ratownictwie wodnym i 
pierwszej pomocy. W zanadrzu 
mamy jeszcze kilka niespodzia-
nek, o których przekonacie się 
zapisując się na półkolonie w 
Aqua Zdroju. Z nami aktywnie 
spędzisz wakacje! – zapewniają 
organizatorzy letniego wypo-
czynku w Centrum Aqua Zdrój 

Półkolonie z Aqua Zdrojem
przy ul. Ratuszowej w Wałbrzy-
chu.

***
Organizator

Centrum Aktywnego Wypoczynku
 Aqua Zdrój

Współorganizatorzy
KidsTech, Straż Pożarna, Pomocna Łapa

Dla kogo?
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Kiedy?
Lipiec, sierpień

W jakich godzinach?
8:00 – 16:00
Wyżywienie:

Smakowity, sportowy lunch oraz obiad
Limit miejsc

30 osób
Turnusy

01 - 05.07 MINI SQUASH
08 - 12.07 ROBOTYKA

15 - 19.07 ELEMENTY SIATKÓWKI 
22 - 26.07 SPORTOWY MIX

29.07 - 02.08 ZABAWY Z SIATKÓWKĄ
05 - 09.08 TENIS STOŁOWY DLA NAJ-

MŁODSZYCH
19 - 23.08 ROBOTYKA

Ramowy program dnia
8:00 zbiórka uczestników

8:30 zajęcia tematyczne sportowe 
lub plastyczne

10:00 lunch
10:30 zajęcia tematyczne sportowe 

lub wyjście
13:00 basen
15:30 obiad

16:00 odbiór uczestników
W programie

W zależności od turnusu: pływanie, ele-
menty siatkówki, elementy squash’a, 

wędrówki, gry i zabawy, robotyka, 
wizyta w Straży Pożarnej, papugarni, 

w Zamku Książ, wizyta dogoterapeuty, 
pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu 

WOPR, wyjście do parku trampolin, 
Explora Parku, wycieczka na Chełmiec 

i Borową.
Wychowawcy

Karolina Majer, Olga Morawiec, Oskar 
Winiarski

Koszt
470 zł za jeden turnus

Wpłaty można dokonać w Kasie Parku 
Wodnego lub przelewem na konto po 

uprzednim zapisaniu się na półkolonie:
Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum 

Sportowo-Rekreacyjne „Aqua - Zdrój”, 
Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6. 58-304 Wał-

brzych, PKO Oddział 1 w Wałbrzychu, 
nr konta: 91 1020 5095 0000 5102 0103 
1517, w tytule przelewu proszę wpisać: 
Imię i nazwisko uczestnika oraz numer 

turnusu półkolonii wraz z terminem.

Zapisy
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 
17.06.2019r. (poniedziałek) o godzinie 
19:00 w Centrum Aqua Zdrój na FOYER.

Zapisy prowadzi Karolina Majer, 
tel: 660 502 538 lub mail: k.majer@

aqua-zdroj.pl - najpóźniej 7 dni przed 
wybranym terminem.

(AZ)
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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 13 - 18.07.2019
6 dni – 5 nocy dla 1 osoby w cenie 649 zł zamiast 900 zł

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 grati s, od 3 do 6,99 lat 560 zł
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY: 
– pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienkami i TV 
– większość pokoi posiada balkony 
– śniadania i obiadokolacje
– 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
– zniżka 10 % w Restauracji Robinson Crusoe

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 – 4.08.2019 
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
W RAMACH KAŻDEJ OFERTY: 
– komfortowe pokoje z łazienkami, TV, ręcznikami
– codzienne śniadania i obiadokolacje
– poczęstunek: pajda chleba z serkiem, smalcem i ogórkiem
– dostęp do kawy, herbaty i wody (24/24h)
– wypożyczalnia kijków nordic-walking
– nielimitowany dostęp do siłowni i do fotelu relaksacyjnego oraz biblioteki
– wejście na basen Słoneczne Termy (jednorazowo podczas pobytu)
– rabat 10% do Czeskiej Restauracji Zdrojowej w Kudowie-Zdrój
– rabat 10% w Słonecznych Termach
–Wi-Fi i parking

Rewal 
Ośrodek Wczasowy ALFA

marketi ng@alfatour.pl • tel. 503 581 728 •  alfatour.pl
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W Świebodzicach w waka-
cje nikt nie powinien się nu-
dzić. Wśród wielu wydarzeń i 
imprez warto zwrócić uwagę 
na koncert szant i na wtorki z 
dmuchańcami.

