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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
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„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

Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ

przedszkola@onet.pl

Nauka oparta na programie „Dar zabawy”
Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy 
• Twórcza Rytmika • Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem • Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody • Tańce

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl
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- Odebrałem z rąk Prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego de-
cyzję o powołaniu mnie na 
Pełnomocnika Okręgowego 
Okręgu nr 2 - Wałbrzych. Cze-
ka nas wiele pracy, aby przy-
gotować okręgowe struktury 
partii na zbliżające się, naj-
ważniejsze wybory - parla-
mentarne. Tym bardziej dzię-

kuję Prezesowi Kaczyńskiemu 
i całemu kierownictwu Prawa 
i Sprawiedliwości za zaufa-
nie, jakim mnie obdarzono 
– napisał 12 czerwca 2019 r. 
Michał Dworczyk, który na 
stanowisku szefa struktur PiS 
w regionie wałbrzyskim za-
stąpił Annę Zalewską. Jedną 
z pierwszych decyzji Michała 

Dworczyka było powołanie 
7 lipca 2019 r. pełnomocni-
ka PiS na powiat wałbrzyski. 
Został nim wicewojewoda 
dolnośląski Kamil Krzysztof 
Zieliński. Obaj politycy są 
przedstawicielami młodego 
pokolenia i ich zadaniem bę-
dzie przede wszystkim wy-
gaszenie konfliktów między 

lokalnymi działaczami oraz 
budowa struktur partii w ca-
łym regionie, bo od lat są one 
niezwykle słabe. Ich celem 
będzie także pozyskanie ludzi 
młodych, bo dziś w szeregach 
partii w Wałbrzyskiem domi-
nują osoby w mocno zaawan-
sowanym wieku.

(RED)

Idą po pełnię władzy
Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno przygotowuje się do jesiennych wyborów parlamentarnych, 

w których celem partii rządzącej jest nie tylko utrzymanie władzy, ale uzyskanie w Sejmie większości, 
która umożliwi zmianę konstytucji. W regionie wałbrzyskim doszło do zmian we władzach PiS, 

co ma poprawić notowania tej partii.
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Już od dwudziestu lat z sukcesem 
kształci młodzież, oferując studia 
dostosowane do potrzeb lokalne-
go rynku pracy. Dysponuje nowo-
czesną bazą dydaktyczną zloka-
lizowaną w centrum miasta oraz 
kadrą, którą tworzą wybitni eks-
perci i praktycy. Uczelnia właśnie 
prowadzi rekrutację na nowy rok 
akademicki, a my o jej atuty pyta-
my rektora dr hab. Piotra Jurka. 

Oferta edukacyjna 
dla absolwentów szkół 
średnich jest bardzo bogata, 
czy Państwowe Wyższe Szkoły 
Zawodowe są wciąż atrakcyjnymi 
uczelniami dla młodych ludzi?

Są atrakcyjne, a to głównie 
z tego powodu, że znajdują się bli-
sko miejsca zamieszkania. Wiado-
mo, że koszty uzyskania wyższego 
wykształcenia są spore, nawet gdy 

Uczelnia pełna atutów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

mówimy o bezpłatnych, państwo-
wych studiach. Są to koszy związane 
z zakwaterowaniem, wyżywieniem, 
dojazdem. Chociaż do Wrocławia, 
który jest atrakcyjnym dla młodych 
ludzi centrum akademickim, nie 
jest daleko, to jednak chcieliby-
śmy, żeby jak najwięcej młodzieży 
miało szansę i chciało kształcić się 
w Wałbrzychu. Jest taka tendencja, 
że studenci wyjeżdżający na studia 
do dużego miasta, Wrocławia, Po-
znania, Warszawy, zwykle po zdo-
byciu wykształcenia zostają tam. 
My chcemy związać młodych ludzi 
z subregionem wałbrzyskim, oferu-
jąc im studia gwarantujące znale-
zienie pracy tu na miejscu. To jest 
też atut naszej uczelni, że wszyscy 
absolwenci znajdują zatrudnienie, 
podczas gdy po studiach akademic-
kich często jest z tym problem. 

Jakie są inne atuty PWSZ 
im. Angelusa Silesiusa?

Nowością wprowadzoną na na-
szej uczelni są studia dualne, pozwa-
lające na łączenie nauki z pracą za-
wodową w przedsiębiorstwie, które 

z nami współpracuje. Jesteśmy też 
otwarci na wszelkie podania studen-
tów dotyczące indywidualnego toku 
studiów, co na uczelniach akademic-
kich jest dużo trudniejsze. Oprócz 
tego, dajemy możliwość wszystkim 
naszym studentom, którzy o to apli-
kują, odbycia zagranicznych praktyk 
zawodowych, dzięki temu, że uczel-
nia aktywnie uczestniczy w Progra-
mie Erasmus+. 

A kadra i zaplecze naukowe? 
Czy pod tym względem również 
PWSZ im. Angelusa Silesiusa 
wygrywa z konkurencją? 

Mamy bardzo dobrą bazę i za-
plecze naukowe. Uczelnia mieści się 
w przepięknym, zabytkowym  ze-
spole pałacowo-parkowym. Wszyst-
kie budynki i akademiki znajdują się 
na terenie kampusu, co jest bardzo 
wygodne dla studentów. Mamy też 
świetną kadrę, którą tworzą nauczy-
ciele zatrudnieni u nas na pierw-
szym etacie, to znaczy, że PWSZ im. 
Angelusa Silesiusa jest ich głównym 
miejscem pracy. Jest to kadra utytu-
łowana, tworzą ją również nauczy-
ciele praktycznej nauki zawodu, któ-
rych bardzo cenimy ze względu na 
doświadczenie. 

Z jedynym koncertem 
wystąpi w zamku Książ w 
Wałbrzychu chór mieszany 
Dermė z Litwy. Występ pod 
hasłem „Od serca do serca” 
odbędzie się z inicjatywy 
prezeski rady chóralnej Dalii 
Kunevičienė.

- Przywieziemy ze sobą 
drzewko litewskie. Chcemy, 
aby ten dąbek symbolicznie 
przypominało Wam o sąsia-
dach z Litwy. Koncert 17 lipca 
chcielibyśmy nazwać słowami 
Ludwiga van Beethovena: „Od 
serca do serca” - wyjaśnia Dalia 
Kunevičienė.

W zamku Książ chór Dermė 
wykona utwory Greg Gilpin, 
Giulio Caccini, Vicki Tucker 
Courtney, Dariusza Polikaitisa 
(Darius Polikaitis), Giedriusa 

Kuprewicziusa (Giedrius Ku-
previčius) i litewskie piosenki 
ludowe. Wejście na koncert, 
który odbędzie się 17 lipca o 
godzinie 18:00 w Sali Maksymi-
liana Zamku Książ jest darmo-
we, jednakże należy wcześniej 
zarejestrować się pod nume-
rem telefonu: 74/6643872 lub 
834. 

Chór został założony w 
styczniu 2012 roku przez 
trzech entuzjastów: Dalię Ku-
nevičienė, Ramunė Pauliuko-
nienė i Jurga Sarpauskienė. W 
chórze śpiewa ponad 35 osób 
w różnym wieku i różnych za-
wodów, które podzielają zain-
teresowanie muzyką chóralną. 
Przez ostatnie siedem lat chór 
DERMĖ dał wiele koncertów w 
litewskich kościołach, salach 

kulturalnych, muzeach, zam-
kach i pałacach. Brał udział w 
międzynarodowych festiwa-
lach chóralnych, konkursach 
na Litwie i w Polsce. W reper-
tuarze chóru dominują utwory 
klasyczne, folkowe, jazzowe i 
nowoczesne oraz religijne pie-
śni. W 2012 roku chór udał się 
do Rzymu i śpiewał podczas  
Mszy Świętej w Watykanie, w  
Bazylice św. Piotra, w języku li-
tewskim w kaplicy Najświętszej 
Panny Marii, a także koncert 
dla włoskiej wspólnoty litew-
skiej na Papieskiej Collegium 
Litewskiej św. Kazimierza. Chór 
samodzielnie organizuje pro-
gramy koncertowe, współpra-
cuje z różnymi zespołami kra-
jowymi i zagranicznymi.

(MM)

Od serca do serca

plom, ale i pielęgniarski czepek 
– w symboliczny sposób nada-
jący im godność wykonywania 
zawodu. Mury uczelni opuści-
ło w sumie 33 absolwentów 
pielęgniarstwa, wśród których 
znalazło się również kilku 
panów. Jest to wielki sukces 
uczelni, gdyż na rynku pracy od 
dawna brakuje wykwali�kowa-
nej kadry pielęgniarskiej. 

Uroczystość wręczenia 
dyplomów uświetnił swoim 

przemówieniem rektor dr hab. 
Piotr Jurek, który podkreślił, 
że dyplomatorium jest dru-
gim najważniejszym statuto-
wym świętem uczelni, kiedy 
to  rozbrzmiewa radosna 
pieśń studencka „Gaudeamus 
igitur”. Radość z nowych ab-
solwentów wyrazili również 
Małgorzata Kowalik – wicedy-
rektor Instytutu Zdrowia oraz 
zastępca prezydenta miasta 
dr Sylwia Bielawska. Pani pre-

Pielęgniarki z dyplomami
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa odbyło się 

uroczyste zakończenie roku akademickiego. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej 
historii uczelni wręczono dyplomy absolwentom pielęgniarstwa i architektury 

wnętrz. Uroczystości przewodniczył rektor dr hab. Piotr Jurek.

zydent podkreśliła jak istotny 
jest wkład uczelni w rozwój 
subregionu wałbrzyskiego i 
zapewniła, że jej drzwi są za-
wsze otwarte dla absolwen-
tów, którzy mają pomysł na 
rozwój Wałbrzycha.

Dyplomatorium uroczyście 
zakończyło rok akademicki 
2018/2019, jednak trwają już 
aktywne przygotowania do 
kolejnego. Do końca lipca pro-
wadzona jest rekrutacja na stu-
dia I i II stopnia. W przypadku 

niewyczerpania limitu miejsc 
otwarty zostanie drugi na-
bór, trwający do 20 września. 
Szczegóły dotyczące rekrutacji 
dostępne są na stronie: www.
pwsz.com.pl.

(AF)
W szczelnie wypełnionym 

Auditorium Novum im. prof. 
Elżbiety Lonc zgromadzili się 
studenci i absolwenci wraz z 
rodzinami, władze uczelni, ka-
dra dydaktyczna oraz przed-
stawiciele władz miasta. Wśród 
tak zaszczytnego gremium, 
dyplomy ukończenia studiów 
otrzymało wczoraj w sumie 205 
osób. Byli to absolwenci stu-
diów I stopnia kierunków: ad-
ministracja, pedagogika, �lolo-
gia, kosmetologia, architektura 
wnętrz i pielęgniarstwo oraz 
absolwenci studiów II stopnia 
– administracji i logistyki. Wrę-
czono także dyplomy ukończe-
nia studiów podyplomowych 
absolwentom kierunków: Lean 
Management Toolbox i ubez-
pieczenia społeczne. 

Jednym z najbardziej wy-
czekiwanych momentów uro-
czystości było uhonorowanie 
absolwentów pielęgniarstwa, 
którzy w tradycyjnych unifor-
mach odebrali nie tylko dy-
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PATRONAT MEDIALNY:

Dzięki dofi nansowaniu ze środków 
Samorządu Województwa Dolnoślą-
skiego Fundacja Wałbrzych 2000 
otworzyła Wałbrzyskie Centrum 
Aktywności Obywatelskiej, z któ-
rego usług bezpłatnie będą mogli 
korzystać mieszkańcy Wałbrzycha 
i wszystkich miejscowości powiatu 
wałbrzyskiego.

