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

WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

50

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

REKLAMA

Kredyt do 17 000 zł na okres maksymalnie 48 miesięcy
Oferta dla nowego, jak i obecnego klienta
Wystarczy tylko dowód osobisty!
Brak opłaty przygotowawczej.

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle

REKLAMA

SKŁAD WĘGLA MAXIMUS
Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna TERAZ

NAJTANIEJ !

W SPRZEDAŻY REWELACYJNY EKOGROSZEK !!!

W ofercie tylko węgiel kamienny Marcel, Wesoła,
Staszic, Silesia i inne OPAŁ WORKOWANY
Przyjedź - Zadzwoń - Sprawdź Ceny

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

Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń
GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34

„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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Zbudują pływalnię

Letnia
Akademia
Kontrabasu

REKLAMA

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkół,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

W ramach Letniej Akademii Kontrabasu w Domu
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju odbędzie się
23 sierpnia o godz. 16.30
koncert standardów jazzowych (wstęp wolny).
Koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu
zespołu „The Cuban Latin
Jazz” został zaplanowany na
24 sierpnia na godz. 16:30
w Hotelu Maria Antonina
w Zagórzu Śląskim (wstęp
wolny), a koncert muzyki
klasycznej odbędzie się 25
sierpnia o godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju (wstęp wolny).
Letnia Akademia Kontrabasu zakończy się koncertem
plenerowym w wykonaniu
uczestników akademii, który został zaplanowany na
26 sierpnia na godz. 16.00
w Parku Zdrojowym w
Szczawnie Zdroju (wstęp
wolny).
(RED)

Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego
2018/2019 proszę przyjąć najserdeczniejsze
życzenia sukcesów w pracy pedagogicznej,
jak i uczniowskiej dla całej społeczności szkolnej. Aby nowy rok szkolny 2018/2019 był
dla wszystkich dobrym czasem, przynoszącym
radość ze zdobywania wiedzy i satysfakcję
z wykonanej pracy.
- Dzięki intensywnym
staraniom, jesteśmy w pilotażowym programie budowy przyszkolnych pływalni
Dolnośląski Delfinek. Równocześnie z prowadzonymi
inwestycyjnymi procedurami formalno-prawnymi,
pozyskaliśmy ponad trzy
miliony złotych dotacji
co umożliwia rozpoczęcie
budowy już w 2018 roku –
mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju.
Przypomnijmy: pod koniec
ubiegłego roku Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, z wicemarszałek Iwoną Krawczyk
wręczyli burmistrzowi Markowi Fedorukowi promesę na
budowę krytej pływalni, która

powstanie przy kompleksie
oświatowo-sportowo-rekreacyjnym przy ul. Słonecznej.
- Podstawowymi użytkownikami basenu mają być
przedszkolaki i uczniowie klas
1-6, którzy będą korzystać
z Delfinka w ramach zajęć
szkolnych. Niecka basenowa
została zaprojektowana tak,
by w jednym czasie mogła z
niej korzystać cała klasa, czyli
grupa do 30 osób. Po godzinach lekcyjnych, w czasie
weekendów, ferii i wakacji pływalnia będzie dostępna także
dla wszystkich mieszkańców
oraz dla kuracjuszy. Koncepcja
Delfinków powstała po wnikliwych analizach i konsultacjach
ze specjalistami od budowy
basenów, trenerami pływania

i ekonomistami. W efekcie
powstała koncepcja modelowego obiektu, który z jednej
strony pozwalałby na swobodną naukę pływania i podstawowe treningi pływackie,
a z drugiej łączył niskie koszty
inwestycyjne z minimalnymi
wydatkami na utrzymanie.
Projekt zakłada 4-torową nieckę basenową o szerokości 8,5
m, długości 16,67 m oraz głębokości wynoszącej od 0,9
m do 1,35 m. Szczawieński
Delfinek będzie posiadał także brodzik dla dzieci, jakuzzi
oraz niezbędną infrastrukturę
sanitarno-szatniową.
W planach także połączenie
pływalni za pomocą łącznika
z istniejącą halą sportową i
przyszłym budynkiem szkol-

„Nauka odmładza duszę, łagodzi gorycz samotności, gromadzi mądrość, która będzie Twym
drogowskazem do starości".
Bartłomiej Grzegorczyk

nym. Zaproponowane wymiary Delfinków pozwalają nie
tylko na pływanie rekreacyjne,
ale również na prowadzenie
szeregu innych zorganizowanych zajęć rekreacyjno- sportowych: koszykówkę wodną,
siatkówkę wodną, aquaaerobic, aquastep i rowery wodne.
Dodatkowo basen będzie w
pełni dostosowany do po-

trzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a to otwiera
możliwość prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych takich jak
np. hydroterapia metodami
Bad Ragaza i Halliwicka. Planowane zakończenie budowy to
rok 2020, a łączny koszt ok. 9
mln zł – podkreśla burmistrz
Marek Fedoruk.
(AG)
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Wszystkie ubezpieczenia
na każdą kieszeń
Zapraszamy serdecznie
do biur regionalnych firmy
Investceo sp. z o.o., która
swoją siedzibę główną ma
w Świdnicy przy ul. Spółdzielczej 14 lok. 109, (tel.
74 307 0 307, e-mail biuro@
investceo.pl, www.investceo.pl), gdzie specjaliści z
wieloletnim doświadczeniem pomogą Państwu
dobrać najkorzystniejsze
ubezpieczenie w najlepszej
cenie.
- Wszystkie największe i
najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe w jednym miejscu to oszczędność Państwa
czasu, a zarazem pewność
otrzymania najlepszej i najkorzystniejszej oferty – mówi
Rajmund Felusiak, Prezes
Zarządu Investceo sp. z o.o. Mało tego, jeżeli obecnie nie
dysponują Państwo gotówką,
możemy rozłożyć płatność
nie na 2, nie na 4, ale aż na
10 dogodnych i niskich rat!
Wszystkie rodzaje ubezpieczeń i wszystkie z płatnością
na 10 rat. Co możemy dla Państwa ubezpieczyć? Wszyst-