Miasto Świebodzice ser-
decznie zaprasza wszystkie 
dzieci wraz z opiekunami do 
udziału w akcji letniej „Wtorki 
z dmuchańcami”. Kolorowe 

zamki, zjeżdżalnie będą czekać 
na dzieci w Parku Miejskim w 
Świebodzicach w każdy wtorek 
od godziny 11:00 do 19:00 w 
okresie od początku czerwca 
do końca sierpnia bieżącego 
roku. Oferta została wzbogaco-
na o nowe, ciekawe urządzenia 
pneumatyczne. 

Z kolei Miejski Dom Kul-
tury w Świebodzicach zapra-

sza wszystkich miłośników 
szant do wspólnej zabawy. 22 
czerwca (sobota) w Miejskim 
Domu Kultury, przy ul. Wol-
ności 13 rozbrzmią dźwięki 
marynarskich piosenek. O 
godzinie 17:00 rozpocznie 
się koncert zespołu Najlepszy 
Tim. Dobra zabawa gwaran-
towana.

(RED)

Szanty i dmuchańce
12 czerwca, kilka minut po godzinie 10.00 
w Rynku w Świebodzicach rozbrzmiały 
donośnie pierwsze takty poloneza. Absolwenci 
świebodzickich szkół i przedszkoli wraz z 
gronem pedagogicznym, burmistrzem miasta 
Pawłem Ozgą i przewodniczącym Rady Miejskiej 
Świebodzic Zdzisławem Pantalem zatańczyli 
wspólnie, żegnając tym samym kończący się rok 
szkolny. Tańczących oklaskiwali licznie przybyli 
na miejsce mieszkańcy Świebodzic.

(WP)

Polonez miejski

W Miejskim Domu Kultury 
w Świebodzicach odbyła się 
kolejna zbiórka krwi. 

Pomimo niesprzyjających 
warunków pogodowych (panu-
jący od kilku dni upał) na miej-
scu zjawiło się 13 odważnych 
krwiodawców. Każdy z nich 
otrzymał słodki poczęstunek 
ufundowany przez ZPC Śnież-
ka S.A. Na zakończenie akcji, 
odbyło się losowanie przygo-
towanej niespodzianki. Tym 
razem był to voucher na prze-

lot szybowcem, ufundowany 
przez Towarzystwo Lotnicze 
w Świebodzicach. Szczęśliwą 
laureatką została Paulina Pelc. 
Gratulujemy zwyciężczyni, a 
wszystkich zainteresowanych 
oddaniem krwi, zapraszamy na 
kolejną edycje akcji, która od-
będzie się 17 lipca 2019 r. Jest 
to niezwykle ważne w okresie 
wakacyjnym, gdy spada liczba 
krwiodawców, a zapotrzebowa-
nie na ten bezcenny lek rośnie.

(WP)

Szczęśliwa trzynastka

13 czerwca w Strudze od-
był się Dzień Rodziny orga-
nizowany przez Przedszkola 
u Mikołaja oraz Gminę Stare 
Bogaczowice.

Tego dnia otwarty został 
także Lokalny Ośrodek Integra-
cji Społecznej. Licznie przybyli 
goście spędzili radosny czas 
w gronie najbliższych. Najwię-
cej atrakcji było dla najmłod-
szych: dmuchaniec, brokato-
we tatuaże, fotobudka oraz 
animacje. Był też grill, piękny 

tort, słodkości, wata cukrowa i 
popcorn. - Jestem przekonany, 
że Lokalny Ośrodek Integracji 
Społecznej w Strudze będzie 
nowym miejscem spotkań 
dla mieszkańców. Obiekt jest 
nowoczesny i daje szerokie 
możliwości. Przed wakacjami 
mieszkańcy zyskali miejsce, w 
którym mogą wspólnie i ak-
tywnie spędzać czas - mówi Mi-
rosław Lech, Wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Integracja w Strudze

Atrakcje dla dzieci, rodzinne gry i zabawy, koncert góralskiej 
Kapeli Janicki, rękodzieło i lokalne przysmaki - to wszystko było 
na wczorajszych Dniach Gminy Stare Bogaczowice. Niestety nie 
udało się nam usłyszeć zespołu „Ellixir „czy podziwiać tańca z 
ogniem... Informacja o zagrożeniu zbliżającej się nawałnicy zmusiła 
organizatorów do przerwania imprezy o godz. 20:00. Bezpieczeństwo 
ponad wszystko!

Święto gminy
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Imprezy wakacyjne w Jedlinie-Zdroju

- Jedlina-Zdrój zawsze 
atrakcyjna! Jak zawsze za-
praszamy do skorzystania z 
naszych atrakcji: całorocz-
nego toru saneczkowego, 
parku linowego, skatepar-
ku, ścieżek biegowych i ro-
werowych, z wieży na górze 
Borowa i innych uroków. 
A na wakacyjne miesiące 
przygotowaliśmy szereg 
imprez dla całych rodzin 
– mówi Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny-Zdroju.