- Zapraszamy zwłaszcza seniorów 
i osoby z niepełnosprawnościami – 
mówi Łukasz Zawojak, wiceprezes 
zarządu Fundacji Wałbrzych 2000 – 
bo wiemy, że na ogół mają utrudniony 
dostęp do prawników i ekspertów 
z różnych dziedzin. Będą warsztaty 
obywatelskich, szkolenia komputero-
we, dyżury specjalistów. Zapraszamy 
do konsultacji i zadawania pytań, na 
które sami nie potrafi ą Państwo zna-
leźć odpowiedzi. A na ich podstawie 
będziemy przygotowywać publikacje 
odpowiadające na najczęściej zada-
wane pytania.

Dziś o prawach konsumentów
Żyjemy w czasach rozwiniętego, 

często drapieżnego marketingu. Na 
co dzień stykamy się z nowoczesnymi 
technologiami dającymi możliwość 
dokonywania zakupów bez wycho-
dzenia z domu. I czasami dajemy się 
ponieść zakupowemu szaleństwu. Ale 
na szczęście prawo daje narzędzia, 

które mają nas chronić przed konse-
kwencjami zbyt pochopnego zawiera-
nia umów. Przepisy te dotyczą dwóch 
przypadków: po pierwsze umów 
zawieranych poza lokalem przedsię-
biorcy, po drugie umów zawieranych 
na odległość. 

Z umową zawartą poza lokalem 
przedsiębiorcy mamy do czynienia, 
kiedy zostaliśmy zaproszeni na pokaz 
jakiegoś produktu np. w hali sporto-
wej. Albo sprzedawca przybył do na-
szego domu, czy mieszkania w celu 
zaprezentowania swojego produktu 
i namówienia nas na jego zakup. Z 
umowami zawartymi na odległość zaś 
mamy do czynienia dokonując zaku-
pów przez Internet. 

Co zatem zrobić w sytuacji, kie-
dy będąc pod wpływem zdolnego 
sprzedawcy decydujemy się na zakup 
prezentowanego towaru, ale po kilku 
dniach okazuje się jednak, że tak na-
prawdę nie jest nam do niczego po-
trzebny i nie powinniśmy dokonywać 
tego typu zakupu? Albo też kupiliśmy 
jakiś towar przez Internet, ale po jego 
otrzymaniu okazało się, że nie spełnia 
naszych oczekiwań? 

W takich sytuacjach na pomoc 
przychodzi konsumentowi, czyli nam 
wszystkim ustawa o prawach konsu-
menta, która zezwala w takich przy-
padkach na odstąpienie od zawartej 
umowy w ciągu 14 dni, bez podania 

przyczyny. Przy zakupie towaru przez 
Internet termin 14 dni liczony jest do-
piero od dnia jego otrzymania. 

Mając na uwadze fakt, że wiedza 
na temat możliwości odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość lub po 
za lokalem przedsiębiorcy, nie musi 
być powszechna, ustawodawca na-
łożył na przedsiębiorców obowiązek 
informacyjny. Dlatego zawierając taką 
umowę powinniśmy otrzymać pisem-
ną informację o możliwości odstąpie-
nia od umowy, jak również wzór sto-
sownego oświadczenia. Oczywiście 
nie musimy korzystać z przedstawio-
nego formularza, skuteczne będzie 
również pismo stworzone przez nas 
samych. Warto pamiętać, że jeżeli 
przedsiębiorca nie poinformuje nas 
o możliwości odstąpienia od umowy, 
termin na odstąpienie (czyli zwrot to-
waru i żądanie zwrotu pieniędzy) wy-
nosi 12 miesięcy, który zaczyna się po 
upływie tych 14 dni pierwotnych. Jeśli 
jednak w ciągu tych 12 miesięcy przed-
siębiorca poinformuje konsumenta 
o możliwości odstąpienia od umowy, 
termin na odstąpienie upływa po 14 
dniach od otrzymania tej informacji. 
Ponadto, jeżeli zdecydujemy się na 
odstąpienie od umowy w tym trybie, 
to otrzymany towar jesteśmy zobo-
wiązani zwrócić go niezwłocznie, nie 
później jednak niż po upływie 14 dni. 

Łukasz Zawojak

Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
Dni, w których dyżurują 

(w godzinach 14.30-16.30) 
eksperci Wałbrzyskiego 

Centrum Aktywności 
Obywatelskiej:

11 lipca 2019

8 i 22 sierpnia 2019

5 i 19 września 2019

3 i 24 października 2019

7 i 21 listopada 2019

5 grudnia 2019

Z ekspertem można 
porozmawiać osobiście 

w siedzibie Fundacji 
Wałbrzych 2000, 

ul. Wrocławska 53, 
telefonicznie pod numerem 

74 843 45 62 lub wysłać 
pytanie emailem: 

biuro@walbrzych2000.pl

Źródła:
E. Gniewek(red.) Zarys Prawa Cywilnego, CH BECK, 
Warszawa 2014 r.
Ustawa o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz.827.)

O problemach przedsię-
biorców działających w Wał-
brzychu, ale także o tym, co 
w Wałbrzychu można zrobić, 
aby �rmy mogły rozwijać się 
szybciej, rozmawiano w Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia w Wałbrzychu.

W debacie z prezydentem 
Wałbrzycha Romanem Szełe-
mejem zorganizowanej przez 
Gminne Centrum Obsługi Inwe-
stora i Eksportera w Wałbrzychu 
wzięli udział regionalni przed-
siębiorcy oraz przedstawiciele 
instytucji wspierających biznes. 
Efektem tej merytorycznej dys-
kusji było kilkanaście sugestii 
zgłosznych przez przedsiębior-
ców, które po przeanalizowaniu 
mogą zostać wdrożone w mie-
ście. Główne kwestie jakie po-
ruszyli przedstawiciele �rm to: 
konieczność pobudzenia (zain-

spirowania) kreatywności mło-
dych ludzi oraz tworzenie dla 
nich zachęt, aby związali swo-
ją przyszłość z Wałbrzychem; 
wsparcie działań w zakresie do-
stępności do wyspecjalizowa-
nej kadry np. poprzez dostęp 
do lokali mieszkalnych; promo-
wanie terenów inwestycyjnych 
Wałbrzycha z przeznaczeniem 
na centra logistyczne; lepsze 
przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych gminy do sprzedaży 
dla mikro �rm, np. wydzielenie 
mniejszych terenów z dużych 
działek, wykorzystanie poten-
cjału Aglomeracji Wałbrzyskiej 
jako “jednego organizmu” do 
promocji gospodarczej miasta 
oraz całego regionu; ograni-
czenie urzędniczej biurokracji 
tam gdzie tylko pozwalają na to 
przepisy prawa.

(ESZ)

Debata 
z przedsiębiorcami

- Widzowie, którzy poja-
wią się 18 lipca w Książu będą 
mieli możliwość zobaczenia 
„Trędowatej” w wersji odre-
staurowanej cyfrowo. Spe-
cjalnie na jednorazowy pokaz 

zamek Książ w Wałbrzychu 
zakupił kopię kultowego �l-
mu od Filmoteki Narodowej. 
Po projekcji, podczas spotka-
nia z Elżbietą Starostecką, bę-
dzie można uzyskać autograf 

gwiazdy i zrobić sobie wspól-
ną fotogra�ę. Liczba miejsce 
na wydarzenie jest ograniczo-
na. Prosimy dokonywać zapi-
sów pod numerem telefonu: 
74/6643872 lub 834 – mówi 

Trędowata wraca do Książa
Jedyne takie wydarzenie! Pokaz kręconego w Książu �lmu „Trędowata” Jerzego 

Ho�mana z udziałem Elżbiety Starosteckiej (wystąpiła w głównej roli Stefanii 
Rudeckiej) i jej męża, kompozytora Włodzimierza Korcza w zamku Książ 

w Wałbrzychu! 18 lipca, godzina 16:00, Sala Balowa. Po projekcji spotkanie 
z Elżbieta Starostecką o godzinie 17:30. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona!

Mateusz Mykytyszyn ze spółki 
Zamek Książ.

Zdjęcia do �lmu „Trędo-
wata” w reżyserii Jerzego Hof-
fmana kręcono latem 1976 r. 
w Zamku Książ w Wałbrzychu 
i w Łańcucie. Dla Elżbiety Sta-
rosteckiej, która wystąpiła w 
głównej roli nieszczęśliwej Ste-
fanii Rudeckiej specjalnie za-
projektowano piękne kostiumy 
z epoki.

- Z jednym z nich był pe-
wien kłopot. W scenie na gar-
den party, podczas którego 
ordynat prosi do tańca Stef-
cię, miałam na sobie bajkową 
suknię, lecz szybko musiałam 
przebrać się w skromny, lekko 
przykrótki kostium, gdyż na 
kolejnym ujęciu byłam jeszcze 
kopciuszkiem - wspomina ak-
torka.

Scena garden party, którą 
nakręcono na tarasie zachod-
nim zamku Książ pamiętna 
była jeszcze z innego powodu. 
W epizodycznych rólkach wy-
stąpił w niej kwiat polskiego 
aktorstwa. Jak wspominał Je-
rzy Ho�man, zatrudnił w niej 
wszystkich, którzy mieli wtedy 
kłopoty z cenzurą i byli bez 
pracy, więc „trzeba było dać im 
zarobić”.

(MM)

Kadr z filmu „Trędowata”: na pierwszym planie Leszek Teleszyński i Elżbieta Starostecka na tarasie różanym 
zamku Książ.
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BON 
NA ZASIEDLENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

PROWADZI NABORY NA:

STAŻE

SZKOLENIA 
INDYWIDUALNE

STUDIA 
PODYPLOMOWE

Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków w ramach 
Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 

BON 
SZKOLENIOWY

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

R E K L AMA

Wszystkich ludzi dobrej 
woli i ze wspaniałymi serca-
mi zapraszamy 13 lipca 2019 
r, do Parku Jordanowskie-
go w Walimiu. Odbędzie się 
tam festyn charytatywny, 
zorganizowany Iwony Mąki 
– mieszkanki Gminy Walim, 
mamy dwóch nastoletnich 
córeczek, żony, wspaniałego 
człowieka.

Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu podjęło się wyzwa-
nia przygotowania tej akcji.  - 
Iwonko, wracaj do zdrowia to 
akcja charytatywna dla Iwony 
Mąki, która teraz dzielnie zno-
si trudny rehabilitacji i dalszej 
diagnostyki po pęknięciu tęt-
niaka. Dziś, choć do festynu, 
który odbędzie się 13 lipca, po-
zostało trochę czasu, już musi-
my niezmiernie Wam podzię-
kować. Piszemy Wam, bo nie 
sposób wymienić wszystkich 
z imienia i nazwi-
ska. Jest Was tak 
wielu: jedni pieką 
ciasta, inni przygo-
towują smakołyki 
na grilla, jeszcze 
inni obdarowują 
„nas” voucherami 
i gadżetami do 
licytacji i misiami 
na akcję „Kup Mi-
sia”. To Wy: miesz-
kańcy Walimia, 
przyjaciele Iwony 
i Krzysztofa, ro-
dzina – jesteście 
twórcami tego 
wydarzenia! Dzię-
kujemy wszystkim 
zaangażowanym, 
a działającym na 
naszym terenie 

Iwonko, 
wracaj do zdrowia

jednostkom organizacyjnym: 
pracownikom Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Walimiu, 
strażakom Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Walimiu, człon-
kom Grupy Walim Rajdowy i 
wszystkim, którzy im pomaga-
ją, za to że jesteście! Radzie so-
leckiej i sołtysowi, seniorom z 
Klubu Seniora w Walimiu, pra-
cownikom naszego centrum, 
którzy - może tego nie widać 
- dzielnie pracują, składając 
puszki, naklejając banderole… 
jest tego tak wiele. Niewyobra-
żalne jak wielkie macie serca! 
Pamiętajmy też o zbiórce na 
portalu siepomaga – siepoma-
ga.pl/iwona-maka. Prosimy, 
przyjdźcie, pomóżcie! Walczy-
my o turnus rehabilitacyjny dla 
Iwony! – podkreślają organiza-
torzy akcji z Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

(RED)

zwykłej podróży - opowiada 
Mateusz Kudła, reżyser �lmu. 
- Śledząc losy naszych bohate-
rów przeżywaliśmy wraz z nimi 
rozmaite emocje, którymi na-
siąka nasz �lm. Jest wzruszenie, 
ale i nostalgia, jest strach, ale i 
śmiech - opowiada.

