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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info
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BRAK ZDOLNOŚCI
KREDYTOWEJ?

Krótka rozprawa między
wójtem a prokuratorem

BANK ODMAWIA
CI KREDYTU?

PRZYJDŹ DO NAS!

POŻYCZAMY do 30 000 zł NA OŚWIADCZENIE
Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych
793-793-005, 531-483-291, 74-307-07-37
www.kredyty-walbrzych.pl złóż wniosek
znajdziesz nas również na FACEBOOKU!!!

- Jesteśmy niewinni i dowiedziemy tego przed sądem, a osoby, które pomówiły nas,
pociągniemy do odpowiedzialności karnej – mówią Mirosław Lech i Bogdan Stochaj.
- Jesteśmy niewinni i dowiedziemy tego
przed sądem, a osoby, które pomówiły nas,
pociągniemy do odpowiedzialności karnej
– mówią wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech i jego zastępca Bogdan Stochaj.
Obaj samorządowcy 12.10.2017 r. zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Podczas przesłuchania nie przyznali
się do stawianych im zarzutów przekroczenia
uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej.

- Jesteśmy niewinni i dlatego proszę, aby
nasz wizerunek, nasze nazwiska, nasze imiona
publikować w całości, ponieważ nie widzimy
potrzeby, żeby były używane jakieś skróty czy
też zamazanie wizerunku. Nie jesteśmy przestępcami i nie mamy nic do ukrycia – powiedział wójt Mirosław Lech na zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej w Urzędzie Gminy
Stare Bogaczowice.
Czytaj dalej na str. 2
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych

DB2010

Czwartek, 19 października 2017 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

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
Wójt Gminy Czarny Bór
informuje o ogłoszonym naborze
na stanowisko ds. ochrony środowiska
i gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Gminy Czarny Bór.
Termin składania dokumentów:
06.11.2017 r. godz. 15:30.
Szczegółowe informacje o naborze oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych
do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Czarny
Bór - www.bip.czarny-bor.pl w zakładce – praca
oraz na stronie gminy - www.czarny-bor.pl

Krótka rozprawa między wójtem a prokuratorem
Ciąg dalszy ze str. 1
- Zostaliśmy przez naszą wałbrzyską prokuraturę potraktowani jak
najgroźniejsi przestępcy w kraju. 12
października około godziny 12.10 do
mojego gabinetu weszło czterech
uzbrojonych funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Oświadczyli mi o postanowieniu
Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu, że jestem zatrzymany i muszę
być przymusowo doprowadzony do
prokuratury w celu przedstawienia
mi zarzutów oraz przesłuchania w
charakterze podejrzanego. Wszystkie
czynności, które nakazali mi funkcjonariusze, wykonałem bez żadnych
obiekcji, nie stawiałem żadnego oporu, a mimo to zostałem zakuty w kajdanki w obecności pracowników oraz
interesantów, którzy byli obecni w
urzędzie gminy i - jak pospolity bandyta - wyszedłem w kajdankach do
samochodu policjantów – relacjonuje
przebieg zatrzymania wójt Gminy Stare Bogaczowice.
- Po mnie trzech uzbrojonych funkcjonariuszy przyjechało do domu,
gdzie sprawowałem opiekę nad moim
dziewięciomiesięcznym synem – relacjonuje przebieg zatrzymania Bogdan
Stochaj, zastępca Wójta Gminy Stare
Bogaczowice. - Zaznaczę tylko, że w
tym czasie przebywałem na urlopie
wypoczynkowym. W asyście chodzących krok w krok za mną policjantów
z Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu oczekiwałem na powrót
mojej małżonki i mojej sześcioletniej
córki, a następnie na oczach których
zostałem wyprowadzony z domu i
zakuty w kajdanki doprowadzony do
Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.
Działanie policjantów na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu
stanowiło naruszenie prawa w zakresie
podstaw formalnych i faktycznych, do-

tyczących zatrzymania i przymusowego doprowadzenia.
Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu twierdzi, że wszystko odbyło się
zgodnie z prawem. - Prokurator prowadzący sprawę wydał postanowienie
o zatrzymaniu z uwagi na to, że w jego
ocenie były podstawy do zastosowania
środków zapobiegawczych. Realizację
tych czynności zlecił Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Sposób
zatrzymania, rodzaj użytych środków
i czynności, jakie były podejmowane
na miejscu, w czasie zatrzymania, podejmowane były przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Na to
prokurator ani Prokuratura Rejonowa
w Wałbrzychu nie miały najmniejszego
wpływu – tłumaczy prokurator Marcin
Witkowski.
Zarzuty odpierają także policjanci.
- Sposób doprowadzenia osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa
określony jest szczegółowymi przepisami jakie środki policjanci muszą
podjąć, by konwój wykonać zgodnie
z przepisami i w sposób bezpieczny –
wyjaśnia Paweł Petrykowski z zespołu
prasowego Komendy Wojewódzkiej
policji we Wrocławiu.
Rażące naruszenie prawa?
- Cała sprawa budzi szereg wątpliwości. Rodzi się pytanie: czy potrzeba
przesłuchania nas w sprawie z 2016
roku stała się tak pilna, a włodarze
gminy tak niebezpieczni, że funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu zrobili to przy użyciu
kajdanek? Na podstawie przepisów
Kodeksu Postępowania Karnego uważamy, że sposób doprowadzenia nas
do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, stanowi rażące naruszenie prawa
w zakresie podstaw formalnych i faktycznych dotyczących zatrzymania i
przymusowego doprowadzenia.
Art. 247 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi, że zatrzy-

manie i przymusowe doprowadzenie
osoby podejrzanej można zarządzić w
sytuacji, kiedy osoba podejrzana może
w inny bezprawny sposób utrudniać
postępowanie. Z treści tego przepisu
wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że chodzi o sytuacje inne
niż wskazane w pkt 1 przepisu, czyli
gdy zachodzi uzasadniona obawa, że
osoby, wobec których prowadzone są
działania nie stawią się na wezwanie w
celu przeprowadzenia z ich udziałem
czynności, o których mowa w art. 313
§ 1 (postanowienie o przedstawieniu
zarzutów) lub art. 314 (modyfikacja
zarzutów), albo badań lub czynności, o
których mowa w art. 74 § 2 lub 3 (prawa i obowiązki oskarżonego).
Zastosowanie art. 247 § 1 pkt 2
K.P.K. wskazuje zatem, że prokurator
wydając postanowienie nie wyrażał
obawy, że nie stawimy się na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowych wymagających naszego udziału. Jeżeli zatem uznał, że
zachodzą inne niż wskazane w pkt 1
przesłanki, to winien w uzasadnieniu
wskazać w sposób jasny i szczegółowy,
jakich konkretnie bezprawnych
z naszej strony działań utrudniających postępowanie się obawia. Samo
stwierdzenie, że „istnieje uzasadnione podejrzenie, że podejrzany będzie
utrudniać postępowanie karne” nie
spełnia wymogu merytorycznego i
faktycznego uzasadnienia podjętych
czynności procesowych.
Brak merytorycznych i faktycznych
podstaw do dokonania zatrzymania i
przymusowego doprowadzenia narusza jednocześnie w sposób rażący nasze prawo obywatelskie wynikające z
art. 41 Konstytucji RP. Postanowienie
o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do prokuratury, dotyczy
krótkotrwałego pozbawienia wolności, a więc godzi w jedno z najważniejszych dóbr rangi konstytucyjnej.
Należy zatem mieć na uwadze, że nie

jest to jedynie decyzja porządkowa,
administracyjna, ale decyzja, która
czasowo znosi wolność osobistą człowieka i jako taka stanowi poważną
ingerencję w podstawowe prawa i
wolności jednostki. Takie rozumienie
przepisów dotyczących zatrzymania i
przymusowego doprowadzenia, wyraźnie podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2008
r. (sygn. K 34/06, OTK-A 2008/1/2),
stwierdzając, że „nie ulega wątpliwości, że decyzja o zatrzymaniu dotyka jednego z najważniejszych praw człowieka - wolności osobistej. Wchodzi
tym samym eo ipso w zakres regulacji
art. 41 Konstytucji”.
Ponadto postanowienie opiera się
na art. 220 § 1 k.p.k. z treści którego
wynika, że dotyczy ono przeszukania
pomieszczeń lub osoby, co wymaga
wydania stosownego nakazu przeszukania. Jednakże z treści postanowienia
(pkt. 3) wynika jednoznacznie, że dotyczy to przeszukania celem odnalezienia podejrzanego, co sugeruje, że
prokurator wydający postanowienie
zakładał, iż będziemy się przed organami ścigania ukrywali.
Powyższa obawa nie ma żadnego
– nawet logicznego – uzasadnienia,
albowiem do momentu wkroczenia
funkcjonariuszy policji, nie mieliśmy
świadomości, że znajdujemy się w
kręgu zainteresowania prokuratury.
Nie zostaliśmy o takim zainteresowaniu powiadomieni i nie przeprowadzono w stosunku do nas jakichkolwiek czynności procesowych, które
to czynności pozwoliłyby nabyć nam
wiedzę, że jesteśmy o cokolwiek podejrzewani.
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zastosowanie takiej formy, jak zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, nie miało najmniejszego
uzasadnienia prawnego i faktycznego,
a więc naruszało nasze prawa obywatelskie określone w Konstytucji RP.

Na podkreślenie zasługuje również
fakt, iż wobec nas zastosowano środki
przymusu bezpośredniego w postaci
kajdanek, co odbyło się z naruszeniem
naszego prawa do godności osobistej
(art. 30 Konstytucji) oraz z naruszeniem
naszej czcić, której ochronę prawną
zapewnia nam art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego – wyjaśniają w oświadczeniu
Mirosław Lech i Bogdan Stochaj.
Dał łapówkę,
chodnika nie dokończył
- Źródłem tej sprawy była inwestycja, którą prowadziliśmy w 2016
roku. To była budowa chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości
Stare Bogaczowice. Ten chodnik miał
niespełna 250 metrów. Wartość tej
inwestycji to około 57 tysięcy złotych.
Przedstawiono nam zarzuty wspólnego przyjęcia korzyści majątkowej
na 12 tysięcy złotych. Dodam, że wykonawca, który miał nam wręczyć tę
korzyść majątkową, tak naprawdę nie
dokończył tej inwestycji podkreśla Mirosław Lech.
Konflikt z rodziną prokuratora
- Jak widać mamy prawo czuć się
jak bohaterowie „Procesu” Kafki. Cała
ta sytuacja wydaje się absurdalna, ale
zastanawia nas jedno: prokuratura,
która prowadzi tę sprawę, czyli Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu, w
której zespole pracuje prokurator rejonowy, blisko spokrewniony z byłą
dyrektorką Zespołu Szkół w Starych
Bogaczowicach, która została przez
obecnego wójta odwołana ze stanowiska. Kobieta ta jest od tamtego czasu
w wieloletnim konflikcie z władzami
Gminy Stare Bogaczowice – zaznaczył
Bogdan Stochaj.
Prokuratura nie komentuje tego
aspektu sprawy twierdząc, że sprawa
ma oparcie w zebranym materiale dowodowym.
Robert Radczak
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Powiat Wałbrzyski znów doposażył Znamy laureatów konkursu
straż pożarną
na najlepszą agroturystykę
w powiecie wałbrzyskim

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego po raz kolejny przekazał straży pożarnej niezbędny sprzęt.
W siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu
odbyło się uroczyste przekazanie przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 64 sztuk
masek
pełnotwarzowych
DRAGER FPS 7000 do aparatów oddechowych DRAGER.
W spotkaniu uczestniczyli:
starosta Jacek Cichura, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, członek zarządu Stanisław
Janor, Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w
Wałbrzychu Krzysztof Szyszka,
prezes Zarządu Powiatowego
Ochotniczych Straży Pożarnych Bogdan Stochaj, członek

Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr
Zimnicki, a także komendanci
i przedstawiciele poszczególnych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Sprzęt o
wartości blisko 40 tys. zł. trafił
do 11 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych funkcjonujących na obszarze powiatu
wałbrzyskiego oraz Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu. Starosta Jacek Cichura wraz z wicestarostą Krzysztofem Kwiatkowskim zgodnie podkreślili
ogromne znaczenie PSP i OSP
dla zapewnienia bezpieczeń-

stwa mieszkańcom i zapewnili, że Powiat Wałbrzyski w
dalszym ciągu będzie wspierał
wszystkie służby działające dla
dobra lokalnej społeczności.
Maski otrzymały następujące jednostki: OSP Czarny
Bór – 4 szt., OSP Jaczków – 5
szt., OSP Stare Bogaczowice –
4 szt., OSP Mieroszów – 6 szt.,
OSP Gorce – 4 szt., OSP Głuszyca - 4 szt., OSP Walim - 4 szt.,
OSP Zagórze Śląskie – 5 szt.,
OSP Boguszów – 4 szt., OSP
Borówno -2 szt., OSP Witków
Śląski - 2 szt., KM PSP – 20 szt.

zwyciężyli zajmując odpowiednio: 1 miejsce – Agroturystyka
Sowia Grapa w Rzeczce (Gmina
Walim), którego właścicielem
jest Pani Magdalena Drąg-Waga; 2 miejsce - Agroturystyka
Misiówka w Borównie prowadzana przez Państwa Filipeckich (Gmina Czarny Bór), 3
miejsce - Agroturystyka Anna
i Jan Kaczanowscy z Grząd
(Gmina Czarny Bór). W imieniu
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego nagrody wręczyli wicesta-

rosta Krzysztof Kwiatkowski
oraz członek zarządu Stanisław
Janor.
- Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku
ilość uczestników wzrośnie,
tym bardziej, że wygraną są
nie tylko nagrody rzeczowe,
ale również szeroka promocja
zwycięskich obiektów – podkreślają członkowie Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego.
(GŁ)
REKLAMA

SERWIS
KOTŁÓW
i KOTŁOWNI
Zadzwoń i umów się z serwisantem!