Kino plenerowe - 21 czerwca, Park 
Północny przy ul. Warszawskiej.

Na rozpoczęcie waka-
cji zostanie zorganizowany 
pokaz �lmowy pod gołym 
niebem – kino plenerowe. 
Wieczorny seans będzie no-
sił tytuł: „Jumanji. Przygoda 
w dżungli” i jak sama nazwa 
wskazuje, będzie to pełen 
wrażeń i zabawnych sytuacji 
�lm przygodowy.

Festiwal Ciasta i Kawy - 14 lipca, 
Pawilon Zdrojowy przy Placu 
Zdrojowym.

W lipcu zapraszamy na 
Festiwal Ciasta i Kawy, w 
programie oprócz degustacji 
smacznych wypieków,  odbę-
dzie się pokaz baristy, warsz-
taty cukiernicze dla dzieci i 
koncerty, które wypełniają 
część artystyczną festiwalu. 
Niebiańska uczta i dobra za-
bawa gwarantowane! To 
święto cieszące się niesłab-
nącym powodzeniem. Przy-
bywajcie całymi rodzinami, 
ponieważ specjalnie dla go-
ści będą festiwalowe ciasta w 
bardzo atrakcyjnych cenach.

Festyn Rekreacyjny w Kamieńsku 
- 15 sierpnia, boisko przy ul. 
Pokrzywianka.

Coroczny Festyn Rekre-
acyjny w Kamieńsku ma na 
celu zebranie funduszy na re-
mont Kościoła w tej dzielnicy. 
W ramach festynu spróbować 
można gorących przekąsek, 
pysznych pierogów i smacz-
nych, domowych wypieków, 

natomiast zabawę najmłod-
szym biesiadnikom umilają 
dmuchane zjeżdżalnie, sto-
iska z zabawkami i watą cu-
krową. 

Dni Jedliny-Zdroju i kino 
plenerowe - 24-25 sierpnia, Park 
Północny przy ul. Warszawskiej.

Na koniec lata i waka-
cji proponujemy wydarze-
nie, podczas którego każdy 
znajdzie coś dla siebie. Dni 
Jedliny-Zdroju to impreza, 
która ma na celu integrację 
mieszkańców, gości i kura-
cjuszy. Podczas dwudniowej 
imprezy zaprezentowane zo-
staną spektakle teatralne dla 
dzieci i dorosłych, odbędą się 
występy artystyczne, a także 
kino plenerowe z �lmem pt. 
„La la Land”.

Festiwal Strefa Sztuki
Forpocztą letnich im-

prez w Jedlinie-Zdroju był 
trzydniowy Festiwal Stre-
fa Sztuki. Pierwszego dnia 
Strefy Sztuki, w jednej z hal 
Fabryki Porcelany Lapp, Jan 
Peszek przedstawił sztukę 
Bogusława Schae�era „Sce-
nariusz dla nieistniejącego, 
lecz możliwego aktora in-
strumentalnego 1963”, a w 
Pawilonie Zdrojowym przy 
Placu Zdrojowym odbył się 
koncert „Klasyka w prze-
strzeni publicznej”, podczas 
którego duet Robert Bacha-
ra – altówka i Wioletta Fluda 
– fortepian wykonali Sonatę 
księżycową Beethovena, So-
natę f-moll Brahmsa i Trauer-
musik Hindemitha. Drugiego 
dnia odbył się spacer roman-
tyczny, którego uczestnicy 
przeszli z Jedliny-Zdroju do 
kościoła św. Anny w Olszyń-
cu, gdzie Robert Bachera grał 
na skrzypcach utwory Bacha 
i Bibera. Następnie w Sali Ba-
lowej Pałacu Jedlinka zespół 
Capella Cracoviensis Quintet 
w składzie Oscar Argüelles - 
klarnet, Zo�a Wojniakiewicz, 
Beata Nawrocka - skrzypce, 
Mariusz Grochowski - altów-

ka,  Konrad Górka – wiolon-
czela wykonał Kwintet klar-
netowy h-moll Brahmsa, a w 
Pawilonie Zdrojowym Kwin-
tet D-dur Mozarta. Trzeciego, 
ostatniego dnia Strefy Sztuki 
w kamieniołomie przy ulicy 
Wałbrzyskiej zorganizowano 
�ashmob „Muzyka i literatu-

ra”, a pieśni Berga, Wagnera, 
Szymanowskiego i Weinberga 
śpiewała Marzena Lubaszka – 
sopran. Na fortepianie towa-
rzyszył jej Sławomir Cierpik. 
Ostatnim wydarzeniem Strefy 
Sztuki był koncert w Pawilo-
nie Zdrojowym. Znakomity 
pianista Marcin Masecki za-

grał trzy ostatnie sonaty for-
tepianowe Beethovena.

