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Zarząd oraz Pracownicy
Kopalń Surowców Skalnych
w Bartnicy sp. z o.o.

w rodzinnym gronie
i szczęścia w Nowym Roku
życzy
Piotr Kraczkowski
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• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C
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2018 rok w gminach powiatu wałbrzyskiego
Mniej na administrację,
więcej na inwestycje w gminach powiatu wałbrzyskiego. Pieniądze powinny być
rozdzielane na poszczególne gminy w sposób zrównoważony. Częściej powinniśmy sięgać po dotacje
unijne, rzadziej po kredyty,
które mieszkańcy będą spłacać przez długie lata…
Budżet powiatu wałbrzyskiego na 2018 rok – niejednogłośnie - został uchwalony
na ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Dochody
to ponad 46 mln 600 tys. zł.,
wydatki przekraczają kwotę 52 mln 600 tys. zł. Zarząd
Powiatu Wałbrzyskiego już
w końcu tego roku zakłada,
że Powiat Wałbrzyski w roku
2018 zamknie bilans ujemnym
wynikiem budżetu w wysokości aż 6 mln zł! Tymczasem
rozpoczynając swoją pracę,
po poprzedniej radzie, otrzymał nadwyżkę w wysokości
4 mln zł! Aby pokryć dziurę
budżetową
zaproponował
radnym zaciągnięcie kredytu
na 6 mln zł, który będziemy
spłacać aż do 2028 roku. Dodajmy jeszcze, że na dzień 31
grudnia 2018 roku, zgodnie z
prognozą budżetu powiatu,
nasze zobowiązania z tytułu

zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą prawie 14 mln zł!
Co tak spektakularnego
realizujemy, czy będziemy realizować w gminach z pomocą środków budżetu powiatu
wałbrzyskiego? Budżet zakłada inwestycje w infrastrukturę
drogową i - mówiąc ogólnie
- bieżące utrzymanie powiatu: administracji, jednostek,
drobne wsparcie służb: policji
czy straży... Czy można taniej,
efektywniej? O tym rozmawialiśmy na komisjach budżetu
oraz sesji budżetowej.
Zarząd popierany przez
większość radnych nie widzi
m.in. potrzeby zwiększenia
środków dla Ochotniczych
Straży Pożarnych, które często
pierwsze przyjeżdżają tuż po
wezwaniu, inwestowania w
modernizację oświetleń ulicznych (energooszczędne) na
terenie gmin powiatu wałbrzyskiego, dofinansowania budowy ścieżek pieszo-rowerowych, które mogłyby połączyć
nasze gminy (do dziś nie ma
wypracowanej wspólnej koncepcji powstania takich traktów, oczywiście tam, gdzie jest
to możliwe), wspierania wydarzeń, które od lat odbywają się
w naszych gminach i są wizy-

tówką powiatu wałbrzyskiego,
czy przebudowy stadionu w
Mieroszowie. W zamian o 300
tys. zwiększa pulę na własną
promocję (zbliżają się wybory).
O tyle samo podnosi pulę środków na utrzymanie administracji w Starostwie Powiatowym
w Wałbrzychu.
Co - mimo wszystko - dzięki naszym wnioskom zostanie
zrealizowane w gminach Powiatu Wałbrzyskiego? Które
nasze propozycje uzyskały zrozumienie? Wyłącznie inwestycje w infrastrukturę drogową.
Przebudowane zostaną odcinki dróg: Jugowice (ul. Górna) – Walim (ul. Nowa Kolonia,
ul. Wiejska do skrzyżowania

przy schronisku „Biała Sowa”),
Zagórze Śląskie – Lubachów droga wokół Jeziora Bystrzyckiego (ul. Wodna), Mieroszów
(droga Nowe Siodło), Głuszyca
(ul. Łomnicka) - Łomnica Górna (ul. Sudecka), Boguszów –
Gorce (ul. Zachodnia, dawniej
Masalskiego - Wesołowskiego),
Cieszów Górny – Cieszów Dolny - Granica Powiatu Świdnickiego do miasta Świebodzice,
Jaczków (wieś), Jaczków - granica Powiatu Kamiennogórskiego – kierunek Sędzisław, w
Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze (ul. Główna, gdzie
już - przy współpracy z gminą
- ruszyły prace, bowiem powiat
dofinansował i powierzył ten

remont gminie). Powiat będzie
także partycypować w przebudowie ul. Pokrzywianka w
Jedlinie Zdroju. W Głuszycy w
końcu powstanie droga dojazdowa do gruntów rolnych.
W Zagórzu Śląskim remontu doczekają się mosty
na drodze powiatowej 2876D
i 3371D, podobnie jak w
Grzmiącej (droga powiatowa
3381D) i w Sierpnicy (3377D).
Poszczególne gminy otrzymają od nas także dofinansowanie na budowę i przebudowę chodników. Nowy chodnik
powstanie w Strudze oraz - w
końcu - na odcinku od ul. Hożej w kierunku Kwiatowej w
Mieroszowie.

100 tys. zł powiat przeznaczy także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
m.in. na montaż barier energochłonnych.
Uważamy, że inwestycje
w infrastrukturę drogową
są potrzebne, dlatego o nie
wnioskujemy, popieramy je.
Jednak nie powinniśmy się
wyłącznie do nich ograniczać.
Stąd w naszych propozycjach
do budżetu wskazujemy także
inne zadania, które sygnalizują
nam mieszkańcy. Aby poznać
problemy mieszkańców poszczególnych gmin jesteśmy
aktywni nie tylko na sesjach,
komisjach, wsłuchujemy się
w potrzeby poszczególnych
samorządów, spotykamy z
mieszkańcami. Mamy również
swoich przedstawicieli w poszczególnych radach miast i
gmin.
Radni Powiatu Wałbrzyskiego:
Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój,
Stare Bogaczowice)
Jarosław Buzarewicz
(Czarny Bór, Mieroszów)
Andrzej Lipiński
(Mieroszów, Czarny Bór)
Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój)
Grzegorz Walczak (Głuszyca)
Leonard Górski
(Boguszów- Gorce)
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Rada Powiatu Wałbrzyskiego
uchwaliła budżet na 2018 rok
15 grudnia 2017 r. Rada
Powiatu
Wałbrzyskiego
podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok
2018. Dochody przekroczą
46 milionów 600 tys. zł, a
wydatki powiatu ustalono
na poziomie 52 milionów
600 tys. zł. Deficyt w wysokości 6 milionów złotych zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.
-W budżecie 25 procent
ogółu wydatków stanowią
wydatki oświatowe, 16 procent - opieka społeczna, na
walkę z bezrobociem przeznaczymy ponad 10 procent
wydatków budżetu, a 18
procent to wydatki na administrację publiczną. Blisko 7
milionów złotych zaplanowaliśmy na kontynuację poprawy stanu infrastruktury drogowej i mostowej – mówią
członkowie Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego, którzy stawiają na rozwój infrastruktury
drogowej i oświaty, bo celem
zarządu jest poprawa jakości
życia mieszkańców powiatu
i podniesienie jakości ofero-

By było bezpiecznie
18 grudnia w Starostwie
Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zwołane przez
Starostę Wałbrzyskiego Jacka Cichurę - przewodniczącego tej komisji.
Tematem wiodącym było
omówienie bieżących działań
powiatowych służb i instytucji
w temacie zagrożeń porządku
publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu
oraz przygotowania poszczególnych służb i instytucji do

zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie Powiatu Wałbrzyskiego podczas okresu zimowego i nadchodzących ferii
zimowych.
Dodatkowo omawiany był
temat związany z problemami
jaki niesie za sobą okres grzewczy m. in. zatrucia tlenkiem
węgla oraz pożary sadzy w kominach. Służby zapowiedziały
działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie występujących
zagrożeń oraz wzorców postepowania. W posiedzeniu
komisji uczestniczyli członko-

wie: Starosta Wałbrzyski Jacek
Cichura, radni Rady Powiatu
Wałbrzyskiego: Jarosław Buzarewicz oraz Andrzej Lipiński, a
także przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
Powiatowego Urzędu Pracy w
Wałbrzychu oraz Wójt Gminy
Stare Bogaczowice Mirosław
Lech.
(GŁ)

- Naszym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu
i podniesienie jakości oferowanych usług oświatowych i
wychowawczych – mówią członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
wanych usług oświatowych i
wychowawczych.
Wicestarosta
Krzysztof
Kwiatkowski uważa, największy sukces Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego i obecnej Rady
Powiatu Wałbrzyskiego to
poprawa infrastruktury drogowej. - Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w tym zakresie nie
powiedział jeszcze ostatniego
słowa i w przyszłym roku liczba
wyremontowanych dróg ma

przekroczyć 100 kilometrów,
a liczba wyremontowanych
obiektów mostowych wyniesie
12. Mieszkańcy nas chwalą i widzą te zmiany - mówi Krzysztof
Kwiatkowski. - Za niespełna
rok będą wybory i to ludzie
zadecydują, czy dobrze sprawowaliśmy władzę. Nie mamy
się czego wstydzić, dlatego z
podniesioną głową staniem do
przyszłorocznych wyborów.
(AB)

Obrady Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poprowadził starosta Jacek Cichura.
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Wojewoda na powiatowej drodze
Droga z Walimia do Glinna była jedną z najgorszych
dróg na Dolnym Śląsku. Nie
remontowana przez ostatnie 30 lat doczekała się
wreszcie nowej nawierzchni. - Dziękujemy Wicewojewodzie Dolnośląskiemu
Kamilowi Zielińskiemu za
obecność przy odbiorze
drogi oraz za wsparcie i zrozumienie problemów komunikacyjnych mieszkańców
Powiatu
Wałbrzyskiego
– podkreśla wicestarosta
wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

REKLAMA

Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.

Droga
wyremontowana
została ze środków Powiatu
Wałbrzyskiego w wysokości
279 347,26 zł oraz z dotacji
z rezerwy celowej z budżetu
państwa na zadania związane z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych w kwocie
991 801 zł. Wyremontowano odcinek o długości 2,326
km, w który wbudowano na
wyrównanie nawierzchni aż
700 ton masy! Następnie położono dwie warstwy masy
bitumicznej - łącznie 9 cm. W
ramach zdania udrożnione zostały rowy na długości 2 km i

W tych wyjątkowych dniach
życzę wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
zrealizowania swych marzeń
oraz wszelkiej pomyślności
na każdy dzień
nadchodzącego 2018 Roku
Odbioru wyremontowanej drogi Walim – Glinno dokonali:
wicewojewoda Kamil Zieliński, przewodniczący rady powiatu Józef
Piksa i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

Droga Walim – Glinno przez dwa miesiące była wyłączona z ruchu,
a dziś – po kompleksowym remoncie – jest bezpieczna.

wyremontowane zostały przepusty. Wykonano poszerzenia
jezdni i zjazdy.
- Bez środków z budżetu
państwa remont tej drogi w
takim zakresie nie byłby możliwy do zrealizowania przez Powiat Wałbrzyski. Przekazujemy
na ręce wicewojewody Kamila
Zielińskiego podziękowania
dla Rządu RP za wsparcie tej
inwestycji, był bowiem taki
czas, że z uwagi na jej katastrofalny stan Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego był zmuszony

do jej wyłączenia z użytkowania na dwa miesiące. Dziś
mamy kolejną piękna drogę
w powiecie, z której rozciąga
się widok na niesamowitą panorama Gór Sowich z jednej
strony i Świdnicy z drugiej –
mówi wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski i dodaje:
- Rok 2017 Powiat Wałbrzyski zamyka rekordową
liczbą ponad 77 kilometrów
wyremontowanych dróg. Tylko w tym roku wyremontowano ponad 27 kilometrów.

Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
z siedzibą w Walimiu

Regina Marciniak
wraz z pracownikami

Porównując budżet Powiatu
Wałbrzyskiego do innych
powiatów ziemskich, nawet
tych o większych budżetach,
możemy śmiało powiedzieć,
że jesteśmy w czołówce samorządów ziemskich w Polsce.
Natomiast w przyszłym roku
zamierzamy przekroczyć limit
100 kilometrów i – jak powiedział wicewojewoda Kamil

Zieliński – wyremontujemy
100 km dróg na 100-lecie odzyskanie niepodległości przez
Polskę. To jest nasze noworoczne postanowienie – żartuje wicestarosta.
Przy odbiorze drogi obecny był Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Józef
Piksa.
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Rodzinnych i Spokojnych

Tak, jak wysiłek często nagradzany jest
efektem w postaci przyjemnego uczucia
zmęczenia. Tak, bezczynność, nie zawsze
można nazwać prawdziwym odpoczynkiem.
Powodzenie w życiu zawodowym,
czy osobistym nie jest niczym naturalnym
albo oczywistym. Stąd, wtedy, gdy nam się
powodzi gromadźmy zapasy ciepła, dobroci,
energii, pozytywnych uczuć i szczerej radości,
bo życie niesie też chłodne i smutne dni,
a wtedy warto wrócić, do czasów, do miejsc,
do ludzi, którzy z nami tę radość mnożyli.
O dobre życie, tak, jak o zdrowie trzeba dbać
i je pielęgnować.

Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku
spełniającego wszystkie marzenia,
pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia,

Na nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia,
życzę Państwu oprócz zdrowia,
które jest fundamentem, również odnalezienia
w sobie tej siły, która mobilizuje do działania,
do przełamywania barier między ludźmi,
do kruszenia naszych ludzkich trudnych charakterów.
Wesołych Świąt!
Kamil Zieliński
Wicewojewoda Dolnośląski

życzy

Zarząd Powiatowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu
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Duchowe przeżycie

Most jak nowy

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
zaprosił mieszkańców na wyjątkowy koncert adwentowy.
- Sens adwentu jest nierozerwalnie
związany z uroczystością Narodzenia
Pańskiego. Trzecia niedziela adwentu
zwana jest niedzielą Gaudete - Radością. Kapłani przywdziewają różowe
szaty liturgiczne aby podkreślić radość związaną z oczekiwaniem na
przyjście Pana. Właśnie z tego powodu trzecią niedzielę adwentu wybraliśmy na datę wyjątkowego koncertu, który w dniu 17 grudnia odbył się
w kościele parafialnym p.w. Trójcy
Świętej w Jedlinie-Zdroju, a którego
organizatorem był Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego. Artyści warszawskich

Zakończona została kolejna
inwestycja drogowa w Powiecie
Wałbrzyskim. - Wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych przebudowaliśmy most w miejscowości Łomnica w gminie Głuszyca – mówi
Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta wałbrzyski.
- Remont mostu w Łomnicy był
bardzo istotny ze względu na specyfikę drogi, którą przecina. To szlak
transportowy dla Lasów Państwowych, wywożony jest tędy materiał
pozyskany przy pracach leśnych. Ale
z tej przeprawy również korzystają
mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego
oraz turyści, którzy coraz liczniej korzystają z uroków naszego powiatu
i coraz lepszej bazy turystycznej. Po
wykonanym wspólnymi siłami samorządu powiatowego i nadleśnictwa
remoncie, nośność mostu wynosi 40

scen operowych Krzysztof Machowski - tenor, Ewa Mikulska - kontralt i
Andrzej Mikulski - organy zaprezentowali wyjątkowy repertuar bożonarodzeniowych pieśni oratoryjnych i
najpiękniejszych pieśni Ave Maria napisanych od średniowiecza po czasy
współczesne. Ewa Mikulska i Krzysztof
Machowski na co dzień występują w
Warszawskiej Operze Kameralnej, są
laureatami wielu konkursów Mozartowskich, a Pani Ewa otrzymała Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– mówią organizatorzy koncertu adwentowego w Jedlinie Zdroju.
(AB)

Ewa Mikulska i Krzysztof Machowski podczas koncertu adwentowego
w Jedlinie Zdroju.

- Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych mogliśmy wyremontować kolejny
most – mówi Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta wałbrzyski.
ton. Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Wałbrzych dofinansowały tę niezwykle ważną inwestycję kwotą 230 538
zł. Pozostałą kwotę budowy, wartej
w sumie 337 000 zł, dołożył Powiat

Wałbrzyski. I jak już wielokrotnie podkreślałem: w przyszłym roku nie zwolnimy tempa. Będą kolejne remonty
tak mostów i jak i dróg powiatowych.
Mogę już dziś zapewnić, że - między
innymi - wyremontowany zostanie
most w Zagórzu Śląskim, który jest
obiektem zabytkowym, a także most
w kierunku Michałkowej. W sumie,
przez ostatnie trzy lata udało się nam
zakończyć niezbędne dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego inwestycje na 9 obiektach
mostowych. Dodam, że remontem
mostu w Łomnicy żywo interesowała
się wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek
– podkreśla wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
(AB)

Próba obciążeniowa wyremontowanego mostu w Łomnicy.
REKLAMA

REKLAMA

Świąt pachnących choinką,
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych z bliskimi, w ciepłej,
rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
życzą właściciele i pracownicy
restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy
00
• Dancing Christmas
25.12 • godz. 20
WSTĘP – 15 zł/os.

Zapraszamy w pierwszy i drugi dzień świąt od godziny 12.00,
w Sylwestra w godz. 12.00-16.00, a w Nowy Rok nieczynne.

prezentów.
Świąt dających radość
i odpoczynek oraz nadzieję,
że nadchodzący rok
będzie lepszy niż ten,
który właśnie mija
życzą
właściciele i pracownicy
Szkoły Jazdy Sztymala
w Wałbrzychu
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Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiary, siły i energii do realizacji
planów w Nowym 2018 Roku

REKLAMA

SZYBKA POŻYCZKA
• Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
• Obsługa w domu klienta
• Akceptujemy różne formy dochodu

życzy
Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Wałbrzychu

• Bez weryﬁkacji BIK
• Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
• Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent
• Na okres od 28 do 52 tygodni

tel. 797 603 000
www.beneﬁtia.pl

Niekomercyjne święta
Przed Świętami Bożego
Narodzenia ogarnia nas prezentowy szał. Ale zamiast
kupować kolejną parę skarpet, kubek czy sweter z reniferem w galerii handlowej,
poszukajmy unikatowych,
rzemieślniczych
upominków.
Kupując prezenty u rzemieślników mamy gwarancję
sprawienia naszym bliskim
przyjemności
posiadania
rzeczy unikalnej, ręcznie wykonanej, o dużej wartości
artystycznej. Równocześnie
wpisujemy się w światowy
trend zrównoważonego rozwoju, popierając lokalnych
producentów.

Kartki świąteczne zamiast SMS
Co zrobić, żeby życzenia
świąteczne nie były tylko wierszykiem znalezionym w Internecie? Z pomocą przychodzą
miłośniczki scrabookingu. –
Tradycyjne kartki odchodzą
w zapomnienie. Jest jednak
sporo osób, które zamawiając
u mnie kartkę świąteczną podkreślają, że jest dla nich bardziej wartościowa, niż kolejna
rymowanka wysłana SMS-em
– mówi Katarzyna Rajczakowska, właścicielka marki Kuźnia
Rzeczy Kreatywnych. Kartki są
pięknie zdobione, wykonane z
wyjątkowych papierów często
projektowanych przez same
scrapbookerki. Taka forma
życzeń z pewnością zostanie
REKLAMA

PROMOCJA

ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNA
Kup dwa tonery
marki TonerPrint,
a na trzeci toner
otrzymasz rabat
w wysokości 50%*

*Promocja trwa do 7 stycznia 2018 r.
Lista tonerów objętych promocją znajduje się na stronie
www.tonerprint.pl. Promocja nie łączy się z innymi rabatami
przyznanymi indywidualnie.

zapamiętana, a dodatkowo
będzie upominkiem, który
można zachować, nie tylko w
pamięci telefonu.

Modne drewno dla dużych i
małych
U Magdaleny Wrotkowskiej
z Rękodzieła Artystycznego w
Polanicy-Zdroju można kupić
produkty nietypowe: niciarkę
czyli pudełko na przybory do
szycia lub drewniany zegar z
koronkową tarczą. Znajdziemy
także ręcznie zrobione szkatułki na pamiątki lub biżuterię, organizery na biurko oraz
listowniki. Wszystko misternie
wykonane, z godną podziwu
starannością. Pani Magda nie
tylko tworzy nowe przedmioty, ale także przywraca życie
starym. – Być może dobrym
prezentem będzie odnowienie rodzinnej pamiątki – proponuje rzemieślniczka.
Prezenty dla dzieci to zawsze duży problem, bo ilość
produktów dostępnych na
rynku jest przytłaczająca, a
trudno rozpoznać, która zabawka będzie nie tylko bawić,
ale także uczyć. Dylematy
rozstrzyga Elżbieta Woźniak-Łojczuk, twórczyni klocków
KOOGLO. - To drewniane elementy, wzbogacone o magnesy. Dziecko może budować formy przestrzenne, które
ogranicza tylko jego wyobraźnia, bez obawy, że się rozpadną.– wyjaśnia rzemieślniczka.
Elegancka galanteria
Czapka lub szalik wydają
się być banalnym pomysłem
na prezent. Można jednak
zaskoczyć obdarowywanych,
wybierając nietypowy wzór, a
przede wszystkim świetną ja-

kość produktów, wykonanych
z dbałością o każdy szczegół.
W Pracowni Anny Pietrzyk w
Jaworzynie Śląskiej znajdziemy nie tylko garderobę zimową oraz ubranka dla dzieci, ale
także podkładki pod talerz lub
suknie na butelki, czy haftowane worki na pieczywo.
Coraz częściej godzinę
sprawdzamy w telefonie, ale
dla eleganckich osób mechaniczny zegarek wciąż jest
pożądanym prezentem. A
jeśli dodatkowo pochodzi
z krótkiej, limitowanej serii
jakie produkuje Marcin Karolewski z Vratislavia Conceptum to staje się upominkiem
luksusowym. Podobnie jak
biżuteria Estery Grabarczyk z
Wałbrzycha.