- Bardzo się cieszę, że nareszcie sprawa dobiega końca i obwodnica
na całej swojej długości została dopuszczona do ruchu pojazdów –
mówi Stanisław Janor, członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
ogromnie ważną dla poprawy
bezpieczeństwa i komfortu
życia mieszkańców. Z wielką
radością przyjąłem informację,
że w 13.10.2017 r. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na
użytkowanie tego ostatniego

Laureaci konkursu na najlepszą agroturystykę w powiecie
wałbrzyskim z członkami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

(GŁ)

Obwodnica Czarnego Boru
nareszcie otwarta!
Po blisko roku oczekiwania, obwodnica Czarnego
Boru została oficjalnie dopuszczona do ruchu.
O komentarz poprosiliśmy
Stanisława Janora - członka
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego: - Bardzo się cieszę, że nareszcie sprawa dobiega końca i
obwodnica na całej swojej długości została dopuszczona do
ruchu pojazdów. Przypomnę,
że odcinek obwodnicy przebiegający po drogach powiatowych - od kopalni melafiru w
Grzędach w kierunku Starego
Lesieńca - już od dawna jest
otwarty dla ruchu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 42 ton. Problem był
natomiast z częścią obwodnicy będącą drogą gminną, na
którą wójt gminy nie uzyskał
pozwolenia na użytkowanie w
maju tego roku. Z zainteresowaniem śledziłem tę sprawę,
gdyż jako radny powiatowy
i mieszkaniec gminy od początku gorąco popierałem i
zabiegałem o tę inwestycję, tak

12 października 2017 r.
odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Wałbrzyskim.
Spotkanie wieńczące konkurs odbyło się w jednym z
obiektów biorących udział
w konkursie: Sowia Grapa w
Rzeczce.
W tym roku do konkursu
przystąpiły 4 gospodarstwa
agroturystyczne, zatem wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Konkurs rozgrywany był
w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, a druga - obiekt
bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Zwycięzcą w
pierwszej kategorii - jako najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym
gospodarstwie rolnym - została Agroturystyka Ptasi Śpiew w
Grzędach w Gminie Czarny Bór,
prowadzona przez Państwa
Kędroniów. W drugiej kategorii

odcinka. Dzięki temu ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony z centrum Czarnego Boru, a
Powiat Wałbrzyski wraz z gminą Czarny Bór będą wspólnie
remontować zniszczoną nawierzchnię ulicy Głównej.
(GŁ)

Tel. 501-518-606

DB2010

Czwartek, 19 października 2017 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

Seniorze, wpadnij do ZUS
Z jakich świadczeń ZUS może skorzystać senior? Jak dbać o zdrowie?
Jak nie dać się oszukać oraz jak chronić swoje dane osobowe? M.in. na te
pytania będzie można uzyskać odpowiedź już 27 października.
Wałbrzyski Oddział ZUS organizuje Dzień Seniora pod hasłem ,,Wyjdź
z domu!”. Spotkanie rozpocznie się o
godz. 11.00 w sali konferencyjnej na

parterze w budynku przy pl. Grunwaldzkim 1. W programie - spotkania
z doradcami z zaproszonych instytucji
tj. PCPR, NFZ, MOPS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz z przedstawicielem Komedy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Celem organizowanego spotkania
jest zachęcenie seniorów do aktywnego
spędzania czasu i skorzystania z porad

ekspertów np. w temacie zasad zdrowego żywienia, ochrony danych osobowych, zasad uzyskania orzeczenia o
niepełnosprawności, przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, czy zasad
uzyskania dofinansowania z PFRON.
Spotkaniu będą towarzyszyły wystawy tematyczne oraz słodki poczęstunek. Wstęp wolny.

(MW)

REKLAMA

DZIEŃ SENIORA
27 października 2017 roku
Oddział ZUS w Wałbrzychu

godz. 11:00–14:00

pl. Grunwaldzki 1

„Wyjdź z domu!”
• porady emerytalne specjalistów z ZUS
• porady ekspertów z innych instytucji
• materiały informacyjne

Nowa metoda leczenia
dysleksji
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą Walimiu od listopada 2017 r. rozpoczyna
stosowanie nowej metody
leczenia dysleksji. - Dzięki
Metodzie Warnkego można
oddziaływać na przyczyny,
a nie objawy dysleksji – wyjaśnia Regina Marciniak, dyrektor poradni.
To nowoczesna metoda
terapeutyczna od wielu lat
wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod,
jej skuteczność jest bardzo
wysoka. W badaniach nad
efektywnością wykazano, że
poprawa u uczniów po treningu według Metody Warnkego
wyniosła 42,6%, podczas gdy
wyniki po zastosowaniu tradycyjnego treningu (dodatkowe
lekcje) poprawiły się zaledwie
o 6,3%.
Terapia metodą Warnkego
jest w swojej formie atrakcyjna
dla dzieci i młodzieży, a pierwsze efekty można zobaczyć w
stosunkowo krótkim czasie.
Dziecko wykonuje zadania
przy pomocy specjalistycznych urządzeń tzw. Brainboya
oraz Lateral Trainer Professional. Brainboy przypomina
przenośną konsolę do gier, a
prezentuje bodźce wzrokowe
i słuchowe, stymulując mózg.
Metoda Warnkego zyskuje
w Polsce coraz większe grono
zwolenników, zarówno wśród
pedagogów, rodziców, jak i
samych uczniów. Ponieważ
koncentruje się na przyczynach trudności w uczeniu się
efekty są długotrwałe.
Istota metody
Autor metody zauważa konieczność pracy u źródła problemu dysleksji, mianowicie w
funkcjonowaniu mózgu. Najnowsze doniesienia naukowe
pokazują, że przyczyną dysleksji i problemów w nauce jest
obniżona zdolność pewnych
obszarów mózgu do przetwarzania informacji wzrokowych,
słuchowych i ruchowych oraz
komunikacja między półkulami mózgowymi. Terapia metodą Warnkego poprzez odpowiednie ćwiczenia uwrażliwia
mózg na przetwarzanie tego
rodzaju informacji. W rezultacie u dziecka poprawie ulegają
umiejętności czytania, pisania
ze słuchu i estetyka pisma.
Opis metody
Terapia metodą Warnkego
składa się z siedmiu kroków.
Zadania wykonywane są przy
pomocy
specjalistycznego
urządzenia medycznego. Za-

- Dzięki Metodzie Warnkego
można oddziaływać na przyczyny,
a nie objawy dysleksji – wyjaśnia
Regina Marciniak, dyrektor
poradni.
daniem dziecka jest odpowiednio (zgodnie z instrukcją
do każdego z zadań) reagować na prezentowane przez
urządzenie
odpowiednio
dobrane bodźce wzrokowe
i słuchowe, tym samym ćwicząc mózg dziecka. W miarę
poprawnego wykonywania
zadań ich trudność stopniowo
wzrasta dostosowując się do
umiejętności dziecka.
Przebieg metody
Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest
krótki wywiad na temat problemów dziecka w nauce. Jednocześnie, z wykorzystaniem
odpowiedniej aparatury przeprowadzana jest diagnoza na
temat zdolności do przetwarzania informacji słuchowych
i wzrokowych. Terapeuta uzasadnia cel kolejnych zadań
wykonywanych przez dziecko
dyslektyczne. Etap diagnozy
kończy się podsumowaniem.
Kolejne spotkania mają charakter treningu zdolności,
które okazały się w diagnozie
najbardziej zaburzone. Istnieje
możliwość wypożyczenia łatwego w obsłudze urządzenia
do samodzielnych treningów.
Efektywność metody
Dla uzyskania widocznej
poprawy konieczne jest odbycie około trzydziestu godzin treningów. Efekty pracy
z wykorzystaniem metody
Warnkego są długotrwałe.
Doświadczenie pokazuje, że
potreningach metodą Warnkego, dzieci dyslektyczne po
powrocie ze szkoły są mniej
zmęczone, a wykonywanie zadań domowych staje się szybsze i przyjemniejsze.
(TS)
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Człowiek + Zwierzak
Do końca marca 2018 r. Fundacja Wałbrzych 2000 realizuje projekt innowacyjny „+Zwierzak”. Do
współpracy zaprasza właścicieli
psów i kotów wraz ze swoimi pupilami oraz osoby zainteresowane
adopcją odpowiednio przeszkolonych zwierząt.
Projekt ma na celu podniesienie
komfortu życia osób samotnych,
starszych, z niepełnosprawnościami
dzięki wprowadzeniu do ich życia
odpowiednio dobranych i przygotowanych zwierząt do towarzystwa.
- W trakcie jego realizacji będziemy
sprawdzać, czy wolontariusze przy
wsparciu zooterapetów, behawiorystow zwierzęcych i instruktorów
szkolenia zwierząt są w stanie dobrać
i przygotować koty i psy ze schronisk
dla bezdomnych zwierząt do pełnienia roli zwierzęcia towarzyszącego

– mówi Magda Zywar, która kieruje
projektem.
Z badań wynika, że osoby, które
mają w domu czworonoga cechują się lepszym samopoczuciem, bo
zwierzak zmniejsza poczucie samotności czy izolacji. Co więcej, posiadanie zwierząt ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów np. z innymi
właścicielami zwierząt. Opieka, której
wymagają zwierzęta, ustalenie codziennej rutyny – stanowią drobne
cele, a dzięki nim właściciele psów i
kotów mają motywację do działania
i rzadziej doświadczają depresji. Ludzie, którzy opiekują się zwierzakami,
odznaczają się wyższym poziomem
aktywności fizycznej, a to z kolei pozytywnie wpływa na zdrowie.
Projekt składa się z kilku etapów:
wyboru uczestników – przyszłych, potencjalnych właścicieli zwierząt, przygotowania wolontariuszy ze swoim

zwierzętami do odwiedzin u uczestników projektu, wyboru i przeszkolenia
zwierząt ze schronisk, ich przebadania i wyekwipowania oraz podpisania
umów adopcyjnych. Każdy z psów i
kotów, który trafi do uczestnika projektu zostanie odpowiednio przeszkolny do potrzeb i możliwości swojego przyszłego właścicela, otrzyma
też wyprawkę i zapas karmy na trzy
miesiące. – Mamy nadzieję, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia co
najmniej kilku uczestników naszego
projektu spędzi już ze zwierzakami –
zaznacza Magda Zywar.
Zainteresowanych udział w projekcie zarówno w chrakterze uczestnika adoptującego zwierzaka, jak i
wolontariusza ze swoim psem czy
kotem zapraszamy do Fundacji Wałbrzych 2000, tel. 74 843 45 62, email:
biuro@walbrzych2000.pl.
(MZ)