Twórcy �lmu odwiedzili 
m.in. Lipsk, Paderborn i Kleve w 
Niemczech oraz stolicę Węgier 
- Budapeszt. W obrazie zoba-
czymy też między innymi Wa-
lim, Wielką Sowę, Nową Rudę, 
Jedlinę-Zdrój, Jelenią Górę, Je-
żów Sudecki, Chełmsko Śląskie 
i Głuszycę.

Autorem zdjęć jest Łukasz 
Herod, a operatorem dźwięku 
Krzysztof Bąk. Za marketing od-
powiada Joanna Banachowicz. 
Obraz reżyseruje Mateusz Ku-
dła, współautor �lmu z udzia-
łem Romana Polańskiego i Ry-
szarda Horowitza pt. „Polański, 
Horowitz. Czarodzieje z getta”.

Poprzednie �lmy, nad któ-
rymi pracowali wspólnie Łu-
kasz Kazek i Mateusz Kudła, 
zdobyły szereg nagród. „Lu-
dzie z Klisz” (2017, prod. TVN) 
przyniosły im Złotego Del�na 
na Festiwalu Telewizyjnym w 
Cannes oraz Złotą Plakietkę na 
Międzynarodowym Festiwa-
lu Telewizyjnym w Chicago, a 
„Depozytariusz” (2014, prod. 
TVN) nagrodę za montaż na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Southampton.

Zrealizowanie zdjęć było 
możliwe dzięki wsparciu me-
cenasów i partnerów, wśród 
których znaleźli się: pan Borys 
Wochna, DagMesko, Gmina 
Walim, Gmina Miejska Nowa 
Ruda, Sztolnie Walimskie, Za-
mek Grodno, Włodarz, Mo-
vieGate, TimeGates, Projekt 
Arado, Pałac i Hotel Jedlinka, 
Sowia Grapa, Hotel Maria An-
tonina i Orange Polska, a także 
prawie 300 darczyńców z kraju 
i zza granicy, którzy wspar-
li produkcję poprzez stronę 
WspieramPowiernika.pl.

- Dzięki wsparciu udało nam 
się wygrać z czasem i ocalić 
wiele nieopowiedzianych do 
dziś, często bardzo zagmatwa-
nych, ludzkich historii - opo-
wiada Łukasz Kazek.

- W każdym kraju spotka-
liśmy wielu życzliwych ludzi, 
którzy w nieoczekiwanych mo-
mentach pomagali nam przy 
produkcji - dodaje Mateusz 
Kudła.

Kolejnym etapem pracy 
nad �lmem jest postprodukcja 
- montaż, koloryzacja, udźwię-
kowienie, a także tłumaczenia 
- ponieważ twórcy chcą wysłać 
obraz na międzynarodowe fe-
stiwale �lmowe. Producentem 
wykonawczym �lmu jest wy-
twórnia KRK Film.

(RED)

Powiernik coraz bliżej
12 tys. przejechanych kilometrów w trzech europejskich krajach, 
kilkanaście godzin surowych nagrań i mnóstwo przejmujących, 

ludzkich historii. Łukasz Kazek i Mateusz Kudła zakończyli zdjęcia 
do �lmu „Powiernik”.

W �lmie zobaczymy 
poszukiwania prowa-
dzone przez Łukasza 
Kazka, który od lat od-
szukuje skarby - senty-
mentalne pamiątki, fo-
togra�e i listy - ukryte 
kilkadziesiąt lat temu 
w Górach Sowich. Bo-
hater odnajduje ich 
właścicieli, którzy po-
wierzają tytułowemu 
„Powiernikowi” swoje 
tajemnice.

- To była niezwy-
kła podróż w czasie, 
wiele razy wracaliśmy 
w przeszłość - opo-
wiada Łukasz Kazek. - 
Spełniliśmy marzenia 
naszych bohaterów, 
które pozostawały nie-
spełnione od ponad 
70 lat - opowiada.

- Kończąc zdjęcia 
czuliśmy się, jakbyśmy 
wrócili z dalekiej, nie-Zakończyły się zdjęcia do filmu dokumentalnego „Powiernik”.
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www.komfort-kuchnie.pl PROJEKTUJEMY Z PASJ¥ I MONTUJEMY PROFESJONALNIE I SERWISUJEMY I DAJEMY 5 LAT GWARANCJI

R E K L AMA

Moje codzienne marszobie-
gi wokół osiedla Podzamcze 
w Wałbrzychu są dla mnie nie 
tylko formą walki o utrzymanie 
przyzwoitej kondycji �zycznej, 
ale także okazją do wielu prze-
myśleń o sprawach wielkich i 
zgoła małych zupełnie oraz do-
konywania różnych ciekawych, 
niekiedy dziwnych lub śmiesz-
nych, spostrzeżeń. Niektórymi 
z nich chciałbym się podzielić, 
albowiem wydają mi się warte 
upublicznienia.

I tak oto przemieszczając się 
„obwodnicą” Podzamcza, czyli 
al. Podwale i ul. Wieniawskie-
go, w oczy moje codziennie 
rzucają się eleganckie meta-
lowe kosze na śmieci, rozsta-
wione co kilkadziesiąt metrów 
dla wygody pieszych przy ele-
ganckich ławeczkach. Jest ich 
więc spora liczba. I dobrze, bo 
ludziska dzięki temu chodniki 
mniej zaśmiecają. I kiedy tak 
pozytywnie do tych śmietni-
ków nastawiony, któregoś dnia 
baczniej się im przyjrzałem, 
zaskoczyła mnie różnica w spo-
sobie ich wykorzystania. Piszę, 
że zaskoczyła, bo było to akurat 
niedługo po tym, jak Prezydent 
Wałbrzycha wszem i wobec 
ogłosił nasze miasto, jako mia-
sto wolne od wszechobecnych 
tworzyw sztucznych (zwanych 
popularnie plastikiem), co 
nawet zauważyła ogólnopol-
ska prasa i telewizyjne stacje 
komercyjne. Nie wiem, czy 
dostrzegła to również telewi-

Czy to tylko bezmyślność?
Janusz
Bartkiewicz

zja państwowa, ponieważ nie 
oglądam, chcąc się uchronić od 
propagandowej sieczki, znacz-
nie gorszej i cynicznie bezczel-
nej niż ta, z jaką spotykałem się 
w czasach zwanych słusznie 
minionymi. W to, czy stano-
wisko prezydenta miasta w 
sprawie plastikowego badzie-
wia w telewizji tej pokazano, 
raczej wątpię, albowiem jest 
on przedstawicielem tej opcji 
politycznej, która według rzą-
dzących, ani w przeszłości, ani 
obecnie, nic dobrego dla Polski 
i jej obywateli nie uczyniła i za-
pewne uczynić nie jest w sta-
nie. A być może nawet tego nie 
chce. Mając więc na uwadze to 
sączone codziennie przez rzą-
dzącą opcję zgoła krzywdzące 
przekonanie, z wielką przykro-
ścią zmuszony jestem dorzucić 
do ogródka Pana Prezydenta 
Wałbrzycha i swój krytyczny 
kamyk. Otóż różnica pomiędzy 
wyżej wspomnianymi koszami 
na śmieci polega na tym, że te 
na ul. Wieniawskiego wyposa-
żone są w przenośnie pojemni-
ki, co pozwala opróżnić je bez 
problemu do jakiegoś większe-
go kontenera, przez pracow-
ników instytucji zajmującej się 
dbaniem o czystość naszego 
miasta. Natomiast identyczne 
kosze, na całej długości al. Pod-
wale, zamiast tych metalowych 
pojemników, wyposażono w 
mało eleganckie czarne worki 
z folii, a więc tworzywa sztucz-
nego jak najbardziej. Mimo, że 
również i te kosze mają wyjmo-
wane metalowe wkłady. Nie 
sądzę, aby w taki sposób moż-
na było prawdziwie walczyć ze 
wspomnianym plastikowym 
badziewiem, które coraz bar-
dziej naszą planetę zaśmieca, 
wypierając coraz agresywniej 

wszystko co żywe. Zatem więc 
Panie Prezydencie, proszę o 
bardziej skuteczne wsparcie 
naszego wspólnego ziemskie-
go siedziska, tak aby nikt z pań-
skiej inicjatywy pośmiewiska 
robić sobie nie miał okazji.

* * *

Całkiem niedawno, bo kil-
ka dni temu, już z daleka za-
uważyłem na al. Podwale, na 
odcinku pomiędzy ul. Grodzką 
a Hetmańską, na wysokości 
Pomnika 70-lecia, stojący na 
całej szerokości chodnika duży 
samochód dostawczy z do-
czepioną naczepą służącą do 
przewożenia innych pojazdów. 
Z miejsca się zirytowałem, po-
nieważ nie zauważyłem na nim 
żadnego oznakowania, które - 
zgodnie z przepisami ustawy o 
ruchu drogowym - uprawniało-
by kierowcę tego pojazdu, do 
poruszaniu się po chodniku i 
parkowaniu na nim. Kiedy się 
już koło niego znalazłem spo-
strzegłem, że na ogrodzonym 
metalowym płotkiem placy-
ku, okalającym „kontener” z 
jakimiś ważnymi urządzenia-
mi Polskiej Spółki Gazownic-
twa, pracuje sporej wielkości 
gąsienicowa koparka, której 
operator jednak nie kopał 
żadnej dziury w ziemi, stara-
jąc się jedynie na pewnym 
odcinku zebrać jej wierzchnią 
warstwę. Obok, oparty o ów 
„kontener” stał sobie kierowca 
samochodu, grzebiąc zawzię-
cie w telefonie komórkowym. 
Kiedy zwróciłem mu uwagę, 
że chodnik dla pieszych to 
nie miejsce na postój dla po-
jazdów zmechanizowanych, 
zostałem potraktowany dosyć 
arogancko, prawdopodobnie 