ko! Przede wszystkim życie i
zdrowie, dom lub mieszkanie
i wyposażenie, inny majątek,
gospodarstwo rolne i jego
składniki, samochód, firmę,
podróże, inwestycje, kredyty,
emeryturę i inne.
Pracownicy
Investceo
sp. z o.o. pomagają również
dobrać najlepsze finansowe
zabezpieczenie rodziny na
skutek
nieprzewidzianych
zdarzeń.
- Jeżeli posiadają Państwo
jakiekolwiek ubezpieczenie
majątkowe, na życie lub inwestycyjne, a nikt się z Państwem nie kontaktował by
pomóc, zapraszamy serdecznie do nas! Dla pierwszych
50 osób, które wyślą e-mail
na adres biuro@investceo.pl

z prośbą o kontakt, podając
swój numer telefonu, analizę dotychczasowego ubezpieczenia i konkurencyjną
ofertę wykonamy bezpłatnie.
Proszę pamiętać, by w tytule
wiadomości wpisać Tygodnik
DB 2010. Można także w tej
sprawie zadzwonić pod numer telefonu (74) 307 0 307,
od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 16.00 i podać hasło Tygodnik DB 2010.
W swojej ofercie posiadamy
również kredyty: hipoteczne,
gotówkowe, inwestycyjne,
konsolidacyjne, leasingi i
chwilówki. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie
www.investceo.pl – dodaje
Rajmund Felusiak.
(TS)

Zapraszamy do odwiedzenia naszych do biur regionalnych:
WAŁBRZYCH - PIASKOWA GÓRA
(w „mrówkowcu”
obok Credit Agricole)
ul. Broniewskiego 65
specjalista ds. ubezpieczeń
Alicja Mazurkiewicz
otwarte:
poniedziałek - środa,
czwartek - piątek w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek w godz. 9.00 - 17.30, sobota w
godz. 9.30 - 13.30,

Tel. 530 846 846
e-mail : walbrzych@investceo.pl

WAŁBRZYCH - BIAŁY KAMIEŃ
(skrzyżowanie ze światłami
„na mijance”)
ul. Andersa 162
specjalista ds. ubezpieczeń
Urszula Żurowska
otwarte: poniedziałek – piątek
w godz. 9.00 – 16.00

tel. 693 501 464 i 668 276 768
e-mail : ubezpieczenia.walbrzych@investceo.pl

ŚWIEBODZICE
(na skrzyżowaniu za sklepem Śnieżki)
ul. Jeleniogórska 2
specjalista ds. ubezpieczeń :
Jakub Dziopa i Wioleta Osiewała
otwarte: poniedziałek, środa, czwartek,
piątek w godz. 9.00 – 17.00,
wtorek w godz. 9.00-17.30,
sobota w godz. 9.30- 13.30

Tel : 512 169 499
e-mail : swiebodzice@investceo.pl
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Szkolenia – jakie najczęściej
wybierają bezrobotni
w bieżącym roku
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w bieżącym
roku realizuje projekty oraz programy, w ramach których osoby bezrobotne mają możliwość zdobycia lub
uzupełnienia kwaliﬁkacji zawodowych. Źródłem ich
ﬁnansowania są zarówno środki krajowe pochodzące
z Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do 30.07.2018r. urząd zlecił ośrodkom szkoleniowym
zrealizowanie 20 szkoleń, z których:
• 3 szkolenia zrealizowane zostały zgodnie z Planem
Kierunków Szkoleń na 2018r. w formie grupowej,
• 15 szkoleń zrealizowanych zostało pod wskazane
potrzeby osób bezrobotnych w formie indywidualnej,
• 2 szkolenia sﬁnansowane zostały w ramach bonu
szkoleniowego przyznanego osobom bezrobotnym w wieku do 30 roku życia.

Jeszcze jedna droga

Kolejne chodniki

W Cieszowie dzięki
dobrej współpracy Gminy Stare Bogaczowice ze
Starostwem Powiatowym
w Wałbrzychu i Świdnicy wykonano nową nawierzchnię i utwardzono
pobocza na drodze będącej skrótem z Cieszowa
w kierunku Świebodzic.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego dba nie tylko o kierowców. W Czarnym Borze
i w Grzędach trwa obecnie
budowa chodników przy
drodze powiatowej 3367D.
- W Grzędach powstanie 200
metrów bieżących nowego
chodnika, natomiast chodnik w Czarnym Borze przy ul.

- Jest to już 3 droga wyremontowana w tym roku
w Cieszowie. Mieszkańcy
składają podziękowania Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego za uwzględnienie
ich wniosków – podkreśla
Mirosław Lech, wójt Gminy
Stare Bogaczowice.
(IL)

Parkowej będzie miał w sumie 423 mb. Z prośbami o ich
wybudowanie zwracali się do
mnie mieszkańcy. Ruch na tej
drodze jest bardzo duży, co
stwarza niebezpieczeństwo
dla pieszych. – mówi Stanisław
Janor, Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Górskie Szosowe
Mistrzostwa Polski 2018
Pod Patronatem Honorowym Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury

WALIM, 24 -26 sierpnia 2018 r.