Tradycyjne smakołyki
na świątecznym stole
Słodycze i tradycyjne potrawy to nieodłączny element
każdych świąt. Najlepiej gdy
są zrobione własnoręcznie, w
gronie rodziny. Właścicielka
Pracowni Piernikowej Isabell
w Świeradowie-Zdroju – Izabela Janiak zaprasza do magicznego wnętrza na warsztaty pieczenia pierników.
Nikt się też nie oprze pięknie opakowanym słodkościom
z rzemieślniczego warsztatu
Pomadki Luksusowe Alicji
Przewoźniak, czy ciasteczkom
z Małej Cukierenki Natalii Kudeli.
Chcąc przeżyć wyjątkowe święta, unikając komercji
i powtarzalności, sięgnijmy
do szerokiej i zróżnicowanej
oferty dolnośląskich rzemieślników. Bo wyjątkowe święta
wymagają specjalnej oprawy.
(JK)

Laureaci VIII edycji
Funduszu Toyoty 2018
19 grudnia 2017 r. w
siedzibie Toyota Motor
Manufacturing Poland w
Wałbrzychu odbyło się
posiedzenie komisji dotacyjnej w ramach VIII edycji
Funduszu Toyoty, która
podjęła decyzję w sprawie
oceny złożonych wniosków oraz przydziału dotacji na realizację projektów
w 2018 r.
W tym roku wpłynęło 11
wniosków (podobnie jak w
2016 r.) o łącznej wartości
projektów 260 016,48 zł, w
ramach których wnioskowano o dotacje o wartości 179
066,31 zł. Komisja dotacyjna
podjęła decyzję o przyznaniu 5 dotacji o łącznej wartości 80 000 zł. Poniżej przedstawiamy listę organizacji,
które otrzymają dotację na
realizację wnioskowanych
zadań w 2018 r.:
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu projekt „Geogródek - skalny
ogródek dydaktyczny”, ocena 370 punktów, wysokości
dotacji 19 000 zł;
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepo-

kalanek w Wałbrzychu – projekt „Eko-Astro-Lab”, ocena
350 punktów, dotacja 18.000
zł,
Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w
Starych Bogaczowicach –
projekt „Miasteczko dzieci”,
ocena 310 punktów, dotacja
18 000 zł;
Wałbrzyska Galeria Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
w Wałbrzychu - projekt „ART
SQUARE – skwer artystyczny
w Wałbrzychu”, ocena 290
punktów, dotacja 17 000 zł;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu
– projekt „Ogród sensoryczny”, ocena 290 punktów, dotacja 8 000 zł.
- Do 29 grudnia 2017 r.
Fundacja Edukacji Europejskiej będzie kontaktowała
się z organizacjami, które
otrzymają dotację, celem
uzgodnień w sprawie podpisania umów oraz przekazania środków finansowych
– wyjaśnia Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji
Edukacji Europejskiej.
(GK)
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Wspaniałych i radosnych świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych ciepłem, nadzieją, miłością i optymizmem.
W Nowym Roku pasma sukcesów,
spełnienia wszystkich marzeń i planów
życzy
Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
wraz z pracownikami.

Członek Zarządu
Zdzisława Leszczyńska-Chruścik

Prezes Zarządu
Robert Jagła

REKLAMA

GALOWY KONCERT SYLWESTROWY
WIESŁAW OCHMAN I JEGO PRZYJACIELE
30 grudnia 2017r. godz. 18:00 AQUA ZDRÓJ

Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, którego droga artystyczna wiodła od Opery Śląskiej po najsławniejsze sceny operowe świata: Teatr Bolszoj, La Scala, Opera Paryska, Metropolitan Opera i wiele innych. „O mało nie wyrosłem na chuligana” – wyznał kiedyś w wywiadzie.
Wychowywał się bowiem na warszawskiej Pradze, na Ząbkowickiej słynącej z ferajny, która nie
lubiła żartować Mimo to zdołał ukończyć szkoły i dotrzeć na studia … na Wydział Ceramiczny
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Edukację wokalną rozpoczął dopiero na II roku studiów ceramicznych. Jeszcze nie wierzył, że śpiew będzie jego profesją. Po ukończeniu studiów
otrzymał propozycję pracy w Operze Śląskiej. I w ten oto sposób rozpoczął swoją największą
przygodę życiową. Choć musiał trochę poczekać na sukcesy światowe (druga połowa lat 60.),
to na najsłynniejsze estrady i sceny operowe wkraczał już z bardzo dobrym przygotowaniem
i potężnym repertuarem.
Zakończenie roku jest zawsze okazją do wspaniałej zabawy w gronie bliskich, przyjaciół i znajomych. Wszystkich, którzy zechcą spędzić ten wyjątkowy w roku wieczór inaczej niż w klubach
huczących od głośnej muzyki, rozkoszując się raczej bogatą harmonią najpiękniejszych melodii, niż głośnym hałasem dyskotekowych przebojów zapraszamy na wspaniały Galowy Koncert
Sylwestrowy. Wieczór będzie się mienił dowcipem, humorem i ciekawymi anegdotami opowiadanymi przez gospodarza koncertu – Wiesława Ochmana. Wszystko to okraszone zostanie
najpiękniejszymi pieśniami, ariami i duetami operetkowymi i znanymi utworami w wykonaniu
solistów: Aleksandry Stokłosa (sopran), Renaty Dobosz (mezzosopran) i Macieja Komandera (tenor) oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego.
Życzymy Państwu szampańskiej zabawy w doborowym towarzystwie i przy dźwiękach znanych
i lubianych melodii.
Bilety dostępne w kasie biletowej: tel. 74 842-38-93, mailowo: bilety@ﬁlharmonia-sudecka.pl
oraz na stronie interticket.pl w cenie od 70 do 150 zł.
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Świąteczne spotkania

Pingwinowy zawrót głowy
Centrum Kultury-MBP w dniach
od 15 stycznia do 26 stycznia
2018 r. zaprasza dzieci w wieku
6-12 lat z Gminy Głuszyca na zimowe zajęcia integracyjne, muzyczne i plastyczne. Zapisy są przyjmowane do 10 stycznia w pok. nr 11
w CK-MBP w Głuszycy. Ilość miejsc
ograniczona, wpisowe wynosi 50 zł.
(SJ)

Myśliwskie kolędowanie
Na zaproszenie środowisk głuszyckich seniorów burmistrz Roman
Głód, zastępca burmistrza Grzegorz Szymański i dyrektor Centrum
Kultury-MBP Monika Kulus uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz przez Chór Seniorów „Renoma” wspólnie z Klubem Seniorów
„Relax”. Nieustającej radości ze wspólnych spotkań, dużo zdrowia i
uśmiechu na każdy dzień nowego roku oraz prawdziwie rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym oraz głuszyckiego
samorządu życzył przybyłym seniorom burmistrz Głuszycy. Spotkania
odbyły się gościnnych progach „Jadła” Grzegorza Czepila oraz Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

(SJ)

„Sowiogórskie kolędowanie z Zespołami Sygnalistów Myśliwskich
- Odgłosy Kniei oraz Durlakowe
Rogi” odbędzie się 21 stycznia
2018 r. w kościele NMP Królowej
Polski w Głuszycy. Po mszy św. z
oprawą muzyczną zespołów Odgłosy Kniei oraz Durlakowe Rogi o
godz. 17.00 usłyszymy kolędy i pastorałki zagrane na rogach myśliwskich. Po koncercie zaplanowano
ciepły posiłek i wspólne kolędowanie na zewnątrz kościoła.
(SJ)

History Channel w Głuszycy
Amerykańska stacja History Channel na terenie
Gminy Głuszyca realizowała
zdjęcia do swojej nowej produkcji. Ambasadorem History Channel w Polsce jest
znana dziennikarka i autorka wielu książek o tematyce
poszukiwań skarbów oraz
historii i legend dolnośląskich zamków - Joanna Lamparska, która także przybyła
do Głuszycy. Pojawiła się
także grupa gości z wrocławskiego „Studia W”.
Powstający w Głuszycy
film będzie opowiadał o tajemnicach Riese i Niemiec z
czasów II wojny światowej, a
nakręcone zdjęcia przy okazji
ukażą walory głuszyckiej ziemi. W prace nad projektem
zaangażowanie były osoby z

Ekipa History Channel w Gminie
Głuszyca.
Gminy Głuszyca: prezes Podziemnego Miasta Osówka
Zdzisław Łazanowski, który
udostępnił podziemia Osówki i dzięki temu może uda się
zgłębić zagadkę uskoku oraz
Grzegorz Borensztajn, który na
potrzeby filmu dokonał prac

badawczych na „siłowni” oraz
uzupełnił opis nieznanych wyrobisk przy ul. Piastowskiej w
Głuszycy.
Prowadzący program Mike Scott i Luke Mahoney
- byli zaskoczeni pięknem głuszyckich krajobrazów i gościnnością mieszkańców, bo - jak
zaznaczyli - wszędzie spotykała ich szczera sympatia, a ekipę
można było spotkać w wielu
miejscach Głuszycy – np. wieczorem na stawach. - Mamy
nadzieję, że już niedługo będziemy mogli podziwiać piękno naszej okolicy w programie
międzynarodowej stacji telewizyjnej – bo przecież mamy,
czym się pochwalić – mówi
Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
(SJ)
REKLAMA

Z Iwoną Krawczyk, Wicemarszałkiem Województwa, inicjatorką
programu wsparcia rzemiosła na
Dolnym Śląsku, o potrzebie wsparcia zawodów rzemieślniczych oraz
planach na przyszłość rozmawia
Amadeusz Groń.

ciężką pracą napędzają gospodarkę.
Dlatego czuję się zobowiązana, by
wesprzeć ich działania, poprzez promocję produktów i usług warsztatów
rzemieślniczych, a przy okazji zainteresować młode pokolenie niszowymi
zawodami.

