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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

.PL
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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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30

Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA

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

REKLAMA

Masz problemy finansowe?
Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
Na spłatę: komornika, spółdzielni, chwilówek itp.

Bez BIK, KRD, BIG

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

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615

kredytok.pl
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SKŁAD WĘGLA MAXIMUS
Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna TERAZ

NAJTANIEJ !

W SPRZEDAŻY REWELACYJNY EKOGROSZEK !!!

OUTLET FIRMOWY CERSANIT – OPOCZNO

W ofercie tylko węgiel kamienny Marcel, Wesoła,
Staszic, Silesia i inne OPAŁ WORKOWANY

Płytki ceramiczne już od 6 zł/m2!
Wielkie otwarcie już 6.08.2018.

Wałbrzych ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauﬂandem
74 665 82 02, 603 195 875, www.facebook.com/maximus.walbrzych

Cersanit III S.A. ul. Uczniowska 21
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00

Przyjedź - Zadzwoń - Sprawdź Ceny

REKLAMA

REKLAMA

SMAŻALNIA RYB W GORCACH JUŻ OTWARTA!

W menu tylko świeże ryby:
pstrąg i ryby morskie
Dla dzieci pyszna polędwica z dorsza
Zapraszamy codziennie od godz. 12.00 do 19.00
Boguszów-Gorce, ul. Zachodnia 17

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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Być albo nie być
Stanisław
Michalik

Jak napisał George Orwell:
„polityka została wymyślona
po to, żeby kłamstwo brzmiało jak prawda". Okazuje się, że
jest to immanentna cecha naszego życia politycznego, a w
okresach kampanii wyborczej
sięga ona niebotycznych Himalajów. Kłamstwo polityczne stało się już nieomal dziedziną sztuki, a jej protagoniści
zajmują poczesne miejsca w
aparacie władzy lub propagandy, czego klasycznym
przykładem jest obecnie telewizja zwana na ironię państwową.
Myślę, że nie muszę kontynuować tego wywodu, bo jest
on jasny i zrozumiały. Są takie
siły polityczne i środowiska,
które ideę patriotyzmu traktują instrumentalnie po to, by
w ten sposób pozyskiwać poparcie w wyborach. A skutki?
Mieliśmy okazję o nich słyszeć
lub oglądać jeśli nie osobiście,
to w środkach przekazu. Mam
tu na uwadze uliczne zadymy
w stolicy Polski, Warszawie,
i w wielu innych miastach.
Przy różnych okazjach, w różnych miejscach pojawiają się
na ulicach grupy młodych
„narodowców” z patriotycznymi hasłami i symbolami,
ale w gruncie rzeczy tylko po
to, aby się wyszumieć. Bandy
„kiboli”, czyli naszej kochanej młodzieży i w Warszawie,
i gdzie indziej w Polsce, nie
spadają z nieba. One wyrastają na naszej glebie, są
karmione odpowiednio dobraną strawą ideologiczną i
duchową. Agresja też nie wyrasta znikąd. Rodzi się szybko
i obficie, jeśli nie spotka się z
powszechną dezaprobatą i
przeciwdziałaniem.
Niestety, jestem nieodrodnym uosobieniem Polaka
„drugiego sortu”. Nie potraktowałem poważnie sygnału
płynącego od najważniejszej
osoby w państwie, zwanej
konfidencjonalnie „Broszką”,
której pierwszą, najważniejszą czynnością po wejściu do
gabinetu premiera rządu było
zerwanie ze ściany niebieskiej flagi Unii Europejskiej.
Nie potrafiłem się wyzwolić
z brzmiących w moim uchu
melodyjnych dźwięków hymnu UE - „Ody do radości” z
poematu Fryderyka Schillera
do melodii z IX symfonii Ludwiga van Bethowena. Mało

tego, one powracają z coraz
to większą natarczywością,
staram się je zagłuszyć patriotycznym - „ Przed Twe ołtarze
zanosim błaganie, Ojczyznę,
wolność racz nam wrócić
Panie”, ale nic z tego, tamta
melodia powraca jak bumerang. Co mam robić? Myślę
sobie, przecież powinniśmy
się cieszyć, że nie jesteśmy już
w Europie krajem „trzeciego
świata”, że Unia nam zapewnia rozwój gospodarczy jakiego dotąd nie było i co najważniejsze – skakać z radości, że
mamy rząd „dobrej zmiany”,
tak więc oda do radości powinna być ok!
Skoro jednak flaga unijna
na szczeblu Jej Wysokości, byłej pani premier, jest na indeksie, to ja jako posłuszny obywatel – patriota powinienem
zrobić wszystko by ją wykarczować z pamięci. Powinienem
z czcią i szacunkiem odnosić
się do ex-premier niepomny
słów naszego wielkiego Reja
z Nagłowic, który wprawdzie
wszem i wobec mówił, „iż Polacy nie gęsi i swój język mają”,
ale gdzie indziej z bezkrytyczną otwartością głosił: „Nędza
z bidą z Polski idą, ale z Polski
nie wynidą”. Dziś Mikołaj Rej
miałby tu na uwadze nie tyle
biedę materialną, ile duchową,
wynikającą z bezkrytycznego przyjmowania przez masy
społeczne propagandowych
haseł PiS-u, będących wierną
kopią rzekomych prawd wiary
katolickiej, a w gruncie rzeczy
wymyślonych przez Ojców Kościoła po to, by sobie zapewnić
władzę i dobrobyt, a więc to
co się nazywa - życiem ponad
stan. I w tym sensie słowa pisarza, reprezentanta polskiego
Renesansu, okazują się nadal
aktualne.
I byłoby całkiem dobrze
z PiS-owskim rozumieniem
patriotyzmu, zamykającym
się w słowach: Bóg, honor i
ojczyzna, gdyby nie to, że PiS
- depcząc flagę unijną i eliminując unijne zobowiązania
Polski - zdecydował się jednak
wystawić swoich kandydatów
do Parlamentu Europejskiego. Coś mi tu nie gra. Nie
utożsamiamy się z unijnymi
zasadami wolności i demokracji, potępiamy Zachód za
ideologię gender i tzw. multikulti, ale pchamy się rękami
i nogami, by znaleźć się tam,
gdzie do naszej kieszeni wpłynie szerokim strumieniem
„judaszowe euro” i wszystkie
dodatkowe honory i apanaże.
A pan prezes PiS-u, podkreślam to słowo - pan, traktuje
nominowanie kandydatów
do Brukseli jako nagrodę za

wierność oraz oddanie partii
i jemu osobiście.
Czy można wyobrazić sobie jeszcze większy szczyt
zakłamania i obłudy? Czy
rzeczywiście my, Polacy, jesteśmy do tego stopnia ślepi i
głusi? Co się z nami dzieje? Co
się dzieje ze zwykłym poczu-

ciem uczciwości i moralności?
Czy w ferworze „ ustawicznej
wojny” prowadzonej odkąd
tylko PiS pojawił się na naszej
scenie politycznej, zatraciliśmy resztki logicznego myślenia i etyki?
Najwyższy czas, aby postawić sobie hamletowskie

pytanie: Być albo nie być? Być
patriotą takim jak to widzi PiS,
czy też nie być, a tym samym
ratować Polskę przed grożącą jej utratą dobrej opinii na
świecie i pogłębiającą się klerykalizacją. Warto poszukać
odpowiedzi na to pytanie we
własnym sumieniu.

Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
REKLAMA
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Bezpieczniej dla pieszych

Czekają na uczniów
Są jeszcze wolne miejsca w
Szkole Policealnej w Zespole
Szkół im. M. Skłodowskiej –
Curie w Szczawnie – Zdroju
na kierunkach technik masażysta oraz technik opiekun
osoby starszej. Kierunki te
są propozycją dla słuchaczy
oczekujących od szkoły nie tylko przekazywania wiedzy, ale
też praktycznych umiejętności
przydatnych dla absolwenta
kierunku. Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu lub pod nr telefonu 793
140 331.
(GŁ)

Najlepsza
agroturystyka
- Bezpieczeństwo było, jest i będzie dla mnie priorytetem w podejmowanych działaniach – mówi Starosta
Wałbrzyski Jacek Cichura.
Oddano do użytku kolejny odcinek chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr
3366D w dzielnicy Stary
Lesieniec w Boguszowie –
Gorcach.
Nowy odcinek na ul. Kosynierów w Boguszowie - Gorcach ma długość 290 metrów
bieżących, a jego budowa
kosztowała nieco ponad 91
tys. zł. Inwestycję ze środków
własnych przeprowadził Powiat Wałbrzyski.

- Wielokrotnie w czasie
różnych spotkań, mieszkańcy tej dzielnicy zgłaszali mi
problem braku chodnika
przy ul. Kosynierów. Chodnik w Starym Lesieńcu był
bardzo potrzebny z uwagi
na duży ruch samochodów
w tej części miasta, co stwarzało poważne zagrożenie
dla życia i zdrowia mieszkańców. Jest to również jedyna
droga do szkoły dla sporej
grupy dzieci i młodzieży,

dlatego już w ubiegłym roku
zadecydowaliśmy o budowie tego chodnika i wykonaliśmy wtedy 571 metrów
bieżących, biegnące przez
centrum dzielnicy, a teraz
oddajemy do użytku kolejne
290 metrów bieżących. Bezpieczeństwo było, jest i będzie dla mnie priorytetem w
podejmowanych działaniach
– mówi Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura.
(GŁ)

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza do udziału
w konkursie agroturystycznym. Konkurs obejmuje swoim
zasięgiem gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatu
wałbrzyskiego. Pisemne zgłoszenie należy złożyć osobiście
w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego lub wysłać pocztą na adres: Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu, Al.
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych, z dopiskiem „Konkurs
Agro”. Nabór zgłoszeń trwa do
14.08.2018 r. Szczegóły można
znaleźć na stronie internetowej
Powiatu Wałbrzyskiego www.
ziemiawalbrzyska.pl.
(GŁ)

Dziękują za drogę
Droga powiatowa w Nowym Siodle ma nową nawierzchnię. Mieszkańcy na
ten remont czekali wiele lat.
30 lipca 2018 r. w miejscowości Nowe Siodło w Gminie
Mieroszów Kamila Milewska Sołtys Sołectwa Nowe Siodło
oraz Radna Miejska Mieroszowa, w imieniu mieszkańców sołectwa, złożyła na ręce
Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego podziękowania
za wykonanie remontu drogi
powiatowej nr 3383D w Nowym Siodle.