Do tej pory największym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszyły się szkolenia dla kandydatów
na kierowców zarówno samochodów ciężarowych,
jak i autobusów. W tym zakresie sﬁnansowanych zostało 13 szkoleń, w których łącznie uczestniczyły 23
osoby bezrobotne. Były to szkolenia, dzięki którym
osoby bezrobotne miały możliwość zdobycia pełnych
uprawnień kierowcy zawodowego, a także uzupełnienia dotychczas posiadanych kwaliﬁkacji np. o dodatkowe kategorie prawa jazdy. Zakres szkoleń obejmował:
• Kursy prawa jazdy kat. C wraz z przewozem rzeczy,
• Kursy prawa jazdy kat. C+E,
• Szkolenia okresowe w zakresie przewozu rzeczy,
• Kursy prawa jazdy kat. D wraz z przewozem osób,
• Szkolenia okresowe w zakresie przewozu osób.
Oprócz szkoleń dla kierowców klienci urzędu najczęściej wybierali również szkolenia dla operatorów
sprzętu ciężkiego tj. koparkoładowarek, koparek i ładowarek. Dzięki wsparciu urzędu uprawnienia w tym
zakresie uzyskało 8 osób bezrobotnych.
W chwili obecnej tut. Urząd nadal dysponuje środkami ﬁnansowymi, w ramach których osoby bezrobotne z przypisanym II proﬁlem pomocy, mogą zdobyć
nowe, bądź uzupełnić już posiadane kwaliﬁkacje zawodowe.
Przypominamy, że w szczególności pomoc kierowana
jest do kobiet i mężczyzn znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na:
• okres pozostawania bez zatrudnienia (osób długotrwale bezrobotnych) tj. będących bez pracy
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
• niskie kwaliﬁkacje – tj. zgodnie z Międzynarodową
Standardową Kwaliﬁkacją Kształcenia, legitymujących się wykształceniem maksymalnie na poziomie
ISCED 3 czyli wykształceniem ponadgimnazjalnym
(do ww. grupy nie kwaliﬁkują się osoby o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym),
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają
specjaliści ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul.
Ogrodowej 5B, 58-306 Wałbrzych (pokój 10 - parter).

24.08.2018 - start

juniorka młodsza 14:15
junior młodszy
16:15

25.08.2018 - start

junior
kobiety open

11:30
15:15

26.08.2018 - start elita mężczyzn
11:45
Start honorowy z terenu Sztolni Walimskich Riese

Prezentujemy Państwu ATOM deweloper spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, która prowadzi kompleksową działalność w
zakresie budownictwa wielorodzinnego już od 10 lat. Jednocześnie
spółka ATOM deweloper jest sponsorem kolarskiej grupy MAT ATOM
DEWELOPER Women’s Cycling Team, wspierając rozwój sportu na
Dolnym Śląsku!

Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław tel. 71 733 05 15
www.atomdeweloper.pl

sprzedaz@atomdeweloper.pl

(GŁ)
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Pierogowy konkurs

Charytatywna fiesta

Gmina Czarny Bór po raz
15 jest organizatorem znanego w regionie konkursu
kulinarnego „Dolnośląskie
Święto Pieroga”. Pierogowe
szaleństwa kulinarne odbędą się podczas Gminnych
Dożynek, organizowanych
1 września 2018 r. na stadionie w Czarnym Borze.
- Jest to największa tego
typu impreza w regionie i cieszy się tak dużym powodzeniem, że co roku odwiedzają
nas setki ludzi z całego Dolnego Śląska. W roku ubiegłym
duża liczba odwiedzających i
kupujących sprawiła, że niemal na wszystkich stoiskach
zabrakło
przygotowanych
przez uczestników pierogów!
Każdy podmiot startujący w
konkursie ma możliwość nie
tylko zaprezentowania umiejętności kulinarnych swojej
instytucji, ale również sprzedaży pierogów. Rywalizacja
toczyć się będzie, jak co roku,
w trzech kategoriach: amatorzy, instytucje i organizacje
oraz kucharze profesjonaliści.
Jeżeli lubicie lepić pierogi lub
jesteście restauracją produkującą między innymi wyroby
pierogowe to zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie

25 sierpnia w Centrum
Kulturalno – Kongresowym
Witold w Boguszowie- Gorcach od będzie się 3 Rodzinny Finał Wakacji.
- Podczas imprezy odbędzie się zbiórka charytatywna dla 10-letniego Natana
Jasińskiego – cierpiącego
na dystonię - chorobę układu nerwowego. Specjalnie
dla Natana zorganizowane zostanie stoisko z
pysznościami. Za
wrzut do puszki nabyć będzie
można osławione
langosze Haliny
Bienieckiej, grochówkę z kuchni
polowej,
wspaniałe ciasta boguszowsko-gorcowskich gospodyń
domowych oraz
wiele, wiele innych. Również za
wrzut do puszki
znany wałbrzyski
karykaturzysta
wykonywać będzie tzw. „portreturki”,
dzieciaki
będą miały też
okazję na po-