#RZE: Jest Pani inicjatorką programu
wsparcia rzemieślników. Skąd ten pomysł? Poznała Pani kogoś, kto zainspirował Panią do działania, a może sama
zajmuje się Pani jakiegoś rodzaju rękodziełem?
#IK: Pomysł zrodził się na bazie obserwacji tego sektora na Dolnym
Śląsku oraz moich wieloletnich kontaktów ze środowiskiem rzemieślników, wynikających z doświadczeń
zawodowych. Moim marzeniem
było wypracowanie takiego programu, który przedstawi rzemieślników
w innym świetle, zainteresuje młodych ludzi zawodami rzemieślniczymi i zwiększy popyt na ich usługi.
Zwłaszcza, że obserwowane w Polsce
i Europie zmiany modelu konsumpcji – indywidualizacja zakupów,
poszukiwanie unikatowych produktów i dobrej jakości usług – są szansą rozwoju rzemiosła. Na Dolnym
Śląsku piekarze, cukiernicy, szewcy,
tapicerzy, zegarmistrzowie to około
2 tys. podmiotów. Dodając do tego
usługi motoryzacyjne i fryzjersko-kosmetyczne, otrzymujemy kilka tysięcy przedsiębiorców, którzy swoją

#RZE: Na jakie wsparcie samorządu
mogą liczyć rzemieślnicy?
#IK: Celem programu jest wzbudzenie zainteresowania produktami
i usługami rzemiosła, a tym samym
zwiększenie popytu. Ważne jest
również budowanie pozytywnego
wizerunku zawodu rzemieślnika, co
– mamy nadzieję – znajdzie swoje
odzwierciedlenie w wyborach rzemieślniczej ścieżki zawodowej przez
młodych ludzi. Nasz program pilotażowy składa się z trzech filarów.
Pierwszy – promocyjno-informacyjny, ma pokazać możliwości korzystania z usług rzemiosła oraz ułatwić
dostęp do informacji o działających
warsztatach rzemieślniczych. W tym
roku przeznaczyliśmy na ten cel prawie 200 tys. zł, realizując między
innymi kampanię #RzemiosłoNoweRozdanie. Drugi filar – inwestycyjny,
finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, to granty dla mikroprzedsiębiorców – rzemieślników
na unowocześnienie lub zmianę
rozwiązań produkcyjnych, procesowych oraz świadczenia usług.

Zaplanowaliśmy na ten cel 2 mln
zł, a od 5 października złożono już
ok. 100 projektów na łączną kwotę
4 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w najbliższych miesiącach.
Natomiast trzeci filar konsultacyjno-doradczy jest realizowany przez
Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
Przeznaczyliśmy 110 tys. zł na pomoc
dla rzemieślników w przygotowaniu projektów inwestycyjnych, które
będą zwiększały ich zdolności innowacyjne. Chcemy zachęcić do inwestycji w swoje zakłady, pokazać możliwości rozwoju i ułatwić zdobywanie
środków europejskich. Jak widać, jest
tego sporo, a ja będę walczyć, aby
było jeszcze więcej.
#RZE: Kampania #RzemiosłoNoweRozdanie dobiega końca. Przedstawiliśmy ponad dwudziestu rzemieślników, różne możliwości łączenia
tradycji z nowoczesnymi potrzebami.
Co zwróciło Pani największą uwagę?
#IK: Każda publikacja zawierała interesujące elementy. Intencją kampanii było pokazanie, że rzemiosło
to nie tylko tradycja, ale także możliwość znalezienia satysfakcjonującej
niszy zawodowej. Dla mnie bardzo
ciekawy był artykuł o mamach rzemieślniczkach – przedsiębiorczych
kobietach, które pomimo wielu obowiązków związanych z opieką nad
dziećmi, nie rezygnują z realizacji zawodowych planów. Podejmują wy-

Materiał przygotowany w ramach projektu #RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego
przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

Fot. Kamil Chorągwicki

Dolnośląskie rzemiosło

Iwona Krawczyk

zwanie prowadzenia własnej działalności, bo taka pozwala im łączyć
życie rodzinne i zawodowe.
#RZE: Czy myśli Pani, że #RzemiosłoNoweRozdanie zainspiruje kolejnych,
nowych rzemieślników?
#IK: Mam taką szczerą nadzieję.
Musimy pokazywać dobre przykłady, aby inspirować, w szczególności
młodych ludzi. Nie wszyscy muszą
być pracownikami korporacji, wiele
osób ma wyjątkowe predyspozycje
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opartej na zdolnościach artystycznych, inspirując nas
przy tym swoją pasją i zachęcając do
wyróżnienia się. Tacy są właśnie nasi
rzemieślnicy. Wyjątkowi!
#RZE: Czy planowane są kolejne działania promujące rzemiosło?
#IK: W budżecie województwa
zarezerwowaliśmy środki na kolejne działania. Na razie jesteśmy na
etapie opracowywania koncepcji
i kontynuowania tego, co udało się
osiągnąć od 2016 r. Finalizujemy
prace nad stroną internetową www.
rzemioslo.dolnyslask.pl, za pośred-

nictwem której 1500 rzemieślników
będzie mogło przedstawić swoje
usługi i w nowoczesny sposób zainteresować nimi klientów. Z naszych
doświadczeń wynika, że informacja
o możliwości skorzystania z warsztatów rzemieślników, przyczynia się
do zwiększenia zainteresowania ich
usługami. Stąd przywiązujemy dużą
wagę do promocji rękodzielników
wśród mieszkańców, za pomocą Internetu właśnie.
#RZE: Czego życzy Pani na święta
i nadchodzący nowy rok naszym rzemieślnikom?
#IK: Przede wszystkim zdrowych,
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia. Dziękuję Wam za tę codzienną rzemieślniczą pracę, która
– choć do najłatwiejszych nie należy – jest pewnie źródłem ogromnej
satysfakcji. Dzięki Waszym produktom świat jest ciekawszy i bardziej
inspirujący. Życzę samych sukcesów,
rozwoju, rozwoju i jeszcze raz rozwoju. Ze swojej strony mogę obiecać, że
nadal będę ambasadorką rzemiosła
w samorządzie województwa dolnośląskiego.
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REKLAMA

Serdeczne Życzenia
wielu radosnych doznań
Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
Wszystkiego,
co najlepsze
na każdy dzień
nadchodzącego
Nowego Roku 2018
Z wyrazami
życzliwości i szacunku
Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska
Poseł na Sejm RP

REKLAMA

Niech otaczają nas miłość i serdeczni
ludzie, dzięki którym łatwiej
jest znosić przeciwności losu,
a Nowy Rok niech upływa
w zdrowiu, szczęściu
i wszelkiej pomyślności.
Wiele radości dla Was
i Waszych Rodzin, gdziekolwiek
jesteście. Z Bogiem!

Beata Żołnieruk

REKLAMA

Dzikowiec dla najmłodszych
i nie tylko
Góra Dzikowiec w Boguszowie Gorcach
intensywnie szykuje się na otwarcie sezonu narciarskiego. W tym roku powstała
tam nowa atrakcja dla dzieci w postaci przenośnika taśmowego, który bezstresowo przetransportuje maluchy na
górę i zapewni jeszcze lepszą zabawę podczas nauki jazdy na nartach.
W tym sezonie zimowym z myślą o
najmłodszych, na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” zostanie udostępniony przenośnik taśmowy, na
który Gmina otrzymała dofinansowanie w
kwocie prawie 191 tys. złotych.
- Dzięki nowemu zakupowi dzieci będą
mogły bezpiecznie i bez stresu uczyć się jazdy
na nartach oraz szlifować swoje umiejętności.
Przenośnik w formie antypoślizgowej taśmy
o długości 100m, nowe ogrodzenie oraz tyczki zostały zamontowane po prawej stronie
stoku, a trasa zjazdu zostanie wyznaczona
poprzez odpowiednie wyprofilowanie pokrywy śnieżnej. Podobnie jak w ubiegłych latach,

Przenośnik taśmowy to nowa propozycja
rodzinnego spędzenia czasu na Górze Dzikowiec.

przy sprzyjających warunkach pogodowych,
stok na Dzikowcu jest naśnieżany za pomocą
armatek śnieżnych. Wszystko po to, aby sezon
narciarski zaczął się jak najszybciej i trwał jak
najdłużej. Zapraszamy na Dzikowiec! – mówi
Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa Gorc.
Bieżące informacje na temat warunków na
stoku znajdują się na stronie www.dzikowiec.info
(JCF)

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, stok na Dzikowcu jest naśnieżany
za pomocą armatek śnieżnych.
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Śpiewające Boże
Narodzenie

Dzieci dzieciom
Gmina Stare Bogaczowice może pochwalić się
kolejną płytą, na której są
utwory muzyczne wykonane przez najmłodszych
mieszkańców gminy.
Album „Gdzie jest nasze
Betlejem” zawiera znane
utwory świąteczne, wprowadzające słuchacza w
klimat Bożego Narodzenia.
Pomysłodawcą
projektu
jest Mirosław Kowalik, realizatorem Bartosz Miszczyk, a producentem Rafał
Futyma.
28 grudnia, w Kościele
Parafialnym w Starych Bogaczowicach o godz. 18:
00 odbędzie się koncert
promujący płytę. Utwory
na żywo wykona Futyma
Quintet (Dominika Kowalik
– ocal; Daria Kurdybelska
– sopran; Dariusz Futymavocal, saksofon; Rafał Futyma- vocal, gitary; Jakub
Adamiak- kontrabas, gitara
basowa). Podczas koncertu przedstawione zostaną
jasełka w wykonaniu młodzieży ze Szkoły w Starych
Bogaczowicach z narracją Roberta Delegiewicza.
Tego dnia będzie można
wesprzeć akcję „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”

wspomagając dzieci w Syrii
i w Libanie. Każdy darczyńca otrzyma płytę „Gdzie
jest nasze Betlejem” lub
„Kolędałkę”, która została
stworzona przez mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice w ubiegłym roku.
Obie płyty będzie można
zdobyć także 31 grudnia po
koncercie noworocznym w
kościele w Strudze (godz.
12: 00). Albumy są również
dostępne w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. Wszelkie informacje
pod numerem telefonu 74844-35-03.
(IL)

W Szkole Podstawowej w
Starych Bogaczowicach odbył się XIV Gminny Konkurs
Wokalny „Śpiewające Boże
Narodzenie - Junior”. A w
sobotę mieszkańcy gminy
wspólnie kolędowali przy
choince.
Główne cele konkursu nie
zmieniają się od lat i jest to:
kultywowanie tradycji świąt
Bożego Narodzenia oraz
twórcza samorealizacja dzieci. Uczestnikami konkursu
były dzieci z „Przedszkola pod
Trójgarbem” i uczniowie klas
0-III Szkoły Podstawowej. Jury
miało bardzo trudne zadanie
oceniając występy młodych
wokalistów. Wyniki: kategoria
I (dzieci w wieku 3 i 4 lata) – I
miejsce Edyta Wojdała, II miejsce Barbara Wiącek, III miejsce
Alicja Szklarkowska, wyróżnienie Tymoteusz Kopeć; kategoria II (dzieci w wieku 5 - 6
lat – przedszkolaki i uczniowie
oddziałów przedszkolnych)
– I miejsce Amelia Zalejska,
II miejsce Katarzyna Stochaj,
III miejsce Jakub Bankowski,
wyróżnienie Dawid Michalski,
nagroda za udział: Antonina
Grabowska i Błażej Laskowski;