W ramach Strefy Sztuki 
odbyła się też wystawa prac 
ceramicznych Ryszarda Kli-
masa, wystawa plenerowa 
„Przysiadam na snu krawę-
dzi”, podczas której Barbara 
M. Malinowska i Mirosław 

Maciejewski prezentowali 
obrazy i biżuterię artystyczną 
oraz warsztaty „Rozwój wraż-
liwości i wyobraźni poprzez 
proces tworzenia”. Warsztaty 
zorganizowano w Restauracji 
Ciekawa. Prowadziła je Bar-
bara M. Malinowska.

(KS)

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

WAKACJE START!



R E K L AMA

Wakacje już za pasem. 
Najbardziej oczekiwany czas 
przed nami. I choć zapewne 
nie każdy z nas wyjedzie na 
wczasy zagraniczne, niektó-
rzy nawet i na krajowe nie 
wyjadą, a w domu wakacje 
spędzać będą, to jednak czas 
wakacji, czas lata, na wszyst-

kich działa bardzo pozytyw-
nie. Już dziś zapraszam na 
imprezy organizowane w 
Boguszowie – Gorcach – za-
chęca Sebastian Drapała, za-
stępca burmistrza Boguszo-
wa-Gorc.

- Rozpoczynamy od moc-
nego uderzenia - 31 Sudeckiej 

100! Jeden z najsłynniejszych 
polskich ultramaratonów już 
21 czerwca, a dzień później 
Rodzinny Piknik Rekreacyjny 
na stadionie na Górze Parko-
wej w Boguszowie-Gorcach. 
Przypominam, że biuro zawo-
dów Sudeckiej 100 rusza w 
piątek – 21 czerwca o godzi-

nie 16.00, a od godziny 18.30 
zapraszam na koncert dla pu-
bliczności. Start do naszego 
legendarnego ultramaratonu 
tradycyjnie o godz. 22.00 z bo-
guszowskiego Rynku w świetle 
sztucznych ogni. Zawodników, 
mieszkańców naszego miasta 
oraz naszych gości zapraszam 

Piknikowe lato w Boguszowie-Gorcach

do udziału w Rodzinnym Pik-
niku Rekreacyjnym, który za-
planowaliśmy na sobotę - 22 
czerwca, w godzinach od 13.00 
do 18.00 na stadion na Górze 
Parkowej. W programie m.in. 
kiermasz Fundacji Na Pomoc 
Zwierzętom, bezpłatne stoiska 
z różnego rodzaju dmuchań-
cami, grami i zabawami przy-
gotowanymi przez m.in. Fun-
dację RECAL i sklep Decathlon 
Szczawno-Zdrój oraz TKKF Ne-
stor. Będzie także dobra muzy-
ka oraz stoiska gastronomicz-
ne. W trakcie pikniku odbędzie 
się ceremonia dekoracji zwy-
cięzców 31 Sudeckiej 100 oraz 
Nocnego Maratonu Górskie-
go– dodaje Sebastian Drapała.

Więcej informacji na stro-
nie www.sudecka100.pl oraz 
www.osir-boguszow.eu.

- Już dziś zapraszam na 4 Ro-
dzinny Piknik Edukacyjny “Dzi-
kowiec z Leśnikami”, który od-
będzie się w sobotę 29 czerwca 

2019 r. w godz. 14.00-18.00 
na górze Dzikowiec w Miasto 
Boguszów-Gorce. W progra-
mie m.in. gra terenowa, gry i 
zabawy sportowo-rekreacyjne 
oraz ognisko. Organizatorzy: 
Nadleśnictwo Wałbrzych, Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Ju-
gów, Nadleśnictwo Świdnica, 
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 
Kamienna Góra, OSiR Bogu-
szów-Gorce, Ośrodek Góra Dzi-
kowiec, Miasto Boguszów-Gor-
ce. Tego samego dnia o godz. 
15.00 rozpocznie się Piknik pod 
Mniszkiem przy Centrum Kul-
turalno-Kongresowe Witold w 
dzielnicy Gorce. W programie: 
animacje dla dzieci, blok arty-
styczny w wykonaniu dzieci, 
pokaz taneczny oraz występy 
zespołów Impuls i Sekret. Poza 
tym stoiska gastronomiczne, 
wyroby rękodzieła i inne atrak-
cje – wylicza zastępca burmi-
strza.

(RED)

Na zamku Grodno w Gmi-
nie Walim 18 czerwca zostało 
otwarte Centrum Bioedu-
kacji Multimedialnej, które 
powstało jako jedna z trzech 
części projektu "Zwiększe-
nie udostępniania zasobów 
przyrodniczych oraz rozwój 
nowych form edukacji eko-
logicznej, dzięki rozbudowie 
Turystycznego Centrum Edu-
kacji Ekologicznej "Choina" i 
poprawie organizacji ruchu 
turystycznego w Gminie Wa-
lim”.