- Społeczność lokalna jest
wdzięczna Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego, że nie
zapomina o mieszkańcach
małych sołectw i remontuje
lokalne, mało uczęszczane
drogi powiatowe – powiedziała Kamila Milewska.
- Realizacja zadań na rzecz
mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest obowiązkiem
i w tym miejscu dziękuję pani
sołtys za tak miłą niespodziankę - powiedział podczas
wizytacji inwestycji wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

Kamila Milewska podziękowała Krzysztofowi Kwiatkowskiemu
za remont drogi w Nowym Siodle.

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje
szereg zadań na rzecz swoich klientów, którymi
są zarówno bezrobotni, poszukujący pracy, jak i
pracodawcy. Wśród nich wymienić można jedną z
podstawowych usług rynku pracy, tj. pośrednictwo
pracy.
W ramach usługi pośrednictwa pracy wymienić
można między innymi: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu właściwych pracowników, pozyskiwanie ofert pracy, upowszechnianie ofert pracy,
w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy, a także
udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
W związku z powyższym Urząd w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,
dysponował około 4.800 zgłoszonymi ofertami pracy. Pracodawcy najczęściej
poszukiwali pracowników na następujące stanowiska pracy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownik produkcyjny,
szwaczka,
kierowca kat. B,
kierowca kat CE,
kierowca kat C,
sprzątaczka,
sprzedawca,
pomoc kuchenna,
magazynier,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownik porządkowy,
pokojowa,
piekarz,
pracownik gospodarczy,
pracownik budowlany,
nauczyciel,
specjalista ds. kadr,
pracownik biurowy
referent.

Zachęcamy wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia do korzystania z ofert pracy zamieszczanych na stronie internetowej urzędu: www.
walbrzych.praca.gov.pl

(GŁ)
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KREDYTY BANKOWE
- GOTÓWKOWE
- MIESZKANIOWE
- SAMOCHODOWE
- KONSOLIDACYJNE

POŻYCZKI POZABANKOWE
- DŁUGOTERMINOWE

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
SPRZEDAŻ - KUPNO - ZAMIANA

FINANSOWANIE DLA FIRM
tel. 793 793 005, 531 483 291
Czynne od 9.00 do 16.00
Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 2/2
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Wakacje w bibliotece

W tym roku dzieci skorzystały z wyjątkowej oferty
inspirujących zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Szczawnie-Zdroju.
- Początek tegorocznych
wakacji dla dzieci przebiegł
pod hasłem „Sztuka i książka
poznawanie przez czytanie
oraz zwiedzanie”. Projekt
współorganizowany był z

Fundacją Banku Zachodniego WBK - Bank Dziecięcych
Uśmiechów. Dzieci podczas
zajęć miały zapewniony jeden posiłek. W czasie wakacyjnych spotkań proponowaliśmy dzieciom udział w
warsztatach
kreatywnych
„Wymarzona książka”, podczas
których
uczestnicy
dowiedzieli się więcej o

nietypowych książkach – artystycznych i robionych ręcznie.
Dzieci samodzielnie wykonały
tego typu książkę, a następnie
poznały exlibrisy monochromatyczne i tworzyły je do
swoich książek. Podopieczni
również uczestniczyli w zajęciach techniką decupage.
Stworzyliśmy karty narracyjne do teatrzyku kamishibai
z przeczytanych opowiadań
oraz kolorowe wakacyjne
zakładki do książek. Dzieci
uczestniczyły w przeróżnych
grach, zabawach integracyjnych oraz quizach. Odbyły się
dwie wycieczki do Minieurolandu w Kłodzku oraz do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój. Zwieńczeniem
całych dwóch tygodni wakacji był bal książki - tańcom
i zabawom ruchowym przy
muzyce nie było końca. Był
również słodki poczęstunek tort, który wszystkim bardzo
smakował. Uczestnicy zajęć
otrzymali dyplomy, nagrody
książkowe oraz upominki.
Specjalnym gościem był Zdzisław Musiał - muzyk, kompozytor, który na zakończenie
grał dla wszystkich na gitarze
– relacjonują organizatorzy.
(RED)
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

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

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

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

11 sierpnia - BOLESŁAWIEC, 12 sierpnia - WROCŁAW,
13 sierpnia - LUBIN i GŁOGÓW, 14 sierpnia - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

tel. 693-788-894, 784-609-208

Teatr Zdrojowy
zaprasza
Przeboje muzyki rozrywkowej - koncert promenadowy
- 05.08, godz. 16:00 Muszla
Koncertowa w Parku Zdrojowym - wstęp wolny.
Przeboje musicalowe i operetkowe - koncert promenadowy - 12.08, godz. 16:00
Muszla Koncertowa w Parku
Zdrojowym - wstęp wolny.
Recital fortepianowy Anastazji Rizikov - 14.08, godz.
19:30.
Recital Sławy Przybylskiej
- 17.08, godz. 19:00, bilety:
30 zł.
Koncert kameralny w ramach Festiwalu „Krzyżowa
- Music” - 19.08, godz. 18:00,
bilety: 250 zł i 15 zł (do nabycia na 2 godz. przed koncertem)
Letnia Akademia Kontrabasu - Koncert Inauguracyjny
„Tango w Teatrze Zdrojowym” - 22.08, godz. 19:00.
Wstęp wolny.
Szczawieńskie Spotkania z
Folklorem - występ zespołu
z Serbii - 23.08, godz. 19:00,
bilety: 30 zł.
Letnia Akademia Kontrabasu - Koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu
zespołu The Cuban Latin
Jazz - 24.08, godz. 16:30, bilet. Wstęp wolny.
Letnia Akademia Kontrabasu - Koncert muzyki klasycznej - 25.08, godz. 19:00.
Wstęp wolny.
Letnia Akademia Kontrabasu - Koncert plenerowy
w wykonaniu uczestników
akademii - 26.08, godz.
16:00 Park Zdrojowy.
5. Festiwal Krystyny Jandy
- spektakl „Zapiski z wygnania” - 30.08, godz. 18:00, bilety: 100 zł.
5. Festiwal Krystyny Jandy
- spektakl „Piękny nieczuły”
- 31.08, godz. 18:00, bilety:
80 zł.
5. Festiwal Krystyny Jandy - spektakl „Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę”
- 1.09, godz. 18:00, bilet:
80,00 zł.
5. Festiwal Krystyny Jandy
- spektakl „Klaps! 50 twarzy
Greya” - 2.09, godz. 18:00,
bilety: 80 zł.
(RED)
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
już od 950zł
SZYBA W OKNIE z montażem

DRZWI

GRATIS

U NAS TANIEJ!

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

O nobliście

W ramach Dni Seniora w Cafe Galerii Ogród Sztuki w Szczawnie-Zdroju
odbyła się prelekcja na temat związków Gerharta Hauptmanna ze
Szczawnem. Noblista urodził się i wychował w hotelu „Pod Pruską
Koroną”. Pisarz wspomina swe najmłodsze lata jako najszczęśliwszy
okres swojego życia. W autobiografii „Przygoda mojej młodości”
barwnie opisuje świat książęcego uzdrowiska. Tyle samo uwagi
poświęca salonom, jak i życiu prostych ludzi. Dla kuracjuszy i
mieszkańców Szczawna –Zdroju jego notatki pomagają odtworzyć
unikalny, mieszczański świat sprzed prawie dwóch wieków.
Uczestnicy mile zaskoczyli swoją wiedzą na omawiany temat,
dopytywali się o szczegóły z życia noblisty i dyskutowali na temat
jego znakomitej twórczości. Seniorzy mieli też możliwość obejrzenia
Szczawna-Zdroju na starych pocztówkach i rodzinne zdjęcia Gerharta
Hauptmanna – relacjonuje Grażyna Lelito-Dąbrowa.

(RED)

Aktywny wypoczynek
Uzdrowiskowa
Gmina
Miejska
Szczawno-Zdrój
organizuje drugi turnus
półkolonii, która odbędzie
się w dniach 20-31 sierpnia
2018 r. w Szczawnie-Zdroju
w Hali Sportowej przy ul.
Słonecznej 1A.
Program półkolonii dla
dzieci w wieku od 7 do 13
lat zakłada m.in.: zajęcia artystyczno-plastyczne, współzawodnictwo sportowe, gry i
zabawy zręcznościowe, wyjścia do kina, zajęcia na krytej
pływalni, wyjazd na spływ

pontonowy lub do parku
miniatur. Organizatorzy zapewniają: wykwalifikowaną i
doświadczoną kadrę opiekunów, pyszne posiłki (śniadania i obiady), liczne atrakcje,
miłą atmosferę. Zajęcia odbywać się będą w cyklu poniedziałek – piątek od godz. 7.45
do 16.15. Liczba uczestników
to maksymalnie 25 osób,
a koszt to 370,00 złotych.
Wszelkie informacje pod nr
telefonu 533 474 105 (Janusz
Kozłowicz).
(RED)
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Ratują zabytki
Trzy lata temu Rada
Miejska Boguszowa-Gorc
przyjęła program dofinansowania
remontu
obiektów zabytkowych.
Od tamtej pory corocznie
udzielana jest dotacja na
remonty i prace konserwatorskie w budynkach
zabytkowych, czyli takich,
które wpisane są do rejestru zabytków prowadzonego przez Urząd Ochrony
Zabytków.
Do dziś ze środków dotacyjnych skorzystały dwie
parafie rzymsko-katolickie:
Trójcy Świętej w Boguszowie
i Niepokalanego Poczęcia
NMP w Kuźnicach, parafia
polsko-katolicka Św. Pawła
Apostoła, a w tym roku przyznano dotację na remont
elewacji dawnego kościoła
ewangelickiego przy ul. Kasprzaka w Boguszowie.
W kościele pw. Trójcy
Świętej w Boguszowie wykonane zostały prace konserwatorskie przy ołtarzach:
głównym i dwóch ołtarzach
bocznych. Łączna wartość
dotacji wyniosła 127 500
zł, a koszty poniesione przy

pracach konserwatorskich
to ponad 160 tysięcy zł. W
kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Kuźnicach
wyremontowany został cały
dach, wzmocniono konstrukcję oraz położono nową
dachówkę. Łącznie gmina
przekazała dotację w wysokości 210 tys. zł, a wartość robót wyniosła około dwa razy
więcej. Natomiast w kościele
pw. św. Pawła Apostoła wykonano remont dachu i elewacji. Łącznie koszty remontu wyniosły ponad 170 tys.
zł, z czego gmina przekazała
102.500 zł dotacji.
– W sumie przekazaliśmy
na remont tych trzech zabytków 440 tysięcy złotych. Było
to możliwe, dzięki racjonalnej polityce finansowej gminy. Poszczególne parafie nie
byłyby w stanie samodzielnie przeprowadzić niezbędnych prac. Wsparcie gminy
jest w takich przypadkach
konieczne, bo są to zabytki
chętnie odwiedzane przez
turystów – mówi Sylwia Dąbrowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.