REKLAMA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarny Bór!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Państwu
serdeczne życzenia zdrowia i szczęścia.
Życzymy, aby ten świąteczny czas upłynął w radosnej,
rodzinnej atmosferze wypełnionej śmiechem,
kolędą i wspomnieniami,

Mieszkańcy gminy licznie
przybyli na wspólne kolędowanie
i spotkanie z Mikołajem.
kategoria III (dzieci w wieku 6 7 lat) – I miejsce Natalia Kiraga,
II miejsce Arkadiusz Łakomiak,
III miejsce Filip Dymecki, wyróżnienie Justyna Wiśniewska
i Julia Bednarczyk, nagroda za
udział: Łukasz Michalski i Adrian Zięba; kategoria IV (dzieci
w wieku 8 - 9 lat) - I miejsce
Katarzyna Drajem, II miejsce
Maja Walankiewicz, III miejsce
Natalia Sitko, wyróżnienie Filip
Stokłosa, nagroda za udział:
Antonina Wiącek, Wiktoria
Rurka, Emilia Makarewicz.
Dwoje uczestników nagrodzono nagrodami specjalnymi. Laureatami zostali: Edyta
Wojdała i Arkadiusz Łakomiak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali

a także pozwolił na odpoczynek i odnalezienie spokoju.
Natomiast niech nadchodzący 2018 r.
przeniesie Państwu spełnienie marzeń
i same radosne, słoneczne dni.
Sylwestra Wawrzyniak
Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór
wraz z Radnymi Gminy

dodatkowo nagrody w postaci paczek ze słodyczkami,
których fundatorami byli właściciele sklepów spożywczych.
Tymczasem w sobotę do
Starych Bogaczowic przyjechał Mikołaj i… zaczął padać
śnieg. Na zaproszenie wójta
gminy Mirosława Lecha na
spotkanie przy szopce przybyli rodzice ze swoimi pocie-

Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

chami. Uczestnicy spotkania
obejrzeli okolicznościowy występ gimnazjalistów, śpiewali
kolędy wraz z chórem pracowników urzędu gminy i częstowali się pierniczkami z gorącą
herbatką. Św. Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki nagrodził
grzeczne dzieci paczkami ze
słodyczami.

REKLAMA

(IL)
REKLAMA

OFERTA PRACY
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych spokojem i beztroską.
Niech ten szczególny czas
upłynie w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości.
Życzymy, aby w Nowym Roku pomyślność
Was nie opuszczała,
a wiara codziennie dodawała sił
do realizacji celów
i spełniania marzeń.
Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W WAŁBRZYCHU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.
Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia,
politologia, psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004
roku) lub studia ukończone na kierunku praca socjalna.
Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
pracownika socjalnego. Termin składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2018 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe
cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).
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Wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku 2018
�y�z���

M�r��� Ra���ń���
����is��� M��ro�z�w�

Warto pomagać

Przedsmak świąt

Radny Rady Miejskiej
Mieroszowa Dariusz Szmulik przekazał dzieciom ze
Świetlicy
Środowiskowej
„Muchomorki” w Mieroszowie artykuły żywnościowe
zebrane podczas Świątecznej Zbiórki Żywności, która
miała miejsce 2 grudnia.
- Ogromne podziękowania
należą się młodym wolontariuszom z klubu wolontariusza w
Mieroszowie: Wiktorii Maickiej,
Karolinie Garncarek, Danucie
Skorupie, Izabeli Litwin, Katarzynie Wacław, a także dziewczynkom ze świetlicy „Muchomorki”: Nikoli Aftyce oraz
Joannie Prasek. Pragniemy serdecznie podziękować również
wychowawcom ze świetlicy

- Jest taki dzień bardzo
ciepły, choć grudniowy
- słowa piosenki zespołu
Czerwone Gitary doskonale
oddają nastrój i atmosferę
Jarmarku
Świątecznego,
który został zorganizowany
16 grudnia w mieroszowskim rynku. Od samego rana
słychać było dźwięki świątecznych piosenek, zwiastujących wszystkim mieszkańcom, że nie będzie to zwykła
sobota.
Na specjalnie przygotowanych stoiskach swoje prace
wystawili na sprzedaż rękodzielnicy z Gminy Mieroszów.
W drewnianych domkach
można było kupić domowy
chleb, skarpety robione na
drutach od przedstawicieli Sołectwa Unisław, piękne ozdoby wykonane przez dzieci i
rodziców z ZSP Sokołowsko,
ozdoby i świece zrobione
przez Barbarę Bukowską-Matusiewicz oraz cudowne i unikatowe wyroby znanych już w
regionie pań z sekcji rękodzieła działającej przy Mieroszowskim Centrum Kultury, tym
razem pani Krysia, pani Jadzia
i pani Bożenka zachwyciły
swoimi pracami mieszkańców.
Można było także podziwiać
i zakupić ozdoby wykonane

środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie: Justynie
Nowak, Agnieszce Aftyce oraz
Beacie Kołodziej. Pozostałe artykuły żywnościowe zostaną
przekazane do Banku Żywności
i trafią one do potrzebujących z
terenu Gminy Mieroszów w ramach programu operacyjnego
„Pomoc Żywnościowa”. W tym
świątecznym okresie należy
pamiętać o potrzebujących i
pochylić nad każdym człowiekiem, to niezwykle ważne, aby
na stole nie zabrakło niczego,
a przede wszystkim, aby podarować komuś swoje wsparcie
i obecność. Warto pomagać
– podkreślają organizatorzy
akcji.

Radny Dariusz Szmulik z wolontariuszkami.

(MS)

różnymi technikami przez
wychowawczynie i dzieci
ze Świetlicy Środowiskowej
„Muchomorki” oraz niezwykłe
bombki, albumy i kartki wykonane przez panią Dorotę
Borkowską. Podczas jarmarku
swoje przepiękne rzeźby wystawił także pan Józef Mierzwa z Wałbrzycha.
Jarmark w Mieroszowie
rozpoczął się koncertem w
wykonaniu Zbigniewa Nikodema Szałko, który zachęcił
wszystkich do wspólnej zabawy i wprowadził w świąteczny nastrój. Burmistrz
Mieroszowa Marcin Raczyński
odwiedził wszystkie stoiska,
wręczył rękodzielnikom drobne upominki i życzył wszystkim mieszkańcom radosnych,
spokojnych, wesołych świąt.
- Jarmark przerósł moje oczekiwania i cieszę się, że mogę
być tutaj z Państwem – dodał.
Wspólne
kolędowanie
trwało kilka godzin, dobro i
ciepło bijące od uczestników
i przyjezdnych zespołów,
udzieliło się wszystkim odwiedzającym jarmark. Cały czas
rozbrzmiewały piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu
zaproszonych zespołów z zaprzyjaźnionych miejscowości.
W trakcie jarmarku wystąpiło

Podczas mieroszowskiego jarmarku było świątecznie i radośnie.
siedem zespołów: Czerwone
Róże, Zgoda, Synyor Richi, Retro, Renoma, Wrzos i oczywiście mieroszowskie Irysy, które
z występu na występ prezentują się coraz lepiej.
Mieroszowskie Centrum
Kultury przygotowało dla
wszystkich mieszkańców i
uczestników darmowy poczęstunek-pyszny bigos oraz
barszcz czerwony z uszkami.
Ogrzać można było się także
grzanym winem z owocami
i przyprawami. Dla dzieci nie
lada atrakcją okazała się żywa
szopka, w której zagościły
zwierzęta. Podczas jarmarku odbyła się także loteria, a
na koniec wręczona została
nagroda specjalna. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka
wylosowała
szczęśliwego
zwycięzcę, którym okazała

się mieszkanka Mieroszowa
Krystyna Łozowska. Zwyciężczyni wybierze się na obiad
lub kolację o wartości 100 zł
do Restauracji Kryształowa w
Wałbrzychu.
- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia: pracownikom Mieroszowskiego
Centrum Kultury, Marcinowi
Nowaczykowi z ZOO Farmy
w Łącznej, Agnieszce Nowak
za ufundowanie vouchera do
Restauracji Kryształowa, Piotrowi Brzęckiemu - wiceprezesowi FWO „Camela”, Sołectwu
Sokołowsko, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie, rękodzielnikom, uczestnikom,
wszystkim wykonawcom i
mieszkańcom – dodaje Marcin
Raczyński.
(MS)
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Radosnych i pełnych ciepła
świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności
w nowym 2018 roku

REKLAMA

REKLAMA

ZZokazjiiświąttBożegooNarodzenia

Spokojnych świąt
Bożego Narodzenia,
spędzonych z bliskimi,
w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
życzą
właściciele i pracownicy
Stacji Demontażu Pojazdów
Darwód w Wałbrzychu

życzą
właściciele i pracownicy
Tartaku Urbaniak
w Jedlinie -Zdroju

orazznadchodzącegooNowegooRoku
mieszkańcommGminyyWalimm
orazzturystomm
dużooradościiiidobrociioddludzi,,
szczęściaarodzinnegoo
orazzniosącegoopokójj
błogosławieństwaaBożego
ooooooooooożyczą
ZuzannaaBodurka
Przewodnicząca
RadyyGminy

AdammHausmann
WójttGminyyWalim
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Niech te święta będą jasne,
ciepłe i pełne śmiechu,
niech wypełnią
Wasze serca radością,
a w Nowym Roku
– samych szczęśliwych
ka od losu.
kart
Właściciele i pracownicy
Serwisu Goliat

Zimowisko
w Szczawnie-Zdroju

REKLAMA

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Wałbrzyska Fabryka Okien ROL
Roman Ludwiczuk
Leszek Głód

Gmina rozbłysnęła

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój zaprasza dzieci w wieku od 7 do
13 lat na zimowisko w terminie od 15 do 28 stycznia 2018
r. w cyklu poniedziałek-piątek.
Informacje i zapisy: Agata Kiełbasińska - inspektor ds. obsługi rady miejskiej, tel. 74 849 39
28 oraz Janusz Kozłowicz, tel.
533 474 105.
(RED)

Teatr Zdrojowy
zaprasza

ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 842 65 92

Zbudują 30 mieszkań

Kolędy na Nowy Rok - koncert
kolęd polskich w wykonaniu
zespołu The Wellness Sound
odbędzie się 21 grudnia o
godz. 19.00. Wstęp wolny, ale
ilość miejsc jest ograniczona.
Podczas koncertu usłyszymy
najpiękniejsze kolędy polskie
m.in.: „Wśród nocnej ciszy”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „W żłobie
leży”, „Anioł pasterzom mówił”,
„Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, „Jest taki wieczór”. Zespół The Wellness Sound powstał w 2005 r. we Wrocławiu.
Pomysłodawcą i założycielem
zespołu jest Marek Dygdała.
Wielka Gala Sylwestrowa – 31
grudnia o godz. 22:00, bilety:
70 zł (parter) i 60 zł (balkon). W
programie najsłynniejsze sceny z oper: „Traviata”, „Lakme”,
„Carmen”, „Opowieści Hoffmana”, „Nabucco”, „Czarodziejski
flet”, „Kopciuszek”, „Straszny
dwór”, operetek – m.in. „Księżniczki czardasza”, a także musicalowe przeboje: „West Side
Story”, „Skrzypek na dachu” czy
„Upiór w operze”.
(RED)

Burmistrz Szczawna-Zdroju wziął udział w konferencji „Mieszkanie
plus dziś i jutro” i podpisał list intencyjny umożliwiający budowę 30
mieszkań w gminie. - Jesteśmy otwarci na współpracę z krajowym
zasobem nieruchomości, nasz udział w rządowym programie w
pewnym stopniu umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mówi burmistrz Marek Fedoruk.