Magada Zywar, kierowniczka projektu, z wolontariuszem kotem Rudolfem.
REKLAMA

Rzemieślnicze papiery wartościowe
Rzemiosło to tradycja, ale także podążanie za
trendami. Dziś, kiedy coraz większą wagę przywiązujemy do rzeczy unikatowych, ręcznie wykonanych i przygotowanych specjalnie dla nas,
chętnie sięgamy po wyroby scrapbookingu.
Historycznie rzecz ujmując scrapbooking jest
sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania albumów
ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Zrobił się popularny, gdy powszechnie dostępne stały się gazety.
Scrapbookerami byli Mark Twain, Thomas Jefferson
i… Wisława Szymborska, która robiła wyklejanki.
Scrapbooking dziś
Do Polski moda na scrabooking trafiła pod koniec XX w. z USA. Ta dziedzina rzemieślniczej działalności nie ma polskiej nazwy, ani określonych reguł.
Zasady tworzenia są dowolne, a rękodzielnicy nie
ograniczają się do albumów. Tworzą spersonalizowane kartki okolicznościowe, dekoracyjne pudełka
czy notatniki, np. BuJo (Bullet Journal). Choć podstawą jest papier, to rzemieślnicy wykorzystują też
tkaniny, wstążki, guziki i cekiny – wszystko co spowoduje, że produkt będzie wyjątkowy, a przy tym
użyteczny. Im bardziej kreatywny twórca, tym ciekawszy efekt końcowy.
W internecie działa scrapująca społeczność,
sklepy z niezbędnymi materiałami oraz blogi i fora,
z których można się dowiedzieć jak, co i z czego wykonać oraz jak swoje papierowe hobby zamienić w
rzemieślniczy biznes.
Kreatywne hobby
Kuźnia Rzeczy Kreatywnych to produkty Katarzyny Rajczakowskiej, artystki z Siechnic. - Kartki,
pudełka i wszystko, co wykonuję z papieru, to sposób
na zrealizowanie moich wewnętrznych pokładów kreatywności. Przygodę ze scrapbookingiem rozpoczęła, bo chciała wyjść do ludzi i zaproponować coś, z
czego mogłaby być dumna. Początkowo zamówienia pochodziły głównie od znajomych, w tej chwili
zapytania przychodzą już z całej Polski. - Najbardziej
cieszą mnie momenty, w których dostaję telefony z
informacją zwrotną: „Dzień dobry, moje dziecko na
komunię dostało Pani pracę. Jest piękna, gratuluję

być podstawą dobrze funkcjonującego biznesu.
Pani Justyna wraz z przyjaciółką zaczęły projektować i produkować własne papiery do scrapbookingu. - Założenie firmy było wyzwaniem, ale nigdy nie
żałowałam tej decyzji, bo bycie częścią papierowego
świata sprawia mi wiele radości - dodaje Kandulska.

Pudełko autorstwa Katarzyny Rajczakowskiej.
talentu”. To chwile, kiedy wiem, że to co robię ma sens
i siadam, by stworzyć coś jeszcze lepszego - mówi Rajczakowska. Pani Kasia prowadzi w Siechnicach pracownię, w której wykonuje papierowe dzieła na zamówienie i blog https://kuzniarzeczykreatywnych.
blogspot.com. Jej marzeniem jest otwarcie sklepu
papierniczego połączonego z warsztatem, gdzie
każdy będzie mógł przyjść i przy kawie oraz fachowym wsparciu, stworzyć wyjątkowe kartki dla swoich bliskich. Niewiele już brakuje do jego spełnienia!

Scrapbooking – nowe rzemiosło
Kartki kupujemy na różne okazje - urodziny, komunie, rocznice ślubu - by pozostawić ślad swego
udziału w uroczystości. Możemy je spotkać wszędzie: w kiosku, sklepie osiedlowym, na poczcie. Są
zwykłe i eleganckie, zabawne i poważne, z życzeniami lub bez. Jednak chcąc ofiarować coś naprawdę wyjątkowego sięgamy po papierowe dzieła rzemieślniczych projektantów, nie bacząc na fakt, że są
droższe od kartek produkowanych taśmowo.
Scrapbooking wydaje się być idealnym zawodowym zajęciem dla osób kreatywnych, które w pracy
chcą realizować swoje hobby. Często scrapbookingiem zajmują się mamy, które początkowo chcą
pogodzić pracę zawodową z obowiązkami macierzyńskimi, a później rozwijają swój rzemieślniczy
biznes, nierzadko angażując rodzinę. I tak z miłości
do papieru rodzi się nowe rzemiosło.

Rzemieślniczy biznes
Justyna Kandulska o scrapbookingu przeczytała w Internecie 8 lat temu. - Trafiłam na ogólnopolskie forum, które zafascynowało mnie na tyle,
że wkrótce potem, w 2010 r. założyłam własny blog
ruda-wykleja.blogspot.com - opowiada właścicielka marki GOscrap. Specjalizuje się w kartkach na
uroczystości rodzinne i pamiątkach osobistych, np.
spersonalizowanych notesach z podróży. - Przygoda
z papierem otworzyła mnie na rękodzieło - zaczęłam
szydełkować, a niedawno też robić na drutach. Miło
jest wiedzieć, że można zrobić coś z niczego i wręczyć
komuś unikatowy, własnoręcznie wykonany prezent –
mówi Kandulska. Okazało się też, że to hobby może
Materiał przygotowany w ramach projektu
#RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego
przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

Kartka świąteczna zrobiona przez Justynę Kandulską.

Iwona Krawczyk, Wicemarszałek
Województwa, inicjatorka programu
wsparcia rzemiosła na Dolnym Śląsku:
- Scrapbooking to nowe rzemiosło,
które zrodziło się z potrzeby piękna.
Kupując papierowe dzieła dolnośląskich
rzemieślników mamy pewność,
że nasi bliscy otrzymają coś naprawdę
wyjątkowego.

Fot. Archiwum UMWD
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Będą wspominali
Kazimierza Srokę
19 października 2017 r.
przypada 10 rocznica
śmierci Kazimierza Sroki,
który jako samorządowiec
i społecznik przez wiele lat
działał na rzecz mieszkańców Wałbrzycha i Powiatu
Wałbrzyskiego.
Kazimierz Sroka był inicjatorem i organizatorem nowych przedsięwzięć w okresie transformacji ustrojowej.
Jego nowatorskie podejście
było wielokrotnie motorem
do działań zarówno na poziomie zawodowym jak i
społecznym. Jako Sekretarz
Miasta Wałbrzycha oraz Sekretarz Powiatu Wałbrzyskiego dał się poznać jako znakomity organizator, taktyk i
mediator. Jego fachowość,
dokładność to wynik nie tylko
cech charakteru, lecz również
doskonałego wykształcenia,
które zdobył na Politechnice
Wrocławskiej ze specjalnością inżynier budownictwa.
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu - funkcjonowanie firm w

Połączenie sił politycznych

samorządach terytorialnych
oraz rozliczne uprawnienia
do projektowania, kierowania robotami budowlanymi
nie były bez znaczenia w trakcie prowadzenia termomodernizacji obecnego budynku Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu - autor koncepcji
i organizator sprawnego procesu modernizacyjnego tej
siedziby. Kazimierz Sroka to
pomysłodawca wielu fachowych rozwiązań dla doskonalenia działań tego urzędu,
które miały wpływ na obsługę mieszkańców Powiatu
Wałbrzyskiego. Był osobowością szanowaną i cenioną
przez społeczność Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego
oraz poza jego granicami.
Msza święta w intencji Kazimierza Sroki odbędzie się
w niedzielę, 22 października
o godzinie 11.00 w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w
Wałbrzychu przy ul. Wyszyńskiego18.
(RED)

13 października 2017
roku, podczas konferencji
prasowej w Sejmie, przedstawiciele Stowarzyszenia
Republikanie i Polski Razem oraz innych środowisk, głównie wolnościowych i samorządowych,
zadeklarowali połączenie
sił politycznych. Wśród
osób biorących udział w
konferencji była Beata
Żołnieruk, która wcześniej
była członkiem Zarządu
Krajowego Partii Wolność.
- Szczególnie chcę podkreślić fakt, iż moja rezygnacja z
członkostwa w partii Wolność, jest wynikiem głębokiej
analizy ostatnich wydarzeń
– podkreśla Beata Żołnieruk.
- Nie mam jednak zamiaru
tego szczegółowo komentować. Jestem również bardzo
daleka od krytykowania idei
partii. Wręcz przeciwnie. Zamierzam nadal pracować na
rzecz reform systemowych i
gospodarki wolnorynkowej.
Przyszedł dobry moment na
to, aby przejść od postulatów do ich realizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się
- jestem również członkiem
Stowarzyszenia Republikanie - nawiązać współpracę
z Jarosławem Gowinem
REKLAMA

lek. med. Ludmia Kalwas
lek. med. Ewa Rusiecka

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
lek. Ewa Rusiecka - chirurg, stomatolog
lek. Joanna Stefaniak - stomatolog
lek. Hanna Tarnawska - stomatolog
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, CHIRURGIA, PROTETYKA

EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ

PRZYCHODNIA VITA CENTRUM

Beata Żołnieruk w gronie inicjatorów powstania nowej partii politycznej.

i rozpoczęliśmy budowę
nowego ugrupowania politycznego. Będziemy je
tworzyć oddolnie, włączając do współpracy kolejne
środowiska. Na tej podstawie zbudujemy poparcie
społeczne na rzecz realizacji
naszego programu. Jest to
projekt obliczony na długą
współpracę – nie tylko na
przyszłoroczne wybory. Już
dzisiaj zapraszam na nasz
kongres założycielski, który odbędzie się 4 listopada
w Warszawie. Osoby, które
chcą przystąpić do realizacji
naszego projektu proszę o
wiadomość info@zolnieruk.

pl lub tel. 882068300. Zapewniam wszystkich, że jest to
nowatorskie podejście w polskiej polityce. Jeżeli chodzi o
program nowej partii, to bardzo wiele można wyczytać
ze słów premiera Jarosława
Gowina, które padły podczas
konferencji prasowej:
- Łączy nas wiara w wolny
rynek, niskie podatki, prywatną własność, a jednocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości, takich
jak: naród, patriotyzm, wiara
chrześcijańska. Te środowiska, które do nas dołączą,
to środowisko republikańskie, ideały republikańskie

są tym, co wspólne dla nas
wszystkich, to środowisko
wolnościowe, to ważne środowisko samorządowe, ponieważ istotnym komponentem programu nowej partii
będzie położenie nacisku na
samorząd. Wszystkich nas
łączy też przekonanie, że w
polityce najważniejsza jest
gospodarka.
Zdecydowanie więcej informacji będę mogła przekazać Państwu po kongresie,
podczas którego ujawnimy
nazwę nowej partii oraz jej
szczegółowy program – wyjaśnia Beata Żołnieruk.
(RED)

Przychodnia Vita-Centrum
- Pogotowie Dentystyczne
i Protetyczne
Pogotowie dentystyczne w i przychodnia Vita-Centrum przy ul. Szmidta
1/1 w Wałbrzychu to miejsce, w którym każdy może
liczyć na pomoc znakomitych specjalistów. – Oferujemy pełen zakres usług
dentystycznych,
protetycznych oraz zabiegi z
zakresu medycyny estetycznej - mówi właściciel
przychodni Grażyna Frankiewicz.
- W Przychodni Vita-Centrum - Pogotowie Dentystyczne i Protetyczne przy ul.
Szmidta 1/1 w Wałbrzychu
pracują znakomicie fachowcy: lek. dent. Marta Brzyska,
lek. stom. Mirosław Winiarz,
lek. stom. Joanna Stefaniak,
lek. med. Ludmiła Karwas
(medycyna estetyczna) oraz
lek. stom. Ewa Rusiecka (chirurg stomatolog, lek. med.
Estetycznej) –właściciel przychodni Grażyna Frankiewicz.
Przychodnia
Vita-Centrum oraz pogotowie denty-

styczne oferuje: stomatologię zachowawczą, protetykę,
pogotowie protetyczne ekspresową naprawę protez,
pogotowie stomatologiczne, chirurgię stomatologiczną, rentgen panoramiczny
oraz radiowizjografię.
Z kolei w ofercie Centrum Medycyny Estetycznej
(lek. med. Ludmiła Karwas)
są: toksyna botulinowa, peelingi, mezoterapia, mezoterapia skóry głowy, wypełnienia: doliny łez, ust, bruzd

nosowo-wargowych;
soft
lifting, nici z haczykami do
ciała, osocze bogato płytkowe, nici hialuronowe.
- Zapraszamy do siedziby Przychodni Vita-Centrum - Pogotowie Dentystyczne i Protetyczne przy
ul. Szmidta 1/1 w Wałbrzychu. Kontakt telefoniczny i
rejestracja pod numerami
telefonów: 74 843 44 44
oraz 698 175 787 – zachęca
Grażyna Frankiewicz.
(RED)
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Ta książka to prawdziwa pułapka
Stanisław
Michalik