Co rok Dolnośląskie Święto Pieroga przyciąga do Czarnego Boru setki
smakoszy z całego regionu.
kulinarnym. W zamian czekają nie tylko cenne nagrody
finansowe, ale również możliwość sprzedaży swoich pierogów podczas Dolnośląskiego
Święta Pierogowego. Zachęcamy do zapoznania się z

regulaminem konkursu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny
na stronie www.czarny-bor.
pl – mówi Adam Górecki, wójt
Gminy Czarny Bór.
(JJ)

malowanie sobie buźki czy
wplecenie kolorowych warkoczyków. Zapraszamy serdecznie. Połączmy przyjemne z pożytecznym i radośnie
spędzając czas pomóżmy
Natanowi – mówi Sylwia
Dąbrowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej Boguszowa Gorc Sylwia Dąbrowska, która jest współorganizatorem

akcji wraz ze Stowarzyszeniem Boguszowska Szóstka,
Centrum Witold oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Boguszowie-Gorcach.
Rodzinny finał wakacji rozpocznie się o godz. 14.00, a w
programie są: rodzinne gry i
zabawy, konkursy sportowe,
warsztaty wikliniarskie, bezpłatna dmuchana zjeżdżalnia
dla dzieciaków oraz stoiska handlowe i gastronomiczne. O godz. 16.00
rozpocznie się Folkowa
Fiesta w Szybie Witold
- impreza, która dzięki
głosom
mieszkańców
uzyskała dofinansowanie
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ramach
fiesty
organizatorzy
zapowiadają
rodzinne
animacje, zaprezentuje
się też świdnicki zespół
taneczny Krąg oraz znany
z wielu programów telewizyjnych Cygański Teatr Muzyczny Terno. Nie
zbraknie wspólnego biesiadowania z zespołem
tanecznym, a wszystko to
zakończy widowiskowy
pokaz laserowy.
(RED)
REKLAMA

Ponadczasowe meble w Twojej kuchni
Sztuka tworzenia mebli
jest bardzo podatna na
wszelkie nowinki. Dotyczy
to nie tylko wzornictwa,
ale także materiałów używanych do produkcji mebli oraz rozwiązań technicznych.
Tak samo jak w przypadku odzieży, obuwia czy
samochodów – co sezon
obowiązują nowe trendy.
Ale tak samo jak w tamtych
dziedzinach, tak i w meblarstwie są konkretne modele,
które są ponadczasowe i
uchodzą za tak zwane klasyki, które nigy się nie starzeją
i nie wychodzą z mody.
- Warto o tym pamiętać
inwestując spore pieniądze
w nowe meble. A w przypadku mebli kuchennych,
w których specjalizuje się
nasza firma, niezwykle ważne jest połączenie wszystkich elementów, czyli: estetyki, funkcjonalności oraz
trwałości – podkreśla Adam
Krzywda, właściciel Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu
i dodaje: - Działamy na rynku od 1992 roku i współpra-

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

cujemy z czołowymi producentami mebli i akcesoriów
oraz wyposażenia kuchni,
co daje nam możliwość
korzystania ze wszystkich
nowinek dostępnych na
rynku krajowym i światowym. Dzięki temu jesteśmy
w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów, którzy
mają wpływ na proces projektowania ich wymarzonej
kuchni. To, jaki będzie ostateczny kształt i wygląd ich
kuchni zależy tylko od ich
wyobraźni lub od pomysło-

wości naszego projektanta,
któremu zaufają i powierzą
realizację.
Profesjonalne Komfort
Studio Kuchenne przy ul.
Długiej 39 w Wałbrzychu
ma także specjalną ofertę
dla osób, które nie lubią
czekać.
- W naszym salonie prezentujemy gotowe zestawy
mebli kuchennych, które
pomagają naszym klientom
w podejmowaniu decyzji
dotyczących doboru materiałów, kolorów, czy rozwiązań technicznych. Co sezon

wymieniamy ekspozycję i
wtedy jest okazja, by kupić
meble z dotychczasowej
ekspozycji w doskonałej
cenie. Rabaty sięgają nawet pięćdziesięciu procent!
Dodatkowym atutem firmy
jest aż pięcioletnia gwarancja udzielana na cały asortyment. Zapraszam do Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej w Wałbrzychu
oraz do kontaktu telefonicznego pod numerami: 74 666
03 39 i 601 77 13 57 – zachęca właściciele firmy.
(TS)

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl

Nawiążemy współpracę z architektami,
projektantami i dekoratorami wnętrz
oraz z osobami zajmującymi się aranżacją
i wyposażeniem wnętrz, a także studentami
kierunków pokrewnych i osobami zamierzającymi
realizować się zawodowo w tej dziedzinie.