z tego powodu, że przerwa-
łem mu tak intrygujące zaję-
cie. Nie będę przytaczał dia-
logu, jaki pomiędzy nami miał 
miejsce, wspomnę tylko uwa-
gę pana obsługującego kopar-
kę, że oni wykonują prace zle-
cone przez urząd miejski, mają 
więc uprawnienia do tego, 
aby nie tylko samochodem 
poruszać się po chodniku, ale 
także urządzać na nim po-
stój. Mogę więc, co najwyżej, 
uczynić dokładnie to samo, 
co petentowi proszącemu 
Pana Majstra o naprawę ciek-
nącej rury, powiedział uczeń 
na czeladnika hydraulicznego 
Jasiu. Otóż rzeczony Jasiu, ze 
wspaniałego skeczu w wy-
konaniu znakomitych wyko-
nawców z kabaretu „Dudek” 
(Jan Kobuszewski, Wiesław 
Gołas i Wiesław Michnikowski 
- https://www.youtube.com/
watch?v=z4dMWaI6MBY) po-
radził petentowi, że „może 
panu majstrowi skoczyć tam, 
gdzie pan może pana majstra 
w dupę pocałować”. Jednak 
nie o ten nieszczęsny postój 
na chodniku chodzi, bo to 
raczej sprawa dla straży miej-
skiej (w razie czego informuję 
Pana Komendanta Straży Miej-
skiej w Wałbrzychu, że opisane 
zdarzenie mam dobrze udo-
kumentowane fotogra�ami i 
krótkim �lmikiem), ale o to, po 
co ten zgrany zespół z koparką 
w to miejsce został wysłany. 
Otóż okazało się (co również 
udokumentowałam fotogra-
�cznie), że w to miejsce wy-
słano go jedynie po to, aby 
koparką odsłonić dwie żeliw-
ne pokrywy zabezpieczające 
studzienki przewodów gazo-
wych. Doprawdy trzeba mieć 
nieźle w głowie poprzewraca-

ne, aby do wykonania roboty, 
którą w 15 minut może zro-
bić jeden pracownik Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
Gazownia w Wałbrzychu, wy-
posażony w łopatę, wynajmo-
wać jakiegoś podwykonawcę, 
który następnie przedstawi 
fakturę opiewającą (o czym 
jestem przekonany) na grube 
pieniądze. Wszak paliwo nie 
jest tanie, a przecie ani użyty 
samochód, ani koparka gąsie-
nicowa nie są wyposażone w 
silniki napędzane powietrzem. 
No i ci dwaj panowie też za dar-
mo nie pracowali. Nie wiem, 
czy faktycznie praca ta została 
zlecona (jak mnie poinformo-
wał operator koparki) przez 
urząd miejski, czy też przez 
kierownictwo wałbrzyskiej ga-
zowni. Wiem jednak na pewno, 
że doszło do zmarnotrawienia 
pieniędzy podatników, albo-
wiem koszt operacji na pewno 
zostanie wliczony koszty funk-
cjonowania tego przedsiębior-
stwa, co faktycznie zapłacimy 
my wszyscy, jako użytkownicy 
gazu. Jestem też przekonany, 
że zadowolony jest również 
ten, kto do tej roboty został 
wynajęty, bo każda okazja do 
sowitego zarobku jest nie do 
pogardzenia. Ciekaw jestem 
tylko, czy w tym samym stop-
niu i z tego samego powodu 
zadowolony jest również i ten, 
kto tę robotę zlecił.

www.janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Wieczory Kina 
Plenerowego
Kolejne projekcje pod chmur-
ką i na leżakach w Wałbrzychu 
w piątki: 19 lipca, godz. 21.30: 
„Tarzan: Legenda”. UWAGA 
nowe miejsce - Palmiarnia w Wał-
brzychu; 2 sierpnia, godz. 21.30: 
„Siedem minut po północy” - Pal-
miarnia w Wałbrzychu; 16 sierp-
nia, godz. 21.30: „Atlas chmur” 
- plac eventowy na terenie Starej 
Kopalni. Na Wieczory Kina Plene-
rowego zapraszają: Stowarzysze-
nie WOK – Więcej O Kulturze oraz 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Pro-
jekt s�nansowano ze środków 
Gminy Wałbrzych. Wstęp wolny.

(RED)

Remiza w Witkowie
Dobiegają końca prace przy 
budowie remizy strażackiej w 
Witkowie. W obiekcie przewi-
dziano garaż dla wozu strażac-
kiego, pomieszczenie techniczne 
oraz część przeznaczoną dla stra-
żaków, w której zlokalizowano 
szatnię, łaźnię, toaletę oraz po-
kój spotkań. Strażacy ochotnicy 
będą mieli do dyspozycji nowy 
budynek. Poprzedni na tyle 
ucierpiał w wyniku huraganu 
Grzegorz w 2017 roku, że nada-
wał się tylko do rozbiórki. Nowy 
obiekt bez wątpienia przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Czarny Bór.

(RED)

Likwidacja ZGKIM
W związku z likwidacją Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Czarnym Bo-
rze opłaty z tytułu: czynszu, me-
diów oraz za Cmentarz od 1 lipca 
2019 r. należy wpłacać na rachu-
nek bankowy Gminy Czarny Bór 
z siedzibą przy ul. Głównej 18, 
58-379 Czarny Bór o numerze: 18 
8395 0001 0023 7158 2000 0015.

(RED)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 12.07.2019r. 

do dnia 01.08.2019r. w Urzędzie Gminy 

w Starych Bogaczowicach przy ulicy 

Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 
zostanie wywieszony wykaz nr 5/2019 

nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy. 

R E K L AMA

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

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa

OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! 

DRZWI
już od 950zł 
z montażem

OKNA
montaż gratis 

PROMOCJA
TRZECIA 
SZYBA 
W OKNIE 

GRATIS

R E K L AMA

Kolejna osoba z władz Bo-
guszowa – Gorec tra�ła do 
aresztu. Tym razem jest to 
radna Rady Miejskiej Bogu-
szowa Gorc.

Urszula M. do Rady Miej-
skiej Boguszowa - Gorc została 
wybrana z komitetu areszto-
wanego burmistrza Jacka C. 
(któremu sąd po raz kolejny 
przedłużył areszt). Jest kolejną 
osobą podejrzaną o kupowa-
nie głosów w ubiegłorocznych 
wyborach samorządowych. W 
ubiegłym tygodniu prokurator 
postawił jej zarzuty, a sąd za-
decydował o dwumiesięcznym 
areszcie. Wcześniej zarzuty 
dotyczące korupcji wyborczej 
usłyszało 5 osób.

- W związku z nadzorowa-
nym przez Prokuraturę Okrę-
gowa w Świdnicy śledztwem 

w sprawie PO I Ds.168.2018, 
dotyczącym między innymi 
korupcji wyborczej podczas 
wyborów samorządowych w 
Gminie Boguszów-Gorce jesie-
nią 2018 roku informujemy, że 
wobec osób, które dobrowol-
nie zgłoszą się do Prokuratu-
ry Okręgowej w Świdnicy lub 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji we Wrocławiu Wydział do 
Walki z Korupcją i ujawnią oko-
liczności popełnienia wymie-
nionych wyżej czynów może 
być zgodnie z przepisem art. 
250a § 4 k.k. zastosowane nad-
zwyczajne złagodzenie kary, 
bądź też sąd może odstąpić 
od wymierzenia kary – apeluje 
Rzecznik Prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy Tomasz 
Orepuk.

(RED)

Wybory pod lupą 
prokuratury

Do końca sierpnia 2019 r. 
zachęcamy do skorzystania 
z bardzo atrakcyjnej oferty 
ZOO w Łącznej. Wszystkie bi-
lety po 15 zł!

Wystarczy tylko wyciąć bilet 
specjalny z Tygodnika DB 2010. 
Cennikowo taki bilet kosztuje 
22 zł dla os dorosłej, a dla dzieci 
18 zł więc naprawdę warto od-
wiedzić to niesamowite ZOO.

Ogród zoologiczny w Łącz-
nej to drugie takie miejsce 
na terenie Dolnego Śląska. W 

swojej kolekcji posiada ponad 
100 gatunków zwierząt z całe-
go świata, w tym takie gatunki 
jak: tygrysy, kangury, surykatki, 
antylopy, wilki polarne, lemury 
katta oraz - jedyny w Polsce - 
pół wolny wybieg łączony, na 
którym znajdują się lemury, 
gibony białorękie oraz gerezy 
abisyńskie.

Więcej informacji na stronie 
www.zoolaczna.pl. Życzymy 
udanego zwiedzania!

(Eldra)

Letnia oferta ZOO 
w Łącznej

Wakacyjne zmiany nie 
wiążą się w moim przypadku 
tylko z potrzebą korzystania 
z walorów nowych miejsc, 
okraszonych odrobiną słońca 
(upałów nie znoszę) i natu-
ralnych wodnych zbiorni-
ków, ale również z potrzebą 
okresowej wymiany zdań (w 
stopniu umiarkowanym) na 
tematy różne z wczasowymi 
sąsiadami.

W tym roku na wakacyj-
ną odskocznię wybraliśmy z 
żoną tradycyjnie Pomorze Za-
chodnie, bo z tym regionem 
wiążą nas liczne sentymen-
ty. Na kwaterze zawarliśmy 
znajomość z małżeństwem 
równolatków z Poznania po-
czątkowo dlatego, że i oni, i 
my, jesteśmy rodzicami stra-
żaków, z tym, że nasi nowi 
znajomi mają syna w stopniu 
majora, wprawdzie wyższego 
rangą od naszego Roberta, 
ale obaj uczestniczyli w 1992 
roku w największym w Euro-
pie pożarze lasu w Kuźni Ra-
ciborskiej, który dla naszego 
potomka okazał się chrztem 
bojowym tuż po ukończeniu 
szkoły w stolicy Wielkopolski. 
Do dziś wspomina wyjątko-
wą gościnność tamtejszych 
mieszkańców, systematycz-
nie donoszących na miejsce 
długotrwałej akcji jadło i na-

Wakacyjne pogwarki
Andrzej
Basiński

pitek. Zdarzały się też zapro-
szenia na... wesela.

Znajoma okazała się oso-
bą ciekawą, a jej przeżycia 
wskazywały na siłę charak-
teru. Ma za sobą dwa udary. 
Po każdym musiała wykazać 
się samozaparciem, ucząc się 
mozolnie, drobnymi kroczka-
mi, wypowiadania kolejnych 
słów, nie zapominając o sys-
tematycznej �zycznej rehabi-
litacji. Nie każdy z podobnymi 
doświadczeniami to potra�. 
Jej udało się w pełni. Wypo-
wiada się w sposób interesu-
jący, ładną polszczyzną, lubi 
długie spacery, rowerowe 
wycieczki i pływanie.

Gdy tak sobie gwarzyli-
śmy, wiecie jaka nawiedzała 
mnie myśl? Coraz bardziej 
byłem ciekaw, jaki moja roz-
mówczyni ma stosunek do 
obecnej polskiej rzeczywisto-
ści oraz naszych problemów 
i podziałów, tworzących co-
raz głębsze i szersze rowy, 
właściwie nie do zasypania. 
Powiem szczerze: byłbym 
bardzo zawiedziony, gdyby 
się okazało, że osoba tak bły-
skotliwa, trzeźwo myśląca i 
inteligentna, okazała się zwo-
lenniczką fatalnej zmiany, jej 
destrukcyjnych pomysłów 
i szkodliwych działań oraz 
prezesa pociągającego za 
sznurki z tylnego siedzenia. 
Nie miałem odwagi zapytać 
jej wprost o polityczne po-
glądy i doprowadzić do sytu-
acji niezręcznej, gdyby moje 
obawy były zasadne. Wszak 
wiele polskich rodzin boryka 

się z kon�iktami, które moż-
na określić krótko: „Jesteś za 
PiS, czy PO?”, co skutecznie 
rozwala wszelkie kontakty. 
Tuż przed wyjazdem sprawa 
się wyjaśniła, ku mojej sporej 
satysfakcji. Znajoma stwier-
dziła, że w naszym kraju pró-
buje się tworzyć nową jego 
historię i nowych jej bohate-
rów, m.in. za przyczyną naro-
dowej, kłamliwej i bezczelnie 
służalczej tak zwanej telewizji 
narodowej. Potwierdziłem i 
potem już poleciało. Nie po 
raz pierwszy przekonałem się 
o ozdrowieńczej roli gwarze-
nia o tym, co boli obecne spo-
łeczności. Prawdopodobnie 
w sumie niewiele to daje, ale 
jednak... Być może kiedyś, je-
śli znowu odwiedzimy z żoną 
tę kwaterę, będę mógł wspo-
mniane pogwarki ze znajomą 
kontynuować, bo państwo z 
Poznania regularnie przyjeż-
dżają latem do jej gospoda-
rzy. Może do czasu kolejnego 
spotkania wiele spraw się wy-
jaśni po naszej myśli?