Proszę sobie wyobrazić sytuację dwóch braci z żonami,
którzy zdecydowali się spędzić
bożonarodzeniowy
tydzień
w oddalonej od świata i ludzi
opuszczonej gajówce w Górach
Izerskich, pozbawionej światła i
wody, wyposażonej w wysłużone meble, a w dodatku robiącej
złe wrażenie. Bliscy sobie młodzi
poszukiwacze skarbów wiedzieli,
co ich czeka, zaś decyzję o tak egzotycznym spędzeniu świąt podjęli z uzasadnionych powodów.
Liczyli na to, że o tej porze roku
i w czasie świątecznym mogą
dotrzeć do podziemnej sztolni
incognito. Nikt ich nie będzie obserwował, nikt nie pójdzie ich śladem, by się dowiedzieć, gdzie się
faktycznie znajduje poszukiwana
od lat tajemnicza „szczelina jeleniogórska”. A gdyby się udało
spenetrować kryjówkę i odszukać ukryte przez Niemców kosztowności i drogocenne dzieła
sztuki, to mogłoby się to odbyć w
całkowitej konspiracji. Już sama
podróż na odludzie terenową
toyotą w „oku cyklonu”, bo takie
wrażenie zrobiła gwałtowna burza z piorunami i błyskawicami,
mogła przerazić żony obydwu
frustratów, ogarniętych manią
poszukiwawczą, a co dopiero
pustelnia w czeluściach nocy.
Ale młodzi odkrywcy nie myśleli
nawet o tym, by zrezygnować z
zaplanowanej przygody.
Oddaję głos narratorce:
„Gdy jednak wieczorem rozsiedli się wokół stołu, na ławach
przykrytych miękkimi skórami, z
chłodu, który ich przywitał, nie
pozostało nawet wspomnienie.
Zdążyli też zapomnieć o przerażeniu, które ich ogarnęło podczas
burzy. Buzujący pod blachą i w kominku ogień przywodził na myśl
amerykańskie filmy o osadnikach
na Dzikim Zachodzie, wiodących
pełen trudów, lecz szczęśliwy
żywot. Żaden komentator telewizyjny nie robił im papki z mózgu,
ani żaden serial nie przenosił ich
w nierealny, przesłodzony świat.
Ciepłe światło lamp naftowych
rzucało tajemnicze cienie na ściany, wokoło panowała błoga cisza,
a za oknami czaiła się najczarniejsza z czarnych nocy. Najdłuższa w
roku.”
Oto jeden z wątków sensacyjnej fabuły nowej książki Jolanty Marii Kalety pt. „Pułapka”.
Powieść obfituje w liczne wątki
wzajemnie się przeplatające i
potęgujące napięcie do granic
wytrzymałości. Podobnie jak
wcześniejsze jej książki, nie da się
„Pułapki” czytać powoli. Pierwszy
raz czyta się ją bez wytchnienia,

a dopiero potem od nowa, by
móc już bez pośpiechu delektować się kunsztem pisarskim
autorki. A jest czym się zachwycić, bo powieściopisarka potrafi
znakomicie wzbogacać wątki
fabularne osobistymi dygresjami
świadczącymi o znajomości ludzi
i życia, jest mistrzem dialogów i
artystycznych opisów przyrody,
a przede wszystkim – kreatorem scen pełnych dramatyzmu
i grozy. „Pułapka” mieści się w
kategorii książek sensacyjnych
i - podobnie jak wszystkie inne
powieści Jolanty Marii Kalety
- dotyka zagadkowych historii
i tajemniczych wydarzeń związanych z historią powojenną, a
dziejących się na Dolnym Śląsku.
Tym razem głównymi miejscami akcji są Lwówek Śląski i
Świeradów-Zdrój i rzecz nie dotyczy już trudnej sytuacji na tzw.
„dzikim zachodzie” i okrytej tajemnicą walki wywiadu niemieckiego z radzieckim przy udziale
polskiej milicji, jaka miała miejsce
w pierwszych latach powojennych, m. in. w Górach Sowich i
Kamiennych. Autorkę książki zafascynowała tocząca się w ukryciu
rywalizacja grup poszukiwaczy
skarbów, o których w regionach
górskich Dolnego Śląska powstała już prawdziwa legenda. Tak jest
z tzw. „szczeliną jeleniogórską”,
gdzie rzekomo pod koniec wojny ukryte zostały przez wycofujących się Niemców prawdziwe
skarby. W „Pułapce”, dość obfitej
książce, bo liczącej sobie ponad
500 stron, obserwujemy z rosnącym napięciem dramatyczne próby dotarcia do sedna sprawy. O
tym, czy „szczelina jeleniogórska”
to prawda czy fikcja, dowiemy się
z książki Jolanty Marii Kalety. Ale
wartość powieści polega na tym,
że obok perypetii z odkryciem
tajemnicy „szczeliny jeleniogórskiej” rozgrywają się dramatyczne
losy jej bohaterów i jak zwykle
u wrocławskiej pisarki mrożące
krew w żyłach sceny, poczynając od tej na samym początku z
niewiarygodnym stworzeniem,
które pojawiać się będzie przez
cały ciąg powieści, pozostawiając
po sobie krwawe ślady, by wreszcie na koniec odkryć jego istotę.
Nic więc dziwnego, że tytułowa
strona „Pułapki” uderza w oczy
olbrzymią krwawą plamą z tajemniczym napisem: „nic nie jest tym,
czym się wydaje”.
Jestem szczęśliwym posiadaczem książki dzięki naszej
Miejskiej Bibliotece w Głuszycy.
Wiem, że pojawiła się ona właśnie teraz, a pierwsze spotkanie
promocyjne z pisarką miało miejsce w Świeradowie-Zdroju. My
zaś żyjemy zaplanowanym spotkaniem u nas w głuszyckim CK
MBP w niedzielne popołudnie
22 października. Wbrew temu co
można by sądzić nowa książka
Jolanty Marii Kalety jest nam tak
samo bliska jak wcześniejsze „W

cieniu Olbrzyma” i „Riese”, tam
gdzie śmierć ma sowie oczy”.
A dlaczego? Otóż mamy w tej
książce frapujące sceny związane
z odkryciami w głuszyckich podziemiach Gór Sowich. Tym razem
dotyczą one zagadki Sobonia,
gdzie - podobnie jak pod Osówką - prowadzone były przez

Niemców intensywne prace budowlane podziemnych sztolni.
Myślę, że dla wielu Czytelników
to, co dowiadujemy się z książki
o pracach odkrywczych pod Soboniem, będzie swego rodzaju
rewelacją. A przecież nie jest to
tylko plon fantazji autorki, ale
fakt potwierdzony w mediach.

Dla nas nowa książka Jolanty Marii Kalety okazuje się
prawdziwą pułapką, bo tymi
kartkami poświęconymi podziemiom Sobonia, przyciągnie
nas jeszcze bardziej do tego,
by ją nabyć i przeczytać od deski do deski, podobnie jak dwie
poprzednie, bo cóż jest bardziej

frapującego jak książka, której
akcja rozgrywa się w naszym
miejscu zamieszkania.
Książka jest już do nabycia w
MBP w promocyjnej cenie – 30
zł., a w niedzielę 22 października
o godz. 17.00 spotykamy się z
naszą wspaniałą powieściopisarką. Do zobaczenia!
REKLAMA
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Miasto dla aktywnych
Rozszerza się liczba
miejsc, w których można
aktywnie spędzać czas w
Jedlinie Zdroju. W bogatej ofercie uzdrowiskowej
gminy każdy znajdzie coś
dla siebie.
W ostatnich tygodniach
Jedlinie-Zdroju zakończono kolejne inwestycje. Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek

Orpel przeciął wstęgę otwierając plac zabaw i siłownię
terenową przy ul. Moniuszki
w Jedlinie-Zdroju. W ramach
tego zadania poszerzono
plac na którym, zamontowano kilka urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powietrzu, a plac zabaw dla dzieci
wyposażono w dodatkowe
elementy. Cały teren został

ogrodzony, wytyczone zostały ścieżki i nasadzono
nową zieleń. Zamontowano
ławeczki i kosze na śmieci, a tablice z regulaminem
dopełniają całości, tworząc
bezpieczne i estetyczne
miejsce do aktywności. Z kolei w Parku Północnym obecni na otwarciu placu zabaw
i siłowni, mieli możliwość

zobaczenia zagospodarowanego terenu Alei Brzozowej
wraz z przyległymi polanami – oddechową i słoneczną. Oba zadanie zostały zrealizowane dzięki promesie
przyznanej przez samorząd
Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Jedlina-Zdrój
w wysokości 150.000 zł, na
realizację zadania „Budowa
REKLAMA

Plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Moniuszki to kolejne miejsca
aktywnego wypoczynku w Jedlinie Zdroju.

obiektów i miejsc służących
rozwojowi społeczności lokalnej, małej architektury
i obszarów aktywności w
Jedlinie-Zdroju”, w ramach
Dolnośląskiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej 2017.
Z kolei w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
w kompleksie sportowym
„Active Jedlina” została oddana do użytku trasa pieszo
– rowerowa, prowadząca od
ul. Zakopiańskiej do ul. B.
Chrobrego. Inwestycja została zrealizowana ze środków unijnych, otrzymanych
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Wartość inwe-

stycji wyniosła 838 515 zł, z
czego 712 738 zł stanowiło
dofinansowanie.
- Trasa pieszo-rowerowa
otacza teren „Active Jedlina”, na którym można uprawiać sport różnego rodzaju,
np. grać w piłkę nożną, w
bule, pobiegać na bieżni,
pojeździć w skateparku. To
miejsce także dla rowerzystów, wrotkarzy, dla osób
jeżdżących na hulajnodze
lub deskorolce, dla uprawiających nordic walking.
To także doskonałe miejsce
do spacerów i odpoczynku
– wyjaśnia burmistrz Leszek
Orpel.

(RED)

Trasa pieszo – rowerowa to bezpieczne miejsce, zwłaszcza
dla najmłodszych.

Rośnie wieża
na Borowej
Trwają prace przy budowie wieży widokowej na
Górze Borowa, na wysokości 853 m n.p.m.
Prowadzona przez Gminę Jedlina-Zdrój inwestycja
warta ponad milion złotych,
jest realizowana dzięki dofinansowaniu Gminy Wałbrzych (450 tys. zł.) i Powiatu
Wałbrzyskiego (200 tys. zł.)
w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych. Na szczycie góry powstaje ponad 15
metrowa wieża, której konstrukcja oparta jest na stali i
betonie. To bardzo skomplikowane i trudne logistycz-

nie zadanie, ale pomimo
wielu problemów, będzie
to niewątpliwie najciekawsza atrakcja turystyczna w
regionie, a widoki z wieży
- niezapomniane. Planowane otwarcie tej szczególnej
atrakcji to listopad 2017 r.
Przypomnijmy, że niedawno zostały oddane do
użytku platformy widokowe na położonej 751 m
n.p.m. górze Jałowiec oraz
w dawnym kamieniołomie
na wznoszącej się na wysokość 634 m n.p.m. górze
Barbarka.
(KSZ)
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Szkolne święto
14 października w całej
Polsce obchodzony jest Dzień
Edukacji Narodowej, dzień
ten jest świętem wszystkich
pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich
pracowników oświaty.
- To bardzo ważny dzień
również dla każdego z nas,
powinniśmy szczególnie ukłonić się naszym nauczycielom,
często mentorom, którzy byli
naszymi wzorami, motywowali
nas do pracy i dalszych działań.
Zawód nauczyciela to misja i
pasja, ale też trudna i często
wymagająca i wyczerpująca
praca - mówią organizatorzy
obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Mieroszów,
gdzie pracownicy oświaty świętowali 13 października. W sali
im. Włodka Szomańskiego w
Mieroszowskim Centrum Kultury spotkali się pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni,
a także nauczyciele emeryci ze
wszystkich szkół z terenu Gminy Mieroszów. Zgromadzonych
powitał burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak
trudno jest w obecnych czasach być pedagogiem, w ciągle
zmieniającej się rzeczywistości.
To ogromne wyzwanie sprostać temu, co funduje narzuco-

Kopernik
za Dąbrowszczaków

nat, Jan Nowaczyk, Michał Leszko, Alicja Kornalewicz oraz Marzanna Dziedzińska.
- Dla wszystkich zaproszonych gości uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Sokołowsku przygotowali
żartobliwe przedstawienie, a
także koncert muzyki klasycznej i tradycyjnej w wykonaniu
młodych, utalentowanych muzyków. Na koniec był czas na
słodki poczęstunek, kawę, rozmowy i wspólne świętowanie.
Taka uroczystość o charakterze
środowiskowym, to również
doskonała okazja do integracji społeczności pracowniczej
wszystkich szkół z terenu Gminy Mieroszów – podkreślają
organizatorzy imprezy.