W tym roku przyznano
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na remont
elewacji dawnego kościoła
ewangelickiego przy ul. Kasprzaka. Wnioskodawcą był
Kościół Zielonoświątkowy.
W najbliższym czasie ma
zostać podpisana umowa o
dofinansowanie. Ulica Marcina Kasprzaka to jedna z
najstarszych, historycznych
ulic Boguszowa. Od 1740
roku teren ponad Rynkiem
staje się własnością gminy
ewangelickiej, która buduje tu kościół, sanktuarium
i towarzyszące im obiekty. Pierwszy kościół, przypisywany
Jeremiaszowi
Maywaldowi
wzniesiono
w latach 1741-42 w stylu
chłodnego, protestanckiego baroku pruskiego. Wyposażenie wnętrza finansowali
zamożni mieszkańcy miasta:
C. Mattlers zakupił chrzcielnicę, inni ufundowali ambonę, wyposażenie ołtarza,
kielichy i inne przedmioty
niezbędne do funkcjonowania zboru. Budynek przeszedł liczne remonty, które
wpływały na jego wygląd.

REKLAMA

W 1746 r. zburzono zakrystię i wymurowano nową,
w 1770 r. wyburzono część
starego kościoła i rozpoczęto budowę nowego, a prace
zakończyły się po 5 latach.
W 1779 r. zakupiono od śląskiego producenta z Wlenia
organy, które przetrwały aż
do czasu ich demontażu w
1965 r. W 1783 roku na skutek pożaru spłonął dach. W
1829 roku dobudowano
wieżę z dzwonnicą. Wnętrze
kościoła zdobiły liczne zabytki, takie jak ołtarz z amboną, portret Martina Lutra,
portret M.G. Minora, XVIII-wieczny krucyfiks, czy złocony kamień. W latach 1959
– 1965 budynek był nieużytkowany. W 1966 r. został
zaadaptowany na halę sportową Kopalni Barytu – zniszczeniu uległ portal zachodni, część wystroju elewacji
i wnętrz oraz hełm wieży, a
wnętrza wieży zostały przebudowane na sanitariaty.
Obiekt został wpisany do
rejestru zabytków w 1976 r.
Od 1977 r. mieścił się tam
magazyn mebli. Opuszczony budynek popadł w ruinę,

zachowały się jedynie mury
zewnętrzne i fragmenty
stropu bez dachu. Od 2013
roku kościół jest własnością
Zboru Zielonoświątkowego
„Jeruzalem”, obecnie jest rewitalizowany. W roku 2014
wykonany został remont
dachu sali głównej i wieży;
zarówno poszycie, jak i elementy konstrukcyjne, za-

łożone zostały rynny i rury
spustowe odprowadzające
wody opadowe poza budynek. Następnie wymieniona
została stolarka okienna. Po
remoncie elewacji planowana jest adaptacja parteru,
remont wnętrza nad parterem oraz remont wieży wraz
z odtworzeniem hełmu.
(RED)
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Pożyczka jak marzenie
KredytOK to marka,
która jest coraz częściej
wybierana przez klientów
poszukujących wygodnej i
szybkiej pożyczki z jasnymi
zasadami spłaty. – Jedną
z nowości jest nasza pożyczka do 3 tysięcy złotych
dla wszystkich – wystarczy dowód osobisty. Zapraszamy do zapoznania

się z pozostałymi nowymi
ofertami i do skorzystania
z pełnej gamy produktów
finansowych KredytOK w
biurach w Wałbrzychu przy
ul. Broniewskiego 73 oraz
w Kamiennej Górze przy ul.
Papieża 14 – podkreślają
pracownicy biur KredytOK.
- Masz problemy finansowe? Złap nasze koło ratunko-

we! Pożyczka do 20 tys. zł na
spłatę: komornika, spółdzielni, chwilówek itp. Bez BIK,
KRD, BIG – wyliczają przedstawiciele KredytOK. – Nowością
w naszej ofercie jest także
szybka pożyczka do 3 tysięcy
złotych. Pożyczone pieniądze można przeznaczyć na
dowolny cel, a decyzję wydajemy na miejscu, w naszych

- By uzyskać szybką pożyczkę do 3 tysięcy złotych wystarczy przyjść do naszego biura z dowodem osobistym
– wyjaśniają pracownicy biura KredytOK w Wałbrzychu.

Masz problemy finansowe?
Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
Na spłatę: komornika, spółdzielni, chwilówek itp.

Bez BIK, KRD, BIG
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
biurach w Wałbrzychu i Kamiennej Górze. Czas oczekiwania to zaledwie piętnaście
minut, bo przy jej udzielaniu
jest minimum formalności,
ponieważ wystarczy tylko dowód osobisty kredytobiorcy.
A do tego jeszcze klient, który
pomyślnie przejedzie weryfikację i zostanie mu udzielona pożyczka, może dostać
w prezencie 100 zł! Następnym nowym produktem jest
„Pożyczka Jak Marzenie” dopasowana do potrzeb naszego klienta. Na dowolny cel
można pożyczyć od 2 tysięcy
złotych do nawet 15 tysięcy
złotych, a spłatę tego zobowiązania można rozłożyć na

kres od 24 aż do 48 miesięcy.
Tak atrakcyjne warunki pozwalają na ustalenie niskich
rat, które będą łatwiejsze do
spłacania.

Dlaczego warto wybrać
KredytOK
Dzięki dużej liczbie nowoczesnych produktów finansowych nasi klienci mogą
szybko i wygodnie uzyskać
pożyczkę na dogodnych warunkach:
- oferujemy przejrzyste
warunki udzielanych pożyczek i działamy w sieci stacjonarnych oddziałów
- nasza infolinia jest czynna w godzinach 8.00-20.00

kredytok.pl

(poniedziałek – piątek) oraz
9.00-17.00 (sobota), co pozwala na sprawną obsługę
klientów,
- nasze usługi cieszą się
dużym zaufaniem klientów,
dlatego jesteśmy obecni na
rynku nieprzerwanie od 1999
roku,
- duża liczba atrakcyjnych
produktów pozwala nam dobrać idealną ofertę dla Ciebie!
Oddziały blisko Państwa:
WAŁBRZYCH – ul. Broniewskiego 73 (obok marketu
B1), tel. 515-751-711
KAMIENNA GÓRA – ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502-284-615.
(TS)
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Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Gmina Wałbrzych ogłasza konkurs
dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych na wspólne przygotowanie
i realizację projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
Konkurs przeprowadzony jest w trybie
określonym w art. 28a ust. 4 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307)
Cel współpracy partnerskiej:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPDS.09.01.
01-IP.02-02-307/18 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Poddziałania 9.1.1.
Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Oś priorytetowa 9
Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczy projektu na rzecz integracji
społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,
psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich,
Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii i ich rodzin.
Współpraca zakłada udział Partnera w pracach
koncepcyjnych związanych z przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest aktywna integracja
społeczno – zawodowa uczestników projektu, tj.
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Składanie ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy
złożyć w siedzibie Gminy Wałbrzych, w terminie do
dnia 31.08.2018 r. do godz.16:30, pod adresem:
Urząd Miejskie w Wałbrzychu – Biuro Obsługi
Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych
z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
wspólne przygotowanie i realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja –
konkurs horyzontalny w ramach RPO WD 20142020”.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu
nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesyłanych
pocztą liczy się data wpływu do siedziby Gminy
Wałbrzych.
Więcej informacji na temat konkursu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu http://bip.um.walbrzych.pl oraz pod numerem telefonu (74) 66-55-310, w godzinach od
8:00 do 14:00.

Uczyńmy Wałbrzych znów wielki (2)
Bartłomiej
Grzegorczyk

Wracając do wstępnej
analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Wałbrzycha
z pierwszej części felietonu
(Tygodnik DB 2010 - nr 28
z 26.07.2018 r.) , w którym
nawiązałem również do sloganu wyborczego z USA „Make America Great Again”
(Uczyńmy Amerykę znów
wielką), problem przywracania Wałbrzychowi należytej godności w ostatnich
latach bardziej przypominał
bieżące
administrowanie
zwijającym się miastem z
przysłowiowym „malowaniem trawy na zielono” niż
technokratyczną wizję rozwoju na kolejne lata z pozytywnym marketingiem marki „miasto Wałbrzych”.
Dlaczego pozytywnym
marketingiem marki? Otóż
na katastrofalną sytuację
gospodarczą nałożyły się też
liczne skandale polityczne, o
których było głośno w ogólnopolskich mediach (afera
z kupowaniem głosów w
wyborach samorządowych,
przedterminowe wybory,
afery w miejskich spółkach
– pierwsza dotyczyła byłego
prezesa MPK i radnego z PO,
a druga dotyczyła byłego
wiceprezesa MZB oraz skandaliczne taśmy senatora z
PO), dwie ostatnie sprawy
ostatecznie umorzone przez
prokuraturę, ale niesmak i
czarny PR w mediach krajowych pozostał, na lata przyklejając naszemu miastu
łatkę zepsutego miejsca na
mapie Polski. Odzyskanie
grodzkości przez Wałbrzych
(1 stycznia 2013 r.) tak silnie
akcentowanej (wtedy władza uznawała, że wszystkie
większe problemy miasta
wynikają z braku grodzkości, a jej odzyskanie miało
być cudownym panaceum
na wszelkie miejskie bolączki) nie dało spodziewanego impulsu rozwojowego.
Klimat polityczny na przestrzeni ostatnich lat, który
czuć w samorządzie był dla
obecnych władz miasta bardzo sprzyjający - zarówno w

kraju do 2015 roku, jak i w
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w Wałbrzychu rządziła ta sama opcja
polityczna – PO. To skoro
było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Jak dokonać metamorfozy miasta
w aspekcie gospodarczym,
ale też w wymiarze społecznym?
Przede wszystkim należy
zatrzymać masową emigrację młodych mieszkańców
Wałbrzycha do innych miast
w celach edukacyjnych lub
zarobkowych. Z danych
statystycznych wynika, iż
w Wałbrzychu występuje
ujemne saldo migracyjne,
a wzrasta liczba osób w
wieku poprodukcyjnym w
stosunku do osób w wieku
przedprodukcyjnym, co w
przyszłości będzie miało
fatalny wpływ na politykę
zatrudnienia, ochrony zdrowia i politykę demograficzną. Co gorsza, rodzi się coraz mniej dzieci. Wałbrzych
nie może stać się miastem
starzejącego się społeczeństwa. To do ludzi młodych
i przedsiębiorczych należy
przyszłość miasta. Jednak
bez rozwiniętej oferty kulturalno-edukacyjnej, która
obejmie również szkolnictwo średnie i wyższe (szkoły
branżowe i techniczne ściśle
powiązane z branżami przemysłowymi, odpowiadające
zapotrzebowaniu
pracodawców) młody człowiek
nie pozostanie w Wałbrzychu. Przykładem jest Śródmieście, kiedyś tętniące
życiem z wieloma klubami,
restauracjami, sklepami stanowiło miejsce spotkań. Do
regresu Śródmieścia przyczyniła się też likwidacja
zamiejscowego ośrodka dydaktycznego wrocławskiej
Akademii
Ekonomicznej
przy ul. Skargi i niejako wyrzucenie uczęszczających
tam studentów do Jeleniej
Góry i Wrocławia. Stara Kopalnia - mimo wielomilionowego nakładu finansowego
- nie stała się głównym miejscem spotkań młodych wałbrzyszan. A mogła stać się
prawdziwym centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym z funkcją kulturalną
na wzór „Manufaktury” w
Łodzi. Przebudowanie byłej