Wracam do domu i na po-
witanie słyszę o wielkiej ofen-
sywie zła. Ogłosił to zjawisko 
na partyjnej konwencji prezes 
z Żoliborza. Oto dały o sobie 
znać siły niebiańskiej dobroci, 
które zło, wstrętną opozycję, 
zmiażdżą do imentu. Nowina 
została oczywiście nagrodzo-
na przez wiernych halabard-
ników burzliwymi oklaskami, 
a tak na oko najbardziej w 
klepaniu starał się mój ulu-
bieniec Jacek Sasin. Jakież to 
żałosne... Nie da rady, znowu 

muszę przypomnieć o ludzie 
z czarnych dziur, który słysząc 
wodza po raz kolejny wpad-
nie w ekstazę i zgłosi goto-
wość wypalania zła gorącym 
żelazem! Wierzę, że go na to 
stać...

30 czerwca odnotowano 
najgorętszy dotychczas dzień 
roku. Nie pomagało morskie 
powietrze, wdychane gorą-
co rozsadzało płuca. Lekcja 
poglądowa, czego możemy 
oczekiwać w stosunkowo 
niedługim czasie, gdy zlek-
ceważymy przestrogi najmą-
drzejszych na naszej planecie. 
Ale, ale, jest jeszcze prezes, 
który mówi działaczom ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności, 
że szkodliwość dwutlenku 
węgla dla atmosfery to bzdu-
ra. Ktoś próbuje wmawiać, że 
dwutlenek węgla ma znacze-
nie dla klimatu? To jest śmie-
chu warte! Po pierwsze, nie 
ma żadnych dowodów, że w 
ogóle ma jakieś znaczenie, a 
jest bardzo wiele dowodów, 
że nie ma – stwierdził uspo-
kajająco naukowiec wszech 
czasów, człowiek, który ma 
głęboko w nosie klimatyczne 
zmiany i nie musi się trosz-
czyć, jak liczni rodacy, o los 
dzieci i wnuków...

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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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 21.07 - 28.07 (pokój 2 osobowy) 
I 28.07 - 4.08 (4 pokoje 2 osobowe) 

I 4.08 -  11.08 (2 x 2 osobowy, 2 x 3 osobowy) 
I 11 - 18.08 (2 x2 osobowy)  

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

Alfa II - 5 nocy z wyżywieniem HB - 475 zł/os
7 nocy z wyżywieniem HB 669 zł/os 

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 I 25.08 - 1.09
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

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

Ósemką w soboty 
do Gostkowa

6 lipca 2019 r. prywatny prze-
woźnik zlikwidował wszystkie 
sobotnie kursy na trasie Wał-
brzych-Gostków i Gostków-Wał-
brzych. Jest też dobra informacja! 
Zamiast busa w soboty do Gost-
kowa będą jeździły autobusy pod-
miejskie linii na 8. Szczegółowy 
rozkład jazdy można znaleźć na 
przystankach autobusowych oraz 
na stronie internetowej: http://roz-
klad.zdkium.walbrzych.pl/.

Wakacyjne atrakcje

Gminne Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne w Starych Bogaczo-
wicach dba o to, aby wakacje były 
atrakcyjne. Najmłodsi mieszkańcy 
gminy ochoczo korzystają z wyjaz-
dów organizowanych w każdy wa-
kacyjny tydzień. Pierwsza wycieczka 
odbyła się do Zamku Książ, gdzie 
na dzieci czekały animacje i mnó-
stwo atrakcji. Grupa zwiedziła także 
wałbrzyską Palmiarnię. Kolejne wy-
cieczki będą do: Zamku Czocha, Bar-
da (Spływ pontonowy), Wrocławia, 
Świebodzina (Majaland) czy Kłodzka. 
Dzieci wezmą także udział w alpa-
koterapii oraz licznych warsztatach 

artystycznych. Zapisy na wyjazdy i 
zajęcia odbywają się w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 
w Starych Bogaczowicach.

Rocznicowa msza

14 lipca o godz. 11:00, w Kościele 
Para�alnym w Starych Bogaczo-
wicach, odbędzie się uroczysta 
msza święta z okazji 100 roczni-
cy utworzenia policji. W nabożeń-
stwie udział wezmą mieszkańcy 
Gminy Stare Bogaczowice oraz za-
proszeni goście. W mszy uczestni-
czyć będą także komendanci i na-
czelnicy Komendy Miejskieej Policji 
w Wałbrzychu oraz przedstawiciele 
poszczególnych komisariatów 
przynależących do garnizonu wał-
brzyskiego.

Wypoczynek nad wodą

Zalew w Starych Bogaczowicach 
poleca się na wakacyjny wypo-
czynek. Każdego dnia można ko-
rzystać z plaży, łowiska, strzelnicy 
oraz pysznej oferty gastronomicz-
nej Karczmy Jedynak. Bezpieczne 
kąpiele możliwe są w każdy week-
end, bo właśnie wtedy porządku i 
bezpieczeństwa pilnują ratownicy.

(IL)

Raport z Gminy 
Stare BogaczowiceGmina Stare Bogaczowice 

pozyskała kolejne pieniądze 
na rozwój infrastruktury w 
sołectwach. Dzięki temu po-
wstaną kolejne miejsca do 
rekreacji w Starych Bogaczo-
wicach i Gostkowie.

Władze Gminy Stare Boga-
czowice zagospodarują działkę 
nr 852/1 (obręb Stare Bogaczo-
wice), na plac zabaw dla dzie-
ci, poprzez montaż urządzeń 
treningowych i zabawowych 
adresowanych dla dzieci oraz 
elementów małej architektury 
zapewniających wypoczynek. 
Projekt obejmuje swoim zakre-
sem także ogrodzenie, bramę 
wjazdową i furtkę aby zapew-
nić komunikację dla osób ko-
rzystających z placu, jak rów-
nież dla służb technicznych 
utrzymujących plac. Funkcja 
terenu przewidziana jest jako 
ogólnodostępny teren rekre-
acyjny stanowiący plac zabaw-
-aktywności dzieci oraz strefę 
wypoczynku. Zaplanowano 
także budowę 26,65 metrów 
chodnika stanowiącego doj-
ście do placu zabaw. Ponadto 
zostanie zagospodarowany te-
ren zieleni obok placu poprzez 
posprzątanie, wyrównanie 
terenu oraz nasadzenie drzew 
i krzewów. Wszystkie prace 
związane z uporządkowaniem 

Inwestują w rekreację

terenu oraz nasadzeniami zo-
staną wykonane przez miesz-
kańców Starych Bogaczowic. 
Całkowita wartość projektu to 
około 70 000 zł. w tym do�nan-
sowanie zadania z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w ramach kon-
kursu Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi w wysokości 30 000 zł.

Gmina Stare Bogaczowice 
otrzymała także do�nansowa-
nie wysokości 50 000 zł ze środ-

ków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu 
Rozwoju Małej Infrastruktury 
Sportowo-Rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywno-
ści (OSA)  Edycja 2019. Nowy 
obiekt powstanie w Gostkowie, 
obok istniejącego boiska wie-
lofunkcyjnego. Projekt obej-
muje swoim zakresem budowę 
Otwartej Strefy Aktywności, 
wyposażonej w urządzenia tre-

ningowe dla osób dorosłych 
oraz ogrodzony plac zabaw dla 
dzieci wraz z elementami ma-
łej architektury. W ogrodzeniu 
projektuje się również bramę 
wjazdową i furtkę aby zapewnić 
komunikację dla osób korzy-
stających z placu, osób niepeł-
nosprawnych jak również dla 
służb technicznych utrzymu-
jących plac. Całkowita wartość 
projektu to około 110 000.

(IL)

W Gminie Stare Bogaczowice powstaną kolejne miejsca do rekreacji.
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Sesja z rowerami

19 lipca po raz jedenasty spo-
tkają się szczawieńscy radni. 
W programie sesji są cztery 
uchwały, w tym uchwała, która 
wprowadza do miejskiej kasy 
nowe środki i nowe zadania. 
Dochody gminy zwiększą się o 
ponad 2,4 mln zł z dotacji z rzą-
dowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych na przebudowę ulic 
Chopina i Sienkiewicza (kwota 
1 184,044,41 zł - to 50 % kosz-
tów inwestycji), a także wyso-
ką sprzedażą nieruchomości 
gruntowych. W planie wydat-
ków pojawi się nowe zadanie 
– rower miejski. Gmina kupi 15 
rowerów, które można będzie 
wypożyczać za pośrednictwem 
specjalnej aplikacji. Koszt zada-
nia to blisko 100 tys. zł

Co z Chełmcem?

Gmina Szczawno-Zdrój ogło-
siła zapytanie ofertowe, 
dotyczące przygotowania 
koncepcji zagospodarowa-
nia góry Chełmiec pod kątem 
rekreacyjno-turystycznym. 
Gmina, która na mocy wyroku 
sądowego, odzyskała prawa 
do szczytu góry, chce zago-
spodarować to miejsce tak, by 
było kolejną atrakcją turystycz-
ną Szczawna-Zdroju i okolicy. 
Oferty można składać do 26 
lipca.

Wakacje w mieście

W połowie lipca rozpoczyna-
ją się półkolonie miejskie w 
Szczawnie-Zdroju. Miejsc już 
nie ma co pokazuje, że oferta 
cieszy się sprawdzonym uzna-
niem wśród mieszkańców. W 
programie półkolonii są m. in. 
zajęcia sportowe, wyjścia na 
basen, wycieczki a także dwa 
posiłki dziennie. A 16 lipca 
zaczynają się kolejne, ciekawe 
zajęcia, tym razem prowadzo-
ne przez unikatowe i jedyne 
takie w Polsce – a znajdujące 
się właśnie w naszym mie-
ście – Muzeum Modelarstwa i 
Lotnictwa w Miniaturze. Miło-
śnikom samolotów polecamy 
zatem warsztaty z budowania 
latawców, modeli itp. Uczest-
nictwo w zajęciach jest nieod-
płatne.

(ABP)

Weekend 
w Szczawnie-Zdroju

13 lipca – Mężczyzna idealny – 
komedia terapeutyczna, Teatr 
Zdrojowy, w reżyserii Stefana 
Friedmana.
14 lipca – z cyklu Letnie Kon-
certy Promenadowe: koncert 
plenerowy w Muszli Koncerto-
wej. Znane kompozycje muzy-
ki rozrywkowej w sam raz na 
letnie, słoneczne popołudnie.

(ABP)

Raport 
ze Szczawna - Zdroju

Dotychczas dzielnicowi 
przyjmowali mieszkańców 
w ciasnym pokoju udostęp-
nionym w Urzędzie Miejskim 
w Szczawnie-Zdroju. Teraz 
mają jasne, przestronne, 
komfortowo urządzone po-
mieszczenia przy ul. Sienkie-
wicza 11 - gmina wyremon-
towała i przekazała policji 
nowy lokal.