W konsultacjach społecznych w sprawie zmiany
nazwy ulicy Dąbrowszczaków w Mieroszowie wzięło udział 57 mieszkańców
Gminy Mieroszów. 2 października 2017 r. w Urzędzie
Miejskim w Mieroszowie została otwarta urna z ankietami konsultacyjnymi. W badaniu ankietowym mieszkańcy
Gminy Mieroszów oddali 57
ważnych głosów na nowego
patrona ulicy Dąbrowszczaków, a najwięcej głosów oddano na Mikołaja Kopernika
18, Jana Pawła II – 13, Leszka
Owsianego – 10, Krzysztofa
Kieślowskiego – 8, Mikołaja
Reja – 5 oraz Bolesława Prusa
3. Wyniki konsultacji zostaną
przedstawione Radzie Miejskiej Mieroszowa, która podejmie ostateczną decyzję
w sprawie wyboru nowej nazwy ulicy Dąbrowszczaków.

(MS)

(RED)

Zasłużeni dyrektorzy palcówek oświatowych i nauczyciele z rąk
burmistrza otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania.
na z góry reforma. Burmistrz
zapewnił jednak, że zrobi
wszystko, co w jego mocy, aby
oświata w Gminie Mieroszów
kwitła, a uczniowie mieli zapewnione godne warunki do
nauki. Życzył również wszystkim nauczycielom satysfakcji,
zadowolenia i zdrowia, a także
wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Miłym
akcentem było wyróżnienie
szczególnie zasłużonych dyrektorów i nauczycieli, którzy
z rąk burmistrza otrzymali listy
gratulacyjne i podziękowania.
W tym roku za swoją pracę
i osiągnięcia wyróżnieni zostali:
Grażyna Lektarska, Elżbieta Urbanik, Longina Słowińska, Danuta
Wypych oraz Iwona Schienke, a
wśród nauczycieli: Renata Bur-

Wyremontowany most
na ulicy Powstańców
Od poniedziałku, 16 października przywrócony został ruch na moście w ciągu
ul. Powstańców w Mieroszowie.
W maju burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński podjął decyzję o jego zamknięciu
ze względu na katastrofalny
stan techniczny. - Proces wykonania projektu, uzyskania
wszelkich pozwoleń, wyłonienie wykonawcy i sam remont
trwały jedynie 4 miesiące. W
środę, 18 października, podpisana została umowa na wy-

konanie pierwszego etapu
przebudowy ul. Wysokiej w
Mieroszowie. Po podpisaniu
umowy nastąpi przekazanie
placu budowy wykonawcy.
Zakończenie prac zgodnie z
umową przewidywane jest
na połowę grudnia bieżącego roku. Po tym czasie mieszkańcy będą mogli cieszyć się
kolejnym odcinkiem nowej
drogi, będzie to z pewnością
ogromne udogodnienie –
podkreśla burmistrz Mieroszowa.
(MS)

16 października przywrócony został ruch na moście w ciągu
ul. Powstańców w Mieroszowie.
REKLAMA

Burmistrz Mieroszowa ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie
ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów

Wymagania w stosunku do kandydatów:
I. Wymagania obowiązkowe:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności
kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;
3. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi
środowiskami twórczymi;
5. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych
środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
9. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
10. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
II. Wskazane jest nadto posiadanie przez kandydata:
1. znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się;
2. predyspozycji do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych
związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
3. znajomości przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności
kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, a także
znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, z zakresu prawa pracy
i prawa zamówień publicznych;

4. doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;
5. umiejętności kierowania zespołem ludzi i umiejętności organizatorskich;
6. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;
7. prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.
III. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – Curriculum Vitae;
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. dyplomy,
certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
5. kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa
pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych;
8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. pisemna koncepcja zarządzania Mieroszowskim Centrum Kultury
w Mieroszowie – nie więcej niż 4 strony formatu A4:
- propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy;
- zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami
nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;
- źródła finansowania działalności Mieroszowskiego Centrum Kultury;
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2016, poz. 922 );

11. kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę
zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego
Rejestru Karnego.
List motywacyjny, życiorys – CV, oświadczenia oraz koncepcję kandydat zobowiązany
jest popisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z
oryginałem własnoręcznym podpisem.
Kandydat na stanowisko dyrektora MCK może zapoznać się z warunkami
organizacyjno - finansowymi działalności tej instytucji po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu w siedzibie MCK, przy ul. Żeromskiego 28 (tel. 748801269).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 08 grudnia 2017 r.
Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum
Kultury w Mieroszowie.”– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, 58-350
Mieroszów, I piętro, pok. nr 7 - sekretariat. Oferty można przesłać pocztą na adres
Urzędu Miejskiego, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu
do Urzędu Miejskiego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane
procedurze konkursowej.
IV. Informacje dodatkowe:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/
2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicach
informacyjnych w siedzibie urzędu i siedzibie Mieroszowskiego Centrum Kultury
w Mieroszowie oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
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Towarzysz Ziuk
Janusz
Bartkiewicz

Całkiem
przypadkiem
dowiedziałem się, że Fundacja Edukacyjno - Społeczna
„Polny Kwiat” działająca w
Starych Bogaczowicach, organizuje konkurs wiedzy o
działalności i życiu marszałka Józefa Piłsudskiego, do
którego zaprasza szkolną
dziatwę (z podstawówek i
gimnazjów) z powiatu wałbrzyskiego,
świdnickiego,
kamiennogórskiego i jaworskiego.
Prawdopodobnie
inicjatywa ta wyszła naprzeciwko pomysłowi rzuconemu
przez namaszczonego przez
prezesa Jarosława na prezydenta RP Andrzeja Dudę, któremu przyszło na myśl, aby
5 grudnia – w 150 rocznicę
urodzin marszałka – zebrały
się na uroczystym połączonym posiedzeniu dwie izby
parlamentu – Sejm i Senat.
Jako człowiek o zdecydowanie skrystalizowanych poglądach lewicowych, obydwie
te inicjatywy uważam za niezwykle cenne, albowiem w
obecnych ciemnych czasach
POPiS-owej polityki historycznej, przywoływanie pamięci o ludziach polskiej lewicy, tak bardzo zasłużonych
dla zrzucenia rozbiorowych
kajdan i odzyskania niepodległości, a także walczących o
godne życie polskiego robotnika, jest niezwykle cenne.
Dlatego z wielką przyjemnością kibicuję tym inicjatywom, pozwalającym postać
wielkiego polskiego socjalisty przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków, któremu

polityka historyczna PO i PiS
zdrowo już w głowach zdążyła namieszać. Z drugiej strony patrząc, nie mogę nie dostrzec, że inicjatywa Andrzeja
Dudy stoi jakby w opozycji
do jednego ze sztandarowych dzieła PiS, niesamowicie brzydko nazwanego „dekomunizacją
przestrzeni
publicznej”. I choćby tylko z
tego względu mocno inicjatywie Andrzeja Dudy przyklaskuję, mimo że targają mną
pewne podejrzenia, iż nie za
bardzo orientuje się on, kim
naprawdę był Józef Piłsudski (ur.5 grudnia 1867 roku),
dla starych partyjnych towarzyszy „Ziuk”, „Wiktor”, albo
„Mieczysław”.
Swą rewolucyjną drogę
rozpoczął już jako nastolatek w swych gimnazjalnych
i studenckich czasach, kiedy
pod koniec 1886 roku zaangażował się w działalność
konspiracyjnej
Wileńskiej
Grupy Rewolucyjnej, powiązanej z rosyjską Narodną
Wolą. Ta tajna organizacja
prowadziła działalność typowo terrorystyczną, dokonując zamachów na przedstawicieli carskich władz.
Za udział w tej konspiracji
został skazany na 5 lat pobytu w Kireńsku na Syberii.
Po powrocie w 1892 roku do
Wilna wstąpił do lewicowo-rewolucyjnej Polskiej Partii
Socjalistycznej, w której już
od roku 1894 pełni bardzo
ważne funkcje polityczne
członka Centralnego Komitetu Robotniczego (takie
ówczesne biuro polityczne),
a następnie redaktora naczelnego pisma „Robotnik”,
mającego w podtytule znane
„komusze” hasło: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie
się”. Pismo to, wychodzące w
latach 1894 – 2003, stało się

jednym z najistotniejszych
instrumentów propagandy
socjalistycznej w Polsce. To
właśnie towarzysz „Ziuk” w
1904 stworzył zbrojne ramię
PPS w postaci Organizacji
Bojowej (działającej do 1911
roku), która zajmowała się
przede wszystkim prowadzeniem akcji terrorystycznych,
likwidując w zamachach
funkcjonariuszy i współpracowników
rosyjskich
władz na terenie Królestwa
Polskiego, a także dokonując napadów rabunkowych
mających na celu zdobycie
funduszy na działalność polityczną partii. W szczytowym momencie działalności
OB PPS liczyła około 6500
bojowców, a jej pierwszym
zbrojnym
wystąpieniem
była przeprowadzona 13 listopada 1904 roku na placu
Grzybowskim w Warszawie
akcja przeciwko mobilizacji
do carskiej armii w związku
z wojną rosyjsko-japońską.
W akcji tej brało udział 60
bojowców, którym dowodził
Stefan Okrzeja, dzisiejsza
ofiara pisowskiej dekomunizacji przestrzeni publicznej.
To on wyciągnął wtedy pod
kościołem czerwony sztandar PPS (przyniosła go pod
bluzką jego siostra) z napisem „Precz z wojną i caratem. Niech żyje wolny, polski
lud!”. Okrzeja wzniósł go do
góry i zaintonował rewolucyjną pieśń „Warszawiankę”.
Kiedy policjanci starali się
wyrwać sztandar z jego rąk,
bojownicy OB zaczęli strzelać, zmuszając policjantów
do panicznej ucieczki. Wówczas ruszyła szarża konnych
kozaków i rozpoczęła się
regularna wymiana ognia w
wyniku czego śmierć poniosło 6 demonstrantów, a 27
zostało rannych. Po stronie

rosyjskiej również byli zabici i ranni, jednak oficjalnie
straty poniesione tego dnia
przez wojsko i policję nie zostały ujawnione.
W 1905 roku w Rosji i Królestwie Polskim wybuchła
zbrojna proletariacka rewolucja, co na terenie Polski
przybrało wręcz charakter
powstania narodowego, w
którym Organizacja Bojowa
PPS brała aktywny udział. Po
jego upadku w PPS doszło
do rozłamu. Stało się to 22
listopada 1906 roku w czasie
zjazdu, na którym doszło do
otwartego sporu dotyczącego strategii i taktyki partii.
W wyniku tego rozłamu 23
listopada 1906 r. w Krakowie
powstała PPS - Frakcja Rewolucyjna. Druga frakcja pod
nazwą PPS-Lewica po jakimś
czasie połączyła się z SDKPiL,
co umożliwiło PPS – Frakcja
Rewolucyjna powrót do starej nazwy PPS-Lewica. Nazwa
ta funkcjonowała do czasu
połączenia się z Polską Partią
Robotniczą, co miało miejsce
w 1948 roku.
26 września 1908 roku
towarzysz „Ziuk” dowodził
słynnym brawurowym napadem pod Bezdanami na
rosyjski pociąg pocztowy,
przewożący pieniądze z Kongresówki do Petersburga.
Podczas akcji zabito i raniono kilku rosyjskich żołnierzy
i pracowników pocztowych.
Sami bojowcy strat nie ponieśli i zdobyli 200 tysięcy
rubli, które w znacznej części przeznaczone zostały na
organizowaną przez OB PPS
we Lwowie polską organizację wojskową pod nazwą
Związek Walki Czynnej, która dała początek I Brygadzie
Legionów. W 1909 roku towarzysz Piłsudski, pod pseudonimem
„Mieczysław”,

