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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

PROMOCYJNE CENY

 operator wózka widłowego

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

25 lat doświadczenia I www.tech-dom.com.pl

Premie do 150 EUR

PROMOCJA
na drzwi i okna
Drzwi antywłamaniowe
w DOBRYCH cenach

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

UWAGA!

KOLEJNE WYDANIE
TYGODNIKA DB2010
22 SIERPNIA

NAJLEPSZE
OKNA
Trzecia szyba
i montaż GRATIS !

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

REKLAMA

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport

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

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

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
REKLAMA

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ
Nauka oparta na programie „Dar zabawy”

przedszkola@onet.pl

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 matematyczno – przyrodnicze:

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA I

Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

KONICZYNKA

Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

JEDYNECZKA

Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

BAJKA

Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl
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Jad
Andrzej
Basiński

W poprzednich felietonach
kilkakrotnie dość obszernie
nawiązywałem do bieżących
problemów Kościoła Katolickiego w Polsce. Tematyka nie
była dla mnie łatwa, gdyż - jak
już wspominałem - zostałem
wychowany w jego tradycjach,
ale od dłuższego czasu były
one brutalnie i boleśnie konfrontowane z kościelnymi zawirowaniami, a w końcu patologiami, które wyprowadziły z
tej wspólnoty na całym świecie
miliony wiernych. W naszym
kraju proces ten już się rozpoczął. Miałem w planie zajęcie
się inną tematyką, ale – niestety - nie mogę przejść obojętnie
obok słów krakowskiego metropolity, ks. abp Marka Jędraszewskiego. Wstrząsających.
Podczas kazania w rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego, powiedział o tęczowej
zarazie, dążącej do opanowania naszych dusz, serc i umysłów, a która zastąpiła zarazę
czerwoną. Nie wierzyłem wła-

snym uszom, że tak podłe i
plugawe, po prostu straszne
słowa wypowiedział jeden z
najważniejszych hierarchów,
od którego w jego środowisku
wymagane jest spełnianie najwyższych moralnych standardów. Mianem zarazy określił
ludzi, swoich współplemieńców. Od ołtarza popłynął jad.
Przesłanie nienawiści. Gdzie
się podział fundament wiary, jej opoka – miłosierdzie,
miłość bliźniego – czego wymaga się od tzw. maluczkich?
Nie ma ich, a podejrzewam, że
nigdy u tego człowieka te wymagania nawet nie zakiełkowały. Minął się z powołaniem
o lata świetlne. Jako zarazę
naziści określali Żydów przed
Holokaustem. To po prostu
niewiarygodne. Jędraszewski
sponiewierał stolicę metropolii, z której powędrował do
Watykanu ks. kard. Karol Wojtyła. I otrzymał za swoje słowa
oklaski od podobnych sobie
rzekomych wyznawców Najwyższego, ubogich w uczucia,
którymi odznaczają się ludzie
mądrzy i przyzwoici. Tych
Krakusów poparli inni Polacy.
Hańba... Należy przypomnieć,
że kiedyś hierarcha odmówił
pomocy klerykom molestowanym przez poznańskiego
arcybiskupa Juliusza Paetza
oraz wyrażał na konferencji
prasowej empatię dla księży
pedofilów…

Ludzi spod tęczowej flagi nie trzeba kochać, chociaż
chrześcijaństwo nawołuje do
miłowania nieprzyjaciół. Ale
dla arcybiskupa to zbyt wysoko zawieszona poprzeczka.
Wystarczy ich szanować i traktować tak, jak zaleca Konstytucja RP. Na równi z innymi
obywatelami. Tymczasem krakowski „książę kościoła” szczuje na nich diabelski pomiot,
który ich bił, kopał i opluwał w
Białymstoku. Będzie odpowiedzialny za skutki ewentualnych
następnych napaści. A one
będą, bo katolicki dostojnik
wręcz do nich zachęca...
Znana filozof i etyk stwierdziła, że tę wypowiedź można
ocenić wyłącznie w kategoriach choroby psychicznej albo
demencji. Sądzę, że były to słowa człowieka, który na zimno
panuje nad swoim umysłem i
tym bardziej go one pogrążają.
Zaraza brunatna, czerwona,
tęczowa... Do zbrodni faszystów i komunistów dołączył
osoby LGTB. Mówił o nich
przedstawiciel władzy, tak –
władzy nad milionami. Czarnej.
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.

Rekordowa rejestracja
dawców szpiku
- Już wiemy, że zarejestrowaliśmy 1085 dawców szpiku. Dziękuję!
Bez Waszej pomocy nie udałoby się - mówi Renata Wierzbicka, prezes
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu,
współorganizatorka akcji „Wielki festiwal dla Hortensji i innych chorych”.
Akcja rejestracji dawców
szpiku dla Hortensji Bystrzyckiej i innych chorych prowadzona była wraz z Fundacją
DKMS w kilku punktach Wałbrzycha i Świebodzicach.
- Dziękuję wszystkim, którzy
włączyli się w naszą akcję i tym,
którzy włącza się następnym
razem. Dziękuję wszystkim,
którzy zarejestrowali się jako
potencjalni dawcy - jesteście
wielcy! Jeszcze raz dziękuję za
pomoc wszystkim wolontariuszom oraz osobom i instytucjom, które nam pomogły.
Bez Was nie udałoby się! Zarejestrowało się 1085 potencjalnych dawców szpiku! – podkreśla Renata Wierzbicka.
4 sierpnia również w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbyła się akcja
rejestracji dawców szpiku

kostnego dla wałbrzyszanki
Hortensji Bystrzyckiej oraz pozostałych osób chorych na białaczkę.
- Hortensja Bystrzycka jest
młodą mamą czteroletniej córeczki, która podczas badań
dowiedziała się o swym stanie
zdrowia. W momencie, kiedy
informacja o chorobie Pani
Hortensji dotarła do Świebodzic, z szybką pomocą ruszył
Miejski Dom Kultury, który
postanowił
zorganizować
akcję. Już od godzin przedpołudniowych do MDK przybyły chętne osoby do zarejestrowania się w bazie dawcy
szpiku kostnego i tak systematycznie do godziny 16:00
trwała rejestracja. W ciągu
sześciu godzin zarejestrowały
się 24 osoby. W międzyczasie
w różnych rejonach miasta

chodzili wolontariusze, którzy zachęcali mieszkańców
do włączenia się w akcję. W
zbiórce uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic Jan Klepiec,
radny Rady Miejskiej Świebodzic Adam Tobiasz, dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Katarzyna Woźniak, Mariusz
Pochroń z Forum Wspierania
Inicjatyw Lokalnych oraz wolontariusze. Kierujemy serdecznie słowa podziękowania
do mieszkańców Świebodzic,
którzy okazali wielkie serca,
tym samym zwiększając szanse na wyzdrowienie Pani Hortensji oraz pozostałych osób
chorych na białaczkę. Państwa pomoc jest bezcenna
– podkreślają organizatorzy
akcji w Świebodzicach.
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Jak przygotować się
do rozmowy kwaliﬁkacyjnej?
Przygotowując się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej
pamiętaj, że może to być jedyna okazja
do zaprezentowania siebie. Pamiętaj też, że rozmowa
to sztuka, której możemy się nauczyć, doskonalić
i ulepszać. Rozmowa kwaliﬁkacyjna to rodzaj rozmowy,
na efektach których szczególnie nam zależy,
co powinno być motywacją do tego, by się
do niej właściwie przygotować.