Posterunek mieści się na 
parterze budynku, mogą do 
niego dotrzeć także niepeł-
nosprawni. Wydzielono dwa 
spore pomieszczenia, toaletę i 
małe zaplecze socjalne. Za re-
mont i wyposażenie zapłaciła 
Gmina Szczawno-Zdrój – prace 
budowalne wyniosły ponad 62 
000 zł, ok. 8 000 zł kosztowało 
wyposażenie.

- Jest to kolejny element 
działań samorządu w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa, ale 
także ukłon w stronę naszych 
mieszkańców i gości, którzy 
będą przyjmowani przez dziel-
nicowych w godnych warun-
kach - podkreślił burmistrz 
Marek Fedoruk, przekazując 
symboliczne klucze do poste-
runku komendantowi V Komi-

sariatu kom. Rafałowi Waluso-
wi.

- Dziękujemy władzom mia-
sta i radnym za wsparcie, na 
które zawsze możemy liczyć 
– mówił komendant Rafał Wa-
lus. – Na szczęście w Szczawno-
-Zdroju nie ma niebezpiecznych 
zdarzeń, są tu raczej sprawy są-
siedzkie, porządkowe, z którymi 
ludzie zwracają się do dzielni-

Nowy posterunek

cowych. Teraz będziemy mogli 
przyjmować ich w naprawdę 
komfortowych warunkach.

W uroczystości wzięli udział 
liczni goście: wicewojewoda 
dolnośląski Kamil Krzysztof 
Zieliński, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 
Michał Broda wraz z radnymi, 
zastępca burmistrza Łukasz 
Kurjata oraz także Komendant 
Miejski Policji w Wałbrzychu 
kom. Krzysztof Lewandowski.

Jak podkreślali funkcjona-
riusze, Szczawno-Zdrój jest 
bezpiecznym miastem, nie ma 

tu poważnych zdarzeń krymi-
nalnych, większość zgłoszeń 
dotyczy spraw porządkowych, 
sąsiedzkich. Komendant miej-
ski policji zasygnalizował, że 
jednostka przymierza się do 
zakupu rowerów elektrycz-
nych dla policjantów, takie 
patrole mogłyby pojawić się 
np. na terenie Szczawna-Zdro-
ju. Burmistrz Marek Fedoruk 
wspomniał, że gmina rozważa 
zakup rowerów miejskich i za-
deklarował współpracę w tym 
przedsięwzięciu.

(ABP)
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Rozpoczęły się zapisy na 
bezpłatne szkolenia w ra-
mach programu „E-aktywni 
mieszkańcy Gminy Świebo-
dzice”.

Gmina Świebodzice 
1.04.2019 r. podpisała umowę 
o powierzenie grantu w ra-
mach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 „E-aktywni mieszkańcy 
województwa dolnośląskiego i 
lubuskiego – E-aktywni miesz-
kańcy Gminy Świebodzice”. 
Celem projektu jest podnie-
sienie poziomu kompetencji 
cyfrowych mieszkańców, nie-
zbędnych do skutecznego ko-

rzystania z mediów cyfrowych 
w celach zawodowych, eduka-
cyjnych i rekrutacyjnych. W ra-
mach realizowanego projektu 
zakupione zostaną komputery, 
które po zakończeniu szkoleń 
zostaną przekazane do świe-
bodzickich szkół. Do�nanso-
wanie wynosi 84 000 zł.

Przeszkolą świebodziczan - Zapraszamy wszystkie oso-
by, które ukończyły 25 rok życia 
na bezpłatne szkolenia. Szkole-
nia będą organizowane w sierp-
niu i wrześniu 2019 r. W zależ-
ności od potrzeb, mogą być one 
realizowane z następujących 
tematów: rodzic w Internecie, 
mój biznes w sieci, moje �nan-
se i transakcje w sieci, działam 
w sieciach społecznościowych, 
tworzę własną stronę interneto-
wą (blog), rolnik w sieci, kultura 

- Szanowni zmotoryzo-
wani mieszkańcy i kierowcy 
odwiedzający Świebodzice! 
W związku z licznie zgła-
szanymi przypadkami nie-
prawidłowego parkowania 
pojazdów, zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o rozważne 
pozostawianie aut – apelują 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Świebodzicach. 

Bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników dróg i chodni-
ków jest dla nas najwyższym 
priorytetem, dlatego przypo-
minamy zasady prawidłowego 
parkowania pojazdów w rejonie 
skrzyżowań oraz przejść dla pie-
szych. Zgodnie z przepisami pra-
wa o ruchu drogowym, zabrania 
się zatrzymania pojazdów:

- na przejeździe kolejowym, 
na skrzyżowaniu oraz w odle-
głości mniejszej niż 10 m od 
przejazdu lub skrzyżowania;

- na przejściu dla pieszych, 
na przejeździe dla rowerzystów 
oraz w odległości mniejszej niż 

10 m przed tym przejściem lub 
przejazdem, na drodze dwu-
kierunkowej o dwóch pasach 
ruchu zakaz ten obowiązuje 
także za tym przejściem lub 
przejazdem;

- na jezdni przy jej lewej 
krawędzi, z wyjątkiem zatrzy-
mania lub postoju pojazdu na 
obszarze zabudowanym na 
drodze jednokierunkowej lub 
na jezdni dwukierunkowej o 
małym natężeniu;

- w odległości mniejszej 
niż 15 m od słupka lub tablicy 
oznaczającej przystanek, a na 
przystanku z zatoką - na całej 
jej długości;

- na drodze dla rowerów.
Stosowanie się do powyż-

szych reguł nie tylko zwiększy 
bezpieczeństwo, ale również 
wpłynie znacząco na poprawę 
komfortu życia mieszkańców 
miasta – podkreślają pracow-
nicy świebodzickiego magi-
stratu.

(WP)

Parkuj z głową

• Zapraszamy do udziału w 
konkursie na najładniejsze 
okno, balkon, posesję i �r-
mę. Rywalizacja trwa do 30 
września. Zwycięzcy zosta-
ną ogłoszeni i nagrodzeni w 
październiku. Przez cały czas 
trwania konkursu, specjalnie 
powołana komisja będzie do-
konywać przeglądów ukwie-
cenia. Oceniane będą jedynie 
kompozycje umiejscowione 
od frontu. Podstawowe kryte-
ria brane pod uwagę to układ 
kompozycji i dobór gatunków 
roślin, wrażenie kolorystyczne 
i estetyczne kompozycji oraz 
wpływ na podniesienie estety-
ki otoczenia.

• Miejski Dom Kultury infor-
muje, że bawełniane koszul-
ki i torby z nadrukami pro-
mującymi Świebodzice są już 
dostępne w stałej sprzedaży. 
Można je kupić w Miejskim 
Domu Kultury (ul. Wolności 13), 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
(ul. Świdnicka 15) i Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Świebo-
dzicach (ul. Mieszka Starego 6). 
Przewiewne T-shirty w dwóch 
fasonach (damskim i męskim) 
oraz ekologiczne torby dosko-
nale sprawdzą się podczas wa-
kacyjnych wyjazdów. Więcej 
informacji pod adresem: http://
mdk.swiebodzice.pl/sklepik/.

(WP)

Nieprawidłowe parkowanie stwarza zagrożenie dla innych 
użytkowników ruchu drogowego i powoduje utrudnienia.

Raport ze Świebodzic

w sieci. Szkolenia będą odby-
wały się w godzinach popołu-
dniowych w dni robocze lub w 
weekendy (sobota i niedziela) 
w budynku Urzędu Miejskie-
go w Świebodzicach (Rynek 1 
- sala posiedzeń). Prowadzone 
będą przez profesjonalnego i 
doświadczonego instruktora. 
Zgłoszenia można dokonać za 

pomocą wypełnionego formu-
larza drogą elektroniczną na 
adres: joanna.szynalska@swie-
bodzice.pl ilona.rubis@swiebo-
dzice.pl lub telefonicznie 74 645 
63 09. Link do zapisów on-line: 
http://www.bip.swiebodzice.
pl/e-aktywni-zapisy/457 - wyja-
śnia koordynator projektu.

(WP)
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Karta Dużej Rodziny 
(KDR) jest już dostępna także 
w wersji elektronicznej. Dzię-
ki temu rodziny wielodziet-
ne mogą korzystać z KDR w 
formie aplikacji na urządze-
niach mobilnych. W obiegu 
pozostanie również plastiko-
wy nośnik.

Posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny mogą korzystać z obu jej 
form alternatywnie. Wniosku-
jąc o KDR, jest możliwe wybra-
nie karty w formie tradycyjnej 
oraz elektronicznej lub tylko 
jednej z tych form. Warto jed-
nak pamiętać, że wybranie dru-
giej formy karty w późniejszym 
terminie (w ramach kolejnego 
wniosku) będzie wiązać się z 
wniesieniem opłaty w wyso-
kości 9,21 zł – wyjątek stano-

wi sytuacja, w której członek 
rodziny wielodzietnej do 31 
grudnia 2017 roku złożył wnio-
sek o tradycyjną (tj. plastikową) 
Kartę Dużej Rodziny, a wnio-
sek o dodatkową formę karty 
w postaci elektronicznej – do 
31 grudnia 2019 r. Wniosek o 
przyznanie Karty Dużej Rodzi-
ny można składać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Głu-
szycy oraz elektronicznie za 
pośrednictwem Platformy In-
formacyjno-Usługowej Emp@
tia. Wszelkich informacji do-
tyczących składania wniosku 
udzielają pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Głuszy-
cy, ul. Grunwaldzka 38 oraz te-
lefonicznie pod nr telefonu 74 
8456 448.

(MC)

Rodzinna karta 

Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Burmistrz 
Jedliny-Zdroju Leszek Or-
pel podpisali porozumienie 
w zakresie darmowej mię-
dzygminnej komunikacji pu-
blicznej.

– To ukłon w stronę miesz-
kańców naszych gmin. Dzięki 

nowoczesnym autobusom, w 
wygodny sposób będą mogli 
przemieszczać się między Gmi-
ną Głuszyca a Jedliną-Zdrój. 
Kursy wykonywane do Jedli-
ny-Zdroju pomogą też sko-
munikować dwie największe 
atrakcje tej części Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Chodzi tu oczy-

wiście o Podziemne Miasto 
Osówka i Pałac Jedlinka. Na 
tym udogodnieniu skorzystają 
również turyści – mówi bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

Kursy będą obsługiwane 
przez Głuszycką Komunikację 
Publiczną. Docelowo autobusy 
będą dojeżdżały z Głuszycy do 

przestanku Jedlina-Zdrój – Je-
dlinka Hoża.