stanął na czele PPS-Frakcja
Rewolucyjna i w tym czasie
współpracował z Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Rosji, kierowaną przez
towarzysza
Włodzimierza
Lenina. W następnych latach
został tajnym współpracownikiem Hauptkundschafstelle (HK-Stelle), czyli austriackiego wywiadu wojskowego,
pod egidą którego stworzył
i kierował polską formacją
wojskową, czyli utworzonym 27 sierpnia 1914 roku
Legionom Polskim. Nie do
końca jest wiadomym, czy
to właśnie związek z SdPRR
spowodował, że w 1919
roku wstrzymał się z pomocą
„białym” generałom rosyjskim, w sytuacji, kiedy mieli
oni wielką szansę pokonania rosyjskich bolszewików
W. Lenina i Stalina. Faktem
jest, że w 1918 roku opuścił
PPS mówiąc, że z przystanku
socjalizmu przesiadł się na
przystanek niepodległość,
ale to właśnie on sformułowanie pierwszego niepodległego polskiego rządu
powierzył socjalistom z PPS,
dzięki czemu zostały wprowadzone
demokratyczne
podwaliny państwa polskiego, utrwalone w demokratycznej Konstytucji RP z 17
marca 1921 roku. Niestety,
rodzącą się polską demokrację Piłsudski obalił majowym
zamachem w 1926 roku,
przez co umożliwił stopniową faszyzację państwa, przerwaną 1 września 1939 roku.
Jednakowoż jego zasługi dla
sprawy socjalizmu naprawdę zasługują na to, aby jego
urodzinowej rocznicy nadać
charakter uroczystości państwowej. I dlatego z całego
serca popieram inicjatywę
Andrzeja Dudy.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Bili rekord
Od 5 lat w całej Polsce 16
października poświęcony
jest propagowaniu nauki
pierwszej pomocy. Z tej też
okazji Fundacja WOŚP organizuje ogólnopolskie bicie
rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu
resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. W
tym roku po raz pierwszy do
akcji włączyło się Centrum
„Witold” w Boguszowie-Gorcach. Punktualnie o godzinie
12:00 do jednoczesnej resuscytacji przystąpiło tu ponad 80 osób. Dla ćwiczących
przygotowano 6 stanowisk z
fantomami, a nad prawidłowym przebiegiem działań
czuwali strażacy z jednostek
OSP Boguszów oraz OSP
Gorce, Pan Adam Kosiński z
Pokojowego Patrolu WOŚP
oraz nauczyciele. Na wszystkich uczestniczących w
ćwiczeniach czekała niespodzianka w postaci słodkiego
poczęstunku. Do boguszowskiego rekordu koordynowanego przez CK-K dołączyło
wiele instytucji i placówek
z terenu Boguszowa-Gorc
w tym: Zespół Szkolno –
Przedszkolny, Zespół Szkół
Samorządowych, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Boguszowska
Szóstka, 111 Boguszowskie
Drużyny Żółto – Niebieskie, Przedstawiciele urzędu
miejskiego, straż miejska,
radni rady miejskiej: Sylwia
Dąbrowska i Daniel Lubiński
oraz panie z Klubu „Igiełka” i
pani Sylwia Mazurek.
(RED)
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Delfinek
w Szczawnie Zdroju
Województwo Dolnośląskie przyznało Uzdrowiskowej Gminie Szczawno
Zdrój dotację celową na
dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą: Budowa krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy ul. Słonecznej
1 A w ramach kompleksu
oświatowo-sportowo-rekreacyjnego.
- Podstawową funkcją
krytej pływalni w Szczaw nie
Zdroju będzie nauka pływania dzieci i młodzieży szkolnej. Zakres tej inwestycji
obejmować będzie: budowę
krytej pływalni z niecką ba-

Pomagają
zwierzętom

senową, wyposażenie niecki
oraz hali, zaplecze szatniowe i pomieszczenia sanitarne, hol wejściowy, zaplecze
socjalne dla pracowników i
pomieszczenia techniczne.
Całkowity koszt realizowanych zadań inwestycyjnych
szacowany jest na ok. 6 milionów złotych. Do końca
października otrzymamy decyzję o przyznaniu środków
finansowych (ok. 2 milionów
złotych), o które gmina ubiega się z Ministerstwa Sportu
i Turystyki – wyjaśnia Marek
Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju.
(KT)

Seniorzy z Klubu Senior
Wigor w Szczawnie-Zdroju aktywnie uczestniczyli
w akcji zbierania potrzebnych rzeczy oraz karmy dla
porzuconych i skrzywdzonych zwierząt. - Tak przygotowane paczki seniorzy
dostarczyli do Schroniska dla
zwierząt w Wałbrzychu. Piękna pogoda i wspaniała kolorowa jesień zachęciła dodatkowo seniorów do spaceru z
pieskami. Każdy może odbyć
taki spacer w sobotę lub
niedzielę od godz. 10:00 do
13:00. Jest to duża atrakcja
zarówno dla człowieka, jak
również dla mieszkańców
schroniska. Zaangażowanie
i wkład w niesienie pomocy
dla zwierząt w potrzebie to
nie tylko obowiązek każdego z nas, ale odpowiedzialność za życie czującej istoty.
Pomocy dla bezdomnych
zwierząt nigdy nie jest za
wiele. Każdy chętny może
wesprzeć schronisko poprzez dostarczenie karmy
oraz koców – mówi Małgorzata Mazurek z Fundacji
Wspierania Seniorów MELA.
(RED)

Zabytkowe wille
Szczawna-Zdroju

Teatr Zdrojowy
zaprasza
19.10, godz. 19:00 - Koncert symfoniczny „Na dzikim
zachodzie” w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Szczawieńscy seniorzy zaprosili Mateusza Mykytyszyna na kolejne
spotkanie.
W Cafe Galerii Ogród
Sztuki w Szczawnie Zdroju
spotkali się seniorzy, aby
wysłuchać prelekcji Mateusza Mykytyszyna na temat
zabytkowych willi Szczawna-Zdroju.
Wykład uatrakcyjnił pokaz
multimedialny wraz z interesującym komentarzem. - Na starych
pocztówkach i rycinach pokazane zostały historyczne wille i
pensjonaty, które w większości
istnieją do dziś i stanowią wielką
atrakcje naszego uzdrowiska.
O ich pięknie i przeznaczeniu w
dawnych czasach oraz współcześnie opowiadał znawca te-

matu i pasjonat historii tych ziem
Mateusz Mykytyszyn. Uczestnicy
żywo reagowali na informacje
dotyczące domów, w których
obecnie zamieszkują, wcześniejszych nazwach i ich byłych właścicielach. Szczawno-Zdrój kryje
jeszcze dużo tajemnic, o których
mamy nadzieję dowiedzieć się
na kolejnych spotkaniach z historią. Duże zainteresowanie
wzbudziła powyższa prelekcja,
dlatego seniorzy po raz kolejny zaprosili pana Mateusza do
odwiedzenia ich w przyszłym
miesiącu – relacjonuje Grażyna
Lelito-Dąbrowa.

21.10, godz. 12:00 - Szczawieńskie Spotkania Chórów
„Beati Cantores”, wstęp wolny.
07.11, godz. 19:00 – „Rendez- vous z Violettą” - koncert piosenek Violetty Villas,
bilety: 30 zł i 25 zł (bilet grupowy pow. 10 osób).
10.11, godz. 9:00 - spektakle teatralne dla szkół.
16.11, godz. 19:00 - Upiorki
w operze” - spektakl muzyczny, bilety: 30 zł i 25 zł (bilet
grupowy pow. 10 osób).

(RED)

(RED)
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OP.2110.6.2017
Mieroszów, dnia 16 października 2017 r.

BURMISTRZ MIEROSZOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

INSPEKTORA DS. FINANSOWYCH w Referacie Finansowym
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku ekonomia;
2) staż pracy 3 lata;
3) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
4) obywatelstwo polskie;
5) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
2) szkolenia z zakresu spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
3) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych,
ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania
administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych;
4) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu
Office, programów finansowo-księgowych;
5) cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
dokładność, obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw, samodzielność myślenia
i działania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
dyskretność, odporność na stres.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników jednostek
samorządowych Gminy Mieroszów (urząd, jednostki oświatowe):

2)
3)
4)
5)

a) sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń,
b) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym
oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
c) obsługa programu Płatnik i PFRON;
prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu gminy;
sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
wydawanie zaświadczeń;
współudział w opracowywaniu i wykonywaniu budżetu.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na stanowisku urzędniczym;
2) praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
3) praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, komputera, drukarki,
niszczarki, ksera, telefonu;
4) praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych:
W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3) dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu
studiów (po zakończeniu naboru do zwrotu);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw
kadrowo-płacowych, księgowych;

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej
oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
potwierdzone własnoręcznym podpisem;
9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
Uwaga: Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie 6 musi
być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, I piętro, pokój nr 7 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego
- Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów z adresem zwrotnym oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko Inspektora ds. finansowych w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz.1430.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Dodatkowe informacje:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza
Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej
w siedzibie urzędu oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński
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Zagrają z Olimpią

Squash
po szkole
Zapraszamy do udziału
w akcji Squash po szkole. Squash po szkole to
kampania skierowana w
szczególności dla uczniów
i studentów. - W ramach
akcji, młodzież otrzymuje
możliwość wynajęcia kortu
w kompleksie Aqua Zdrój
w Wałbrzychu w atrakcyjnej cenie 20 zł w godzinach
14-16 za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej. Zapraszamy do podjęcia wyzwania i aktywnego
udziału w zajęciach squasha.
Codziennie czeka na Was
profesjonalny
instruktor,
który wprowadzi nowe osoby w świat tej ciekawej i
coraz bardziej popularnej
dyscypliny sportu. Squash
po szkole – czas start! – zachęcają pomysłodawcy akcji.
(RED)

Przed nami kolejna
dawka siatkarskich emocji!
Już w najbliższą sobotę,
21 października o godz.
18:30, w Hali Widowiskowo-Sportowej AQUA
ZDRÓJ wałbrzyscy siatkarze zmierzą się z zespołem
STS Olimpia Sulęcin w ramach 5 kolejki I ligi mężczyzn.
Siatkarze MKS Aqua-Zdrój
Wałbrzych nie mają czasu
na odpoczynek. W minioną
sobotę na własnym parkiecie przegrali po zaciętym
boju z niepokonanym Exact
Systems Norwid Częstochowa 1:3 (23:25, 25:23, 19:25,
15:25). Trener Janusz Bułkowski desygnował do gry
w tym meczu zespół MKS
Aqua-Zdrój w składzie: Linda, Zieliński, Orobko, Dzikowicz, Woźnica, Lipiński, Szydłowski (libero). Tymczasem
już w środę, 18 października
wałbrzyszanie
rozgrywali
kolejne spotkanie o mistrzostwo I ligi – tym razem w
Tomaszowie Mazowieckim z

miejscową Lechią (spotkanie
zakończyło się po zamknięciu tego wydania).
- Liga nabiera tempa i
już w najbliższą sobotę, 21
października o godz. 18:30
w Hali Widowiskowo-Sportowej AQUA ZDRÓJ, wałbrzyscy siatkarze zmierzą
się z zespołem STS Olimpia
Sulęcin. W trakcie meczu
przygotowaliśmy konkursy dla kibiców z nagrodami oraz atrakcje sportowe
dla najmłodszych w strefie malucha. Są jeszcze do
kupienia karnety na sezon
2017/18 w cenie: 80 zł normalny i 40 zł - ulgowy.
Z kolei bilety na sobotni
mecz są w cenie: 5 zł ulgowy, 10 zł – normalny,
5 zł/os – bilet rodzinny
(minimum 3 osoby). Bilety
dostępne w sprzedaży w
Hotelu AQUA ZDRÓJ oraz
w Pizzerii „Happy Day” i
Piwiarni Pod Wierzbami –
mówi Fabian Kurzawiński,
kierownik drużyny.
(RED)