Doradcy zawodowi
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
zapraszają
do współpracy oraz pomocy w przygotowaniu
się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
ul. Ogrodowa 5B
Pokój nr 23, stanowiska: 10,11,12

(RED)
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

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

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

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

16 sierpnia - WAŁBRZYCH, 17 sierpnia - BOLESŁAWIEC,
18 sierpnia - WROCŁAW, 19 sierpnia - LUBIN i GŁOGÓW

tel. 693-788-894, 784-609-208
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Będzie referendum o odwołanie burmistrza Boguszowa-Gorc?
Radni zrzeszeni w Klubie
Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc” złożyli wniosek
o zwołanie sesji zwyczajnej
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Najważniejszym punktem obrad ma
być podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w
sprawie odwołania burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka
C., który od 19 grudnia jest
w areszcie. Ale nie wiadomo
kiedy sesja się odbędzie.
W swoim wniosku, złożonym 31 lipca 2019 r., opozycyjni
radni z klubu „Razem dla Boguszowa-Gorc” zaproponowali, by
sesja odbyła się 7 sierpnia 2019
r. Dołączyli do niego projekt
uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwołania Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc wraz z uzasadnieniem oraz opinią prawną.

- 20 listopada 2018 r. Pan
Jacek C. złożył uroczyste ślubowanie i tym samym zobowiązał
się przed Radą Miejską w Boguszowie-Gorcach oraz społecznością Gminy Boguszów-Gorce, że jako burmistrz dochowa
wierności prawu a powierzony
urząd będzie sprawował tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Boguszowa-Gorc. Od tamtej chwili
minęło już 8 miesięcy, z czego
7 miesięcy Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc spędził w areszcie. Niespełna miesiąc po objęciu stanowiska sytuacja prawna
Pana Jacka C. diametralnie się
zmieniła. Stał się osobą, na której ciążą poważne zarzuty karne, co z kolei przełożyło się na
wykreowanie bardzo negatywnego wizerunku o Gminie Boguszów – Gorce. Prokuratura
Okręgowa zarzuciła Panu Jackowi C. popełnienie następu-

jących przestępstw: przyjęcia
korzyści majątkowej w wysokości 70 000 złotych; płatnej
protekcji czyli pośredniczenia w
załatwieniu sprawy w zamian za
obietnicę otrzymania korzyści
majątkowej dzięki wpływom w
instytucji państwowej; niegospodarności i wyrządzenia Gminie Boguszów – Gorce szkody w
wielkich rozmiarach w kwocie
ponad 4 milionów złotych. (…)
Nie do nas należy rozstrzyganie,
czy postawione Panu Jackowi
C. zarzuty są słuszne, czy nie.
Celem referendum nie jest osądzanie, czy burmistrz jest winny
wskazywanych czynów, gdyż
to zadanie wymiaru sprawiedliwości. Istotne w tej kwestii jest
natomiast to, że taka sytuacja
nigdy nie miała miejsca w naszej wspólnocie samorządowej
i z każdym kolejnym dniem
naraża społeczność naszego
miasta na duże i wciąż rosnące

straty wizerunkowe i finansowe. W związku z tą szczególną
sytuacją Rada Miejska w dniu 26
czerwca 2019 r. podjęła uchwałę - apel skierowany do Burmistrza Miasta Jacka C. o złożenie
rezygnacji z zajmowanego stanowiska. (…) Jednak do dnia
dzisiejszego Pan Jacek C. nie
odniósł się do podjętego apelu,
co w ocenie radnych świadczy
o braku dobrej woli. Z uwagi na
dużą presję społeczną, w tym
oczekiwanie na doprowadzenie
do klarownej sytuacji w naszym
mieście i samorządzie zasadnym jest oddanie władzy mieszkańcom, aby wypowiedzieli
się w referendum podejmując
decyzję co do przyszłości naszego wspólnego dobra, jakim jest
Miasto Boguszów-Gorce – czytamy w uzasadnieniu wniosku.
Wnioskodawcy chcą, by treść
pytania w referendum brzmiała:
„Czy jesteś za odwołaniem Pana

Jacka C. z funkcji Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc”. Pod pytaniem mają być umieszczone
dwa warianty odpowiedzi: „TAK”
oraz „NIE”. Projekt uchwały o referendum zakłada, że termin
przeprowadzenia referendum,
wzór i treść karty do głosowania
oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem
referendum określi Komisarz
Wyborczy w Wałbrzychu, w postanowieniu o przeprowadzeniu
referendum.
Przewodniczący Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc w proponowanym terminie sesji jednak
nie zwołał. - W przypadku podejmowania przez radę uchwały o
przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania Burmistrza
Miasta Boguszów-Gorce, nie
ma zastosowania art. 20 ustęp
3 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym, z uwagi
na regulację szczególną. Zgod-

nie z artykułem 28b cytowanej
wyżej ustawy, a w szczególności
ust. 3, rada gminy może podjąć
uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta na sesji zwołanej nie
wcześniej niż po upływie 14 dni
od złożenia wniosku. Z uwagi
na powyższe nie jest możliwe
zwołanie sesji w wyznaczonym
przez Państwa terminie. Poza
tym, zgodnie z art. 28 b ust. 2
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożony przez
Państwa wniosek o podjęcie
uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta Boguszów –
Gorce, zostanie zaopiniowany
na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, tj. 12 sierpnia
2019 r. – napisał przewodniczący
Stanisław Urbaniak w odpowiedzi na wniosek radnych z klubu
„Razem dla Boguszowa-Gorc”.
Robert Radczak
REKLAMA
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Międzynarodowy Dzień Ograniczania
Skutków Katastrof
Janusz
Bartkiewicz

No i kamień spadł mi z serca na wieść, że przedstawiciele
trzech najważniejszych ugrupowań lewicowych wreszcie
się dogadali i do wyborów
pójdą razem. Ale najważniejsze, że pójdą jako Komitet
Wyborczy Lewica, oparty na
strukturach SLD, a nie jako
koalicja trzech samodzielnych
bytów politycznych. Widać, że
doświadczenie i trauma poprzednich wyborów – w których partia Wiosna ze względów oczywistych nie brała
udziału - odcisnęła swój trwały
ślad i pragmatyzm polityków
lewicy wziął jednak górę. Każdy, kto chociażby w minimalnym stopniu interesuje się
politycznymi sprawami dziejącymi się w Polsce pamięta
chyba, że w 2015 roku koalicja
Zjednoczona Lewica (SLD Twój Ruch Palikota) do Sejmu
nie weszła, ponieważ zabra-

kło jej 60 tysięcy głosów, aby
przekroczyć 8% próg wyborczy. Przypomnę więc, że znalazła ona uznanie w oczach 1
147 102 głosujących Polaków,
co w rezultacie dało jej 7,55%
poparcia.
Wynik ten spowodował, że
polska lewica pozostała poza
Sejmem, dzięki czemu prezes
PiS Jarosław Kaczyński (przypomnę, że szeregowy poseł)
mógł: stworzyć samodzielny rząd (wcześniej wystawił
swojego podwładnego na
prezydenta RP), doprowadzić do faktycznej likwidacji
Trybunału Konstytucyjnego,
politycznie zapanować nad
prokuraturą, zdezorganizować działalność Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w całym kraju, stworzyć
niekonstytucyjną
Krajową
Radę Sądowniczą i podległy
ministrowi Ziobro Sąd Dyscyplinarny, będący w istocie
knutem dla całej rzeszy uczciwych sędziów, unieważniać
prawomocne wyroki sądowe, zdewastować całkowicie
system oświaty, uruchomić
całe zastępy niedouczonych
„Misiewiczów” w radach

nadzorczych spółek Skarbu
Państwa, kłamstwo uczynić
cnotą, a bandytów bohaterami. Ale przede wszystkim
zmarginalizować znaczenie
Polski na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w ramach
Unii Europejskiej. No i zwasalizować nasz kraj wobec
Stanów Zjednoczonych, dla
których za pieniądze polskich
podatników budujemy bazę
wojskową, z czego cieszy się,
najwyraźniej zdumiony takim obrotem rzeczy, Donald
Trump, dając temu publiczny wyraz. Wszystko to stało
się możliwe tylko dlatego, że
Lewica nie weszła do Sejmu i
w efekcie liczenia mandatów
metodą D'Hondta, PiS (a tak
naprawdę koalicja PiS Jarosława Kaczyńskiego, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i
Polski Razem Jarosława Gowina) uzyskując jedynie 18,70 %
głosów wszystkich uprawnionych do głosowania Polaków
(a 37,58% głosów biorących
udział w głosowaniu), zdobyło
w Sejmie samodzielną większość. No i prezes Jarosław
stworzył rząd, co się Polsce
niezbyt dobrze przysłużyło.
REKLAMA