W ramach centrum dla 
zwiedzających przygotowano 
dwie sale zamku: jedna po-
święcona jest nietoperzom, z 
racji Ostoi Nietoperzy Gór So-
wich w obszarze Natura 2000. 
W niej zwiedzający obejrzy �lm 
w technologii 3D. Technologia 
XXI w. została w tym przedsię-
wzięciu wkomponowana w 
mury średniowiecznego zam-
ku. W drugiej sali średniowiecz-
nych murów, zwiedzający 
przejdą przez cztery pory roku 
z wykorzystaniem efektów 
specjalnych. Tu wykorzystano, 
między innymi, technologię 
hologramu. Gości zamku powi-

ta hologramowa Biała Dama, z 
którą związana jest najważniej-
sza legenda budowli. 

- Jak sama nazwa wskazuje, 
Centrum Bioedukacji Multime-
dialnej, to miejsce, w którym 
będziemy prezentować zwie-
dzającym przyrodę Rezerwatu 
Góra Choina oraz Gór Sowich. 
Należy podkreślić, że w projek-
cie zastosowano nowoczesne 
technologie multimedialne, 
ale również podczas adaptacji 
pomieszczeń poddasza zam-
ku Grodno, postawiono na 
nowe rozwiązania ekologiczne, 
montując powietrzną pompę 
cieplną. Koszt całego projektu 
w Zagórzu Śląskim, realizowa-
nego w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
opiewa na kwotę prawie 13,2 
mln zł,  z tego środki pozyskane 
to kwota 7,3 mln zł. Natomiast 
na realizację zadania Centrum 
Bioedukacji Multimedialnej 
wydatkowano kwotę ponad  
3,3 mln zł, a do�nansowanie 
wyniosło prawie 2,3 mln zł – 
wyjaśnia Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(AM)

Kolejna atrakcja 
zamku Grodno
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W czwartek wieczorem 
Jacek Fojna, trener piłkarzy 
czwartoligowego Górni-
ka Wałbrzych opublikował 
w portalu społecznościo-
wym podziękowania za za-
kończony sezon, w którym 
jego zespół zajął w grupie 
wschodniej drugie miejsce, 
ponosząc zaledwie dwie po-
rażki.

- Szacunek i podziękowania 
za miniony sezon zawodni-
kom, kadrze trenerskiej, opie-
ce medycznej i kierownictwu 
za wspaniale emocje na prze-
strzeni 11 miesięcy. Czapki 

z głów i słowa uznania dla 
wszystkich ludzi dobrej woli 
za pomoc i wsparcie przy akcji 
#razemdlagornika.pl dla: Klub 
Piłkarski Górnik Wałbrzych, 
Wałbrzyski Górnik, Arka Gdynia 
SSA, Arkowcy.pl, ARKA TV, Za-
wisza Bydgoszcz, KS Gwardia 
Koszalin, Klub Piłkarski Kosza-
lińska Gwardia, Klub Piłkarski 
Podgórze Wałbrzych, MKS 
Szczawno-Zdrój (jeśli kogoś 
pominąłem - przepraszam) bę-
dzie to zapamiętane na długi 
czas. Dla tych którzy w tym te-
macie nie wykonali nawet ge-
stu - też pamiętamy! Jako tre-

ner - było zaszczytem przeżyć 
ten wyjątkowy czas – napisał 
Jacek Fojna. Wiele wskazuje na 
to, że po dymisji części zarządu 
klubu, drużynie seniorów – z 
powodu braku pieniędzy - gro-
zi rozwiązanie. 

Z Wałbrzycha do Bundesligi
- Kapitan AZS PWSZ Wał-

brzych Małgorzata Mesjasz 
opuszcza nasz klub i od no-
wego sezonu będzie wystę-
pować w 1. FFC Turbine Po-
czdam – informuje wałbrzyski 
klub. - Niemiecka drużyna to 
3. zespół poprzednich rozgry-

wek Bundesligi, a w przeszłości 
sześciokrotny mistrz Niemiec, 
trzykrotny zdobywca Pucharu 
Niemiec i dwukrotny trium-
fator kobiecej Ligi Mistrzów. 
Małgorzacie dziękujemy za 5 
sezonów gry w AZS PWSZ Wał-
brzych i za wszystkie rozegrane 
mecze, interwencje w obronie 
i gole oraz oczywiście życzymy 
powodzenia w nowym wy-
zwaniu w karierze piłkarskiej! 
– podkreślają działacze AZS 
PWSZ Wałbrzych, który w za-
kończonym sezonie ekstraligi 
kobiet zajął 4 miejsce.