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
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Dwie nagrody dla Gminy
Lubawka w konkursie
Piękna Wieś Dolnośląska
Czytaj na str. 8
REKLAMA
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Za nami XI Jarmark Tkaczy Śląskich
XI Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim
został zorganizowany w
ramach projektu „Wschodnie Karkonosze i Brama
Lubawska żyją kulturą i
sportem”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej za pośrednictwem
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach programu Interreg
V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.
- Pierwszy dzień tego wydarzenia rozpoczęliśmy od
biegu z lnianą nitką, czyli z
tzw. „nicią przyjaźni” na pograniczu
polsko-czeskim,
trasą z Zaclerza do Chełmska
Śl. Nić była rozwijana i oznaczana na poszczególnych
odcinkach trasy. Bieg po czeskiej stronie koordynował
zaprzyjaźniony starosta Miroslav Vlasak. Wraz z dziećmi
i czeską młodzieżą przybył o
godzinie 16:00, przekazując
nić przedstawicielom polskiej
strony - dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lubawce Arkadiuszowi
Rzepce oraz Monice Trojan,
którzy dostarczyli nić biegnąc
do Chełmska. Towarzyszyło im dwóch przedstawicieli
młodzieży z Gminy Lubawka:
Dawid Klag i Mateusz Krok.
Oficjalne zakończenie biegu i rozpoczęcie XI Jarmarku
Tkaczy Śląskich odbyło się na
chełmskiej scenie o godzinie
18.00. Otwarcia dokonali burmistrz Lubawki Ewa Kocemba
oraz dyrektor Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury w
Lubawce Sławomir Sławiński.
Następnie wieczór muzycznie
rozpoczęła piekielnie zdolna
Paula Kurzeja - młoda skrzypaczka z Miszkowic. Po jej
występie na scenie pojawiła
się zaprzyjaźniona Orkiestra
Dęta z Trutnova, która zakończyła pierwszy dzień jarmarku
wspaniałym koncertem muzyki instrumentalnej i instrumentalno-wokalnej – relacjonują organizatorzy imprezy.
Uroczystego
otwarcia
drugiego dnia chełmskiego
jarmarku dokonały burmistrz
Ewa Kocemba i wicemarszałek
województwa dolnośląskiego
Iwona Krawczyk, która objęła
tegoroczny jarmark patronatem honorowym. W otwarciu
uczestniczyły także osoby
związane z tym wydarzeniem
od lat: Teresa Sobala, Bożena Pełdiak i Bożena Kończak.
Uroczyste otwarcie zostało
już tradycyjnie poprzedzone
paradą historyczną w lnianych
strojach, która wyruszyła na
chełmski rynek z domków
tkaczy śląskich (tzw. dwunastu apostołów). W tym roku
- z okazji rocznicy 100-lecia
odzyskania niepodległości - w
paradzie nie zabrakło grupy
w strojach z lat 20 ubiegłego
wieku z „marszałkiem Józefem
Piłsudskim” na koniu. Paradę
przygotowała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Chełmska Śląskiego Tkacze
Śląscy Teresa Sobala. Paradzie
towarzyszyła Orkiestra Dęta
z Lubawki, która po paradzie

Powrót do tradycji
lokalnych
W Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
w Chełmsku Śląskim odbyła
się konferencja „Len i rośliny zielarskie - powrót do
tradycji lokalnych”.
Celem konferencji, zorganizowanej w ramach XI Jarmarku Tkaczy Śląskich, było
kultywowanie, propagowanie
tradycji lniarskich, a przede
wszystkim integracja społeczności lokalnej Gminy Lubawka. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi o
wyrobach gastronomicznych
oraz wyrobach leczniczych z
lnu i roślin. Podczas konferencji odbyły się również warszta-

ty żywienia terapeutycznego
oraz tradycyjnego i innowacyjnego
wykorzystywania
lnu, a także przedstawiona
została informacja o lnie jako
produkcie lokalnym w ofercie
turystycznej Dolnego Śląska.
Spotkanie zakończyło się występem Pauli Kurzei - utalentowanej skrzypaczki z Gminy
Lubawka.
Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Bożeny
Kończak przez Gminę Lubawka wspólnie z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu
oraz Stowarzyszeniem Przymierze im. Opata Bernarda
Rosy w Lubawce.
(RED)

Konferencję zakończył występ Pauli Kurzei.

Seniorzy na jarmarku
przywitała chełmską publiczność dając koncert na scenie.
- Po oficjalnym przywitaniu
chełmskiej publiczności, Damian Skorupiński wraz z chełmskimi młodymi talentami
odśpiewali hymn Chełmska
Śląskiego, po którym przeszliśmy do dalszych atrakcji dnia,
w tym: występu beatboxera
Maxa z Kamiennej Góry, Nikoli Durlak z Lubawki, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Lubawki, występów
zespołów ludowych: Zgoda,
Sokolik, Wrzos i Złote Nutki,
pokazu mody Estery Grabarczyk, widowiska artystyczno-patriotycznego
zespołów
Zgoda i Kwiatuszki Lnu (prowadzonych przez Teresę Sobalę, pod instruktażem Grażyny i Ryszarda Wołkowskich).
Po wszystkich niesamowitych

lokalnych artystach na scenę
wkroczyła gwiazda wieczoru Filip Lato z zespołem, rozgrzewając licznie zebraną w Rynku
publiczność. Po gromkich
oklaskach, bisach i wspólnych
zdjęcia i autografach mieszkańcy Chełmska bawili się do
późnych godzin nocnych przy
rodzimych Zajączkach. Czas
między występami uświetniały wystawy rękodzieła, prezentacje sołectw i liczne konkursy,
m.in. malowanie woreczków,
rozpoznawanie przypraw i
ziół, puzzle, quiz o Chełmsku,
szkice węglem. Swój konkurs
„Pamiątka z regionu” przeprowadziło Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Kwiat
Lnu– dodają organizatorzy XI
Jarmarku Tkaczy Śląskich w
Chełmsku Śląskim.
(RED)

Podopieczni Dziennego Domu Pobytu Senior Plus w Bukówce,
aktywnie uczestniczyli w XI Jarmarku Tkaczy Śląskich w Chełmsku
Śląskim. Na specjalnie przygotowanym stoisku można było nie tylko
obejrzeć, ale także kupić wyroby rękodzieła, które specjalnie na tę
okazję przygotowali podopieczni placówki w Bukówce.