Kopalni Węgla Kamiennego
„Julia” z zachowaniem dawnej atmosfery tego miejsca,
połączona z nowoczesnymi
zastosowaniami
zrewitalizowanych budowli przemysłowych, w których zlokalizowane byłyby centra
kultury, rozrywki, handlu,
gastronomii, usług, gwarantowałaby pełne obłożenie
przez klientów i turystów.
Problem wyludnienia możemy połączyć z problemem
mieszkalnictwa i tutaj na ratunek przyszedł rząd Beaty
Szydło i Mateusza Morawieckiego, wybierając Wałbrzych
na realizację swoich programów społecznych, m.in.
„Mieszkanie Plus” w zakresie
budowy mieszkań, „Maluch
Plus” w zakresie finansowania żłobków. Jednak z punktu widzenia rozwoju miasta
najważniejsze są inwestycje
infrastrukturalne.
Wielkie
inwestycje w infrastrukturę
kolejową realizowane przez
PKP S.A. – przebudowy budynków dworcowych Wałbrzych Szczawienko, Wałbrzych Główny oraz budowa
nowego przystanku kolejowego Wałbrzych Centrum.
Najważniejsza inwestycja w
powojennej historii Wałbrzycha – budowa zachodniej
obwodnicy po 20 latach doczekała się realizacji. Na ratunek w tej sprawie Wałbrzychowi w 2017 roku przyszedł
ówczesny Minister Rozwoju i
Finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki i zadecydował o przyznaniu dotacji
w wysokości 296,8 mln zł
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Ten historyczny moment
jest jedynie potwierdzeniem, że wielki Wałbrzych
wymaga wielkich inwestycji infrastrukturalnych, a
ich wielkość zależeć będzie
pośrednio od wsparcia rządowego, na które możemy
obecnie liczyć.
Kolejnym
elementem
niezwykle ważnym w życiu
wałbrzyszan jest sport. Nie
może być tak, że w stutysięcznym mieście, z bogatymi tradycjami sportowymi,
nie mamy klubu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Piłkarze i siatkarze
kuleją, zapaśnicy, kolarze
zmagają się z wieloma pro-

blemami, jedynie koszykarzom po wielu latach zmagań udało się awansować
do I ligi, czyli na zaplecze
dawnej koszykarskiej ekstraklasy. Gdzie te wypełnione po brzegi stadiony i hale
sportowe żyjące rytmem
wydarzeń sportowych? Wałbrzychowi należy się klub
sportowy z najwyższej półki,
a w jego budowę powinny
zaangażować się największe firmy zlokalizowane
w mieście - tak jak kiedyś
robiły to kopalnie i tak jak
obecnie robią to największe
firmy państwowe w Polsce.
Ale warunek jest jeden: są
wyniki i osiągnięcia sportowe to jest sponsoring.
Sport, przemysł, infrastruktura to podstawa, a przy
połączeniu z odpowiednim
marketingiem terytorialnym,
który skupi się na pozytywnym kreowaniu wizerunku
naszego miasta na zewnątrz,
skutkować będzie metamorfozą wizerunkową miasta
w mediach, zmianą opinii z
brudnego i upadłego pokopalnianego miejsca w kwitnące życiem centrum kulturalno-rozrywkowe z wielkimi
inwestycjami, które będą powodem naszej dumy i zadowolenia. Też od nas samych i
od naszej codziennej postawy zależeć będzie pozytywny marketing terytorialny.
Nam - mieszkańcom - zdecydowanie łatwiej surowo oceniać sytuację w mieście niż
inwestorom, instytucjom,
czy ludziom spoza Wałbrzycha choćby dlatego, że
patrząc przez pryzmat uwarunkowań
historycznych,
niekorzystne zmiany strukturalne na przełomie wieków w mieście miały wpływ
niemal na każdą wałbrzyską
rodzinę.
Od redakcji: Bartłomiej
Grzegorczyk, od urodzenia wałbrzyszanin, mieszkaniec Nowego Miasta,
radny w latach 2006-2012.
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
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Cersanit stawia na rozwój!
Firma Cersanit III S.A.
zlokalizowana w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej jest jednym
z wiodących producentów
płytek ceramicznych i gresów. Jest również jednym
z największych pracodawców w regionie – obecnie
zatrudniający ponad 800
pracowników.

Outlet Firmowy Cersanit Opoczno
Od dłuższego czasu do
firmy Cersanit wpływały zapytania klientów o możliwość
zakupu płytek ceramicznych
bezpośrednio od producenta. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, szóstego sierpnia 2018 r. przy
fabryce w Wałbrzychu zostanie otwarty Outlet Firmowy
– Cersanit - Opoczno.
W Outlecie będzie prowadzona sprzedaż płytek ceramicznych – głównie końcówek serii. Sprzedawany towar
będzie dostępny w atrakcyjnych cenach – już od 6 zł za
metr kwadratowy! - Wszystkich chcących odmienić swo-

je wnętrze przy niewielkich
nakładach finansowych zapraszamy do naszego Outletu zlokalizowanego na terenie parkingu pracowniczego
naprzeciwko zakładów produkcyjnych przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu. Punkt
sprzedażowy będzie otwarty
od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00 – 17.00 oraz
w soboty w godzinach 9.00
– 13.00 - informuje Beata
Ostrowska, kierownik Outletu.

Nowe możliwości produkcyjne
Zakład Cersanit III S.A. w
Wałbrzychu przede wszystkim skupia się na produkcji,
więc nowe inwestycje pojawią się również w tym obszarze. Już na jesień 2018 r. zaplanowana jest modernizacja
istniejącej linii do produkcji
gresów technicznych w Zakładzie nr 1.
- Dzięki zaplanowanym
pracom uzyskamy możliwość
produkcji gresów szkliwionych. Wprowadzenie zmian
technologicznych na obecnej
linii produkcyjnej zwiększy

naszą elastyczność w produkcji gresów, co w większym
stopniu pozwoli zaspokoić
wciąż rosnące potrzeby naszych klientów – mówi Krzysztof Górny, kierownik Zakładu
nr 1.

Nowe miejsca pracy
W związku ze wspominanymi wyżej planowanymi
zmianami w obszarze produkcji, powstanie 35 nowych
miejsc pracy. Rekrutacja na
stanowiska produkcyjne już
trwa.
Oprócz
pracowników
produkcji, Cersanit III S.A.
poszukuje kandydatów na
stanowisko operatora wózka
widłowego oraz pracowników Działu Technicznego
(mechanik, elektromechanik,
automatyk).
- Skupiamy się na pozyskaniu kandydatów, którzy poszukują stabilnego
zatrudnienia.
Oferujemy
zatrudnienie w oparciu o
umowę o pracę. Jesteśmy
otwarci na zatrudnienie
młodych osób bez doświadczenia zawodowego – po-

przez szkolenia wewnętrzne
jak i zewnętrzne jesteśmy
w stanie nauczyć nowych
pracowników wykonywania
obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. W
związku z tym zapraszamy
do aplikowania również te-

Mieroszowa, Głuszycy oraz
Jedliny Zdrój. Wszelkie informacje na temat rekrutacji
można uzyskać w Dziale HR
Cersanit III S.A. – tel. 74/84930-64, e-mail: rekrutacja.
walbrzych@cersanit.com.

gorocznych absolwentów
szkół zawodowych i średnich – zachęca Marta Górecka, HR Manager. Swoim
pracownikom Cersanit zapewnia bezpłatny dojazd
z: Kamiennej Góry, Czarnego Boru, Boguszowa-Gorc,

(PT)
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WIELKA PROMOCJA! BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
WCZASY - OBOZY MŁODZIEŻOWE

PROMOCJA TYLKO DLA CZYTELNIKÓW GAZETY DB 2010

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
ZŁOTE PIASKI: miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej
znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite
krajobrazy to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała
baza wypadowa do Bałcziku, Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu
i Istambułu. Miasto to słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp.
Dzielnica Czajka to turystyczna dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się
sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu DAHLIA GARDEN***,
• wyżywienie HB - stół szwedzki z napojami,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta
na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy w turnusie.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• Dzieci do lat 2 – GRATIS,
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 599 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym
– STAŁA CENA 999 PLN,
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 PLN,
• All Inclusive Light - osoba dorosła - 60 €, dziecko - 30 €,
• All Inclusive (pełny) - osoba dorosła - 100 €, dziecko - 50 €.

LP.