(RED)

Piłkarskie pożegnania

79-letni Józef Żuk z wał-
brzyskiego Podzamcza, ne-
stor długodystansowych 
dolnośląskich biegaczy, po-
woli dochodzi do zdrowia po 
fatalnej w skutkach kraksie.

Miała ona miejsce pod-
czas rowerowej wycieczki w 
okolicach Cieszowa, a upadek 
przypłacił groźną i bolesną 
kontuzją biodra, co początko-
wo wzbudzało uzasadniony 
niepokój i obawy. Na szczęście 
pan Józef nie musiał poddać 

się operacji i teraz wykonu-
je ćwiczenia mające na celu 
przywrócenie mu poprzedniej 
sprawności (bardzo zaangażo-
wał się w tego rodzaju zajęcia 
rehabilitant Marek Olczyk, były 
siatkarz Chełmca, a obecnie 
trener żeńskiej drużyny tego 
klubu, z którą wywalczył awans 
do II ligi) oraz leczy się w domu, 
nad czym czuwa jego żona, Zo-
�a, m.in. wykonując zastrzyki.

Zasłużonemu zawodniko-
wi życzymy jak najszybszego 

Walka o powrót
powrotu do zdrowia oraz na 
biegowe trasy. Przypomnij-
my, że Józef Żuk przebiegł ok 
220 maratonów i 30 „setek”, 
a wszystkich startów ulicz-
nych i przełajowych zaliczył 
prawie dwa tysiące. Impo-
nuje sportową aktywnością 
także zimą, uczestnicząc we 
wszystkich dotychczasowych 
narciarskich Biegach Gwar-
ków, co również jest ewene-
mentem.

(A.Bas.)

Józef Żuk ma na koncie 
prawie dwa tysiące biegów 
długodystansowych.

23 czerwca 2019 roku za-
praszamy wszystkich fanów 
kolarstwa górskiego do Mie-
roszowa na kolejny wyścig 
Pucharu Strefy MTB Sudety.

- W tym roku naszym spon-
sorem zostały Wałbrzyskie Za-
kłady Koksownicze „Victoria” 
S.A. Dziękujemy bardzo za oka-
zaną nam pomoc �nansową. 
Start o godz. 11.00 oraz meta 
wyścigu, biuro zawodów zo-
stały zlokalizowane na stadio-
nie sportowym w Mieroszowie 
przy ul. Sportowej 4. Tegorocz-
na trasa w całości przebiegać 
w Górach Suchych oraz przeci-
nać miejscowości Gminy Mie-
roszów, czyli Kowalową oraz 
Sokołowsko. Zawodnicy mają 
do wyboru 2 warianty tras: 
mini o długości 21,5 km (840 
m przewyższenia) oraz mega o 
długości 40 km (1500 m prze-
wyższenia). W obu wariantach 
tras dla zawodników przewi-
dziane będą bufety (na 11 km 
i na 27 km). A teraz kilka słów o 
trasie: jest to połączenie odcin-
ków, które sprawdziły się pod-
czas poprzednich edycji (np. 
singiel track koło zamku Rado-
sno), widokowych przejazdów 
w pobliżu bądź na szczytach 

Gór Suchych (zwanych potocz-
nie Sudeckimi Alpami), a także 
zupełnie nowych – wytyczo-
nych przez doskonale znają-
cych topogra�ę terenu ludzi z 
naszej ekipy , dla których MTB 
to trochę więcej niż pasja. No-
wości to m.in. single na Górze 
Jatki, w okolicach Kowalowej 
oraz na cenionej przez miło-
śników kolarstwa górskiego 
oraz enduro górze Włostowa. 
Prace przygotowawcze na 
trasie do wyścigu trwają już 
od kilku tygodni aby wszystko 
było idealnie przygotowane 
pod kątem organizacyjnym. 
Na stronie internetowej mck.
pl są dostępne materiały 
(mapy, pro�le, ślad trasy, pla-
kat), które przybliżą tę ciekawą 
propozycję spędzenia wyjąt-
kowych chwil podczas nasze-
go wyścigu. Wciąż trwają zapi-
sy na wyścig na ultimaport.pl 
na które zapraszamy pod po-
niższym linkiem. https://zapi-
sy.ultimasport.pl/454. Istnieje 
także możliwość zapisania się 
w biurze zawodów w dniu wy-
ścigu – wyjaśnia Igor Ho�man, 
dyrektor Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

(RED)

Gand Prix 
Mieroszowa 2019
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...