(KT)

Gwiazdki, śnieżynki, kurtyna i inne dekoracje upiększyły Gminę Walim bardziej
okazale niż dotychczas. W
większości miejscowości zamontowane zostały iluminacje
świetlne. Zawisły one nad drogami, na latarniach przydrożnych i na ścianie jednego z budynków w samym Walimiu. Z
roku na rok dekoracji przybywa. – W tym roku mamy 10 nowych ozdób świetlnych, które
zakupiliśmy za kwotę ok. 3500
zł. Aktualnie gminę zdobi 35
świetlnych iluminacji – wylicza
Roman Gawryś z Urzędu Gminy Walim. Tradycyjnie też na
elewacji budynku urzędu przy
ul. Bocznej 9, umieszczony został napis głoszący: “Wesołych
Świąt”. Ten zaświeci tuż przed
samym Bożym Narodzeniem.
(MM)

Walim ma budżet

Szlachetny dar

Rodzice, uczniowie i nauczyciele z Miejskiej Szkoły Podstawowej
w Szczawnie-Zdroju włączyli się do udziału w ogólnopolskiej akcji
„Szlachetna Paczka”. Od listopada organizowany był kiermasz ciast,
z którego dochód przeznaczony został na zakup rzeczy wskazanych
przez wybraną przez radę rodziców i uczniów rodzinę potrzebującą
pomocy. W kolejnych dniach trwała zbiórka wszystkich niezbędnych
przedmiotów. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wsparli
szkolną inicjatywę.

(RED)

Rada Gminy Walim jednogłośnie przyjęła uchwałę
budżetową na 2018 rok. Planowane dochody budżetu zostały skalkulowane na kwotę
30 993 648 zł w tym: dochody
bieżące 24 429 736 zł, dochody majątkowe 6 563 912 zł,
dochody własne 13 042 289 zł,
subwencja ogólna 5 383 506
zł, dotacje celowe 12 567 853
zł. Wydatki budżetu ustalono
na 35 082 162 zł z czego wydatki bieżące stanowią 21 976
509,84 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone
7 621 148 zł, dotacje z budżetu 520 000 zł, wydatki na obsługę długu gminy 300 000
zł, wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 13 105
652,16 zł.
(MM)
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REKLAMA

pierogi palce lizać

REKLAMA

zupa dnia 3,50 zł danie dnia 10,90 zł
Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny: pon.- sob. 11.00-17.00

Sprawdź
czy mamy

najlepsze pierogi
w mieście
przyjdź lub dzwoń

NA MIEJSCU • DO DOMU • DO PRACY

DOWÓZ 74 300 32 31

DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA:
pon. -sob. 12.00-17.00

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,
Glinik, Gaj - 7 zł

w dostawie również płatność kartą poinformuj nas przy zamówieniu

www.mamuska.com.pl

Jacy jesteśmy?
Andrzej
Basiński

Okres zimowych świąt kojarzy się zwykle z dokonywaniem
rocznego bilansu osiągnięć i
niepowodzeń, a ich oprawa
i obyczaje nastrajają optymistycznie, chociaż często się
zdarza, że już w niedługim
czasie dochodzi do smutnej
weryfikacji planów na najbliższe miesiące. Po prostu magia
świąt tłumi na moment skrzeczącą rzeczywistość...
Kto zasiądzie do wigilijnej wieczerzy? Z pewnością
w większości będą to zwykli,
szarzy obywatele, życzący
sobie nawzajem zdrowia,
pragnący spokoju i w miarę
pomyślnej przyszłości swoich
rodzin. Wśród nich będą ci,
którzy aktywnie uczestniczyli
w „Szlachetnej Paczce”, przywracającej nadzieję i wiarę w
ludzi tym, których los gorzej
potraktował, a w styczniu
obdarzą swoimi datkami Orkiestrę Jurka Owsiaka, jednego ze świeckich świętych,
wspomagającego z udziałem
milionów rodaków rodzimą
służbę zdrowia. Do stołów zasiądą uczestnicy także wielu
innych charytatywnych akcji
- ci, którzy natychmiast ruszają do pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych, pomagają na co
dzień kalekom i potrzebującym sąsiadom, wolontariusze
nie liczący prywatnego czasu i
osobistych korzyści, aby tylko
zaspokoić najpilniejsze potrzeby bliźnich; ludzie z otwar-

tymi głowami, cieszący się
naprawdę z sukcesów innych,
nastawieni na budowanie, na
dbałość o dobrą markę Polski, na respektowanie prawa
i zasad społecznego współżycia, które mają gwarantować
powszechny ład i jaśniejszą
przyszłość.
Ale opłatkiem będą się
dzielić również ci, którzy nie
mogą ścierpieć osiągnięć ludzi
żyjących obok, ale i dalej, bezwzględni stróże moralności,
klepiący pacierze bez cienia
wyrozumiałości dla innych,
bez względu na okoliczności
notorycznie uważający się za
poszkodowanych i ciągle szykujących za to odpłatę oraz
marzący o zemście, nienawidzący myślących nowocześnie
i w ogóle inaczej, gardzący
darem wolności i domagający
się wzięcia „onych” za mordy,
czujący osobliwą przyjemność
pod butem męża opatrznościowego, któremu ślubują
ślepą wierność, bojących się
panicznie innych niż oni, stale
domagający się surowych kar
za wszystko. Możliwe, że przy
stole, zgodnie ze zwyczajem,
przygotowali puste miejsce
dla „zbłąkanego wędrowcy”,
ale gdyby rzeczywiście taki nagle się pojawił, pogoniliby go,
aż by buty pogubił...
Jacy jesteśmy? I tacy, i tacy.
Coraz częściej wydaje mi się, że
ci drudzy biorą górę, że urzekło
ich zło i że rozprzestrzeniają
się jak dżuma. Bardzo chciałbym się mylić. Może 2018 rok
będzie mimo wszystko lepszy,
może przyniesie tak bardzo
oczekiwaną nadzieję? Tego
życzę wszystkim, zwłaszcza
tym pierwszym, dzięki którym
trwam w wierze w ludzi...

znajdź nas na FB

Krispol za mocny
W XIV kolejce I ligi siatkarzy
Norwid Częstochowa pokonał
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
3:2 (23:25, 25:20, 25:20, 23:25,
15:11). Wałbrzyszanie zagrali w
pod Jasną Górą w składzie: Dzikowicz, Orobko, Zieliński, Woźnica, Linda, Lipiński, Szydłowski
(libero) oraz Dereń. A we wtorek podopieczni trenera Janusza Bułkowskiego w V rundzie
Pucharu Polski ulegli Krispolowi Września 0:3 (23:25, 24:26,
18:25) i odpadli z rywalizacji.
(RED)

Przywiozły punkt
Siatkarki AZS AWF Piko Sport
Wrocław w VI kolejce III ligi
pokonały Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 3:2 (24:26, 25:21,
25:23, 24:26, 15:11). Chełmiec
Wodociągi zagrał w składzie:
Zdebska, Szymańska, Sławińska,
P. Groń, P. Pawelska, P. Urbanowska, E. Pawelska (libero)
oraz Smernicka, I. Groń, Judyta
Rzeczycka. Następny mecz zespół trenera Jacka Kurzawińskiego rozegra we własnej hali.
13 stycznia Chełmiec Wodociągi
będzie podejmował UKPS Lubin.
(RED)

Rowerem na Wielką
Sowę

Najlepsi przy stole
Zwycięstwem Natalii Bajor
(KU AZS UE Wrocław) i Tomasza Kotowskiego (ENERGA KST
Toruń) zakończyło się w Wałbrzychu II Grand Prix Polski
Seniorek i Seniorów w Tenisie
Stołowym.
W klasyfikacji końcowej seniorek Natalia Bajor wyprzedziła:
Roksanę Załomską (KU AZS AJD
Częstochowa), Anna Węgrzyn
(KU AZS UE Wrocław) oraz Julię
Szymczak (UKS ATS Białystok).
Wśród seniorów natomiast wyższość Tomasza Kotowskiego
musieli uznać sklasyfikowani na
kolejnych miejscach: Robert Flo-

ras (TTS Polonia Bytom), Konrad
Kulpa (Energa KST Toruń) i Piotr
Cyrnek (PKS Kolping Jarosław).
Podczas uroczystego otwarcia
miało miejsce oficjalne podziękowanie od Gminy Wałbrzych dla
tenisistów stołowych z klubu AZS
PWSZ Wałbrzych – Roberta Florasa, Bogusława Koszyka, Piotra
Chodorskiego, Pawła Fertokowskiego, Wojciecha Niedźwiedzkiego oraz trenera Tomasza
Durajczyka za dotychczasowe
osiągnięcia sportowe, w tym
zdobycie pięciu medali Akademickich Mistrzostw Europy.