REKLAMA

Mając zatem to wszystko
w głowach, przedstawiciele
najważniejszych lewicowych
ugrupowań postanowili tym
razem powalczyć razem, aby
postawić skuteczną tamę realnej możliwości ponownych
rządów Jarosława Kaczyńskiego i naprawienia tego wszystkiego, co prezes Jarosław
zdążył w Polsce zniszczyć lub
chociażby tylko zepsuć. I będzie to całkiem możliwe, o
ile temu ponownie na przeszkodzie nie stanie Platforma Obywatelska pod wodzą
chorego na antylewicowość
Grzegorza Schetyny, który
tak naprawdę pogodził się
już z kolejnym zwycięstwem
prezesa. Niebezpieczeństwo
polega na tym, że G. Schetyna
nie odpowie na apel lewicy i
nie powstrzyma się od – nawet nie skrywanej – podjazdowej wojenki z byłym swym
koalicjantem, czyli SLD i jego
obecnymi sojusznikami. A
widać wyraźnie, że żadnej
ochoty na taki „nieformalny
sojusz” nie ma (np. wspólna
lista do Senatu), co między
innymi polega na osłabianiu
szeregów lewicy poprzez polityczne korumpowania jej
byłych, znanych publicznie
działaczy i aktywistów, a także
złośliwe krytykowanie wszelkich politycznych akcji lewicy, czego dobitnym wyrazem
była niedawna manifestacja
w Białymstoku, gdzie lewica
pokazała, że nie ma jej zgody
na działalność w istocie faszystowskich bojówek z tego (i
nie tylko) miasta. Odżegnywanie się od tej akcji pokazało, że tak naprawdę Grzegorz
Schetyna (i jego kompanioni),
z polską lewicą nie chce mieć
nic wspólnego, ponieważ od
zawsze był do niej wrogo nastawiony, czego zresztą nigdy
nie ukrywał. Tworząc wielką
Koalicję Europejską liczył na
zwycięstwo, które następnie
pozwoli mu na znaczną, a
nawet całkowitą marginalizację SLD (widać pamiętał o
niegdysiejszych pisowskich
„przystawkach”),
poprzez
przyjęcie roli „wodza” całej
antypisowskiej opozycji. I
gdyby nie zwykłe polityczne
lenistwo Platformy, zamiar
ten mógł się udać. Nie udało
się, aczkolwiek suma głosów
oddanych na inne niż PiS
ugrupowania znów pokazała,
że większościowe poparcie
dla PiS jest zgoła iluzoryczne.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego ta antypisowska koalicja przegrała, ale
tak naprawdę nie można tego
powiedzieć o SLD, który dzięki
temu utrzymał w PE swą pozy-

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

Po pożyczkę przyjdź do Fines

cje, wprowadzając ponownie
pięciu swoich przedstawicieli.
Nota bene obecna zjednoczona lewica będzie miała ich
ośmiu, licząc trzech z partii
Wiosna. Przedstawiciele SLD
zostali wybrani nie dlatego,
że prowadzili jakąś specjalnie
aktywną agitację, ale dlatego, że cieszą się wśród Polaków znacznym poważaniem i
uznaniem, a na uzyskane poparcie dobrze sobie zasłużyli.
I prawdopodobnie to właśnie
najbardziej Schetynę rozeźliło
i szukał tylko okazji, aby się
SLD pozbyć. I doczekał się, bo
na rękę poszło mu PSL, które
postanowiło (co wydaje mi się
bardzo ryzykowne) powalczyć
z PiS na wsi, aby swój dawny
elektorat, kupiony przez pisowskie srebrniki, odzyskać.
Wszystko na to wskazuje, że
Grzegorz Schetyna nie pójdzie z lewicą antypisowskim
wspólnym kursem, ponieważ
on celuje w inne miejsce i dominującą polityczną pozycję
chce odzyskać inaczej. Najwyraźniej jego zamiarem – wynikającym z pogodzenia się
z przyszłą porażką, jaką sobie
widać założył - jest takie zmarginalizowanie Lewicy, aby
ponownie nie weszła do parlamentu, przy jednoczesnym
uzyskaniu takiego poparcie
dla PO, które uniemożliwiłoby
uzyskanie PiS większości konstytucyjnej. Prawdopodobnie
w PO uznali, iż w kolejnej kadencji rząd prezesa Jarosława
nie będzie mógł dalej rozdawać obywatelom pieniędzy
z budżetu (a więc pieniędzy
tychże obywateli), ponieważ
budżet ten ma swoje dno.
Przyjdzie więc czas na zaciśniecie – i to ostre – pasa, co
się obywatelom nie spodoba
i prezes Jarosław będzie się
kolejny raz (jak już to swego czasu uczynił) salwował

ucieczką, ogłaszając dymisję
swego rządu. Jest to bardzo ryzykowna gra, bo jeżeli
Schetynie uda się ponownie
wypchnąć lwicę poza Sejm, to
prezes Jarosław może uzyskać
taką większość, że wzorem
prezydenta Orbana i Erdogana wprowadzi swoją konstytucję, która zagwarantuje mu
rządy tego samego rodzaju,
co w stalinowskich czasach w
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Dlatego Polacy nie powinni dać
się dalej ogłupiać nie tylko
propagandzie PiS, lecz także
tej ze strony PO i pójść wreszcie po rozum do głowy, aby
uprzytomnić sobie, że bez
lewicy w parlamencie Polsce
grożą rządy autokratyczne,
jeżeli nawet nie dyktatorskie.
A jeżeli dzięki Schetynie prezes Jarosław wprowadzi nową
konstytucję, to na pewno nie
będę organizował zbiórek na
paczki dla siedzących w „obozie reedukacyjnym” działaczy
Platformy, bo w miejscach
takich dzięki niemu znajdą się
wszyscy, którzy kiedykolwiek
prezesowi politycznie podpadli. Idźcie więc drodzy rodacy
po rozum do głowy, bo na myślenie nigdy nie jest za późno.
http://janusz-bartkiewicz.eu

PS.
13 października to - nomen omen - Międzynarodowy
Dzień Ograniczania Skutków
Katastrof ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ.
***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Uczcili pamięć bohaterów

Uczą poruszania się w sieci

Mieszkańcy Gminy Mieroszów oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia 2019 r., dokładnie 75 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego, w
całym kraju usłyszeć można
było dźwięk syren. W Wałbrzychu, Głuszycy i Mieroszowie odbyły się także rocznicowe uroczystości.
Miejskie obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Wałbrzychu
rozpoczęły się uroczystością
przed Pomnikiem Niepodległości, potem zostały złożone
kwiaty na placu Powstańców
Warszawy, a zakończyła je projekcja filmu „Powstanie Warszawskie”.
W Głuszycy o godz. 17.00
przed Pomnikiem Solidarności zebrali się przedstawiciele

głuszyckiego samorządu – burmistrz Roman Głód, sekretarz
gminy Wiesława Moździerz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Głuszycy Grzegorz Milczarek,
radni, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz mieszkańcy
naszego miasta. Minutą ciszy
uczczono pamięć poległych
powstańców.
– Podczas II wojny światowej Hitler chciał zniszczyć
polską kulturę, zaczął od
kościołów i szkół wyższych.
Swoim bohaterskim zrywem
Warszawa wyraziła sprzeciw
tym działaniom. Walczyła
osamotniona przez 63 dni.
W powstaniu zginęło ponad
150 tys. osób, głównie bardzo
młodych ludzi – mówił pod-

czas uroczystości burmistrz
Roman Głód.
1 sierpnia również w Rynku
w Mieroszowie odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę „W”, czyli
punktualnie o 17.00 zabrzmiały syreny alarmowe. W hołdzie
ofiarom Powstania Warszawskiego kwiaty pod pomnikiem
złożyli mieszkańcy, harcerze i
strażacy z Gminy Mieroszów
oraz burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Mieroszowskiego Centrum Kultury, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie
oraz PSP Sokołowsko.
(RED)