TERMIN

CENA WCZASY

1

11.08.2018
- 22.08.2018

1610 PLN

1999 PLN

1300 PLN

1299 PLN

12 MIEJSC

2

16.08.2018
- 27.08.2018

1300 PLN

X

15 MIEJSC

3

20.08.2018
- 31.08.2018

1200 PLN

X

21 MIEJSC

4

25.08.2018
- 05.09.2018

1200 PLN

X

5 MIEJSC

5

07.09.2018
- 18.09.2018

1000 PLN

X

30 MIEJSC

6

12.09.2018
- 23.09.2018

X

25 MIEJSC

1610 PLN

1610 PLN

1410 PLN

1410 PLN

1410 PLN

1000 PLN

CENA OBÓZ

MIEJSCA
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Będzie jaśniej i bezpieczniej
- Przy ul. Dolnej i Pionierów w Głuszycy niebawem
pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Będzie jaśniej,
ekonomiczniej i z pewnością bezpieczniej - zapewnia burmistrz Roman Głód.
Projekt Gminy Głuszyca
przy ul. Pionierów przewiduje zabudowę 24 nowych

stanowisk oświetleniowych,
w tym 9 słupów wysokich
8-metrowych oraz 15 słupów 6-metrowych typu parkowego. Słupy wyposażone
będą w oprawy ze źródłami
LED o mocy 55W w ciągu
drogowym i 26W w ciągu dla
pieszych pieszy zasilonych z
nowej szafki oświetleniowej

SO. Przy ul. Dolnej zaplanowano zabudowę 15 nowych
stanowisk oświetleniowych
o wysokości 8 m, w tym 2
słupów z podwójnym wysięgnikiem wyposażonych
odpowiednio w oprawy ze
źródłami LED o mocy 55W
zasilonych z nowej szafki
oświetleniowej SO.

Zadanie wykona firma
Tech-Met Sp. z o.o. z Wałbrzycha. Całkowita wartość
inwestycji sfinansowanej w
100% z budżetu Gminy Głuszyca wyniesie 285 023,22 zł.
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na dzień 30
października 2018 r.
(SJ)
REKLAMA

Nowe lampy zostaną postawione przy ul. Dolnej i Pionierów
w Głuszycy.

Odbudują drogę
W Głuszycy zostanie dobudowana droga gminna i
powstanie droga pożarowa
przy krytej pływalni.
Gmina Głuszyca przystępuje do realizacji projektu
„Odbudowa drogi gminnej
w Głuszycy wraz z odwodnieniem na długości 300 mb
- intensywne opady deszczu
i gradu czerwiec 2013 r.”.
Zadanie współfinansowane
jest ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych w
wysokości 80 procent wartości zadania. Całkowite koszty
inwestycji wynoszą 214 635
zł. Zadanie wykona wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-

-Usługowe Vicbud Sp. z o.o. z
Czarnego Boru.
-Gmina Głuszyca wyłoniła w drodze przetargu firmę,
która wykona drogę pożarową przy krytej pływalni Delfinek- informuje burmistrz
Roman Głód.
Zadanie pn. „Sowiogórski
Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej
nr 3” – budowa drogi pożarowej” będzie realizowane przez
Przedsiębiorstwo Budowlane
„Czerbud” z Grodziszcza. Wartość zadania sfinansowanego
w całości z budżetu Gminy
Głuszyca wyniesie 339523,96
zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31
sierpnia 2018 r.
(SJ)

Głuszyccy pływacy
Trwa realizacja projektu
„Głuszyccy pływacy” w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”.
Projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy uzyskał dofinansowanie
ze środków Ministra Sportu i
Turystyki w kwocie 3000 tysięcy złotych oraz z budżetu
Gminy Głuszyca w kwocie 2
750 złotych. 26 lipca, egzaminem potwierdzającym nabyte

umiejętności, zajęcia zakończyła pierwsza grupa dzieci
uczestnicząca w kursie lipcowym. Kolejna, 15-osobowa
grupa, rozpoczęła dwudziestogodzinny program nauki
pływania 1 sierpnia na głuszyckim obiekcie kąpielowym
przy ul. Dolnej. Uczestnicy
zajęć korzystają z zakupionego w ramach projektu sprzętu
wypornościowego wspomagającego naukę pływania.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Głuszyca uczą się pływać.

(SJ)
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Piekło
Andrzej
Basiński

Głęboko współczuję nie
tylko moim potomkom, ale
w ogóle przyszłym pokoleniom. Daję wiarę naukowcom w ich tezy o globalnym
ociepleniu, które ma systematycznie postępować,
czemu ludzkość jest winna przede wszystkim nie
panując nad działalnością
przemysłu. Ma być coraz
cieplej, co dla mnie, po doświadczeniach ostatnich lat,
zapowiada koszmar. Upały
stanowiły już kiedyś temat
mojego felietonu, wracam
do niego, gdyż problem nabrzmiewa, a wielu nie ma na

to żadnego wpływu. Można
zatem uznać podobne teksty jako bezproduktywne
biadolenie, dopóki wielcy
tego świata nie wezmą się
ostro do roboty. Póki co,
osobom o podobnych do
moich przemyśleniach, pozostaje satysfakcja przynależności do pewnej wspólnoty. Pobiadolmy więc.
Prezenterom
telewizyjnych prognoz pogody
odmawiam wyczucia społecznych odczuć, a nawet
posądzam ich o zwykłą głupotę. Wychodzi na wizję pan
lub pani i przy mapie zaczyna się zachowywać jak sprawozdawca meczu piłkarskiego, wyrzucając z siebie słowa
ze wzrastającą szybkością i
egzaltacją. „Jutro przewidujemy na znacznym obszarze
kraju temperaturę trzydzieści jeden stopni Celsjusza!
Jeszcze goręcej będzie pojutrze! Słupek rtęci podsko-

czy do trzydziestu trzech
stopni!! Na tym nie koniec!
Za trzy dni spodziewajmy się
trzydziestu pięciu, a nawet
trzydziestu sześciu stopni!!
Nie przewidujemy rychłego ochłodzenia, a wysokie
temperatury mogą u nas
zagościć nawet na dwa-trzy
tygodnie!!! Możliwe, że padnie krajowy rekord ciepła!!!”.
Słowa te padają okraszone
iście szatańskim, szerokim
uśmiechem, który jakoby ma
odpowiadać społecznemu
zapotrzebowaniu na podobne wakacyjno-urlopowe
wieści. Prezenterzy wyobrażają sobie widocznie, że w
takich momentach wszyscy
odbiorcy prognozy pogody
szaleją ze szczęścia i rzucają
się swoim bliskim na szyję.
Swoim zachowaniem dają
dowód, że zupełnie nie dociera do nich świadomość,
że miliony (tak!) współobywateli mają w tym samym

momencie ochotę rwać sobie włosy z głowy. Dla wielu
z nich wysokie temperatury
oznaczają
prawdopodobieństwo różnego rodzaju
przykrych dolegliwości, zagrożenia zdrowia, a nawet
życia oraz perspektywę długiego okresu przebywania w
pomieszczeniach z namiastką klimatyzacji, z zasłoniętymi oknami i stałego chłodzenia się najróżniejszymi
sposobami, co przekłada się
na cierpienia o charakterze
moralnym. Dla takich osób
upały to przekleństwo i także
ich odczucia należy brać pod
uwagę podczas np. prezentacji pogodowych prognoz.
Oczywiście,
podobne
oceny nie odbierają prawa,
zwłaszcza młodym ludziom,
demonstrowania wszem i
wobec euforii z powodu ataku upałów oraz tym, którzy
pokrzykują z ekranów telewizorów: „Tak ma być! Czekamy

na jeszcze większe gorąco!”,
chociaż moim zdaniem brzmi
to trochę idiotycznie, chyba
dlatego, że podczas „pięćdziesiątki” w słońcu mózgi
zaczynają się lasować. No
cóż, osobiście nie cierpię upałów oraz słonecznego piekła,
gdy akurat nie mam możliwości przemieszczenia się
nad Bałtyk (a tam jeszcze sinice!) i pewne demonstracje
mogą mnie (i naprawdę wielu innych) nielicho wkurzać.
Z ogromną tęsknotą czekam
na temperatury zbliżone do
normalnych. Czasy i bez tego
mamy gorące.
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

242 mln zł
dla Wałbrzycha
- 31 lipca 2018 r. to data, która
zapisze się w historii naszego
miasta. To dzień, dzięki któremu Wałbrzych zmieni swoje
oblicze. Radni Rady Miejskiej
Wałbrzycha poparli mój pomysł
i stajemy się pierwszym miastem w Europie korzystającym
z Planu Junckera ze Wsparciem
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach rewitalizacji
przestrzeni miejskich. Dzięki
olbrzymiej kwocie 242 mln złotych rozszerzymy trwającą rewitalizację miasta oraz wykonamy
inne inwestycje wskazane jako
konieczne. Na 56 zadań inwestycyjnych realizowanych do
2023 roku otrzymamy wsparcie
finansowe Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w wysokości
120 mln złotych. W ramach gigantycznego projektu będziemy remontować drogi i kamienice, budować nowe budynki
oraz przywracać dawne piękno
wałbrzyskich atrakcji turystycznych – mówi Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha.
(RED)
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

Dotacja na remont

Jaworowi ludzie
w Starych Bogaczowicach

ZAWIADAMIA
zawiadamia że w okresie od 03.08.2018r.
do dnia 24.08.2018r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach przy ulicy
Głównej 132 na tablicy ogłoszeń zostanie
wywieszony wykaz nr 6/2018 nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi
wieczystemu, wykaz nr 7/2018 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych do nabycia
przez Gminę Stare Bogaczowice i wykaz
nr 8/2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
dotychczasowym najemcom.
REKLAMA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejne
promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dla samorządów z Dolnego Śląska. Blisko 22 mln zł trafiło do 33 gmin
i 6 powiatów. 26 lipca Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył
wójtom i burmistrzom przyznane promesy na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w tym też dla naszej gminy. Otrzymane środki zostaną
wykorzystane na odbudowę drogi gminnej w Starych Bogaczowicach
w okolicy budynku 247.

Smaki świata

3 sierpnia o godz. 17.00 w Gminnym Centrum BibliotecznoKulturalnym w Starych Bogaczowicach, rozpocznie się spotkanie
(IL) z Joanną Żak-Bucholc i jej najnowszą książką „Jaworowi ludzie’.
- Akcja tej niezwykłej powieści historycznej rozgrywa się w czasach
księcia Bolka II Świdnickiego i m.in. na zamku Cisy w Cieszowie w
Gminie Stare Bogaczowice. - Zapraszamy na spotkanie autorskie
przy słodkim poczęstunku, podczas którego autorka zabierze nas w
literacką podróż do epoki średniowiecza – zachęcają organizatorzy.

(RED)

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

Średniowieczne Cisy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Struga,
gmina Stare Bogaczowice.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) oraz uchwały nr
XXVI/219/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr IX/58/07 Rady Gminy Stare
Bogaczowice z dnia 23 listopada 2007 r. w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany części miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 sierpnia
2018r. do 30 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice,
w godz. od 800 do 1500.

Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”, we współpracy
z Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach, zorganizowała pierwsze warsztaty kulinarne w
ramach projektu „Smacznie i kreatywnie na wsi”. Na wtorkowym
spotkaniu, uczestnicy warsztatów poznali tajniki kuchni azjatyckiej.
Szef Kuchni Marcin Bradel (Restauracja Soczyste-Pieczyste)
przygotował sushi oraz kurczaka w sosie curry-było pysznie!
Kolejne warsztaty kulinarne odbędą się o godz. 17:00 w terminach:
02.08.2018 r. - kuchnia polska
07.08.2018 r. - kuchnia włoska
09.08.2018 r. - kuchnia kresowa
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zamek Cisy gościł w minioną sobotę i niedzielę około 200 rycerzy
i damy z różnych stron Polski. Wszystko za sprawą Turnieju
Rycerskiego. Były konkurencje strzeleckie, pokazy dawnych tańców,
a także stoiska rzemieślników czy... kata oraz muzyka dawna.

(IL)

(IL)

Kolejna atrakcja

Półkolonie w gminie

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare
Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 13 września 2018 r.

W poniedziałek w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach rozpoczęły się letnie półkolonie dla dzieci
z terenu gminy. Motywem przewodnim półkolonii jest przyroda, a
więc poznawanie fauny i flory. W pierwszy dzień dwutygodniowej
przygody odbyło się powitanie i zapoznanie uczestników, a także
warsztaty artystyczne, podczas których stworzony został plakat
dziecięcych rąk. Dzieci mają za sobą także szukanie skarbów w
terenie, które posłużą do wykonania pamiątek z wakacji.

(IL)

Można korzystać z placu do mini golfa, który znajduje się nad
Zalewem w Starych Bogaczowicach. Miejsce powstało przy
współpracy Stowarzyszenia Jedynak, Sudeckiego Stowarzyszenia
Strzeleckiego oraz Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.
- Nie udało by się bez pomocy wójta Gminy Stare Bogaczowice
Mirosława Lecha oraz dofinansowania ze środków programu „Działaj
Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodka Działaj
Lokalnie w Lubawce – podkreślają pomysłodawcy.

(IL)
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Wymiany
z dofinansowaniem

Oszczędzaj wodę!
- W związku z przedłużającą
się suszą, w trosce o zapewnienie Mieszkańcom Gminy
Mieroszów dostępu do wody
dla celów sanitarno-bytowych, wprowadza się zakaz
podlewania ogródków oraz
napełniania basenów wodą
z sieci gminnej! Zakaz obowiązuje do odwołania – informuje
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mieroszowie.

Jaskółki przerwały
prace

OSP z nowym
sprzętem

(RED)

Główna w remoncie
Gmina Mieroszów, w
trosce o jakość środowiska
naturalnego oraz komfort życia mieszkańców,
przystąpiła do udziału w
programie ,,Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze
województwa
dolnośląskiego”.
- Z przyjemnością informujemy, iż wniosek Gminy Mieroszów na dofinansowanie
zadania „Poprawa środowiska
naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania” ze środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
został pozytywnie rozpatrzony. Na realizację zadania

Gmina Mieroszów uzyskała
dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 300 000
zł. Dzięki temu mieszkańcy,
z którymi Gmina Mieroszów
podpisała umowy, otrzymają
zwrot do 50 procent kosztów.
Zadanie zostanie zrealizowane w 38 lokalizacjach na terenie całej gminy, a do udziału w programie zgłosili się
przede wszystkim właściciele
budynków jednorodzinnych.
W ramach zadania zostanie
zlikwidowanych 39 starych,
nieekologicznych kotłów w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz 1 lokalna kotłowania – mówi Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
(RED)

Pełną parą toczą się prace
przy przebudowie głównej
arterii Czarnego Boru, czyli
ulicy Głównej. - Całkowita wartość zadania wynosi ponad 4
miliony złotych, z czego współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wynosi ponad 2,5
mln zł, a pozostała kwota (ok.
1, 6 mln zł) pochodzić będzie z
budżetu gminy Czarny Bór oraz
Powiatu Wałbrzyskiego. - Trwa
budowa zatok autobusowych
i zostanie wylana kolejna warstwa asfaltu. Inwestycja jest
kłopotliwa dla mieszkańców,
dlatego tym bardziej dziękuję
za cierpliwość i proszę o jeszcze
odrobinę wytrwałości – mówi
Adam Górecki, wójt Gminy
Czarny Bór.
(RED)

Termomodernizację budynku Gminnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze przerwały jaskółki.
Jak mówi ludowe przysłowie: jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale może za to
drastycznie pokrzyżować
plany inwestycyjne.
Stało się tak w przypadku
prac
termomodernizacyjnych, prowadzonych w budynku Gminnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Czarnym Borze.
- Ptactwo zadomowiło się
tam na dobre i ani myśli o
opuszczeniu swoich siedlisk.
Według zaleceń inspektora
nadzoru, prace nie mogą być
prowadzone do zakończenia

okresu lęgowego. Niestety,
prawdopodobnie będzie się
to wiązało z opóźnieniami realizacji inwestycji. Firma wykonawcza przystąpi do tego etapu najszybciej jak to możliwe
– zapewnia wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki i dodaje:
- W pozostałych budynkach,
które zostały objęte procesem
modernizacyjnym, prace toczą się bez zakłóceń. Na ukończeniu jest remont budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w
Witkowie oraz przedszkola w
Czarnym Borze.
(RED)

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów i
Gorce wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt, który posłuży do ratowania ludzi.
Zakup nowego sprzętu ratowniczego został zrealizowany
ze środków Gminy Boguszów-Gorce i współfinansowany
był ze środków Funduszu
Sprawiedliwości,
którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Dla obu jednostek zakupiono defibrylatory, które dotąd nie były na ich
wyposażeniu, a które znacznie
wpłyną na poszerzenie ich
możliwości operacyjnych. Dla
OSP Boguszów zakupiono
także rozpieracz kolumnowy,
który stanowi uzupełnienie
zestawu ratownictwa technicznego nabytego przez jednostkę i Gminę w 2017 roku.
Rozpieracz posłuży między
innymi do udzielania pomocy w wypadkach drogowych.
Kontynuacja zakupów ma
uzasadnienie i stanowi przygotowanie do efektywnego
prowadzenia działań ratowniczych na mającej powstać
obwodnicy Boguszowa-Gorc.
(RED)
REKLAMA
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Kończą remont

Dbają o dziedzictwo

Przed końcem sierpnia
2018 roku mają się zakończyć prace przy przebudowie świetlicy w Wiejskim
Domu Kultury w Dziećmorowicach.
Gmina Walim otrzyma zewnętrzne wsparcie finansowe na przebudowę świetlicy
w Wiejskim Domu Kultury w
Dziećmorowicach. Umowa
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego na realizację tego projektu, została zawarta 13 lutego
we Wrocławiu.
– To nam dało zielone
światło na przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej dla
poprawy rozwoju społecznego. Jest to kolejny etap prac
dotyczący obiektu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza
75 w Dziećmorowicach. Przypomnę, że jesienią ubiegłego
roku zakończył się I etap działań w ramach projektu, który
obejmował m.in.: wykonanie
nowej elewacji wraz z dociepleniem i odwodnieniem
budynku, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej oraz częściowy remont dachu. Całkowity koszt tamtej inwestycji
to 498 tys. 955,22 zł, który w
100 procentach Gmina Walim

360 tysięcy złotych dotacji na ratowanie zabytków
otrzymały z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego parafie z Gminy
Walim i filia w Modliszowie.
Mowa o Parafii p.w. św.
Jana Apostoła i Ewangelisty
w Dziećmorowicach oraz
kościele filialnym pw. św.
Mikołaja w Niedźwiedzicy.
200 tys. zł przyznane parafii
w Dziećmorowicach zostało
przeznaczone na konserwację malowideł ściennych i
zabytkowych wypraw w ko-

Dobiega końca przebudowa świetlicy w Dziećmorowicach.
pokryła ze swojego budżetu –
podkreśla wójt Gminy Walim
Adam Hausman.
Zawarta z UMWD i Gminą
Walim umowa zakłada realizację zadania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 “Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odbywającego się
w zakresie działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER”
za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie”.
Suma
zewnętrznych
środków opiewa na kwotę

241 tys. 742 zł. Remontem
objęte zostały pomieszczenia wewnątrz budynku
Wiejskiego Domu Kultury –
potocznie zwanego “świetlicą wiejską”. W ramach prac
wymienione zostaną schody
oraz posadzki na parterze i
na piętrze, a także przeprowadzona będzie renowacja
schodów stalowych. Inwestycja zakłada również m.in.
przebudowę kotłowni, montaż nowych instalacji m.in.:
elektrycznej,
centralnego
ogrzewania, wentylacyjnej,
wodnej i kanalizacyjnej, nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji.
(MG)

ściele pw. św. Bartłomieja w
Modliszowie oraz 100 tys. zł
na remont elewacji z izolacją
pionową oraz renowację epitafiów rodu Czettritzów przy
kościele parafialnym. – Prace nie byłyby możliwe bez
wsparcia Gminy Walim i pomocy z zewnątrz. Tę również
udało się pozyskać z ministerstwa, a wsparcie finansowe zostało przeznaczone na
dalsze prace przy kościele w
Modliszowie oraz na bezcenny zabytek w naszej parafii –
9 epitafiów rodu Czettritzów

– komentuje ks. Jarosław
Zabłocki, proboszcz parafii w
Dziećmorowicach.
60 tysięcy złotych trafi do
kościoła filialnego pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy. – Środki przeznaczyliśmy na dalsze
prace przy konserwacji i odkrywaniu średniowiecznych fresków. Jednocześnie nie zaprzestajemy działań nad kolejnymi
wnioskami i mamy nadzieję na
dalsze wsparcie zewnętrzne –
mówi Mieczysław Sidor, sołtys
Niedźwiedzicy.
(MG)

Ministerstwo dofinansowało m.in. renowację fresków w Niedźwiedzicy.
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REKLAMA

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

3.09 Wałbrzych • 4.09 Głuszyca

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

Od września szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Nowe kursy:

Tel. 692 19 08 48

Wałbrzyszanki na 4

Wicemistrzyni
z Rekina
Hania Zawadzka, utalentowana zawodniczka Klubu Sportowego Rekin Świebodzice,
zaliczyła koncie kolejny sukces. W Letnich Mistrzostwach
Polski Juniorów w Ostrowcu
Świętokrzyskim zawodniczka
zdobyła wicemistrzostwo Polski. Jak podkreślają trenerzy
Hani, jest to niebywały sukces.
Nasza pływaczka osiągnęła go
na dystansie sprinterskim 100
m stylem dowolnym. Do zdobycia srebrnego medalu należało ustanowić wynik 59,03
sekundy.
(ABP)