(RED)

Poznały rywalki

Warcabowe nowinki
Wysoko notowanych uczestników zgromadził II Bielawski
Turniej o Złoty Pion im. Jerzego
Edmunda Jankowskiego w Warcabach 100-polowych.
W kategorii open wystąpiło 24 zawodników. Zwyciężył
mistrz Bartosz Gronowski (Lokator Gniezno)- 11 pkt, drugi
był mistrz federacji Egor Bobkov (Sokół Wrocław) – 11, a
trzeci Filip Kuczewski (Roszada
Lipno) – 9 pkt. Na 9. miejscu
ukończył rywalizację Kazimierz

W meczu na szczycie grupy
D II ligi koszykarzy Górnik
Trans.eu Wałbrzych pokonał
Śląsk Wrocław 66:64 (21:15,
13:16, 12:14, 20:19), choć na
dwie minuty przed końcową syrena goście prowadzili różnicą 7
pkt. Punkty dla Górnika Trans.eu
zdobywali: Glapiński 19, Krzywdziński 16, Ratajczak 11, Durski
9, Kruszczyński 6, Wróbel 5, Jeziorowski, Tyszka, Makarczuk.
Tuż przed świętami - 23 grudnia
o godz. 18.00 drużyna trenera
Marcina Radomskiego zagra
w Pleszewie z miejscowym KS
Kosz.

(RED)

Kaczuga (Dęby Wałbrzych) – 8
pkt. Z kolei w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze”,
sędzia krajowy i instruktor
warcabowy Kazimierz Kaczuga
zorganizował X Turniej w Warcabach, w którym uczestniczyli
uczniowie klas I-VII szkół podstawowych. Zwyciężył Bartek
Międzybrodzki – 9 pkt., przed
Oskarem Żukowskim i Julia Gałecką – po 8 pkt.
(BAS)

24 lutego zostaną rozegrane
ćwierćfinałowe mecze piłkarskiego Pucharu Polski kobiet.
AZS PWSZ Wałbrzych zmierzy się z AZS UJ Kraków, a w
pozostałych parach grać będą:
Górnik Łęczna - AZS Wrocław,
Czarni Sosnowiec - Medyk Konin
oraz Olimpia Szczecin - UKS SMS
Łódź. W półfinałach, zaplanowanych na 28 kwietnia zmierzą się:
Górnik/AZS Wr. - AZS PWSZ/AZS
UJ oraz Czarni/Medyk - Olimpia/
UKS SMS.
(RED)

Bieg Gwarków
XXXVII Bieg Gwarków odbędzie się w dniach 20-21
stycznia 2018 r. na Przełęczy
Jugowskiej w Górach Sowich.
20 stycznia odbędzie się bieg
główny na 20 km, a w niedzielę
21.01 bieg na 10 km – Memoriał
Józefa Pawlika. Zapisy są możliwe przez zakładkę „Zgłoszenia”
na stronie www.bieggwarkow.
pl.

Po raz czwarty MTB Walim zaprasza na wigilijny wjazd na
Wielką Sowę. Wyjazd zaplanowany jest na 23 grudnia. Start o
godz. 10.00. Zbiórka chętnych
odbędzie się w centrum Walimia, na placu przy centrum kultury.
(RED)

Pokonali Śląsk

Najlepsi w turnieju w OSK z jego organizatorami.

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

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

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
MS-3356 Piaskowa Góra, po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, 51m2,
cena 185 tys. tel. 883 334 481

USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(1) Uprzejmie informujemy, z
dniem 31 grudnia 2017 roku
firma Nieruchomości Morawiec,
Zbigniew Morawiec, z siedzibą
w Wałbrzychu, przy ul. Głównej nr 11/22A, funkcjonująca
w ramach Grupy WGN, kończy
swoją działalność. W związku z
powyższym umowy pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami
zostają rozwiązane. Dziękujemy
naszym Klientom za współpracę
i zaufanie. Życzymy Zdrowych i
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Z poważaniem,
Zbigniew Morawiec.
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

SPRZEDAM
(2) Sprzedam kaseton dł. 4 mb
x 0,60 m, ledy,950 zł. Inf. WGN
Główna 11 w Wałbrzychu, 698
175 285.
(2) Sprzedam meble biurowe: 3
biurka, szafy i inne. Inf. 698 175
285, WGN Wałbrzych, ul. Główna
11.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z
KOMORNIKIEM,WYPŁATA GOTÓWKI
OD RĘKI. KONAKT: 535-416-014
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z
KOMORNIKIEM,WYPŁATA GOTÓWKI
OD RĘKI. KONAKT: 535-416-014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje 30m2
po remoncie, z balkonem, czynsz
180 zł, cena 91.000 tel: 535-416-014
ŚWIEBODZICE dom wolnostojący
156m2, pięć pokoi, działka 600m2
okzyjna cena 285000,-zł tel do
kontaktu 535-416-014
WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje,
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do
kontaktu: 792- 549 -757
PODZAMCZE 3pokoje niski czysz,
54m2 cena 152tys telefon 792549-757
WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,
KAWALERKA , ogrzewanie miejskie,
74 000zł. tel. do kontaktu 792-549757
GŁUSZYCA, 43m, 1 pokój, wysoki
parter, cena 32 000zł. tel. do kontaktu 792-549-757

MS-3359 Piaskowa Góra – ul. Proletariacka, 3 pokoje, 48m2, cena 130
tys. do neg. Tel. 793 111 130
MS-3300 Piaskowa Góra, kawalerka
28m2, cena 85 tys. Tel. 606 976 630
MS-3173- Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, cena 89 900, Tel. 793 111 130
MS-3360 Podzamcze, 3 pokoje,
72m2, cena 169 tys. Tel. 883 334 486
MS-3365 Biały Kamień, mieszkanie
z ogródkiem, 3 pokoje, 78m2, 2 piętro, cena 145 tys. Tel. 883 334 481
MS-3290 Biały Kamień, kamienica
jednopiętrowa, wysoki parter, 3
pokoje, 53m2, cena 129 tys. tel. 883
334 481
MS-3331 Poniatów, 2 pokoje, 66m2,
1 piętro, do remontu, ogródek,
garaż, cena 89 tys. Tel. 883 334 481
MS-3328 Podgórze, nowe budownictwo, 3 pokoje, 1 piętro z
balkonem, 66m2, cena 119 tys. Tel.
883 334 486
MS-3294 Nowe Miasto, 2 pokoje,
41m2, po remoncie, cena 111 tys.
Tel. 883 334 481
MS-3309 Sobięcin – boczna uliczka,
1 piętro, 4 pokoje, 86m2, do remontu, cena 86 tys. Tel. 793 111 130
DS-3332 Dom Stare Bogaczowice/
Struga, działka 3990m2, cena 380
tys. Tel. 793 111 130
BW-3333 Do wynajęcia garaż na
Podzamczu, ok. ul. Kasztelańskiej,
cena 300 zł/mc., Tel. 883 334 481

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3
pokoje, parter, świetna lokalizacja,
ogrzewanie gazowe, cena 209 900
zł, tel. do kontaktu: 792 -549 -757
GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTOJĄCY
- OKAZJA ! 111m2, z dużą działką
1195m2, cena 205tys. ogrzewanie
gazowe telefon: 535-416-014

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl
OKAZJA ! DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU Z
NAJEMCĄ.
CENA 1 500 000 TEL. 606 97 66 30
Piaskowa Góra, do wprowadzenia, 2
pokoje, widna kuchnia, 40 m2, cena
130 tys. Tel. 883 334 486
OKAZJA- MS-3320 Nowe Miasto, po
remoncie, 2 pokoje, 39m2, cena 69
tys, Tel. 883 334 486
Piaskowa Góra po kapitalnym
remoncie - 3 pokoje 53m, cena 159
tys. tel. 606 97 66 30

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 3
pokojowe mieszkanie w bloku na
III piętrze, 60 m2 do odświeżenia w
cenie 169,000 zł. Tel: 519-121-102
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 Biały Kamień
kawalerka o powierzchni 29 m2 do
odświeżenia. Cena: 49,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkanie na Białym Kamieniu,do
wprowadzenia, z możliwością
zrobienia trzech. 56m2 cena 156tys.
Boczna ulica, zadbana kamienica.
Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe
mieszkania w stanie deweloperskim
na Piaskowej Górze. Tel: 502-657353
12. SOWA&VICTORIA Gorce, 2 pokoje w nowym budownictwie, do częściowego remontu, 45m2, 75000zł
do negocjacji Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Kozice,
45m2, dwa pokoje po częściowym
remoncie, dużo zieleni wokół.
Cena: 79000zł do negocjacji Tel:
502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie na Nowym
Mieście po kapitalnym remoncie,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka po
kapitalnym remoncie. BEZCZYNSZOWE. 129 000zł / do negocjacji
Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
44m2 Osiedle Górnicze, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,wysoki parter,
ogrzewanie gazowe. Cena 92.000
Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie,
Śródmieście, 3 pokoje. Po kapitalnym remoncie, ogrzewanie gazowe.
Cena 135.000 Tel: 506-717-014

1. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położona działka budowlana na Piaskowej Górze. Możliwość zabudowy
wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej.
Idealna nieruchomość pod inwestycję. Cena: 95000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje,
68 m2 z balkonem do wprowadzenia. 140,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2-pokojowe mieszkanie z widną
kuchnią. I piętro po remoncie, w
cenie 119,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Duże, dwupokojowe mieszkanie z oddzielną
kuchnią, ogrzewanie CO gazowe w
dzielnicy Rusinowa. Cena: 129000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA HIT OFERTA!Mieroszów, dom do kapitalnego
remontu z działką 2500 m2. Cena:
69,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
mieszkanie bezczynszowe w bliźniaku, wraz z przynależną działką. Cena
165,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel.
530-913-259

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie,
Nowe Miasto, wysoki parter, 40
m2, duży pokój, duża kuchnia, do
kapitalnego remontu. Cena 53.000
Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Ladne duże
trzypokojowe mieszkanie po
remoncie na Nowym Mieście. powierzchnia 79m2, cena 127000 Tel:
519-121-104
19. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na Podzamczu w czteropiętrowym bloku. 3 piętro, 54 m2,
cena 165000 zł Tel. 519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
do remontu w spokojnej części
Jedliny Zdrój. 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Budynek po remoncie.
53m2, cena 79000. Tel: 519-121-104

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 luksusowy dom w
niezwykle malowniczej okolicy, w
miejscowości Głuszyca Dom o pow.
389 m2 z działką o pow. 1ha- teren
ogrodzony. Cena 890 tys. zł do
negocjacji!
Sprzedam dom do remontu zlokalizowany w Głuszycy 114 m2 z działką
2171 m2. Cena 150 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2. Pierwsze
piętro, 3 pokoje. Cena 110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na pierwszym
piętrze do remontu w Głuszycy.
Cena 27 tys. 28 m2
Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2, dział.
673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, kawalerka, 27m2. Cena
49 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy/
Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena 100
tys. zł
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528 m2.
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.