Zakończyło się pierwsze
bezpłatne szkolenie z modułu „Kultura w sieci” realizowane w ramach projektu pn.
„E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice”, dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
W trzydniowym szkoleniu
uczestniczyło 12 osób, które
mogły pogłębiać swoją wiedzę
z wyszukiwania informacji na
stronach internetowych instytucji kultury, korzystania z wirtualnych galerii muzealnych,
dzielenia się własnymi tekstami, zdjęciami w sieci czy nauki
korzystania z e-booków.
- Kolejne bezpłatne szkolenie planujemy zorganizować w
dniach 24-25 sierpnia 2019 r. w
godzinach od 10.00 do 16.00
moduł „Mój biznes”. W ramach
szkolenia zostaną omówione
następujące tematy: wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych; znajomość
praw konsumenta jak również:
programy ochrony kupujących,
ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne; wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta; bezpieczne
zarządzanie prywatnością w
sieci. Bezpieczne korzystanie z
serwisów społecznościowych;

uzyskiwanie pomocy online
(czat, email, wideorozmowa)
przy korzystaniu z usług firm
turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów; zakupy i sprzedaż przez internet
(portale aukcyjne); zarządzanie
kontem bankowym, płatności
elektroniczne i bezgotówkowe
oraz bezpieczne korzystanie z
nich; organizacja/ rezerwacja
podróży; prawa i obowiązki
wynikające z regulaminów serwisów internetowych, konsekwencje finansowe; klauzule
niedozwolone – regulaminy,
status prawny właścicieli serwisów internetowych; korzystanie z aplikacji zapewniających
bezpieczeństwo w sieci; rodzaje
licencji, na których mogą być
udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami
/ źródłami; założenie konta
w ePUAP i profilu zaufanego
oraz wykorzystanie profilu
zaufanego; korzystanie z do-

wolnych usług e-administracji;
deklaracje podatkowe online. Zapraszamy mieszkańców
Świebodzic do wzięcia udziału
w bezpłatnym szkoleniu. Przypominamy, że liczba miejsc jest
ograniczona i w grupie może
uczestniczyć tylko 12 osób,
dlatego decyduje kolejność
zgłoszeń. Jedynym warunkiem
wzięcia udziału w bezpłatnym
szkoleniu jest wiek powyżej 25
lat oraz zamieszkiwanie na terenie Świebodzic. Zgłoszenia
można dokonać za pomocą
wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: joanna.szynalska@swiebodzice.
pl ilona.rubis@swiebodzice.pl
lub telefonicznie 74/ 645 63 09.
Link do zapisów on-line: http://
www.bip.swiebodzice.pl/e-aktywni-zapisy/457 oraz https://
fwzr.pl/rezerwacje/ - wyjaśniają
organizatorzy szkoleń w Świebodzicach.
(WP)
REKLAMA

Bądź widoczny w Internecie
Strona internetowa jest dziś
nie tylko wizytówką firmy lub
instytucji, ale przede wszystkim jej oknem na świat. Nie
wiesz co zrobić, by przyciągała jak najwięcej odbiorców? To
zadanie dla specjalistów z firmy G-Art, którzy zadbają o to,
by Twoja strona działała bez
problemów i była dobrze widoczna w sieci.
Postęp technologiczny sprawia, że coś, co kilka lat temu
wydawało się bardzo nowoczesne, dziś jest już przestarzałe. Najlepszym przykładem
są strony internetowe. Zwłaszcza te, które zostały zaprojektowane kilka lat temu, w
okresie poprzedzającym mobilną rewolucję w komunikacji
elektronicznej. Wtedy, zanim
upowszechniły się smartfony z
nieograniczonym dostępem do
Internetu, strony www projektowane były pod kątem ekranów komputerowych, bowiem
odsetek osób korzystających
z nich na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) był
niewielki. A dziś?

G-Art: - W większości przypadków tak zwany ruch na
stronie internetowej za pośrednictwem urządzeń mobilnych stanowi dziś ponad
60 procent wszystkich odwiedzin na stronie www. Dlatego warto zadbać o responsywność strony internetowej,
by wszystkie treści na naszej
stronie internetowej dobrze
wyświetlały się na wszystkich
urządzeniach: tych mobilnych i tych stacjonarnych.
Czym jest responsywność strony internetowej jest i dlaczego
jest tak ważna?
G-Art: - Responsive Web Design (RWD) to technika projektowania witryn internetowych, dzięki której strona - a
dokładniej jej wygląd - dopasowuje się do urządzenia,
na którym jest odtwarzana.
Upraszczając: pojęcie responsywności oznacza, że
układ strony powinien być
tak szeroki, jak szerokie jest
urządzenie
odtwarzające
daną stronę, aby użytkownik
nie musiał przewijać strony

w wielu kierunkach jednocześnie, dzięki czemu będzie
bardziej przyjazna dla odbiorcy. Strony mobilne pozwalają zaoszczędzić czas i
pieniądze, przeglądanie treści na stronie jest wygodne,
można dokonać zakupów
np. jadąc pociągiem oraz
skontaktować się z firmą poprzez jedno kliknięcie wybierające numer telefonu.
Jaki ma to wpływ na stronę?
G-Art: - Strony, które nie
mają dostosowanego formatu, bardzo dużo tracą na
rynku pozycji w wyszukiwarkach, w tym najpopularniejszej - Google.
Jak to działa?
G-Art: - Google analizuje
stronę podczas dodawania
do wyników wyszukiwania,
również pod kątem dopasowania RWD i ustawia ją w
wynikach na podstawie tej
analizy. Oznacza to, że strona która ma nieodpowiedni
format będzie traciła pozycję ze względu na to, że jest

nieczytelna dla 60-70 procent odbiorców.
Jak temu zaradzić?
G-Art: - Zapraszamy na naszą stronę internetową ht-

tps://g-art.com.pl/.
Tam
znajdą Państwo informacje
o naszej ofercie, przykładowe realizacje oraz formularz
kontaktowy.

•
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Odbudowa przyspiesza

Kontrabasy
w Szczawnie
W najbliższy weekend startuje
III Międzynarodowa Akademia
Kontrabasowa w Szczawnie-Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, pełne koncertów i wydarzeń
plenerowych, z udziałem znakomitych wykładowców i wykonawców, należących do międzynarodowego grona wybornych
specjalistów w tematyce gry na
kontrabasie i gitarze basowej na
wszystkich etapach edukacji, od
początkowej poprzez zaawansowaną do wirtuozerii włącznie.
Od 12 do 17 sierpnia Szczawno-Zdrój będzie rozbrzmiewało
kontrabasem! Finałem III Letniej
Akademii Kontrabasowej, pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Szczawna Zdroju Marka Fedoruka oraz Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, będzie
plenerowy koncert 50-osobowej
Orkiestry Kontrabasowej w Parku
Zdrojowym, zaplanowany na 17
sierpnia (sobota) o godz. 16.00
oraz koncert zespołu „The Cuban Latin Jazz”, który odbędzie
się w Teatrze Zdrojowym o godz.
19.00. Projekt został dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego oraz budżetu
Uzdrowiskowej Gminy Szczawno
Zdrój.
(ABP)

Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. przystępuje do kolejnego etapu
odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju.
Prezes spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina
Barbara Grzegorczyk w
obecności właściciela Firmy
Okna-Kołodziejczyk Janusza
Kołodziejczyka, podpisała
umowę na realizację kolejnego etapu odbudowy
Zakładu Przyrodoleczniczego, obejmującego remont,
wymianę, odtworzenie i
rekonstrukcję zewnętrznej
stolarki okiennej i drzwiowej.
- Przystępujemy do kolejnego etapu odbudowy Zakłady Przyrodoleczniczego.
Kilkanaście dni temu został
rozstrzygnięty przetarg na
wyłonienie oferenta, który złożył najkorzystniejszą
ofertę na zadanie”Remont,
wymianę, odtworzenie i
rekonstrukcję zewnętrznej
stolarki okiennej i drzwiowej
na obiekcie Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie
Zdroju”. Zwycięzca wykona
to zadanie za kwotę 698
860,82 zł brutto, udziela-

jąc 84 miesięcznej gwarancji.
Cieszy nas szybkie tempo i
zaangażowanie w odbudowę
Zakładu Przyrodoleczniczego
wykonawców oraz to, że mieścimy się w zaplanowanym na
ten cel budżecie – mówi prezes
Barbara Grzegorczyk.
Przypomnijmy, że od początku lipca 2019 r. trwają również prace przy odbudowie i
rekonstrukcji dachu Zakładu
Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju. Spółka Uzdrowisko
Szczawno – Jedlina S.A. przeznaczy na te dwa zadania kwotę
3 810 916,82 zł , która zostanie
pokryta ze środków własnych
spółki pochodzących z odszkodowania po pożarze oraz z
dokapitalizowania przez Województwo Dolnośląskie.
Nie milkną echa niedawnej wizyty premiera Mateusza
Morawieckiego w zniszczonym
przez pożar obiekcie, który zadeklarował wsparcie finansowe
na rzecz odbudowy spalonego
Zakładu Przyrodoleczniczego.
- Z radością przyjęliśmy tę
informację i czekamy na sfinalizowanej tej ważnej dla uzdrowiska deklaracji – podkreśla
prezes Barbara Grzegorczyk.
(RED)

Warsztaty
kulturalne
w starej aptece?
Teatr Zdrojowy im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju przygotowuje aplikację na środki zewnętrzne,
związane z rozbudową infrastruktury oraz zwiększeniem
oferty kulturalnej. - Pomocne
będą konsultacje społeczne,
dlatego serdecznie prosimy o
wypełnienie poniższej ankiety:
http://teatr-szczawno-zdroj.badanie.net/ - mówi Marzena Sobczyk, dyrektor szczawieńskiego
teatru. – Nasza placówka zamierza ubiegać się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej - Poddziałanie 4.3.4
Dziedzictwo kulturowe. Projekt
skierowany jest do instytucji
kultury działających na terenie
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Celem projektu jest zwiększenie
liczby odbiorców i użytkowników kultury poprzez poszerzenie oferty instytucji o działania
z zakresu edukacji kulturowej,
warsztatów, kursów i działalności wystawienniczej. Teatr
Zdrojowy wnioskuje o środki na
przebudowę tzw. starej apteki
przy ulicy Sienkiewicza. Tak pozyskane przestrzenie umożliwią
wzbogacenie oferty kulturalnej
i edukacyjnej placówki.
(ABP)

REKLAMA

Kudowa-Zdrój
Ośrodek Wczasowy WILLA ALFA
Kameralny obiekt usytuowany w sercu Kudowy-Zdrój, w bliskiej odległości od Parku
Zdrojowego, który spełni oczekiwania amatorów rozrywek i miłośników aktywności,
poszukujących idealnej bazy wypadowej.

Andrzejki w Kudowie-Zdroju
za 259 zł/os. zamiast 399 zł
Termin 29.11 - 1.12.2019
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

marketing@alfatour.pl • tel. 503 581 728 • alfatour.pl

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

Ostatnie wolne miejsca w sezonie!
PROMOCJA!
25.08 - 1.09 - 799 zł/os
zamiast 999 zł
14 - 21.09 lub 15 - 22.09
za 699 zł/os z wyżywieniem
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
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Sanatorium dźwięku
W tym roku, 6. już edycja Sanatorium Dźwięku, festiwalu
poświęconego eksperymentalnej muzyce współczesnej
oraz szeroko rozumianej sztuce dźwięku, odbędzie się
w dniach 16-18 sierpnia w Sokołowsku.

Głównym celem festiwalu
jest przedstawienie możliwie
najszerszego spektrum zjawisk
związanych z rozwojem form
muzycznych w XX i XXI wieku.
Tegoroczna edycja, za sprawą
projektu Musica Sanae, skupia
REKLAMA

się na badaniu relacji między
muzyką i medycyną. Dotychczas pokazane zostały realizacje około 120 artystów z całego
świata, wiele z nich powstało
specjalnie w kontekście miejsca podczas rezydencji artystycznych w Sokołowsku.
Festiwal Sanatorium Dźwięku to nie tylko koncerty, ale
również szereg realizacji z pogranicza sztuki dźwięku, performance oraz projekty tworzone i dedykowane specjalnie
temu wydarzeniu. Kreowane
są przez muzyków, kompozytorów, twórców interdyscyplinarnych. Festiwal odbywa się
w malowniczych miejscach Sokołowska (kinoteatr Zdrowie,
sala multimedialna, park Zdrojowy czy ruiny XIX-wiecznego
sanatorium). Festiwal skupia
co roku ponad 400 odbiorców
z całego świata, wyjątkową publiczność - miłośników muzyki.
- W tym roku po raz pierwszy Sanatorium Dźwięku działa
wspólnie z Musica Sanae, projektem artystycznym poświęconym eksploracji związków
muzyki i medycyny. Pierwsze
wydarzenie z tego cyklu odbyło się już w Neapolu. Podczas kolejnych, w Sokołowsku
(miejscu nieodłącznie związanym z historią medycyny) i
Berlinie, dziesiątki muzyków,
artystów, badaczy i teoretyków
zaproszonych do projektu zaprezentują własne ujęcia relacji
między słuchaniem a higieną,
leczeniem, dobrostanem i postępem. Poruszać się będą nierzadko w szarej strefie między
medycyną a dźwiękiem, nauką
a spekulacją, wiarą a mistycyzmem. Niektórzy użyją narzędzi medycznych; inni odwołają
się do rozmaitych metod terapeutycznych; ukażą choroby z

punktu widzenia dźwięku oraz
konkretnych pacjentów, którzy z dźwiękiem się borykali;
wirusy poddadzą sonifikacji a
słynne nowoczesne halucynacje – odtworzeniu – wyjaśnia
Edyta Bach.
Zespół kuratorski projektu: Michał Libera, Domenico
Napolitano, Renato Grieco,
Giulio Nocera, Andrea Bolognino, Farahnaz Hatam, Colin
Hacklander. Artyści Snatorium
dźwięku 2019: Luciano Chessa
(IT / US), Erik Bunger (S / DE),
Les Enerves (IT), Aspec(t) (IT),
Rudolf Eb.er (SUI), Michał Libera (PL), Olivier Di Placido (FR),
Maria Della Morte (IT), Testcard
(GB / DE), Anthony Pateras
(AUS) with Chiara Mallozzi (IT),
Riccardo La Foresta (IT), Tiziana
Bertoncini (IT / A), Lucio Capece (ARG / DE), Gerard Lebik
(PL), Mike Majkowski (AUS /
DE), Hacklander / Hatam (AUS /
IRN / DE), Felicia Atkinson (FR),
Carl Michael von Hauswolff (S),
Sound Message Duo (FR), Rashad Becker (DE), Peter Ablinger (AT), Audrey Chen (US),
Biuro Dźwięku Katowice, DUNNO Recordings, i inni.
- Sanatorium Dźwięku, jak
co roku, oferuje udział w koncertach, wykładach, pokazach
filmowych i performance’ach.
Nie zabraknie również instalacji dźwiękowych, live act, radia,
a nawet … masaży dźwiękowych. Produkcja projektu Musica Sanae: Fundacja In Situ,
Phonurgia (La Digestion Festival) i N.K. Projekt, produkcja
Festiwalu Sanatorium Dźwięku: Fundacja In Situ – dodaje
Edyta Bach.
Więcej informacji na stronach www.sanatoriumdzwieku.pl i www.musicasanae.com.
(RED)

Uszczelniają wodociągi

- W celu poprawy funkcjonowania sieci wodociągowej, uszczelniamy
sieć i wymienimy stare zasuwy na ulicy Sportowej. Do wymiany
pozostanie trudny węzeł zasuw na skrzyżowaniu ulic Sportowej i
Wolności. Za utrudnienia w dostawie wody przepraszam. Zwracam
się też do mieszkańców Gminy Mieroszów z apelem o pomoc w
wykrywaniu ewentualnych przecieków wody w sieci wodociągowej
w celu ich likwidacji. Bardzo dziękuję Mariuszowi Myncowi, radnemu
Rady Miejskiej Mieroszowa za informację w sprawie przecieku w ulicy
Łąkowej, który został zlikwidowany – podkreśla Andrzej Lipiński,
burmistrz Mieroszowa.