– Jest to rozwiązanie bardzo 
korzystne, ponieważ dzięki nie-
mu mieszkańcy naszego miasta, 
turyści i kuracjusze będą mogli 
bezpłatnymi autobusami Głu-
szyckiej Komunikacji Publicz-
nej dojechać do głuszyckiego 

Bezpłatne autobusy z Głuszycy do Jedliny-Zdroju

„Del�nka” czy do Podziemnego 
Miasta „Osówka”. Z kolei miesz-
kańcy Głuszycy będą mogli na 
przystanku przy ulicy Nowo-
rudzkiej wsiąść w autobus linii 
numer 5, opłacany przez Gmi-
nę Jedlina-Zdrój, i dojechać 
do Wałbrzycha czy Szczawna-
-Zdroju. Autobus będzie się 
zatrzymywał na rogatkach Je-
dliny, na przystanku przy ulicy 
Noworudzkiej, na krzyżówce 
z ulicą Zamkową i ulicą Hożą. 
Mieszkańcy Jedliny będą mogli 
dotrzeć do basenu „Del�nek”, 
z którego korzystają. Przypo-
mnę, że Gmina Jedlina-Zdrój 
opłaca bezpłatne wejścia na 
basen dla uczniów szkoły pod-
stawowej i dla seniorów. Będą 
też mogli korzystać z atrakcji 
Głuszycy - Kompleksu „Osów-
ka”, łowiska, będą mogli brać 
udział w imprezach, które są 
organizowane w Głuszycy. Pięć 
lat temu udało się namówić 
prezydenta Wałbrzycha, lidera 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, aby 
rozszerzał na terenie innych 
gmin komunikację podmiejską. 
Komunikacja podmiejska we 
wschodnim kierunku powiatu 
wałbrzyskiego nigdy nie funk-
cjonowała. Była komunikacja 
PKS, była prywatna, ale komuni-
kację podmiejską mamy dopie-
ro od pięciu lat. Obecnie trwają 
intensywne prace nad skomu-

nikowaniem Jedliny i Głuszycy 
z Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Invest-Park. Nale-
ży zaznaczyć, że jest to kolejna 
wspólna inicjatywa Gminy Je-
dlina-Zdrój i Gminy Głuszyca, 
służąca mieszkańcom. Warto 
w tym miejscu przypomnieć 
uruchomienie na terenie obu 
gmin bezpłatnych wypożyczal-
ni rowerów elektrycznych dla 
mieszkańców, czy zaopatrzenie 
jedlińskich i głuszyckich senio-
rów w „Bransoletki życia” – do-
daje burmistrz Jedliny-Zdroju 
- Leszek Orpel.

 Głuszycka Komunikacja Pu-
bliczna rozpoczęła kursowanie 
24 czerwca 2019 r. Jest częścią 
realizowanego przez Gminę 
Głuszyca projektu „Sowio-
górski Raj – budowa Centrum 
Przesiadkowego w Głuszycy” 
do�nansowanego  przez Unię 
Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014 
– 2020.

8 lipca zaczął obowiązywać 
nowy rozkład jazdy Głuszyckiej 
Komunikacji Publicznej. Roz-
kład dostępny jest na stronie:

http://www.gluszyca.pl/
gluszycka-komunikacja-pu-
bliczna/3184

(MC)

Leszek Orpel i Roman Głód.
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Przez trzy dni Gmina Mie-
roszów żyła VI Festiwalem 
im. Włodka Szomańskiego 
Nie tylko gospel w Mieroszo-
wie.

Setki widzów podziwiały 
występy świdnicki mażoretek w 
Rynku, a w Mieroszowskim Cen-
trum Kultury popisy wokalne 
uczestników konkursu i gwiazd 
festiwalu, wśród których byli 
m.in. Olga Szomańska i Mateusz 
Damięcki. - Elżbieta Szomańska 
i Pani Olga Szomańska to Mie-
roszowianki z krwi i kości. Bar-

dzo dziękujemy za to, że Panie 
jesteście z nami, za ciepłe słowa 
wypowiadane o mieszkańcach 
naszej gminy, za fantastyczną 
promocję Mieroszowa. Wasz 
pomysł na Festiwal im. Włodka 
Szomańskiego Nie tylko gospel 
to wyjątkowa uczta muzyczna i 
wydarzenie kulturalne. Dzięku-
jemy Wam za organizację festi-
walu przez te wszystkie lata i z 
utęsknieniem czekamy na kolej-
ny – podkreśla Andrzej Lipiński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Agnieszka Litwin z Mie-
roszowa odebrała od burmi-
strza Andrzeja Lipińskiego 
podziękowania za obywatel-
ską postawę. – Dzięki Pani 
Agnieszce nie doszło do tra-
gedii, którą mogły spowo-
dować niewybuchy składo-
wane w jednym z mieszkań 

w Mieroszowie – podkreśla 
burmistrz Mieroszowa.

- Miarą Twojego człowie-
czeństwa jest wielkość Twojej 
troski o drugiego człowieka – 
powiedział ksiądz Mieczysław 
Maliński. I taką troską wykazała 
się mieszkanka Gminy Mie-
roszów Agnieszka Litwin, która 

Obywatelska postawa - nie wahając się ani chwili - po-
wiadomiła policję o groźnych 
niewybuchach, znalezionych 
w budynku poczty w Miero-
szowie. Natychmiast wszczęto 
odpowiednie kroki, aby zapo-
biec niebezpiecznej sytuacji. 
Serdecznie dziękujemy za 
piękną, społeczną postawę, 
gratulujemy odwagi i życzymy 
wszystkiego najlepszego – po-
wiedział w imieniu rady miej-
skiej i swoim burmistrz Andrzej 

Lipiński podczas spotkania z 
Agnieszką Litwin.

Przypomnijmy: policjanci 
z komisariatu w Boguszowie 
Gorcach zostali poinformowa-
ni, że przed jednym z bloków 
przy ul. Kopernika w Miero-
szowie kobieta usiłuje zakopać 
przedmiot przypominający 
granat.

- Na miejsce natychmiast 
skierowano najbliższy patrol, 
który potwierdził zgłoszenie. 

Kobieta oświadczyła, że w 
domu ma jeszcze więcej takich 
przedmiotów. W czasie prze-
szukania mieszkania zajmowa-
nego przez 45-latkę i jej 22-let-
niego syna policjanci ujawnili 2 
granaty, 2 pociski artyleryjskie, 
pocisk do granatnika, amunicję 
oraz broń. Cały arsenał, pocho-
dził prawdopodobnie z czasów 
II wojny światowej. W związku 
zagrożeniem podjęto decyzję 
o natychmiastowej ewakuacji 
osób na obszarze 300 metrów 
od miejsca zdarzenia. W sumie z 
sześciu budynków wielorodzin-
nych ewakuowano 70 osób. 
Do czasu przybycia saperów z 
jednostki wojskowej w Głogo-
wie zagrożony obszar został za-
bezpieczony przez policjantów 
oraz strażaków. Tego samego 
dnia matka i syn zostali przesłu-
chani i usłyszeli zarzuty. 22-la-
tek odpowie min. za posiadania 
bez zezwolenia broni i amunicji 
oraz „gromadzenia substancji 

lub przyrządów wybuchowych 
mogących sprowadzić nie-
bezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia wielu osób albo mie-
nia w wielkich rozmiarach”. Za 
popełnione przestępstwa grozi 
mu kara nawet 8 lat pozbawie-
nia wolności. Obecnie materiały 
sprawy analizuje prokurator, 
który zadecyduje o dalszym bie-
gu sprawy. Policja apeluje: jeśli 
znajdziemy niewybuchy lub 
niewypały, pod żadnym pozo-
rem nie wolno ich dotykać ani 
przenosić. Należy jak najszybciej 
powiadomić o takim znalezisku 
najbliższą jednostkę policji. Po-
rozmawiajmy na ten temat z 
naszymi dziećmi i uświadommy 
im zagrożenia związane ze zna-
lezieniem takich niebezpiecz-
nych przedmiotów – apeluje 
nadkom. Magdalena Korościk z 
Zespołu Komunikacji Społecz-
nej Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu.

(RED)

Agnieszka Litwin odebrała podziękowania z rąk burmistrza Andrzeja 
Lipińskiego.

Muzyczne święto
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(Polski Cukier Toruń), Michał 
Michalak (Anwil Włocławek), 
Mateusz Ponitka (Lokomotiw 
Kubań Krasnodar, Rosja), Prze-
mysław Zamojski (Stelmet 
Enea BC Zielona Góra); niscy 
skrzydłowi: Michał Sokołow-
ski (Stelmet Enea BC Zielo-
na Góra), Adam Waczyński 
(Unicaja Malaga, Hiszpania), 
Mathieu Wojciechowski (MKS 
Dąbrowa Górnicza), Jarosław 
Zyskowski (Anwil Włocławek), 
silni skrzydłowi: Aleksander 
Balcerowski (Herbalife Gran 
Canaria, Hiszpania), Aaron Cel 
(Polski Cukier Toruń), Tomasz 
Gielo (Iberostar Teneryfa, Hisz-
pania), Michał Nowakowski 
(Arged BMSlam Stal Ostrów 
Wielkopolski), Dariusz Wyka 
(Arka Gdynia) oraz środkowi: 
Adrian Bogucki (HydroTruck 
Radom), Adam Hrycaniuk 
(Arka Gdynia), Damian Kulig 
(Polski Cukier Toruń), Maciej 
Lampe (Al - Manama, Bahrajn), 
Dominik Olejniczak (Florida 
State, USA), Krzysztof Sulima 
(Polski Cukier Toruń).

Przygotowania do �nałów 
mistrzostw świata, w których 
reprezentacja Polski wystą-
pi po raz pierwszy od 1967 r. 
rozpoczną się 29.07 zgrupo-
waniem w Wałbrzychu, które 
potrwa do 7.08. W dniach 8.08 
- 12.08 Polacy wezmą udział w 
turnieju towarzyskim w Pradze 
(mecze z Jordanią, Tunezją, 
Czechami), a w dniach 15.08 - 
19.08 w turnieju towarzyskim 
w Hamburgu (mecze z Cze-
chami, Niemcami, Węgrami). 
Przed wylotem do Chin biało - 
czerwoni rozegrają 21.08: mecz 
towarzyski z Holandią (w hali 
Globus w Lublinie), a w dniach 
24.08 - 27.08: czeka ich turniej 
towarzyski w Chinach (mecze 
z Iranem, Nigerią, Czarnogó-
rą). Finały mistrzostw świata 
rozpoczną się 31.08 i będą 
rozgrywane w ośmiu chińskich 
miastach do 15 września 2019 
r. Polacy zagrają w Pekinie z 
Wenezuelą (31 sierpnia o godz. 
10.00), Chinami (2 września o 
godz. 14:00) oraz z Wybrzeżem 
Kości Słoniowej (4 września, 
godz. 10,00). Dwie najlepsze 
drużyny z każdej grupy awan-
sują do kolejnej fazy grupowej, 
a pozostałe zagrają o miejsca 
17-32.

(RED)

Balcer w kadrze, 
a kadra w Wałbrzychu

Aleksander Balcerowski, wychowanek Górnika Wałbrzych, został powołany do reprezentacji 
Polski, która od 29 lipca 2019 r. będzie w Wałbrzychu przygotowywała się do turnieju 

�nałowego mistrzostw świata koszykarzy.
Wśród powo-

łanych przez tre-
nera Mike Taylo-
ra do szerokiej 
kadry na koszy-
karski mundial w 
Chinach znaleźli 
się rozgrywają-
cy: Łukasz Kolen-
da (Tre� Sopot), 
Łukasz Koszarek 
(Stelmet Enea BC 
Zielona Góra), 
Kamil Łączyń-
ski (Anwil Wło-
cławek), Jakub 
Schenk (King 
Szczecin), A.J. Sl-
aughter (ASVEL 
Lyon Villeurban-
ne, Francja); rzu-
cający obrońcy: 
Karol Gruszecki 

Pierwszy trener i ośmiu dotychczasowych zawodników po-
żegnało się z pierwszoligowym zespołem koszykarzy Górnika 
Trans.eu Wałbrzych. Nowy trener Łukasz Grudniewski skom-
pletował już skład, w którym nie brak znanych nazwisk i za-
wodników w przeszłości związanych z Górnikiem.