- 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 konfi guracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia fi nansowego na realizację inwestycji

Nowoczesne systemy energetyczne
DARGAZ

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

R E K L AMA
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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

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

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

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Nowe kursy:
15.07 Wałbrzych • 16.07 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

USŁUGI

(1) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel: 796 535 222
(11) Hydraulik – instalacje co, 
wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 
754 379

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

(5) Hydraulika, instalacje co, ka-
nalizacja, gaz, usługi elektryczne. 
Szybko i solidnie. Tel. 506 206 102

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

(2) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

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

PRACA

Osoby z orzeczeniem. Fabryka 
kosmetyków. 2 zmiany. Wałbrzych. 
734 108 163

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

ZAGUBIONE

W czwartek 13.VI zostawiłem w 
autobusie nr 2 książki z Biblioteki 
pod Atlantami: 2 tomy wykładów 
paryskich A. Mickiewicza oraz 
Psalmy Przyszłości. Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt - tel. 699 
859 553

MOTORYZACJA

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

INNE

(2) Atrakcyjna pożyczka bez BIK. 
Wstępna wery�kacja przez telefon. 
Kontakt 796 700 605

KUPIĘ

(25) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel: 
604-574-501.

Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji
Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695

ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 

od 99 zł
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pokoje, aneks kuchenny, łazienka 
z WC, ogrzewanie gazowe, moni-
toring. 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 gardero-
by, 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 – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne 
mieszkanie do wprowadzenia nie-
opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-
je, widna kuchnia z jadalnią, garde-
roba,  łazienka z WC, ogrzewanie 
w trakcie modernizacji na gazowe. 
CENA: 159 000 zł (nr: 2549)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – MIEROSZÓW,  mieszkanie 
o pow. 58,21m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia , łazienka z WC, ogrzewa-
nie CO węglowe, ogródek. CENA: 
100 000 zł (nr: 2562)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – WAŁBRZYCH,  Biały Kamień 
mieszkanie o pow. 37 m2, 2 
pokoje, widna kuchnia , łazienka z 
wanna i osobne WC, ogrzewanie 
gazowe, ogródek. CENA: 75 000 zł 
(nr: 2564)  

(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy, dom 
wolno stojący, 130 m2, do  remon-
tu, 7 pokoi ,duża piękna działka 
Cena: 139 000 zł (nr: 2566) - (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

ronę www.zolnieruk.pl.

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

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

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

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

PIASKOWA GÓRA  Do wynajęcia 
1 pok 25m2 4piętro z balkonem 
900,-zł tel do kontaktu 535-416-
014 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW 
998

PODZAMCZE Do wynajęcia 2 pok 
48m2 6 piętro z balkonem 1350,-zł 
tel do kontaktu 792-549-757 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MW960

PODZAMCZE 36m2 2pok  2piętro,  
do wprowadzenia cena 130tys  Tel 
do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MS-1032

PODZAMCZE 41m2 2pok  4piętro,  
po generalnym remoncie 163tys  
Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1040

ŚRÓDMIEŚCIE 108m2  2piętro 
2poziomy  cena 190tys zł  tel do 
kontaktu 535-416-014 oferta do-
stępna na  www.panorama.net.pl

SZCZAWNO ZDRÓJ  90M2 3 poko-
je, całe piętro domu. 285.000 zł , 
tel.  do kontaktu 792-549-757 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901

SOBIĘCIN ( GÓRNY) Mieszkanie z 
ogrzewaniem  miejskim 2pokoje 
56,5m2 3 piętro tel do kontaktu 
535- 416-014 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod nume-
rem PAN-MS-1026

BOGUSZÓW Lokal użytkowy z 
witryną  50m2  50.000,-zł  w atrak-
cyjnej lokalizacji tel.  do kontaktu 
535-416-014 oferta dostępna na  
www.panorama.net.pl pod nume-
rem PAN-LS - 967

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

tel. 606 976 630

Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

Skupujemy mieszkania za GO-
TÓWKĘ na Piaskowej Górze lub 
Podzamczu, mogą być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 976 630

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA 
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, MAGAZYN Szczawienko 
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka 
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c. 
Tel. 883 334 486

MS - 3879 Biały Kamień, 2 pokoje, 
42 m2, ul. Pionierów, cena 99 tys. 
Tel. 606 976 630

MS – 3857 Podzamcze, 54m2, 3 
pokoje, do wprowadzenia, cena 
172 tys. Tel. 883 334 486

PODZAMZE 3 pok. 60m2, do 
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 3873 – Piaskowa Góra, 1 
piętro w „4”, 2 pokoje, 42 m2, 145 
tys. Tel. 883 334 481

MS- 3875 Okazja!!! Sobięcin okoli-
ce Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż, 
cena 89 tys. Tel. 883 334 486

MS – 3874 Piaskowa Góra, 54 m2, 
3 pokoje po kapitalnym remoncie, 
Cena 225 tys.