(RED)
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Potrzeba kontynuacji
Rozmowa z Iwoną Krawczyk,
wicemarszałkiem województwa
dolnośląskiego
Jest Pani częstym gościem
w Lubawce. Nie tylko prywatnie, ale przede wszystkim służbowo, ponieważ
Gmina Lubawka realizuje
wiele projektów współfinansowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze
środków Unii Europejskiej.
Jak ocenia Pani tę współpracę?
Iwona Krawczyk: - Ta
współpraca układa się
wzorcowo, ponieważ Gmina Lubawka jest ogromnym – jak na nasze warunki
– beneficjentem środków
z Unii Europejskiej. Liczba
wniosków składanych w
różnych osiach i z różnych
funduszy jest imponująca.
Są w tym i wielkie, i mniejsze inicjatywy. Przykładem
wielkiej inwestycji jest realizowany właśnie projekt
budowy
infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
przy zbiorniku Bukówka,
a mniejszej to dofinansowanie budowy świetlic
wiejskich, między innymi
w Opawie. Widać, że Urząd
Miasta Lubawka wyspecjalizował się w pisaniu wniosków, które są skutecznym
narzędziem pozyskiwania
środków finansowych na
realizację różnych zadań.
To dzięki temu szerokim
strumieniem do Gminy
Lubawka płyną pieniądze,
które w tej perspektywie
finansowej przeznaczane

odpowiadały mieszkańcom poszczególnych sołectw i całej Gminy Lubawka. Najlepiej obrazują to
konkretne przykłady: w
jednym roku realizowane
są zadania w Lubawce,
jak szkoła czy stadion, a w
roku kolejnym podejmowane są działania inwestycyjne w Bukówce, Opawie,
czy Chełmsku Śląskim.

są na poprawę warunków
życia mieszkańców w ramach wyrównywania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami, ale także
na Dolnym Śląsku.
Często odwiedza Pani różne
gminy Dolnego Śląska, które także ubiegają się o pieniądze pochodzące z Unii
Europejskiej. Jak na ich tle
wypada Gmina Lubawka?
- Moja ocena może być
odebrana jako nieobiektywna z dwóch powodów.
Po pierwsze jestem mieszkańcem tych okolic, a po
drugie przyjaźnię się z panią burmistrz Ewą Kocembą. Dlatego podkreślę to,
co jest niepodważalnym
faktem: każdy samorząd,
na miarę swoich możliwości - co w tym przypadku oznacza przede
wszystkim własny wkład
finansowy w planowane
przedsięwzięcia – bardzo
mocno zabiega o środki
zewnętrzne. I to jest wartość nadrzędna. Natomiast - co muszę wyraźnie
zaznaczyć - w Lubawce
i całej gminie widać kobiecą rękę w zarządzaniu.
Tu, oprócz efektywności
w pozyskiwaniu pieniędzy i realizacji inwestycji, mamy także kwestię
wizualizacji, która cieszy,
napawa optymizmem i
pozwala żyć w warunkach
przyjaznych dla oka. Mó-

Zmiana godzin

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Iwona Krawczyk.
wiąc krótko: jest nowocześnie i estetycznie.
Tym, co zwraca uwagę obserwatorów, jest dbałość
o zrównoważony rozwój
Gminy Lubawka. Pozyskiwane środki nie są inwestowane tylko w największe miejscowości, ale w
każde sołectwo wchodzące
w skład tej gminy.
- Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest to, co
pod względem inwestycyjnym działo się w ubiegłym roku i jest kontynuowane w roku bieżącym. A
to jest jeden z elementów
strategii rozwoju Gminy
Lubawka. W działaniach

podejmowanych przez samorząd tej gminy nie ma
przypadku. Projekty są realizowane zgodnie z opracowanymi wcześniej planami, a nie są działaniami
doraźnymi na zasadzie „łatania dziur”. Są to działania
realizowane systematycznie z myślą o potrzebach
mieszkańców poszczególnych sołectw, oczywiście z
zachowaniem odpowiedniej kolejności, ponieważ
nikt nie ma tyle pieniędzy,
by jednocześnie zrealizować wszystkie niezbędne
zadania. Tu projekty są
przygotowywane i realizowane z wielką dbałością o
szczegóły, by jak najlepiej

Powoli dobiega końca obecna kadencja samorządów,
która upływa pod znakiem
inwestycji. Czy w kolejnych
latach też będą środki na
realizację zadań, między
innymi w Gminie Lubawka?
- Jesteśmy mniej więcej w
połowie trwania programu
operacyjnego dla naszego
województwa, ale liczba
ogłoszonych konkursów i
podpisanych umów sięga
już 75 procent środków,
które były zaplanowane.
Nie oznacza to jednak, że
nie będzie pieniędzy na
kolejne realizacje. Będą! W
przyszłym roku będą ogłaszane kolejne konkursy, a
rozliczanie całego programu będzie trwało aż do
roku 2023. Wiemy o tym,
że obecna pani burmistrz
Lubawki Ewa Kocemba zna
się na tym: wie jak aplikować o środki zewnętrzne na
inwestycje, wie jak skutecznie realizować inwestycje i
wie jak je rozliczać. Wierzę,
że swoimi dotychczasowymi działaniami przekona mieszkańców Gminy
Lubawka, że tej gminie potrzeba kontynuacji podjętych przez nią działań.
Rozmawiał Robert Radczak

AKCJA LATO 2018
DOM KULTURY W LUBAWCE

(RED)