Warcaby
w Starej Kopalni
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, odbyły
się III Otwarte Mistrzostwa
Wałbrzycha w Warcabach
100-polowych.
Zawodom
patronował prezydent miasta
dr Roman Szełemej. Zwyciężył Przemysław Oderkiewicz
(Czarna Dama Lututów) – 12
pkt, przed Adamem Wiadakiewiczem (Sokół Wrocław) i
Amadeuszem Zyber – Moszakiem - po 11. Pierwszy z wałbrzyszan, Józef Pawluk, zajął
7. miejsce z 10 pkt. Rywalizacja była kolejnym przykładem
sprawności
organizacyjnej
Kazimierza Kaczugi ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Dęby Wałbrzych,
niestrudzonego, mimo wielu
przeciwności losu, propagatora warcabów w naszym
rejonie. P. Kazimierz dziękuje
władzom Wałbrzycha, Starej
Kopalni i Aqua Zdroju za pomoc w przeprowadzeniu imprezy.
(BAS)

KopalniaK 2017
Zapraszamy 20 i 21
października na XIX
Ogólnopolską Giełdę
Kabaretową
„KopalniaK” w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury w Starej Kopalni.
20 października o
godz. 18.00 w konkursie
na najlepszy kabaret i
stand`upera XIX Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej „KopalniaK”
wystąpią: Kabaret Trzecia
Strona Medalu, Kabaret
Czołówka Piekła, Mieszko Minkiewicz, Paulina
Potocka, Magda Kubicka,
Kabaret I tyle. Ocenią ich:
Piotr Plewa, Grzegorz
Halama i Karina Kąsek. Publiczność też będzie mogła głosować na swojego faworyta. 20
października wystąpi również
Grzegorz Halama w programie "Długo i szczęśliwie, czyli
intymne życie grubasa". Ogłoszenie wyników oraz programy zwycięzców 21 października (początek o godz. 18.00).
Gali tegorocznego KopalniaKa

towarzyszyć będzie Piotr Bałtroczyk w programie "Mężczyzna z kijowym peselem". Bilety
w cenie 20/30 zł (20 października) i 40/50 zł (21 października) do nabycia w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury (ul. Wysockiego 29 na terenie Starej Kopalni
i ul. Broniewskiego 65a na Piaskowej Górze) oraz na eBilet.pl.
(RED)
REKLAMA
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Słoneczna Polana - reaktywacja

Ścigali się o Czapkę Śliwek!

Gustaw Dądela i Sonia
Skrzypnik zostali w Szczawnie-Zdroju mistrzami Polski w kolarskim four crossie. - Zawody na torze na
Słonecznej Polanie zostały
wznowione po dwuletniej
przerwie – podkreśla burmistrz Szczawna Marek Fedoruk.
Four cross to ekstremalna
rywalizacja w kolarstwie górskim czterech zawodników na
stromym torze z naturalnymi
i sztucznymi przeszkodami. Długość trasy na Słonecznej
Polanie w Parku im. Henryka
Wieniawskiego, wynosi 500
m, a różnica poziomów 40 m.
Kolarze wykonują na niej wysokie i długie, do 15 m skoki
– wyjaśnił Janusz Kozłowicz,
dyrektor zawodów.
Od 2013 do 2015 roku
Szczawno było gospodarzem
zawodów 4X Pro Tour (Puchar
Świata) w tej konkurencji. Wypadły z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) z
powodu kłopotów z ich organizacją, na co wpłynęły głównie trudności finansowe. - Jeśli
uzyskamy wsparcie sponsorów,
Słoneczna Polana, uznawana za
jeden z najbardziej malowniczych torów w Europie, znowu
przyjmie najlepszych na świecie

Barwy złotej polskiej
jesieni, piękna, słoneczna
pogoda, dobra zabawa i fantastyczna atmosfera towarzyszyły rywalizacji kolarzy
górskich, którzy postanowili
zakończyć sezon sportowy
2017 w Głuszycy podczas III
Wyścigu MTB XC o Czapkę
Śliwek.
Organizatorzy Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy,
Gmina Głuszyca i Team Bike
Finger Wałbrzych zadbali, by
wyścig dostarczył zawodnikom wielu emocji. Łatwo nie
było, gdyż trasa składająca
się z 3 okrążeń liczących po 5
km w większości składała się
z ostrych podjazdów i wymagała od startujących sporych
umiejętności technicznych.
Zwyciężył Czech Tomáš
Ševců. Zawodnik HSK Cycling
Team pokonał 15-kilometrowy dystans w czasie 00:43:44.
Drugi na macie pojawił się
świdniczanin Piotr Sułek z Bike
Center Atak Sport Świdnica z
czasem 00:48:45. Trzecie miejsce wywalczył Piotr Iciaszek z
Wałbrzycha, reprezentujący
Sportfuel.pl z czasem 00:48:59.
Panie i najmłodsi zawodnicy mieli do pokonania dystans
liczący 10 km. Pierwszą kobietą na mecie była wałbrzyszan-

Patrycja Piotrowska i Łukasz Szymczuk z KKW Superior Wałbrzych
ze srebrnymi medalami mistrzostw Polski w FourCrossie.
specjalistów od four crossu –
zaznaczył burmistrz.
Zawody odbywały się przy
sztucznym świetle, a obserwowało je ok. 1,5 tys. widzów.
- Wstępnie ustalono, że również przyszłoroczne mistrzostwa Polski odbędą się na
Słonecznej Polanie – uzupełnił
Kozłowicz. Należy dodać, że
medaliści męskiej elity Dądela i Stefaniuk, to byli zawodnicy klubu MTB Wieża Anna
Szczawno-Zdrój, którego działalność została zawieszona.
Andrzej Basiński

Wyniki finałów mistrzostw Polski
w four crossie
Elita mężczyzn: 1. Gustaw Dądela
(Lotto Aquilla Wadowice), 2. Łukasz
Szymczuk (KKW Superior Wałbrzych),
3. Marcin Stefaniuk, 4. Robert Kulesza
(obaj Lotto), 5. Jan Wrożyna (LKS Atom
Boxmet Dzierżoniów), 6. Arkadiusz
Holewik (Lotto).
Kobiety open: 1. Sonia Skrzypnik
(niezrzeszona), 2. Patrycja Piotrowska
(Superior), 3. Oliwia Wczasek (Lotto).
Juniorzy: 1. Wojciech Spochacz, 2.
Kacper Jakubas, 3. Adam Komisariuk
(wszyscy Spark Nowa Sól).

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

Tartak Urbaniak oferuje:

WESOŁA, STASZIC,

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

WIECZOREK, MARCEL, SILESIA,
KOKS ORZECH, MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

Start III Wyścigu MTB XC o Czapkę Śliwek.
ka Dorota Bielecka z KKW Superior Wałbrzych z wynikiem
00:42:53. Drugi czas wśród kobiet 00:47:00 osiągnęła mama
zwyciężczyni – Anna Bielecka - również reprezentująca
KKW Superior Wałbrzych. Jako
trzecia z czasem 00:48:34 linię
mety minęła Paula Bernaczek,
zawodniczka Kusy Bardo. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, a szczególnie zwycięzcom, którzy oprócz medali
i nagród wywalczyli czapki pełne śliwek. Warto podkreślić, że
w wyścigu udział wzięła liczna
reprezentacja kolarzy z Głu-

szycy, spośród których dwaj
zawodnicy zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.
Pierwsze miejsce w kategorii
M-1 zdobył Patryk Tomulik,
a w kategorii M-4 Krzysztof
Paluszek- pomysłodawca wyścigu i autor trasy. Dziękujemy wszystkim za nieocenioną
pomoc w organizacji wydarzenia. Serdeczne podziękowania
dla Wodociągów Wałbrzych i
Podziemnego Miasta Osówka
– podkreślają organizatorzy III
Wyścigu MTB XC o Czapkę Śliwek w Głuszycy.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

TANIE TANI - DOBRY WĘGIEL

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77

(SJ)
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USŁUGI
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(2) HYDRAULIKA - 668-605-555
(2) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5
w Wałbrzychu.

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

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

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

DO WYNAJĘCIA mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40m2 w
Gorcach za 850zł. Pokoje nieumeblowane, telefon792547662
PODZAMCZE 3pokoje niski czysz,
54m2 cena 150tys telefon 792548-210
BIAŁY KAMIEŃ 2pokoje, parter
45,5m2 49000,-zł telefon: 792547-662
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3
pokoje, parter, świetna lokalizacja, ogrzewanie gazowe, cena
209 900 zł, tel. do kontaktu: 792
549 757
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po
remoncie, z balkonem, czynsz 180
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z
windą, po remoncie, ogrzewanie
miejskie, cena 130.000 zł,
Kontakt: 792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, pierwsze piętro,
super lokalizacja, cena 80.000 do
negocjacji, kontakt: 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY - OKAZJA
! 111m2 z dużą działką 1195m2,
cena 205tys ogrzewanie gazowe
telefon: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewanie elektryczne, centrum miasta,
cena: 55.000, telefon: 792-547662

KUPIĘ
(19) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje,
ogródek, cena 72 000 zł, tel. do
kontaktu: 792 549 757

MS-3290 Biały Kamień, boczna
uliczka, jednopiętrowa kamienica,
wysoki parter, 3 pokoje, 53m2,
cena 129 tys, Tel. 883 334 481
MS-3281 Biały Kamień, spokojna
lokalizacja, 2 pokoje, 45m2, do
remontu, cena 69 tys. Tel. 883
334 486
MS-3300 Piaskowa Góra, kawalerka 28m2, cena 86 tys. Tel. 883
334 481
MS-3289 Piaskowa Góra, do
wprowadzenia, 3 pokoje, 51m2,
cena 159 tys. Tel. 606 976 630
MS-3265 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, 3 piętro, do remontu, cena
105 tys. Tel. 883 334 481
MS- 3302 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 38m2, cena 115 tys. Tel.
793 111 130
MS-3303 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do odświeżenia, cena 125
tys. Tel. 883 334 481
MS-3257 Piaskowa Góra, 2 piętro
w 4, 4 pokoje, 56m2, do remontu,
cena 133 tys. Tel. 793 111 130
MS-3104 Stary Zdrój, ul. Zamoyskiego, 1 piętro, 45m2, po
remoncie, cena 117 tys. Tel. 793
111 130
MS-3198 Sobięcin, ok. H. Sawickiej, 3 pokoje, 75m2, do remontu,
cena 115 tys, Tel. 883 334 481

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 97 66 30

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

MS-2872 Nowe Miasto, 2 pokoje,
56m2, 1 piętro, cena 90 tys do
neg. Tel. 883 334 481

MS-3296 Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, jednopiętrowa
kamienica, duża kawalerka, 32m2,
po remoncie, cena 69 tys. Tel. 883
334 481
MS-3288 Nowe Miasto, 2 pokoje,
39m2, po remoncie, cena 77 tys,
Tel. 606 976 630
MS-3294 Nowe Miasto, wysoki parter, 2 pokoje, 41m2, po
remoncie, ogrzewanie gazowe +
kominek, cena 111 tys. Tel. 883
334 481

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
2 pokojowe, rozkładowe mieszkanie na Osiedlu Piastowskim. Tel:
502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie z
potencjałem na pograniczu Starego Zdroju i Białego Kamienia,
świetna lokalizacja, 50m2 w cenie
85,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
3-pokojowe mieszkanie wraz z
murowanym garażem i ogródkiem w bardzo cichej i atrakcyjnej

pokoje, widna kuchnia, łazienka z
natryskiem 38 m. Piękne widoki,
9 piętro. Cena 115 000 możliwość
zamiany na 3 pokoje Tel: 506717-014

1ha- teren ogrodzony. Cena 890

z działką 2171 m2. Cena 150 tys. zł

5. SOWA&VICTORIA Konradów,
Duży dom z piękną działką - 320
000 do negocjacji! Tel: 530-913259

16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Nowym Mieście 48
m, dwa pokoje, widna kuchnia,
łazienka do zrobienia, I piętro,
środkowe mieszkanie, ogrzewanie elektryczne. Cena 60 000 zł.
Tel: 506-717-014

6. SOWA&VICTORIA Dom w malowniczej miejscowości Łomnica,
działka 1330 mkw - cena 289 000
do negocjacji. Tel. 530-913-259

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
3 pokoje, Śródmieście, 60 m, III
piętro, ogrzewanie węglowe.
Cena 150.000 Tel: 506-717-014

Sprzedam mieszkanie na

7. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
3 pokojowe mieszkanie na parterze, 73,98 m2 do odświeżenia, w
cenie 165,000 zł. Tel: 519-121-102

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Podgórzu po kapitalnym remoncie w 6 -rodzinnym budynku,
4 pokoje, kuchnia ,łazienka z wc,
ogrzewanie co gazowe i kominek
z nawiewem, 92m2, 199000zł Tel:
519-121-104

Sprzedam dom w Głuszycy z dużą

lokalizacji! CENA DO NEGOCJAJCI!
Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kompletnie wykończony dom w
Świebodzicach na strzeżonym
osiedlu ( 5 pokoi, garaż ) - cena
699 000 do negocjacji ! Tel: 530913-259

8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, Dom wolnostojący z działką
o powierzchni 653 m2, w cenie
70,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie (kawalerka) na Szczawienku, 28 m2, po kapitalnym
remoncie, cena 88 000 tys. zł, Tel.:
519-121-102
10. SOWA&VICTORIA dom w
zabudowie szeregowej na Piaskowej Górze Tel: 502-657-353

19. SOWA & VICTORIA Dom typu
bliźniak do remontu na Piaskowej
Górze,powierzchnia 120m2,
działka 550m2, cena 469000 Tel.
519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
w spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój, 53m2 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc lokal do remontu
cena 79000 Tel: 519-121-104

tys. zł do negocjacji!
Sprzedam dom do remontu
zlokalizowany w Głuszycy 114 m2

Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.

pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 27 tys. 28 m2

działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy/Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena
100 tys. zł

11. SOWA&VICTORIA Duże
mieszkanie w Świebodzicach do
własnej aranżacji,110m2,cena 159
tys. Tel: 502-657-353

Sprzedam działki budowlane w

12. SOWA&VICTORIA 2 pokojowe
mieszkanie na Piaskowej Górze,
do częściowego remontu, cena:
119 000 do zdecydowanej negocjacji. Tel. 502-665-504

pow. 294m2. pow. działki 528 m2.

13. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położone mieszkanie po kapitalnym remoncie na Rusinowie, 2
pokoje, jasne kuchnia, łazienka,
przedpokój cena: 120 000 Tel:
502-665-504
14.SOWA&VICTORIA 64m2, 3
pokoje, jasna kuchnia, osobno
toaleta i WC, nowe budownictwo
w centrum, atrakcyjna lokalizacja,
po kapitalnym remoncie, OKAZJA!
159 000zł Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w doskonałej części
Piaskowej Góry. Dwa słoneczne

Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem/
zbyciem. Pomożemy w określeniu
stanu prawnego i kompletowaniu
dokumentów. Zapraszamy do
bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam działkę 1372 m2 w
Sierpnicy. Cena 35 tys. zł.
Sprzedam luksusowy dom w
niezwykle malowniczej okolicy,
w miejscowości Głuszyca Dom
o pow. 389 m2 z działką o pow.

Cena 790 tys.zł.
Sprzedam mieszkanie/dom 5
pokoi w Głuszycy, pow. 172 m2.
Cena 160 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.
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wolnostojący w pięknej okolicy

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

do wykończenia o pow. 156 m2,

Wałbrzycha, 74 666 42 42

działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z

WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 75
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166 .

BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom

kominkiem i tarasem, 2 balkonyMENTOR Nieruchomości

Cena: 470 000 zł (nr: 2377) (74)

UL. PALISADOWA NR 1,

666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA!, czterorodzinna kamienica, przydomowy ogródek, 2
pokoje (MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA
TRZECIEGO Z MANSARDY –
MIESZKANIE DWUZPOZIOMOWE),
58,0 m2, 1 piętro, świetna lokalizacja, cisza i spokój, 52.000 ZŁ, tel.
535-285-514
SUPER OFERTA! SZCZAWNO
ZDRÓJ, mieszkanie z TARASEM
I OGRÓDKIEM, w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje,
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie
gazowe, 259.000 ZŁ, tel. 577321-840
Biały Kamień, 37m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, pierwsze
piętro, 2 ogródki, bardzo dobra
lokalizacja 69.000zł. Kontakt 535311-265
OKAZJA! Nowe Miasto, 34m2,
spokojna okolica, ogrzewanie
gazowe, stan do wprowadzenia,
Cena: 69 000 zł, tel.530-998-374
OKAZJA!, NOWE BUDOWNICTWO,
trzy pokoje na 2 piętrze, ogrzewanie miejskie, rozkład, balkon,
świetna-spokojna okolica w
sąsiedztwie lasu, 62,0 m2, 169.000
ZŁ, tel. 535-285-514
2 pokoje po remoncie, Podzamcze, 47,70m2 z dużym balkonem,
parter. Cena 155.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawienko, 35m2, Niski czynsz
120zł, blisko strefy ekonomicznej,
Cena : 43 000zł kontakt: 530-998374
Nowe Miasto, 32m2, Ogrzewanie
miejskie, do wprowadzenia, Cena:
69000zł, kontakt: 530-998-374
Piaskowa Góra do wprowadzenia,
3 pokoje, 51m2, blok czteropiętrowy. Cena 145.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawno Zdrój do remontu 1
piętro, 98m2, 1122 zł/m2 tel. 577263-955
Okazja! Świebodzice, BEZCZYNSZOWE MIESZKANIE, 58m2, 3
pokoje, 2 ogródki, murowany
garaż. 165tyś Do negocjacji. Tel:
535-311-265
SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie w
atrakcyjnej lokalizacji. czterorodzinna kamienica, 40 m2, dwa
pokoje, ogrzewanie gazowe,
rozkład pomieszczeń, 160.000 ZŁ
do negocjacji, tel. 577-321-840
PILNE 2 pokoje okolice Psiego
Pola 45m2 2 pokoje, parter do
remontu 69.900 tys do negocjacji
tel. 577-263-955
Biały Kamień wysoki parter 53m2,
2 pokoje wysoki standard, nowy
budynek z cegły OGRÓDEK 136
tys tel. 577-263-955
Kawalerka 34m2, 1. piętro, dobra
lokalizacja- Szczawienko ul.Marii
Dąbrowskiej, cena: 77000 zł,
kontakt: 530-998-374

BON –PIASKOWA GÓRA- mieszkanie 56,52 m2 3 pokoje

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka

z kuchnią i łazienką, 5 piętro,
balkon, po remoncie Cena: 169
000 zł (nr: 2387)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

5000m2. Garaż na 3 samochody,

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09

2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33

BON –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski czynsz
Cena:79 000zł (nr:2323) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do
własnej aranżacji. Cena : 119 000
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksusowe mieszkanie z kominkiem i
miejscem rekreacyjnym, 68 m2,
3pokoje,1 piętro, Cena: 280 000
zł, (nr:2384 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2
pokoje, parter, z niezależnym wejściem, do wprowadzenia . Cena:
159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Cena: 298 000
zł (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena:
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PODZAMCZE, 2 pokoje
36 m2 po remoncie, częściowo umeblowane, ogrzewanie
miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 36m2, 2 piętro z balkonem
i ogrzewaniem miejskim PO
REMONCIE Cena: 99 000 do negocjacji (nr: 2123) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w
zabudowie szeregowej120 m2, 4
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900
zł/mc(nr: 2389) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 189 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, na Piaskowej Górze, cena
115 tys.zł. - 6 piętro, duży balkon,
jasna kuchnia, do odnowienia, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2,
Szczawienko, cena 179 tys.zł. 1
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
2 pokoje po remoncie, 50m2,
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł.
74 666 42 42,
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Szczawienko, 34m2
, 43tys.zł. 2 piętro, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy dom na
Podgórzu na osiedlu domków,
100m2, 4 pokoje, do remontu,
cena 230 tys.zł. działka 1375m2,
74 666 42 42,
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro,
cena 90 tys.zł. cicha okolica 74
666 42 42, 881 424 100 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena
42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro,
cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
z ck, parter, stan dobry, 37m2,
Piaskowa Góra, cena 85000zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę
budowlaną, Górny Sobięcin,
1200m2, cena 29 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p.
po remoncie, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
47m2, Nowe Miasto, 1 piętro,
cicha okolica, cena 67 tys.zł. 74
666 42 42,
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka,
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Podzamcze,
2 pokoje. 36m2, balkon, parter,
cena 95 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje,
94m2 na Podgórze, dwupoziomowe, stan bardzo dobry, ogród, 145
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie
Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Sobięcin, 43m2, 3p. do wprowadzenia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,

piętro, po remoncie, C.O. gazowe
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
DWUPOZIOMOWE, 3 pokoje,
55m2, 2 piętro, po remoncie, cena
159.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice PWSZ, nowe bud., 3 pokoje,
64m2, parter, wysoki standard,
C.O. miejskie, cena 159.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, jasna kuchnia, 38m2, 6
piętro w 10, cena 115.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
BLIŹNIAK, 4 pokoje, 100m2,
488m2 działki, po remoncie, cena
420.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – DOM KONRADÓW,
160m2, działka 733m2, C.O.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74
840 40 40, 693 223 424
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

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 – ZAMIANA LUB SPRZEDAŻ, Szczawno-Zdrój, 2 pokoje,
37m2, C.O. gaz, cena 85.000zł, lub
zamiana na kawalerkę Piaskowa
Góra tylko parter tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWIENKO, spokojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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REKLAMA

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE • DREZNO • PRAGA
02.12.2017, 09.12.2017 • CENA: 99 PLN/os.
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
MIKOŁAJ NA TROPIKALNEJ WYSPIE 02.12.2017
CENA: 110 PLN/os. + bilet wstępu na Tropikalną Wyspę: dorośli - 29 eur, dzieci,
studenci, seniorzy powyżej 65 r. - 23.5 eur przejście do strefy saun: 14 eur,
bilet KOMBI: strefa tropikalna i strefa saun: dorośli - 35 eur;
dzieci, studenci, seniorzy - 29 eur

RODZINNE FERIE ZIMOWE – ZAKOPANE OSTANIE 15 MIEJSC
14.01 – 20.01.2018 i 21.01 – 27.01.2018, CENA: 650 PLN/os., 600 PLN/os. – dzieci do lat 10

POBYTY ZIMOWE PIENINY

PAKIET WEEKENDOWY: – 299 PLN/os., dzieci do lat 12 – 279 PLN/os.
PAKIET 5 DNIOWY: 599 PLN/os., dzieci do lat 12 – 549 PLN/os.
PAKIET 7 DNIOWY: 749 PLN/os., dzieci do lat 12 – 679 PLN/os.
PAKIET 10 DNIOWY: 999 PLN/os., dzieci do lat 12 – 899 PLN/os.

POBYTY ZIMOWE - ROKICINY PODHALAŃSKIE
PAKIET 5 DNIOWY: 490 PLN/ os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6, 390 PLN/osobę dzieci do lat 12
PAKIET 7 DNIOWY: 590 PLN/os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6, 390 PLN/osobę dzieci do lat 12

ŚWIĘTA I SYLWESTER PIENINY

PAKIET ŚWIĄTECZNY: 23.12 – 27.12.2017 r. – 590 PLN/os.
PAKIET ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNY: 23.12.2017 – 01.01.2018: 1 599 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 29.12.2017 – 01.01.2018: 699 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 28.12.2017 – 01.01.2018: 799 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 26.12.2017 – 01.01.2018: 1 099 PLN/os.

SYLWESTER

WENECJA 29.12.2017-01.01.2018 - CENA: 499 PLN + 50 EURO/os. OSTATNIE 34 MIEJSCA
BERLIN - CENA: 140 PLN/os. PRAGA - CENA: 140 PLN/os.

SPRZEDAŻ FIRST MOMENT SEZON 2018 DO 40 % TANIEJ!!! PROMOCJA TRWA DO 31.12.2017!!!
PIELGRZYMKA IZRAEL: styczeń/luty/marzec/kwiecień - 3399 PLN 2999 PLN
MAJÓWKA: Chorwacja - 1200 PLN 800 PLN + 180 €, Grecja - wycieczka objazdowa i pielgrzymka - 1400 PLN 1000 PLN + 190 € , Włochy - 1200 PLN 800 PLN + 200 €
LATO 2018: Bułgaria SENIOR 55+ maj/czerwiec - 1000 PLN, Bułgaria - AUTOKAR obozy, wczasy - cena od 1000 PLN,
Bułgaria - SAMOLOT obozy, wczasy - cena od 1449 PLN, Chorwacja - AUTOKAR obozy i wczasy - cena od 1180 PLN

Grecja - AUTOKAR obozy i wczasy - cena od 999 PLN

SZCZEGÓŁY NA www.duotravel.pl, pod nr telefonów 600461318, 602663176, 503065473 oraz w biurze
REKLAMA