Tel. 883 334 481

MS - 3860 Stary Zdrój, 78 m2, 3 
pokoje, ogródek, garaż. Cena 139 
tys. Tel. 883 334 486

MS – 3870 Piaskowa Góra, 4 
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 3867 Piaskowa Góra, 45m2, 
3 pokoje po kapitalnym remoncie. 
Cena 185 tys. Tel. 883 334 481

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

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

MS – 3804 Stary Zdrój, ul. Mar-
coniego, 3 pokoje, 63 m2, do 
odświeżenia, cena 119 tys. Tel. 606 
976 630

MS- 3834 Podzamcze, 3 pokoje 
54m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 219 tys. Tel. 883 334 481

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

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH – 
MOŻLIWY SKUP 
ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA- PIASKOWA GÓRA, ul. 
Michałowskiego, nowe - komforto-
we, 3 pokoje,  45m2, 9 piętro w 10, 
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4 
piętro w 4,  do odnowienia, cena 
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 2 pokoje, 35,1m2, 10 
piętro w 10,  do remontu,  nowe 
okna PCV, cena 119.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-
go Listopada, nowsze budownic-
two, 4 pokoje, 69,3m2, 3,5 piętro w 
4, C.O. miejskie, do zamieszkania, 
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 1 
–go Maja, 1 pokój, 33m2, 2 piętro 
w 2, cena 52.000zł, okna PCV, 
łazienka,  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-
skiego, cena 245.000zł, 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 
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
przy deptaku, 2 pokoje, kuchnia 
z jadalnią, 75m2, 1 piętro, , C.O. 
gazowe, taras, cena 240.000zł, 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 ka-
pitalnym remoncie APARTAMENT 
cena 179 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME – NOWE MIASTO 
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2 
pokoje, 43 m2, do remontu cena 
85 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - NOWE MIASTO 
ul. Krynicka,3 pokoje, 2 poziomo-
we, co gaz,51 m2 cena 120 000 tel 
883 332 730 

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro, 

4 pokoje, cena 169 000 tel 883 
334 836 

 RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Dunikowskiego, 45 m2, 3 
pokoje, po remoncie, parter cena 
185 000, tel 883 332 730 

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul. 
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje, 
45 m2 cena 99 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - STARY ZDROJ 
ul. Starachowicka , 52 m2, co gaz, 
po remoncie cena 135 000 tel 883 
332 730

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71 
m2  cena 99 000 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 po-
koje cena 155 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ 
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 pozio-
mowe, po remoncie cena 148 000 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica 
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena 
85 000 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 - ŚRÓDMIEŚCIE 
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2 
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME - ŁOMNICA – dział-
ka 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 - GORCE 2 pokoje 
z co gaz ,1 piętro , cena 60 000 tel 
883 334 836

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 biuro-
wy, 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 pięk-
nie położony, piętrowy, do wpro-
wadzenia, 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!SZCZAW-
NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-
nie z balkonem, piękną werandą i 
ogrodem  89m2, 3 pokoje, aneks 
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe 
piece.  Cena: 250 000 zł,  (nr:118) - 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 miesz-
kania z dodatkową powierzchnią 
do własnej aranżacji,  75m2, 4 
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,  
Cena: 219 000 zł,  (nr:2543) - (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !! 
GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO 
STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,      
2 niezależne mieszkania, warsztat, 
garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496)  - 
(74) 666 66 06,  (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 Wał-
brzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)  
- (74) 843 33 33,  (74) 666 66 06

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z balkonem, 100m2, 3 piętro, 
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-
wanie gazowe,  cena: 187 000 zł  
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

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

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA, 
dom wolno stojący, 100m2, do 
kapitalnego remontu, duża piękna 
działka Cena: 99 900 zł (nr: 2485) - 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-
wy w ścisłym centrum, powierzch-
ni 118 m2, witryna, zaplecze, 
dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 
3000 zł (nr: 2545)  (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33

BON – PONIATÓW,  Piętrowy DOM 
NA WYNAJEM z wyposażeniem 
nieopodal Strefy Ekonomicznej 
, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi, 
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2 
Cena: 2 980zł   (nr: 2540)  (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe 
mieszkanie do wprowadzenia 
nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2 
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R E K L AMA

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 fi larów na drodze do sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zaprasza-
my do pierwszego przedszkola freblowskiego w Wałbrzychu i Świebodzicach opartego na autorskiej me-
todzie F. Froebla. Nauka oparta jest na programie „Dar zabawy”, który skłania  do samodzielnej aktywności 
dziecka kierowanej przez nauczyciela o charakterze poznawczym, badawczym, ruchowym i konstrukcyj-
nym. 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 fi tness   •  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

przedszkola@onet.pl