- Zarząd Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010 serdecz-
nie dziękuje zawodnikom, którzy reprezentowali zespół Górnik 
Trans.eu Wałbrzych w sezonie2018/2019, a nie zobaczymy ich w 
biało niebieskich koszulkach w nadchodzącym sezonie: Piotro-
wi Niedźwiedzkiemu, Hubertowi Kruszczyńskiemu, Tomaszowi 
Krzywdzińskiemu, Krzysztofowi Spale, Jakubowi Der, Maciejowi 
Krzymińskiemu, Grzegorzowi Małeckiemu oraz Bartoszowi Kły-
żowi. Dziękujemy za walkę, włożoną pracę, wylane litry potu na 
treningach oraz podczas wszystkich spotkań ligowych. Życzymy 
powodzenia w kolejnych etapach karier i do zobaczenia na koszy-
karskich parkietach – napisali w oświadczeniu członkowie zarządu 
koszykarskiego Górnika.

Działacze ogłosili także kadrę Górnika na sezon 2019/2020, którą w rozgrywkach I ligi 
poprowadzi trener Łukasz Grudniewski:
1. Rafał Glapiński - rozgrywający, wychowanek klubu, 18.08.1982 (36 lat), 183 cm 
2. Kamil Zywert - rozgrywający, Sokół Łańcut, 24.02.1996 (23 lata), 185cm
3. Łukasz Makarczuk- rozgrywający, wychowanek klubu, 08.06.2000 (19 lat), 185 cm
4. Maciej Koperski - rzucający obrońca, AZS AGH Kraków, 26.03.1999 (20 lat), 190cm
5. Damian Durski - rzucający obrońca, wychowanek klubu, 28.12.1997 ( 21 lat), 182 cm
6. Krzysztof Jakóbczyk - rzucający obrońca, Śląsk Wrocław, 03.12.1986(32 lata), 183 cm
7. Damian Pieloch - niski skrzydłowy, wychowanek klubu, 16.02.1989 (30 lat), 195cm
8. Marcin Jeziorowski - niski skrzydłowy, wychowanek klubu, 14.01.1997 (22 lata), 
188 cm
9. Bartłmiej Ratajczak - silny skrzydłowy, wychowanek klubu, 06.06.1991 ( 28 lat), 
197 cm
10. Marcin Wróbel silny skrzydłowy, 25.12.1987 ( 31lat), 200 cm
11. Mateusz Podejko silny skrzydłowy, wychowanek klubu, 15.06.2000 (19 lat) 204cm
12. Damian Cechniak - center, Czarni Słupsk, 08.10.1993 (25 lat), 208 cm 
13. Junior - wychowanek klubu 2002 (17 lat ) 
14. Junior - wychowanek klubu 2001 ( 18 lat ) 

- W 14-osobowym zespole mamy 9 wychowanków klubu! 
Średnia wzrostu 191 cm, średnia wieku 24 lata! – podkreślają dzia-
łacze koszykarskiego Górnika.

(RED)

Rewolucja kadrowa 
u koszykarzy
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Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej opublikował termi-
narz grupy wschodniej pił-
karskiej IV ligi. Wśród drużyn 
jest Górnik Wałbrzych, co 
oznacza, że pierwszy zespół 
klubu spod Chełmca jeszcze 
nie został o�cjal-
nie wycofany z 
rozgrywek!

Jak już infor-
mowaliśmy, w 
czerwcu do dymi-
sji podał się cały 
d o t y c h c z a s o w y 
zarząd Klubu Pił-
karskiego Górnik 
Wałbrzych. Ludzie, 
którzy w ostatnich 
latach starali się 
uratować klub i 
zespół seniorów, 
złożyli rezygnacje, 
bo nie widzieli już 
możliwości dal-
szego �nansowa-
nia działalności za-
dłużonego klubu. 
Sukces wiosennej 
akcji „Razem dla 
Górnika” (około 
1000 osób wspar-
ło klub na łączna 
kwotę 84 tysięcy 
złotych) pozwolił 
pierwszej druży-
nie dokończyć 

Z reprezentacji 
do Wałbrzycha
Występującą w ekstralidze ko-
biet drużynę piłkarską AZS 
PWSZ Wałbrzych wzmocni w 
nadchodzącym sezonie Alicja 
Materek. Niespełna 18-letnia uta-
lentowana pomocniczka występo-
wała do tej pory w Górniku Łęczna, 
w którego barwach w poprzednim 
sezonie zagrała w 18 meczach zdo-
bywając 1 gola. Jest także aktualną 
reprezentantką Polski do lat 19. A 
nowy sezon ligowy wałbrzyszanki 
rozpoczną już 3 lub 4 sierpnia. Na 
własnym boisku AZS PWSZ Wał-
brzych będzie podejmował Medy-
ka Konin. Runda jesienna zakończy 
się 17 listopada.

(RED)

Jedlina najlepsza
Na bulodromie Piaskowa Góra 22 
triplety z czterech województw 
i trzech państw zagrały w XI Mi-
strzostwach Wałbrzycha – Me-
moriale Ryszarda Fiojłka w pe-
tanque. Najlepszy okazał się triplet: 
Jerzy Siara, Daniel Siara i Ryszard 
Kowalski (KSP Jedlina), który wy-
przedził ekipy z Bielska i Wrocławia. 
W najlepszej 8 turnieju znalazły się 
jeszcze triplety Dębów Wałbrzych 
(Kazimierz Jacak, Mirosław Kaczuga, 
Mirosław Kaszubowski), KSP Jedlina 
(Tadeusz Obuchowski, Bożena Obu-
chowska, Aurelia Libecka), Sudetów 
Boguszów (Piotr Wijas, Sergiusz 
Gądek, Arkadiusz Gardat) i Dębów 
Wałbrzych (Kazimierz Urbaniak, Ju-
styna Bartkowicz, Adam Jacak).

(RED)

Po latach przerwy, w Wał-
brzychu coraz głośniej o pe-
tanque. Od kilku lat coraz 
prężniej działa sekcja gry w 
bule przy Stowarzyszeniu 
Rekreacyjno-Sportowym 
Dęby Wałbrzych. Zawodnicy 
występują w rozgrywkach 
ogólnopolskich, zajmując 
coraz wyższe miejsca i zdo-
bywając medale.

W Żywcu odbył się turniej 
z cyklu Centrope Cup, w któ-
rym uczestniczą zawodnicy z 6 
państw i w każdym z nich od-
bywa się jeden turniej. Oprócz 
Polski, biorą w nim udział 
reprezentanci Czech, Słowa-
cji, Słoweni, Austrii i Węgier. 
Drużyna Dębów, w składzie: 
Kazimierz Jacak, Kazimierz 
Urbaniak i Adam Jacak zajęła w 

polskiej edycji turnieju 2 miej-
sce.

Swoją bardzo wysoką 
dyspozycję Kazimierz Jacak 
potwierdził podczas Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski 
singlistów, które odbyły się w 
Kaliskach. W zawodach tych 
reprezentujący Dęby Wał-
brzych 73-letni Kazimierz Ja-
cak zdobył wicemistrzostwo 
kraju pokonując 120 innych 
graczy. Kazimierz Jacak jest 
członkiem kadry Polski wete-
ranów. Mistrzostwa Polski We-
teranów odbędą się 3 sierpnia, 
a miesiąc później jest szansa, 
że będzie reprezentował nasz 
kraj na mistrzostwach Europy, 
które w tym roku odbędą się z 
Bułgarii.

(RED)

Górnik zostanie w IV lidze?
rozgrywki IV ligi, ale nie roz-
wiązał wszystkich problemów 
�nansowych, a zwłaszcza za-
dłużenia. A zmniejszenie dota-
cji przez Gminę Wałbrzych o 80 
tysięcy złotych i wszechobec-
ny hejt przelały czarę goryczy. 

Marcin Korba, który został 
ustanowiony prokurentem, 
nie ukrywa, że klubowi grozi 
nie tylko wycofanie seniorów z 
rozgrywek IV ligi, ale całkowita 
likwidacja. A kibice biało – nie-
bieskich zapowiedzieli na 11 

lipca manifestację 
przed wałbrzyskim 
ratuszem (gdzie 
będą toczyły się 
obrady Rady Miej-
skiej Wałbrzycha) w 
obronie klubu…

Jeśli zdarzy się 
cud i wałbrzyszanie 
przystąpią jednak 
do rozgrywek IV 
ligi, to zmagania 
rozpoczną 15 sierp-
nia wyjazdowym 
meczem w Bardzie 
z Unią, a pierwsze 
spotkanie przed 
własną publiczno-
ścią rozegrają 17 
lub 18 sierpnia z 
Sokołem Wielka 
Lipa. Rundę jesien-
ną czwartoligowcy 
zakończą 17 listo-
pada, a wiosenną 
rozpoczną 14 mar-
ca 2020 roku. Czy 
wśród nich będzie 
Górnik Wałbrzych?

(RED)

Mocne Dęby
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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

- 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

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

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 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

(3) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel: 796 535 222

(8) Hydraulik – instalacje co, wod-
-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 754 379

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

(2) Hydraulika, instalacje co, ka-
nalizacja, 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. 607-
218-533

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Do wynajęcia pokoik. Tel. 795 
602 683

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

PRACA

Szukamy pracowników (też os. nie-
pełnosprawne) do siedzącej pracy, 
bez nocy. Wałbrzych 606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

INNE

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

SPRZEDAM

(3) Sprzedam 1 ha ziemi przy 
obwodnicy Wałbrzycha. Tel. 795 
602 683

KUPIĘ

(22) 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

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 77Tel. 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
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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 –OKOLICE WAŁBRZYCHA, 

dom wolno stojący, 130m2, do re-

montu, duża piękna działka Cena: 

132 000 zł (nr: 2566) - (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

BON –WAŁBRZYCH dzielnica Stary 

Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,   

4 pokoje,

 2 kuchnie,duża piękna działka 

Cena: 360 000 zł (nr: 2569) - (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

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-3915 Podzamcze, ul. Fortecz-
na, 3 pokoje, 56m2, po remoncie, 
cena 189 tys. Tel. 883 334 486

MS-3886 Podzamcze, ul. Hetmań-
ska, 36m2, mieszkanie po kapital-
nym remoncie, cena 156 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3847 Podzamcze, 4 pokoje, 
66m2, 2 piętro w 4, cena 214 tys. 
Tel. 883 334 481

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

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

Tel. 883 334 481

MS-3914 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
29m2, do wprowadzenia, cena 119 
tys. Tel. 883 334 486

MS-3913 Biały Kamień, ul. Ludo-
wa – mieszkanie z ogródkiem i 
garażem,  po remoncie, 3 pokoje, 
50m2, cena 170 tys. tel. 883 334 
486

MS-3897 Biały Kamień, 2 pokoje, 
96m2, cena 147 tys. Tel. 883 334 
481

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

MS-3835 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
54m2, po remoncie, ogrzewanie 
gazowe, cena 149 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3804 Stary Zdrój, ul. Marconie-
go, 3 pokoje, 63 m2, do odświeże-
nia, cena 119 tys. Tel. 606 976 630

MS-3899 Śródmieście – Rynek, 2 
pokoje, 60m2, cena 125 tys. Tel. 
883 334 481

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

DS-3628 Dom Piaskowa Góra, 180 
m2, działka 300m2, cena 485 tys. 
Tel. 883 334 486

DS-3922 Dom Poniatów, 112m2, 
działka 300m2, do kapitalnego re-
montu, cena 249  Tel. 606 976 630

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.95 
m2,  4 pokoje, ogrzewanie gazo-
we, kuchnia z pełnym wyposaże-
niem, 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: 
2500 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 
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, 
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