Samorząd
na plus
Gmina Lubawka otrzymała certyfikat „Samorząd
na plus”. Jest o wyróżnienie
przyznawane jednostkom
samorządu terytorialnego
przez niezależne gremium,
które na podstawie zebranych danych ocenia dbałość
w zarządzaniu należnościami i finansami oraz tworzenie dogodnych warunków
rozwoju dla mieszkańców,
przedsiębiorców i inwestorów.
(RED)

www.kultura.lubawka.eu

WDK CHEŁMSKO ŚLĄSKIE

SZCZEGÓŁY I ZAPISY UL. KAMIENNOGÓRSKA 19, TEL. 75 74 11 362

SZCZEGÓŁY I ZAPISY UL. RYNEK 14, TEL. 75 74 22 197

22 SIERPNIA
(środa)
23 SIERPNIA
(czwartek)
24 SIERPNIA
(piątek)
27 SIERPNIA
(poniedziałek)
28 SIERPNIA
(wtorek)

Turniej Unihokeja • godz.11:00, Dom Kultury w Lubawce, zapisy do 21 sierpnia
• kat. szkoła podstawowa + OPEN

wstęp wolny

Dyskoteka dla dzieci • godz. 17:00 -19:00, Dom Kultury w Lubawce

wstęp wolny

Warsztaty rękodzieła / plastyczne • godz. 11:00, Dom Kultury w Lubawce

29 SIERPNIA
(środa)

Zakończenie wakacji – wyjazd do kina + ognisko
• godz. 10:00 - zbiórka przed DK w Lubawce, zapisy do 20 sierpnia

„Dzień otwarty” - tenis stołowy, gry planszowe
• godz. 10:00 - 15:30, Dom Kultury w Lubawce
„Czarnoksiężnik z krainy OZ” - teatrzyk dla dzieci
• godz. 12:00 - 15:00, WDK Chełmsko Śląskie

Ze względu na występujące upały, Urząd Miasta
w Lubawce do 31 sierpnia
2018 roku zmienił godziny
pracy.
- Ze względu na panujące upały, Urząd Miasta w
Lubawce do 31 sierpnia
2018 roku będzie czynny
w poniedziałki od godziny
6.00 do godziny 15.30, od
wtorku do czwartku od godziny 6.00 do godziny 14.00,
natomiast w piątki od godziny 6.00 do godziny 12.30. Za
utrudnienia przepraszamy
– mówi Ewa Kocemba, burmistrz Lubawki.
Nastąpiła również zmiana
godzin otwarcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
- Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubawce od
16.08.2018 r. jest czynny
w poniedziałki od godziny
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni od godziny 7.00 do
15.00 – wyjaśniają pracownicy MGOPS w Lubawce.

22 SIERPNIA
(środa)
23 SIERPNIA
(czwartek)

„Dzień otwarty” - tenis stołowy, gry planszowe
• godz.10:00 - 15:30, WDK Chełmsko Śląskie
Pierwsze kroki w grillowaniu
• godz.11:00 - 13:00, „Zielony Ogród” Chełmsko Śląskie

wstęp wolny

24 SIERPNIA
(piątek)

Turniej Dzikich Drużyn Piłki Nożnej • godz.10:00, boisko ZSP w Chełmski Śląskim
• kat. szkoła podstawowa, drużyny 5 – cio osobowe

wstęp wolny

27 SIERPNIA
(poniedziałek)
28 SIERPNIA
(wtorek)

„Dzień otwarty” - tenis stołowy, gry planszowe
• godz. 10:00 - 15:30, WDK Chełmsko Śląskie
Warsztaty rękodzieła dla dzieci – decoupage na szkle
• godz. 12:00 - 15:00, WDK Chełmsko Śląskie

29 SIERPNIA
(środa)

Dyskoteka dla dzieci – zakończenie wakacji
• godz. 18:00 - 20:00 WDK Chełmsko Śląskie

wstęp wolny
koszt: 15 zł
(płatne przy zapisach,
wymagana zgoda rodziców)

wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny
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Sołecka inicjatywa
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
odbyło się podsumowanie
konkursu Piękna Wieś Dolnośląska dla gmin uczestniczących w Odnowie Wsi
Dolnośląskiej. Aż dwie
nagrody powędrowały do
Gminy Lubawka!
Tegoroczny konkurs został zorganizowany już po
raz dziesiąty w czterech kategoriach: najpiękniejsza wieś,
najpiękniejsza zagroda, najlepsze przedsięwzięcie odno-

Droga w Okrzeszynie

Kolejna promesa

da. Dzięki przedsięwzięciu
Opawa zyskała: 160 m2
ścieżki z kostki betonowej;
81 szt. zabudowanych paneli ogrodzeniowych; drewnianą altanę; siedem ławek
drewnianych z koszami na
śmieci;
zmodernizowane
zostały dwa przystanki autobusowe oraz około 300
zasadzonych roślin, drzewek i krzewów.
- Wspólną pracą stworzono piękne miejsce spotkań
i odpoczynku dla mieszkańców oraz gości odwiedzają-

Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi w Okrzeszynie.
Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie oporników
betonowych i nowej nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwają prace
ziemne związane z korytowaniem i przygotowaniem podbudowy.

(RED)

Planowe
zagospodarowanie

Mieszkańcy sołectwa Opawa wspólnie stworzyli miejsce odpoczynku
Opawska Ostoja.
wy wsi oraz najlepszy start w
odnowie wsi.
Do konkursu z Gminy
Lubawka zostało zgłoszone
sołectwo Opawa w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. Za projekt
„Nasze wspólne miejsce
odpoczynku Opawska Ostoja” sołectwu Opawa została
przyznana pierwsza nagro-

cych sołectwo. I ten wspólny
wysiłek został doceniony. Na
tym jednak nie koniec sukcesów w tegorocznym konkursie Piękna Wieś Dolnośląska.
W konkursie Zagroda Wiejska
2018 Anna i Marek Zdanowicze zajęli II miejsce – podkreśla Ewa Kocemba, burmistrz
Lubawki.

Laureaci konkursu Piękna Wieś Dolnośląska.