Memoriał Świerka
28 lipca 2018r. w Lubinie rozegrany został III Memoriał
Stanisława Świerka. Memoriał, którego pomysłodawcą
jest były trener piłkarzy Górnika Wałbrzych, a obecny Ślęzy
Wrocław – Grzegorz Kowalski
był do tej pory organizowany
w dwóch miejscach – we Wrocławiu w 2015 roku oraz w Wałbrzychu w 2017. Zawsze biorą
w nim udział cztery zespoły
oldboyów: Zagłębie Lubin, Ślęza Wrocław, Górnik Wałbrzych
oraz Śląsk Wrocław. Dobór drużyn jest nieprzypadkowy, bo
trener Świerk prowadził każdą
z tych drużyn, jednak największe sukcesy święcił z Zagłębiem Lubin, z którym zdobył
Mistrzostwo Polski w sezonie
1990/1991. Górnik Wałbrzych
w składzie: Arkadiusz Wtulich,
Tomasz Resel, Mirosław Kalka,
Marek Wojtarowicz, Grzegorz
Michalak, Krzysztof Michalak,
Marek Suchomski, Andrzej Dębski, Adrian Mrowiec i Krzysztof
Truszczyński zajął 3. miejsce.
(RED)

Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych zajęły 4 miejsce
w turnieju halowej piłki
nożne podczas Europejskich Igrzysk Studenckich
Coimbra 2018.
W meczu o brązowy medal
AZS PWSZ Wałbrzych uległ
AZS UJ Kraków 2:5. Wałbrzyskie akademiczki występ na
EIS 2018 kończą na 4 miejscu z bilansem: 3 wygrane i
3 przegrane, bramki 29:25.
Najskuteczniejsza w wałbrzyskich szeregach była Małgorzata Mesjasz (12 trafień). Da-

Budują skład

lej znalazły się: Anna Rędzia (7
trafień), Monika Kędzierska,
Julita Głąb, Dominika Dereń
(wszystkie po 2 trafienia) oraz
Marcjanna Zawadzka, Jagoda
Szewczuk, Katarzyna Rozmus
(po 1 trafieniu). Pierwsza „4”
w Europie to najlepszy wynik
wałbrzyskich akademików w
grach zespołowych na tego
typu imprezach. Do tej pory
wałbrzyscy futsaliści zajęli
ósme miejsce (2011), piłkarze
siódme (2012), a koszykarze
dziewiąte (2013).
(RED)

Triathlon
nad zalewem
Rozpoczął się cykl Grand
Prix w Triathlonie Letnim
o Puchar Starosty Powiatu
Wałbrzyskiego, zaliczany
do tegorocznej rywalizacji
w ramach GP Idol.
Pierwsza impreza odbyła
się w gminie Czarny Bór nad
zalewem w Grzędach, o Puchar Wójta Gminy Czarny Bór
Adama Góreckiego. Uczestnicy startowali w pływaniu
na 200 m, wyścigu kolarskim
na 8 km i biegu na 4 km. Panie rywalizowały na dystansie
krótszym. Pierwsza konkurencja odbyła się w górskim
akwenie, a kolejne na 2-kilometrowej pętli wokół niego. Triathlon ukończyło 30
zawodników. Wszyscy otrzy-

mali pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe oraz posiłek.
Pierwsze trójki zawodników
w kategorii open mężczyzn i
kobiet wyróżniono pucharami ufundowanymi przez Gminę Czarny Bór.
Wyniki: open mężczyzn – 1.
Daniel Kłosowski (Wałbrzych),
2. Andrzej Cukier (Kamienna Góra), 3. Marek Henczka
(Wałbrzych); open kobiet – 1.
Dominika Niemiec (Kamienna Góra), 2. Jolana Benesova (Czechy), 3. Anna Kusiak
(Wałbrzych). Drugi etap cyklu
odbędzie się 4 sierpnia (Mezimesti-Mieroszów), a trzeci, finałowy, 11 sierpnia w Starych
Bogaczowicach.
(BAS)

Do drużyny MKS Aqua Zdrój
Wałbrzych dołączył rozgrywający Bartosz Grad, reprezentujący w przeszłości KS
Lechia Tomaszów Maz., Jokera
Piła, Żorską Akademię Talentów Jastrzębskiego Węgla i w
minionych sezonach BBTS Bielsko-Biała. Znamy już także skład
grupy 4 w II lidze siatkarzy. W
sezonie 2018/19 rywalizować w
niej będzie z wałbrzyszanami 9
drużyn, a pierwszy mecz zostanie rozegrany 29 września.

Brązowi plażowicze

(RED)

Wzmocnienia
Górnika
Kolejnym, po Tomaszu Wepie i Michale Oświęcimce,
nabytkiem piłkarskiego Górnika Wałbrzych jest Sławomir
Orzech. Wychowanek Górnika
wraca po dwuletniej przerwie,
podczas której występował w
niemieckim klubie SV Rot-Weiss
Bad Muskau i austriackim ASV
Kienberg/Gaming. Czwartym
wzmocnieniem jest także powracający do Górnika wychowanek Mateusz Sawicki, który
również występował w SV Rot-Weiss Bad Muskau. Poza tym
kadrę wzmocnili młodzieżowcy: skrzydłowy Szymon Tragarz
z Polonii Świdnica oraz bramkarz Szymon Stec z Zagłębia
Lubin (obaj SA wychowankami
Gryfa Świdnica). A 4 sierpnia zapraszamy kibiców na oficjalną
prezentację wszystkich drużyn,
które będą reprezentowały
Górnika w sezonie 2018/2019.
Początek o godzinie 17 w Galerii Victoria (ul. 1 maja 64) w
Wałbrzychu. Oprócz prezentacji będą również konkursy z
nagrodami i inne atrakcje.
(RED)

W miniony weekend odbyły się Mistrzostwa Polski w Siatkówce
Plażowej Młodzików w Sulejowie. W finale wzięło udział 16
najlepszych par z całej Polski. Zawody rozgrywano systemem
„brazylijskim”. Wśród tych par rewelacyjnie zaprezentowała się para
reprezentująca TS Chełmiec Aqua Zdrój Wałbrzych: Wiktor Mordarski i
Dominik Płużka. Wałbrzyszanie wywalczyli brązowe medale.

(RED)

Na podium

Maja Gugała z Wałbrzycha na koniu Safira zdobyła brązowy medal w
konkurencji ujeżdżenia podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
na hipodromie w Morawie koło Strzegomia. Trenerką ubiegłorocznej
złotej medalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży jest
Małgorzata Świecicka ze Stajni Lubiechów.

(RED)
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USŁUGI
(4) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(4) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych oraz dvb-t. Szybko,
solidnie i tanio. Tel. 606 937 229.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

NIERUCHOMOŚCI
(1) Do wynajęcia pokój. Przyjmę
do pracy na dachu. Tel: 795-602683.
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych 606 829 141

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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

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

MOTORYZACJA

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

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

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

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

Pożyczka bez BIK! 796 700 605

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

Emeryci, renciści osoby pracujące! Szybka pożyczka bez BIK I BIG
do 25 000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja w 15 minut. Dojazd
do klienta Wałbrzych i okolice.
Zadzwoń lub napisz SMS o treści
„KASA”. 609 432 928

WAŁBRZYCH PODZAMCZE
WYNAJEM, 2 pokoje 48,50 m2
, 6 piętro 1350zł /1-mc razem
z opłatami. tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-960

INNE

KUPIĘ
(2) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.
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WAŁBRZYCH, GAJ 59 m2, 3
pokoje , duży ogród 300 m2 ,
garaż. Teren ogrodzony. Cena
95 000 zł.Tel 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-866
WAŁBRZYCH, PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje, 33m2, 3
piętro, z balkonem. Cena
118 000 zł. tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-976
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 2 pokoje 40,20 m2 , 2
piętro. Cena 105 000 zł. tel. do
kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-957

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO

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

pow. 110 m2, 5 pokoi, 4 kontygnacje,
ogrzewanie gazowe, węglowe,
kominek z płaszczem wodnym.
Działka - 1280 arów, zadbana,
garaż, drewutnia, pomieszczenia
gospodarcze oraz patio.

W naszej bogatej ofercie są także

Tel. +48 796-530-732
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2
3 pokoje, całe piętro domu.
299.000 zł , tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro,
40.000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-895
BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie dwupoziomowe z garażem,
90m2, 3 pokoje, cena 164 500
zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem PAN-MS-972
JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne
mieszkanie z kominkiem,
52m2, 2 pokoje, drugie piętro,
cena 79 000 zł, tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-912

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100
000 TEL. 606 97 66 30
OKAZJA!!! MS-3575 Bezczynszowe mieszkanie z wyjściem na
ogród i garażem!!! 80m2 cena
219 tys. do negocjacji Tel. 883
334 486

aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

MOJE RACHUNKI

Płatności za rachunki przyjmujemy
gotówką:
prąd Enea
0,99 zł
prąd
1,99 zł
gaz
1,99 zł
telefon
1,99 zł
podatki
1,99 zł
woda
1,99 zł
ubezpieczenia i raty
1,99 zł
czynsz i śmieci
1,99 zł
telewizja i abonament RTV 1,99 zł
dowolne przekazy
1,99 zł
ZUS
3,50 zł
US/KRUS
2,49 zł
szybki przekaz
2,99 zł
doładowanie licznika prądu 2,49 zł
Przelewy przekazujemy na konto
odbiorcy w następnym
dniu roboczym.

ZAPRASZAMY!!!
TU ZAPŁACISZ RACHUNKI
ul. Hetmańska pawilon 4
(za pocztą)
Tel. 667-642-926

Podzamcze po kapitalnym
remoncie, 40m2, 2 pokoje, cena
125 tys. Tel. 883 334 486

DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229
tys. Tel. 793 111 130.