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA
, ul Wrocławska, 1 pokój, 26 m2, 2
piętro, cena 69 000 zł tel 883 334
836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Poselska, 3 pokoje, 4 piętro 62 m2,
cena 189 000 zł tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Grodzka, 2 pokoje, 41 m2, 6 piętro
cena 129 000 zł tel. 883 334 836
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Ludowej , 60 m2, 3
pokoje, ogródek , CO gazowe, cena
120 000 zł tel 883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Miczurina, 3 pokoje,
wysoki parter 70 m2 , CO gaz, cena
150 000 zł, tel 883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Andersa, 2 pokoje, wysoki parter, ogródek, CO Gaz, 65 m2,
cena 129 000 zł, tel 883 334 836
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 1
piętro ogródek, po remoncie, CO
gaz cena 259 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - al
Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2, CO
gaz , 1 piętro cena 135 000 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME - PODGÓRZE - ulica
Niepodległości, 100 m2, 3 pokoje 3
piętro , CO gaz cena 199 000 zł, tel
883 332 727

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME NOWE MIASTO okolice ulicy Orzeszkowej , 2 pokoje,
3 piętro, balkon, 82 m2, cena 125
000 zł tel 883 334 836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 40 m2,
2 pokoje, nowe budownictwo, cena
105 000 tel 883 333 730

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA
ul. Miłosza( Duracza ) , 2 pokoje, 2
piętro, balkon, 33 m3, cena 90500 zł
tel 883 334 836

RENOMAHOME – SZCZAWNO –
ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPUJĄCY
NIE PŁACI PROWIZJI !!! 130 m2 ,
działka 700 m2, cena 640 000 tel
883 332 727

RENOMAHOME – PIASKOWA GÓRA ,
dom bliźniak, okolice Szpitala Górniczego, pow . 120 m2, dzialka 500 m2
, cena 449 000, tel 883 332 727

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE spokojna okolica, do wprowadzenia,
112 m2 , 5 pokoi, działka 1050 m,
cena 409 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA
ul. Proletariacka , 3 pokoje, 2 piętro
50 m2, cena 130 000 zł tel 883 334
836

RENOMAHOME - BOGUSZÓW –
GORCE - 3 pokoje, Co węgiel,parter
cena 69 900 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA ,
ul. Długa , 4 pokoje, 2 piętro, 57 m2 ,
cena 155 000 zl, tel 883 334 836

RENOMAHOME – GŁUSZYCA - 68
m2 , CO węgiel, 1 piętro, ogródek
cena 79 900, tel 883 333 730
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MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! PIASKOWA GÓRA,
KAWALERKA PO REMONCIE,
gustownie wykończona, wysoki
parter w bloku dziesięciopiętrowym, SUPER Cena 59.000zł.
Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE mieszkanie NA
DRUGIM PIĘTRZE W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM po termomodernizacji, 51,5 m2, dwa pokoje,
rozkład pomieszczeń, standard
do wprowadzenia, kuchnia w
zabudowie w cenie, 155.000 ZŁ
do negocjacji, tel. 577-263-955
OKAZJA! PODZAMCZE, 48m2,
2 pokoje, parter, duży balkon,
świetna lokalizacja – ulica Palisadowa, 118.000 zł, tel. 535-285-514
STARY ZDRÓJ, ŚWIETNA LOKALIZACJA – ULICA BARDOWSKIEGO,
1 piętro, kilkurodzinna kamienica,
50m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
84.900 zł. tel. 577-263-955
SUPER OFERTA! SZCZAWNO
ZDRÓJ, mieszkanie z TARASEM
I OGRÓDKIEM, w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje,
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie
gazowe, 259.000 ZŁ, tel. 577263-955
PODZAMCZE, 2 pokoje, 41 m2,
3 PIĘTRO w bloku siedmiopiętrowym, ogrzewanie miejskie,
balkon, dobra lokalizacja, cena:
129000 zł, kontakt: 530-998-374
Okazja! DOM W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje,
garaż, ogródek 228 m2, standard
do wejścia. 249tyś Do negocjacji.
Tel: 535-311-265
OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje,
54m2, duży balkon, trzecie piętro,
winda. 125.000zł. Kontakt 535311-265
OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3
POKOJE, balkon, spokojna okolica, ogrzewanie miejskie, stan do
wprowadzenia, Cena: 152 000 zł,
tel.530-998-374
Biały Kamień, 42m2, 2 piętro,
świetna lokalizacja, cena: 69 000
zł, kontakt: 530-998-374
PIASKOWA GÓRA!, kawalerka z
widną kuchnią i dużym balkonem, 27 m2, 7 piętro w wieżowcu
z windą, standard do wprowadzenia, przystosowana dla osoby
niepełnosprawnej 87.000 ZŁ, tel.
535-285-514
OSIEDLE GÓRNICZE!, ATRAKCYJNA OFERTA, przestronne mieszkanie, 2 pokoje, 53 m2, rozkładowe,
1 PIĘTRO, balkon, ogrzewanie
gazowe, blok po termomodernizacji, 129.000 ZŁ do negocjacji,
tel. 535-285-514
Piaskowa Góra do wprowadzenia,
3 pokoje, 51m2, blok czteropiętrowy. Cena 143.000zł. Kontakt
535-311-265
Dom Stare Bogaczowice 170m2,
do wprowadzenia, ogródek
800m2, 325 000zł tel. 577-263-955
Szczawienko, 70m2, ATRAKCYJNA
LOKALIZACJIA, 3 pokoje, ogródek,
garaż, 230.000 tyś tel. 577-263955

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
BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie
w wysokim standardzie w nowym
budownictwie w spokojnej okolicy z ogródkiem. Mieszkanie w pełni rozkładowe z wyposażeniem, 4
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój oraz
balkon. Cena:175 000zł (nr:2420)
-(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 – OKOLICE ŚWIDNICY, dom
wolnostojący w pięknej okolicy
do wykończenia o pow. 156 m2,
działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z
kominkiem i tarasem, 2 balkony
Cena: 470 000 zł (nr: 2377) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
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, 56m2,
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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w
zabudowie szeregowej 120 m2, 4
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900
zł/mc(nr: 2389) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie
po remoncie 2 pokoje, duża jasna
kuchnia, jasna łazienka, przedpokój. Ogrzewanie gazowe (nr:
2152) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety
na mieszkanie bądź siedzibę firmy
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia
w sąsiedztwie deptaka i parku o
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym
CENA: 1389 000 zł (nr: 2417) (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 49 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 kawalerkę w
bloku na Białym Kamieniu 29m2,
3 piętro, stan bardzo dobry, balkon, 74 666 42 42, 507 153 166
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 - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

TANIE

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

we, stan bardzo dobry, ogród, 145
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 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 kawalerkę w
Śródmieściu 45m2, 2 piętro, do
remontu, kamienica po remoncie,
cena 50tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Sobięcin, 43m2, 3p. do wprowadzenia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Nowym Mieście, okolice Psie Pole,
parter, cena 70 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
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 kawalerkę
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
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 kawalerkę na
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz,
stan dobry, 55 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, dwupoziomo-

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 – OKAZJA!!! ŚRÓDMIEŚCIE, okolice ul. Lotników,
3 pokoje, 63.5m2, 2 piętro w 2,
budynek 4 rodzinny, do remontu,
cena 99.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

Choinki żywe
z dowozem

ul. II Armii 7
w Wałbrzychu
(Sobięcin, na terenie
Autoserwisu Pit Car)
Tel. 696 473 695
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 54m2, 8 piętro
w 10, cena 184.000zł, nowe, w
trakcie kapitalnego remontu,
możliwość własnej aranżacji, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2,
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA!!! ŚRÓDMIEŚCIE, 1 pokój, 47m2, drugie piętro,
piec kaflowy, projekt na co. gaz i
łazienkę, okna PCV, cena 38.000zł,
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 – PODZAMCZE, 4
pokoje, 81.5m2, 8 piętro w 10,
cena 248.000zł, po kapitalnym
remoncie, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, kawalerka, jasna kuchnia, 31m2, 2 piętro w 3, po kapitalnym remoncie,
c.o. gazowe cena 55.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
spokojna okolica, 3 pokoje, 45m2,
4 piętro w 4, po remoncie, cena
129.000zł, 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
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Zostań specjalistą THOR®

Zostań specjalistą THOR®

Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych (m/k)

Monter
instalacji wentylacyjnych (m/k)

Monter
rurociagów (m/k)

THOR® – firma specjalizująca się w dostarczaniu wykwalifikowanego personelu. Od 19 lat wspieramy naszych klientów z segmentu techniki w budynkach i techniki zasilania – zarówno przy dużych projektach,
jak i przy mniejszych inwestycjach. Obecnie mamy ponad 1000 pracowników, którzy pracują w całych Niemczech. Chcesz dołączyć do THOR®?

Wymagania

Wymagania

• dyplom potwierdzający kwalifikacje np. jako monter
instalacji gazowych, grzewczych lub sanitarnych i/lub
• wieloletnie doswiadczenie na podobnym stanowisku
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

• dyplom potwierdzający kwalifikacje, np. jako monter
instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i/lub wieloletnie
doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie (chętnie także
dyplom mechanika konstrukcji lub ślusarza)
• możliwe dodatkowe kwalifikacje, jak spawanie PPS,
instalacje w pomieszczeniach czystych, lutowanie lutem
twardym lub technika pneumatyczna
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

Wymagania

• dyplom potwierdzający kwalifikacje, np. jako monter przewodów
rurowych i/lub wieloletnie
• doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie
• doświadczenie w budowie elektrowni jest dodatkowym atutem
• w miarę możliwości dodatkowe kwalifikacje, jak aktualne
uprawnienia spawacza (spawanie łukiem elektrycznym, E, TIG,
spawanie metoda lustrzana – z badaniem radiologicznym).
Spawacze rurociagow muszą być w stanie spawać rury o średnicy
od 100 do 350 mm ewentualnie posiadanie paszportu
bezpieczeństwa SCC i SGU
• czytanie rysunków izometrycznych
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną
kartą paliwową
• kursy j. niemieckiego/ angielskiego w naszym oddziale
we Wroclawiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii
THOR®

•
•
•
•
•
•

Pakiet pracowniczy THOR®
•
•
•
•
•
•

umowa o pracę na czas nieokreślony
atrakcyjne wynagrodzenie + diety
do 30 dni urlopu w roku
dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
odzież robocza od engelbert strauss®

Cieszymy się na Panstwa aplikacje!
THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG
Wroclawski Park Biznesu, ul. Strzegomska 56b, 53-611 Wroclaw

zakładowe zabezpieczenie emerytalne
PLUS CARD - status pacjenta prywatnego
organizacja noclegu w miejscu pracy
indywidualna osoba do kontaktu, także w weekendy
Sponsoring klubow przez firme THOR®
Atrakcyjne premie w sklepie firmowym THOR&more

www.THORmontagen.de
Tel.: 71 725 85 11 // +49 152/ 535 473 86, Faks: +49 3605/ 200 677 -30
e-mail: m.kwietniewski@THORmontagen.de, b.nedzka@THORmontagen.de