(RED)
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Artystyczna ekologia
Od maja 2019 roku Gminne Centrum Biblioteczno –
Kulturalne w Starych Bogaczowicach realizuje projekt
ekologiczny „Czysta Gmina
– Zdrowa Gmina”.
- Zadanie polega na organizacji warsztatów rozwijających
potencjał społeczności lokal-

nej oraz edukacji przyrodniczej
i klimatycznej mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice.
Celem realizacji tego projektu
jest promowanie idei ochrony
środowiska,
upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i
zmian klimatycznych, poprawna segregacja odpadów i wy-

uczenie dobrych nawyków i
postaw ekologicznych. W jego
ramach odbywały się lipcowe
warsztaty artystyczno - recyklingowe dla dzieci i rodziców,
podczas których uczestnicy
nadawali zużytym przedmiotom drugie życie. Odbyły się
cztery różne warsztaty: niesa-

mowite pomysły z butelek plastikowych oraz porcelanowych
kubków; papierowa wiklina podkładki pod kubki ze starych
ścinków papierowych i gazet;
papierowa wiklina – organizer na biurko ze starych gazet;
biżuteria z materiału – dżins i
inne skrawki materiałów – wyREKLAMA

licza Ilona Bujalska, dyrektor
Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
Projekt realizowany przez
Gminne Centrum Biblioteczno
– Kulturalne w Starych Bogaczowicach, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 dla operacji
realizowanych w ramach projektu grantowego.
(RED)

Uczestnicy warsztatów uczyli się
artystycznego wykorzystywania
odpadów.

Raport z gmin
Remont dachu
Rozpoczął się remont pokrycia dachowego budynku sali
gimnastycznej oraz łącznika
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Głuszycy. Prace będą prowadzone w kilku etapach, będą to
m. in. demontaż instalacji fotowoltaicznej, rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego oraz
montaż nowych elementów
dachu i ponowne zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.
Zakończenie prac na dachu
hali sportowej i łączniku mają
planuje się na 30 września
2019 r.
(MC)

Szukają pracowników
W związku z planowanym
rozpoczęciem działalności
Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w Strudze i
w Chwaliszowie – od początku września 2019 r – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Starych Bogaczowicach
poszukuje pracowników na
stanowiska: koordynator Lokalnych Ośrodków Integracji
Społecznej – pracy środowiskowej (cały etat), wychowawca w LOIS w Strudze (1/2
etatu), wychowawca w LOIS
w Chwaliszowie (1/2 etatu).
Szczegóły oferty u kierownika
GOPS (tel. 74 8452 730) lub
na stronie internetowej www.
gops-starebogaczowice.com.
pl w aktualnościach. Oferty
można składać do 23 sierpnia
2019 r.
(IL)

Droga jak nowa
Kierowcy podróżujący drogą
powiatową przez Cieszów w
Gminie Stare Bogaczowice
mogą cieszyć się już nową
nawierzchnią. Powiat Wałbrzyski wyremontował 800
metrów tej drogi, a prace objęły także wjazdy na posesje.
(IL)

Wielki Koncert
Uwielbienia
17 sierpnia o 20.30 na placu przy głuszyckim kościele
pw. Chrystusa Króla odbędzie się Wielki Koncert Uwielbienia „Theotokos” – Pani
Radości w reżyserii Łukasza
Lecha.
Koncert połączony będzie
Apelem Jasnogórskim transmitowanym na żywo przez Telewizję Trwam. Na scenie wystąpią znani artyści: aktorzy znani
m.in. z serialu „M jak miłość”
Michał Chorosiński i Dominika
Figurska-Chorosińska, wokalistka Anna Sokołowska-Alabrudzińska, piosenkarka Marta

Wilk, znany m.in. z programu
„Jaka to melodia” wokalista
Marcin Jajkiewicz, tenor Jakub
Oczkowski, znany z występów
w serialu „Na Wspólnej” aktor
i wokalista Łukasz Szczepanik,
sopranistka Anna Lasota oraz
dzieci: Ludwik Alabrudziński,
Victoria Jajkiewicz, Zuzanna
Jajkiewicz. Gościem specjalnym będzie aktor Henryk Gołębiewski, gwiazda młodzieżowych seriali z lat 70-tych XX
wieku („Wakacje z duchami”,
„Podróż za jeden uśmiech”,
„Stawiam na Tolka Banana”).
(MC)
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Elektryczne rowery czekają na mieszkańców
- Gminna wypożyczalnia rowerów elektrycznych już działa! – cieszy się
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice. Jest to trzecia gmina
w powiecie wałbrzyskim, po Głuszycy i Jedlinie-Zdroju, która swoim
mieszkańcom oferuje bezpłatne korzystanie z rowerów elektrycznych.

- Spotkałem się z pierwszymi wypożyczającymi, którzy
cieszyli się jazdą rowerami
elektrycznymi i z niecierpliwością czekam na ich relacje oraz
wrażenia. Zachęcam do korzystania z naszej wypożyczalni,
REKLAMA

której regulamin dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Stare Bogaczowice –
dodaje Mirosław Lech.
Wypożyczalnia
rowerów
znajduje się w budynku remizy
strażackiej przy ul. Głównej 150
B w Starych Bogaczowicach.
Każdy pełnoletni mieszkaniec
Gminy Stare Bogaczowice
może wypożyczyć rower bezpłatnie.
- Można również wypożyczyć rower dla osoby małoletniej będąc jej opiekunem
prawnym. Osoba chcąca wypożyczyć rower powinna zgłosić
chęć skorzystania najpóźniej
dobę przed dniem wypożyczenia, dzwoniąc pod numer
telefonu 74-844-35-03. Uzgodniona zostanie wtedy data i
godzina odbioru oraz termin
zwrotu roweru oraz kasku i blokady rowerowej. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wydłużenia czasu po wcześniejszym
kontakcie z wypożyczalnią. Rower wypożyczyć można maksymalnie na kolejne 24 godziny
lub na weekend - od piątku do
poniedziałku do godziny 9.00.
Po przybyciu po odbiór roweru
zostaje podpisana umowa wypożyczenia. Przedstawić trzeba
ważny dokument tożsamości
ze zdjęciem i wpłacić kaucję
- za każdy rower w wysokości
100 zł. Rozliczenie kaucji nastąpi po zwrocie roweru. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za rower, sprzęty
wypożyczone wraz z nim oraz
za powstałe szkody w czasie
korzystania z niego – wyjaśnia
wójt Gminy Stare Bogaczowice.
W Jedlinie-Zdroju rowery
dostępne są w wypożyczalni,
która mieści się przy Urzędzie
Miasta Jedlina-Zdrój na ul. Poznańskiej 2 i można z niej korzystać w godzinach pracy magistratu: poniedziałek, środa,
czwartek w godz. 8.30-15.00;
wtorek w godz. 8.30-16.30, a
w piątek w godz. 8.30-13.30.
Rowery są bezpłatnie wypożyczane mieszkańcom Jedliny-Zdroju i pracownikom jednostek organizacyjnych w ramach
obowiązków służbowych na
jedną dobę lub na weekend.
Aby wypożyczyć rower należy:
mieć ukończone 18 lat; przed-

stawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego
pracownik wypożyczalni spisze
dane; podpisać umowę wypożyczenia roweru elektrycznego
wraz z wyposażeniem. Wypożyczający zobowiązany będzie
do korzystania ze sprzętu wyłącznie w celach niekomercyjnych, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz
do zwrotu sprzętu sprawnego
technicznie, w stanie nieuszkodzonym, w zadeklarowanym terminie. Szczegółowy
regulamin wypożyczalni stronie www.jedlinazdroj.eu w
zakładce Jedlińskie Elektrorowery. Jest także możliwość
rezerwowania rowerów telefonicznie pod numerem telefonu
74 8455 215 lub osobiście w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta. Rezerwacji dokonać
można z 14-dniowym wyprzedzeniem, a jedna osoba może
zarezerwować maksymalnie 3
rowery.
Z kolei w Głuszycy wypożyczalnia, zlokalizowana na parterze Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Grunwaldzkiej 26, czynna
jest od 21 marca do 31 października w dni powszednie od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30 -10.00 oraz w godz.14.30
– 16.00. Jest możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów
pod numerem 503 102 817.
Rower można wypożyczyć na
24 godziny lub na weekend
(w piątek od godz. 15.00 z terminem zwrotu w poniedziałek
do godz. 9.00). Rowery wypożyczane są wyłącznie pełnoletnim mieszkańcom Gminy
Głuszyca po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem (dowód osobisty,
paszport lub prawo jazdy).
Przed wypożyczeniem należy
zapoznać się z regulaminem
wypożyczalni i podpisać umowę wypożyczenia sprzętu, czyli
roweru wraz z zabezpieczeniem i kaskiem. Regulamin wypożyczalni rowerów elektrycznych znajduje się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie CK-MBP
oraz na stronie www.gluszyca.
pl w zakładce Wypożyczalnia
rowerów elektrycznych i na FBSudeckie rowery elektryczne.
(RED)

DB2010

Czwartek, 8 sierpnia 2019 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Sukces Andrzeja
Adamka
Reprezentacja Polski koszykarzy do lat 18, której
trenerem jest Andrzej Adamek - były koszykarz i trener
Górnika Wałbrzych - zajęła
drugie miejsce w mistrzostwach Europy dywizji B. W
finale turnieju, który został rozegrany w rumuńskiej Oradei,
Polacy ulegli Izraelowi 79:81,
ale wywalczyli awans do dywizji A. W nadchodzącym sezonie
Andrzej Adamek będzie szkoleniowcem Śląska Wrocław, który
dostał tak zwaną dziką kartę na
grę w ekstraklasie.
(RED)

Otwarty trening
MKS Basket Szczawno-Zdrój
zaprasza 20 sierpnia wszystkich chętnych na otwarty trening. - Zapraszamy zawodników, którzy chcieliby dołączyć
do drużyny i spróbować swoich sił na trzecioligowych parkietach. Trening rozpocznie się
o godzinie 19:00 w hali przy ulicy Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju. Emocje gwarantowane – zapewnia Paweł Danielak
z MKS Basket Szczawno-Zdrój.
(RED)

Medyk za mocny
Inauguracja
Ekstraligi
kobiet nieudana dla piłkarek nożnych AZS PWSZ
Wałbrzych. Mocno przebudowany w stosunku do poprzedniego sezonu zespół
spod Chełmca przegrał z
Medykiem Konin 2:4 i zanotował pierwszą od przeszło
roku ligową porażkę na własnym boisku.
- Już pierwsze minuty pokazały, że starcie z wicemistrzem
Polski będzie bardzo trudnym
zadaniem dla gospodyń, a drużyna gości dokumentowała
swoją przewagę kolejnymi golami. Strzelanie rozpoczęła w

21 min. Natalia Pakulska, która
wykorzystała podanie Anny Gawrońskiej i uderzeniem w krótki
róg umieściła piłkę w siatce, a
już trzy minuty później, po faulu
na Dominice Kopińskiej, Natalia Chudzik - wykorzystując rzut
karny - podwyższyła na 2:0. W
29 min. kolejny raz Medykowi
została przyznana jedenastka i
jeszcze raz skuteczną egzekutorką okazała się Natalia Chudzik
i wydawało się, że jest już po
meczu. W końcówce pierwszej
połowy gospodynie ożywiły się
jednak i w 39 min., po zagraniu piłki ręką w „szesnastce”,
Marcjanna Zawadzka strzałem

z rzutu karnego zdobyła pierwszego gola dla AZS PWSZ w tym
sezonie. Bramka uskrzydliła wałbrzyszanki i w pierwszej minucie
doliczonego czasu gry Alicja Materek pięknym uderzeniem z ok.
30 metrów przelobowała Stephanie Busch, ustalając wynik
meczu do przerwy na 2:3. Wydawało się, że po zmianie stron
gospodynie ruszą do odrabiania
strat, ale koninianki nie pozwoliły im na zbyt wiele. Same miały
kolejne okazje do podwyższenia wyniku, choć jeszcze jeden
w tym meczu rzut karny tym
razem nie zakończył się golem,
gdy w 55 min. dobrze dyspo-

nowana Jagoda Sapor obroniła
strzał Natalii Chudzik. Marzenia o wyrównaniu prysły w 62
minucie, gdy Anna Gawrońska
przedarła się prawą stroną i zagrała piłkę wzdłuż bramki, a Dominice Kopińskiej nie pozostało
nic innego, jak tylko skierować
futbolówkę do siatki. AZS PWSZ
próbował jeszcze zmienić losy
meczu, ale w ostatnich minutach doświadczony rywal bronił
się skutecznie i to podopieczne
trenera Romana Jaszczaka po
wygranej 4:2 mogły opuszczać
stadion przy ulicy Ratuszowej w
lepszych humorach – relacjonuje Tomasz Stasiński.

Wałbrzyszanki kolejne spotkanie rozegrają w sobotę o
godzinie 12.00 w Łodzi z UKS
SMS.
(RED)
AZS PWSZ Wałbrzych
– Medyk Konin 2:4 (2:3)
Bramki: Marcjanna Zawadzka (39),
Alicja Materek (45+1) oraz Natalia
Pakulska (21), Natalia Chudzik (24, 29),
Dominika Kopińska (62).
AZS PWSZ: Sapor - Kędzierska, Zawadzka, Ostrowska, Szewczuk, Cieśla,
Rozmus, Głąb (63 Turkiewicz), Rapacka,
Materek, Fabova.

Po Koronę Gór Wałbrzyskich
Trzydniowy XII Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich”, zaliczany do całorocznego cyklu „Idol” 2019, miał
charakter rekreacyjno-sportowy.
Uczestniczyło w nim 51 piechurów. Zaliczono 42 km tras
turystycznych, wytyczonych
w masywie Gór Wałbrzyskich
oraz na pograniczu polsko-czeskim. Piechurzy zdobyli
kilka szczytów, form skalnych

oraz nowo wybudowanych
wież widokowych. Zwiedzono
też kilka miejscowości Ziemi
Wałbrzyskiej oraz obiektów zabytkowych. Po każdym etapie
odbyły się konkursy z nagrodami i zabawy integracyjne.
Organizator - WKB Podzamcze-Zamek Książ, dziękuje partnerom: gminom Wałbrzych i Mieroszów, miastu Mezimesti, DZT
Service i KFC.
(BAS)
REKLAMA
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Na podium

Dolny Śląsk Tour Skoda Auto Sudety
W czwartek, 8 sierpnia, w
Wałbrzychu rozpocznie się
czterodniowa rywalizacja w
drugiej edycji wyścigu ko-

Świetny występ na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim zaliczyli reprezentanci
KKW Nexelo Wałbrzych. Filip
Brzóska poprawił swój zeszłoroczny wynik, tym razem zostając wicemistrzem Polski!
Niewiele do medalu zabrakło Wiktorii Hejman, która po
zaciętej walce zajęła 4 miejsce
w wyścigu dziewcząt. W finale