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani , 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730

MS-3598 Piaskowa Góra,38m2
do wprowadzenia z umeblowaniem, cena 145 tys. Tel. 793
111 130

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

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727

DS-3452 Dom Zagórze Śląskie,
170m2, działka 1267m2, cena
349 tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-3596 Nowe Miasto, 2 pokoje,
do wprowadzenia, okolice
Truskawieckiej,110 tys. Tel. 883
334 486
MS-3530 Piaskowa Góra, 2 pokoje 35m2, duży balkon, cena 125
tys. Tel. 883 334 481
MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie, cena
2015 tys, Tel. 883 334 481
MS-3588 Biały Kamień, kawalerka, do odświeżenia, cena 42 tys.
zł Tel. 883 334 486
MS-3585 Podgórze, Mieszkanie
z garażem, Niepodległości 32, 3
pokoje, 65m2, do remontu cena
108 tys. zł Tel. 883 334 486
MS-3573 Piaskowa Góra, 32m2, 2
pokoje po kapitalnym remoncie,
cena 117 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. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

SKUP

MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
150 tys. do neg. Tel. 883 334 486
MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130
MS-3489 Boguszów Gorce, cicha
i spokojna lokalizacja, 2 pokoje,
53m2, 1 piętro, cena 98 tys. Tel.
883 334 481

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 - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA , szeregówka , cena 469
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA , ulica Makuszyńskiego , 3
pokoje 4 piętro , pod klucz , cena
205 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 245 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ulica Forteczna 3 pokoje, 58 m2,
po remoncie, cena 189 000, tel
883 334 836

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter , Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Grabowskiej , 64 m2
3 pokoje, cena 175 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ
ulica Batorego, 40 m2, 2 pokoje,
parter stan dobry , cena 65 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2,
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena
199 000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa,
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena
640 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica –
działka budowlana 2 ha , cena
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2
, 2 pokoje, parter , co miejskie,
cena 79 000 tel 883 332 730

MS-3441 Świdnica, Osiedle
Zawiszów, 71m2, 4 pokoje, cena
230 tys. Tel. 883 334 481

RENOMAHOME - SZCZAWNO
ZDRÓJ okolice Placu 3 Maja , 60
m2 ogródek , 2 pokoje, cena 240
000 tel 883 334 836

MS-3589 Szczawno – Zdrój, do
wprowadzenia, 35m2, balkon,
ogrzewanie miejskie, cena 132
tys. zł. Tel. 883 334 481

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,
do remontu cena 80 000 tel. 883
332 730

RENOMAHOME – Świebodzice
, kawalerka po remoncie na
Osiedlu Sudeckim 3 piętro cena
95 000 tel 883 334 836

Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Chopina , 40 m2 okazja 66 500
tel 883 334 836

RENOMAHOME - GŁUSZYCA ,
kawalerka z CO miejskim , cena
35 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - BOGUSZÓW ,
2 pokoje, ogródek, 1 piętro cena
100 000 tel 883 332 730 ,

DB2010

Czwartek, 2 sierpnia 2018 r.
www.db2010.pl

.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

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH

przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej

T: +48 535 285 514

Kopalni).

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514

Tel. 606 478 000

Boguszów- Gorce z ogródkiem,
56,40m2, 2 pokoje, po remoncie.
80.000zł. Do negocjacji. Kontakt
535-311-265
Podzamcze, 36m2, 3 piętro,
2 pokoje, blok z windą, niski
czynsz. Cena 99.000zł. Kontakt
535-311-265

pokoje, wszystkoe nowe, 105 tys
do negocjacji tel. 577-263-955
Śródmieście do wprowadzenia, 1
piętro, CO gazowe, wysoki standard, kawalerka, 35m2, 74 999zł,
garaż tel 577-263-955

Podzamcze 54m2, 3 pokoje, 2
piętro z windą, duży balkon, do
odświeżenia , spłacona TERMOMODERNIZACJA 162 tys. zł do
negocjacji tel.530 998 374
Podzamcze 2 pokoje, 2piętro,
51m2, pełen rozkład 133 000zł,
350zł/msc tel. 577-263-955
Śródmieście, 3 pokoje, 85m2,
ogrzewanie gazowe, kamienica
po remoncie. Cena 159.000zł.
Kontakt 535-311-265
Szczawienko, 2 PIĘTRO, 44 m2
(po podłodze 60m2), 3 pokoje,
ogrzewanie centralne 75 000zł,
tel. 535-285-514
Podzamcze: 3 pok, 71m2, 220
tys, 1 piętro, standard do wprowadzenia, czynsz ok 440zł/msc,
co miejskie tel. 577-263-955
Biały Kamień ,ul. Miczurina–
Nowe budownictwo 46m2 ,2
piętro, winda. Ogrzewanie w
czynszu, do remontu 124 000 zł
530-998-374
PODZAMCZE, świetna lokalizacja,
35m2, 2 pokoje, 8 piętro z windą,
ciepłe i słoneczne mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, DUŻY
BALKON, W CENIE KUCHNIA I
SZAFA w przedpokoju, CENA
130.000 zł. 535-285-514
NOWE MIASTO, 42m2, PIĘKNE
Mieszkanie po remoncie w kilkurodzinnej kamienicy, ogrzewanie
gazowe, 1 PIĘTRO, POLECAM,
129 000zł tel. 535-285-514
Świebodzice, ul. Stawowa , 3
pokoje, ogrzewanie w czynszu,
rozkładowe, dwustronne, po
remoncie , cena 187000 zł tel.
530-998-374
Nowe Miasto, do wprowadzenia,
2 piętro, 40m2, CO gazowe, 2

z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000
BON – PODGÓRZE, mieszkanie
do wprowadzenia po remoncie, 39,2m2, 2 pokoje, kuchnia
,łazienka z wc oraz wanną,
ogrzewanie piecem CO na opał
stały, Cena: 75 000 zł (nr: 2482)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie na wynajem po remoncie,
96m2, 3 piętro,kuchnia ,łazienka
,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443)
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

DOM SZCZAWIENKO, OKAZJA!
WOLNOSTOJĄCY, 4 pokoje,
standard do wejścia, ok 120m2,
gazowe ogrzewanie, ładnie
zagospodarowana działka ok 900
m2, 299.999 tys, oferta godna
polecenia tel. 577-263-955
Śródmieście, mieszkanie dwupoziomowe do wprowadzenia,
109m2, 4 pokoje. Ogrzewanie gazowe + kominek. Do mieszkania
przynależy duża piwnica. Cena
195.000zł. Kontakt 535-311-265

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

BON –NOWA CENA! OKOLICE
RYBNICY LEŚNEJ :WYJĄTKOWY
DOM do zamieszkania wolnostojący , piętrowy w pięknej
okolicy, 107m2, 5 pokoi , zagospodarowana działka o pow : 4
272, 000m2 Cena: 420 000 zł, (
nr: 2461)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON- BIAŁY KAMIEŃ (PRZY GRANICY SZCZAWNA),LUKSUSOWE
MIESZKANIE Z WYPOSAŻENIEM
I OGRODEM! Pow. 52,20 m2,
duży ogród blisko domu , 3
pokoje, 175 000 zł (nr: 2420) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
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 –Szczawienko, 43,33m2,
1 pokój z garderobą , łazienka,
kuchnia. Cena:70 000zł (nr:
2478) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE: Sprzedaż
39,2m2, 2 pokoje,kuchnia, łazienka. Cena: 75 000zł (nr: 2482)
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie do własnej aranżacji,
52 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia,
2 piętro, Cena: 105 000 zł,
(nr:2457 ) - (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 –Mieroszów ,Działka 1
208m3 m2, Ogrodzona, woda,
prąd. Cena: 50 000 zł. . ( nr:2481
) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33

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 –SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666
66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – Stary Zdrój, Polecamy
na wynajem atrakcyjne lokale
biurowe o powierzchniach:
20-40 m2 w odrestaurowanym,
niezwykle reprezentacyjnym
zabytkowym obiekcie, Cena: 45
zł m2 (nr: 2491) - (74) 666 66 06,
(.74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 58 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie miejskie,7
piętro z windą. Cena: 129 000 zł
(nr.2469) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
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: 139 000 zł (nr:

Do sprzedania działki budowlane w Podlesiu
- 3 km od Wałbrzycha. Współrzędne w mapach Google:
50.736135, 16.355890. Z działek rozpościera się widok na
piękną górzystą okolicę. Działki zatwierdzone w planie
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia każdej z
działek to: ok.1200 m2 i większe.
Cena: 60zł za m2, ceny podlegają negocjacji.
W razie pytań proszę dzwonić tel. 601-769-755,
607-116-429 lub 680-670-616

2417) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej
o pow. 120 m2, 4 pokoje, 2
łazienki, kuchnia, garaż w bryle
budynku, balkon, ogród CENA:
320 000 zł ( nr: 1593) (74) 666 66
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO mieszkanie po remoncie, 33,2 m2, 1
pokój, jasna kuchnia, 2 piętro.
CENA: 68 000m2 (nr: 2470) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim,
56,7 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

SZCAWIENKO, do wynajęcia
pomieszczenia biurowe, sala
konferencyjna lub pomieszczenie na sklep. Doskonała
lokalizacja, blisko głównej
drogi wylotowej z miasta.
Cena 24zł/m2. Lokale o
powierzchni od 17m2 do
150m2. Kontakt 694778179
PODZAMCZE, 3 pokoje, 66
m2 ,nowocześnie wykończone, wyposażone i umeblowane, 4 piętro/4, w najlepszej
lokalizacji na Podzamczu, 220
000zł. Kontakt 694778179
PODZAMCZE, 3pokoje,1
piętro/10, do remontu,
rozkładowe, osobno wc i
łazienka w doskonałej lokalizacji, 164000zł. do negocjacji.
Kontakt 694778179
BIAŁY KAMIEŃ, kawalerka,
blok, 27 m2, jasna kuchnia,
duży pokój , łazienka z wc i
przedpokój, 5 piętro, dwie
windy,72000zł. Kontakt
694778179
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje,
40m2, parter, wymienione instalacje, okna PCV,
panele i płytki na podłogach,
nowocześnie wykończona łazienka, ogrzewanie gazowe,
57000zł. Boczna ulica. Okazja.
Kontakt 694778179

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
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- DO WYNAJĘCIA –
PODZAMCZE, 2 pokoje, 50m2,
1250ZŁ wysoki standard i
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2,
1 piętro w 4, cena 131.000zł, do
remontu tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
ul. Solicka, działka pod lokal
użytkowy, 170m2, cena 29.000zł,
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 – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 74.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie,
cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 45.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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 zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje
do remontu 109,70 m2. Cena 99
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 22 tys. 28 m2
Sprzedam mieszkanie 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam lokal usługo- handlowy z witryną w Jedlinie – Zdrój o
pow. 14,75 m2. Cena 25 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam dom w Ścinawce Dolnej, 107,70m2. Działka -dzierżawa od gminy. Cena 99 tys. zł
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528
m2. Cena 790 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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