OOM wzięło w sumie udział
4 zawodników KKW, oprócz
wymienionej dwójki byli to
Gniewko
Konsewicz
oraz
Grzegorz Radwański- zajęli
odpowiednio 18 i 33 miejsce.
Takie wyniki pozwoliły Klubowi stanąć na 3 miejscu pośród
najlepszych klubów w Polsce,
oraz we współpracy z innymi
dolnośląskimi klubami- również 3 pozycji w klasyfikacji

wojewódzkiej. Warto dodać,
że sam udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
jest możliwy jedynie po przebrnięciu wyścigów eliminacyjnych, z których kwalifikuje się
20 dziewcząt i 40 chłopcówtak więc samo zakwalifikowanie się takiej ilości zawodników
KKW jest dużym sukcesem
szkoleniowym.
(RED)

larskiego Dolny Śląsk Tour
– Skoda Auto Sudety. To jedyny wieloetapowy wyścig
kolarski dla kobiet i juniorów
młodszych organizowany w Polsce.
Podobnie jak w
ubiegłym roku, zmagania w wyścigu organizowanym przez
Ryszarda Szrama i
Władysława Żyndula, rozpoczną się od
ulicznego kryterium
„O Złotą Spinkę
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha”, stanowiącego nieoficjalny
prolog wyścigu. Następnie na zawodniczki i zawodników
będzie czekał etap
jazdy indywidualnej
na czas pod Przełęcz Palczyk z Zagórza Śląskiego oraz
trzy etapy ze startu

wspólnego. Wszystko to rozgrywane będzie w górzystych
okolicach Wałbrzycha, co zapowiada niezwykle interesujący
wyścig.
(RED)
Program Dolny Śląsk Tour
– Skoda Auto Sudety 2019:
8 sierpnia 2019 – Kryterium „O Złotą
Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha”
| SM „Podzamcze” Al. Podwale
9 sierpnia 2019 – etap 1: Zagórze
Śląskie – Przełęcz Palczyk, jazda indywidualna na czas, 2,8km
9 sierpnia 2019 – etap 2: Dobromierz,
81,2km (4x 20,3km) - Wyścig o Puchar
Wójta Dobromierza i Memoriał Stanisława Szozdy
10 sierpnia 2019 – etap 3: Walim,
93,8km (4x 22km) - Puchar Wójta
Walimia
11 sierpnia 2019 – etap 4: Świebodzice,
112km (5x 22,4km) - XVIII Memoriał
Pawła Sosika.
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
USŁUGI
(3) Pranie tapicerki meblowej,
samochodowej, dywanów i
wykładzin. Tel: 796 535 222
(4) Hydraulik – instalacje co, wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 754 379
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI

Tartak Urbaniak oferuje:

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

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

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

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

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

Tel. 602 190 848

SPRZEDAM
MIESZKANIE
40 m - Rynek
w Świebodzicach,
po modernizacji
i remoncie, 98 000 zł.
Tel. 74 641 98 13
2

KUPIĘ TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ!
• MIESZKANIE
• DOM • DZIAŁKĘ
• DO REMONTU • ZADŁUŻONE
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

Szukasz pracy jako opiekunka
osób starszych w Niemczech i w Polsce?
Wyjazdy na umowę. Opieka koordynatora na miejscu.

Biura czynne od pn-pt. godz. 9.00-16.00
ul. Kopernika 11, 58-350 Mieroszów, tel. 533-202-626, 534-255-277
ul. Lwowska 23 (I p.), 56-400 Oleśnica, tel. 690-967-999

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

PRACA

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Nowe kursy:

(4) Sprzedam mieszkanie w centrum Głuszycy - 57 m kw., 2 pokoje
, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe, cena 65 tys. zł. 510 291
817

Masz orzeczenie? Dzwoń -lekka,
siedząca praca. PILNE Wałbrzych,
606 829 141

2.09 Wałbrzych • 3.09 Głuszyca

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

biuro@miranexagentur.pl
REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

DOMOFONY
MONITORING

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

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

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

REKLAMA

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

Tel. 606 478 000

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

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8
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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

MS-3915 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, po remoncie,
cena 189 tys. Tel. 883 334 486
MS-3886 Podzamcze, ul. Hetmańska, 36m2, mieszkanie po kapitalnym 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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014

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

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

Tel. 883 334 481

Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
900,-zł tel do kontaktu 535-416014 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 oferta 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 dostępna na www.panorama.net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 285.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta 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 numerem PAN-MS-1026
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z
witryną 50m2 50.000,-zł w atrakcyjnej lokalizacji tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod numerem PAN-LS - 967

MS-3874 Piaskowa Góra, 54 m2, 3
pokoje po kapitalnym remoncie,
Cena 225 tys.
MS-3914 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
29m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 883 334 486
MS-3913 Biały Kamień, ul. Ludowa – 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. Marconiego, 3 pokoje, 63 m2, do odświeżenia, 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

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

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja
Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2,
wysoki parter, C.O. gazowe, po
remoncie, siłownia, Park Sobieskiego, cena 245.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
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 – 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,

www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

(HALA TARGOWA MANHATAN)

ZA GOTÓWKĘ!

Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630

RENOMA- PIASKOWA GÓRA, ul.
Michałowskiego, nowe - komfortowe, 3 pokoje, 45m2, 9 piętro w 10,
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4
piętro w 4, do odnowienia, cena
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

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 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 poziomowe, 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 - 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 – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel
883 334 836

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

883 332 730

PLAC ZAMENHOFA 1/28

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

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

Wszystkie oferty biura na stronie :

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

Oferty na stronie:

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-go
Listopada, nowsze budownictwo,
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

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

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

www.eurodom.walbrzych.pl

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

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym 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 - SZCZAWNO –
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2
piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280
000 tel 883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,
4 pokoje, cena 169 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332
727
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul.
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje,
45 m2 cena 99 000 tel 883 334 836

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących
własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 7.2019 wywiesza się na okres 21
dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać
wnioski do dnia 19 września 2019 roku. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji
i Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu.
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 gazowe, kuchnia z pełnym wyposażeniem, szafy Komandor, zamiana
na mniejsze nawet poza Wałbrzychem. Cena: 29 900zł (nr:2558)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, cena: 187 000 zł
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena wynajmu:
1500 zł:sprzedaż: 115 000 zł
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 2500 zł, ( nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z
ogrzewaniem miejskim, Pow.62
m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129
000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GLINIK-dom bliźniak pięknie położony, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec
z podajnikiem węglowe, ogród
zagospodarowany-pow.1016 m2.
Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 06
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAWNO ZDRÓJ, klimatyczne mieszkanie z balkonem, piękną werandą i
ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe
piece. Cena: 250 000 zł, (nr:118) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 mieszkania z dodatkową powierzchnią
do własnej aranżacji, 75m2, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne
mieszkanie do wprowadzenia nieopodal rynku. pow. 82 m2, 2 pokoje, widna kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie
w trakcie modernizacji na gazowe.
CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,
dom wolno stojący, 130m2, do remontu, duża piękna działka Cena:
118 000 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 –WAŁBRZYCH dzielnica Stary
Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,
4 pokoje, 2 kuchnie,duża piękna

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33

działka Cena: 360 000 zł (nr: 2569) -

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

usytuowany na działce o pow.

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe
mieszkanie do wprowadzenia
nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2
pokoje, aneks kuchenny, łazienka
z WC, ogrzewanie gazowe, monitoring. Możliwość zaadoptowania
dodatkowej powierzchni. CENA:
149 000 zł (nr: 2528) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
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BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 298 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –SZCZAWNO-ZDRÓJ, strefa
A, PIĘTRO WILLI po remoncie,
pow. 128m2, 4 pokoje, duża jasna
kuchnia, 2 łazienki, 2 garderoby, działka 1046m2, wiata na 2
samochody, altana, piękny ogród
ze starodrzewiem. Cena: 495 000zł
(nr:2499) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy, polecamy na sprzedaż kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny
13 324 m2. Powierzchnia łączna
zabudowań 7 277 m2. Cena: 750
000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33.
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