(RED)

Powoli dobiegają końca zaplanowane na ten
rok prace nad zbiornikiem
Bukówka. Zgodnie z harmonogramem robót zakończyła się budowa parkingu
w Miszkowicach. Przewidywany termin zakończenia
wszystkich zadań zaplanowany jest na 14 września
2018 roku.
8 sierpnia 2018 r. odbył się
oficjalny odbiór robót budowlanych związanych z budową
miejsc postojowych dla zaplecza turystycznego zbiornika
wodnego Bukówka zlokalizowanych w miejscowości Miszkowice. W chwili obecnej trwa
budowa obiektu sanitarnego
wraz z zagospodarowaniem
wokół obiektu w miejscowości
Paprtoki oraz Miszkowice.
Na poprawę infrastruktury wokół zalewu, Gmina
Lubawka pozyskała środki,
a umowa dotycząca zadania
„Łączy nas Bóbr” została pod-

pisana 9 grudnia 2017 roku.
11 kwietnia 2018 r. odbyło
się oficjalne przekazanie terenu i placu budowy dla robót
budowlanych objętych tym
projektem, który jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska
Polska. Projekt realizowany
jest w partnerstwie z czeskim
miastem Zaclerz. Całkowita
wartość inwestycji ze środków Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska to:
1 467 565,08 mln euro , z czego łączna wartość inwestycji Gminy Lubawka to 1 176
685,08 euro, Na tę ostatnią
kwotę składa się 80 procent
środków pochodzących z dofinansowania (941 348,06 tys.
euro), natomiast 20 procent
to wkład własny z budżetu
Gminy Lubawka, wynoszący
235 337,02 tys. euro.

Miejsca postojowe w Miszkowicach są już gotowe.

(RED)

Gmina Lubawka otrzymała promesę na zagospodarowanie terenu wokół
Dziennego Domu Pobytu
Senior+ w Bukówce.
Gmina Lubawka starała się
o dofinansowanie na realizację projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Dziennym
Domu Pobytu Senior+ w
Bukówce „w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej
Wsi”. Wnioskowano o 51 000
zł i dofinansowanie w takiej
wysokości zostało przyznane
. W ramach zadania zostanie
wykonana nawierzchnia z
kostki betonowej. Wymieniony zostanie przepust na
wjeździe do placówki oraz
wyczyszczony rów odwadniający na długości 30 m.
Przypomnijmy: w miejscowości Bukówka od stycznia 2018 r. działa Dzienny
Dom Pobytu Senior+. Jest
to pierwszy obiekt w Gminie
Lubawka, który wykorzystywany jest w dwóch funkcjach:
jako dzienny dom wsparcia
dla seniorów oraz jako świe-

tlica wiejska. Celem Dziennego Dom Pobytu Senior+
jest zapewnienie wsparcia
seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+)
przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej, obejmującej
także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i
opiekuńczej, w zależności od
potrzeb.
Dzienny Dom Senior+ w
Bukówce wchodzi w skład
struktury
organizacyjnej
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubawce. Placówka dysponuje 20 miejscami i jest czynna
od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30
(z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), a w weekendy oraz w dni powszednie
po godzinie 15.30 budynek
nadal pełni funkcję świetlicy
wiejskiej.
(RED)

Burmistrz Lubawki Ewa Kocemba odebrała promesę na 51 tys. zł z rąk
marszałka Cezarego Przybylskiego.
REKLAMA

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

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej
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Ładnie i bezpiecznie

Strażacy
czekają na wóz

W ramach projektu „Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkół
Publicznych w Lubawce” prowadzone są roboty budowlane związane
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku szkolnego. Wykonawcą
robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ARAS z siedzibą w Bukówce.

(RED)

Z pozytywną energią
Mimo przerwy wakacyjnej Szkoła Podstawowa w
Miszkowicach pracuje pełną parą.
Już od lipca trwają prace budowlane i remontowe,
będące jednym z ważnych
elementów
przygotowań
do nowego roku szkolnego
2018/2019. W wyniku wprowadzonych w ubiegłym roku
zmian w systemie oświaty
i powrocie do ośmioklasowych szkół podstawowych,

konieczne jest dostosowanie
budynku szkoły do nowych
wymogów i potrzeb. Już od
września szkoła w Miszkowicach zyska kolejne pomieszczenie klasowe i nowe pomieszczenia biurowe, które
usprawnią organizację pracy
szkoły. Dodatkowo klasy i
korytarze nabiorą nowych kolorów, aby nowy rok szkolny
rozpoczął się dla wszystkich z
pozytywną energią.
(RED)

Lubawska jak nowa

Trwają prace przy przebudowie ulicy Lubawskiej w Chełmsku Śląskim.
Po blisko 30 latach od powstania osiedla, na jednym z odcinków
ulicy nawierzchnia została już ułożona, a do wykonania pozostało
zagęszczenie oraz prace porządkowe i utwardzenie pobocza,
Natomiast na pozostałym odcinku, czyli od ulicy Kolonia, trwa
układanie nawietrzni.

(RED)

Po wielu miesiącach szukania źródeł finansowania, pisania wniosków o
dofinansowanie,
spinania budżetu i ustalania
specyfikacji technicznej,
krystalizuje się marzenie
ochotników z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lubawce o nowym samochodzie
ratowniczo - gaśniczym.
Druhowie wyczekują tego
jakże potrzebnego samochodu, który zastąpi mocno już wyeksploatowany,
kilkudziesięcioletni samochód marki Star 244.W zamian otrzymają nowiutki
samochód terenowowy z
napędem 4x4 i zbiornikiem
wody min. 2500 l, wyposażony w sprzęt do podawania środków gaśniczych
oraz likwidacji skażeń. Z
uwagi na warunki terenowe
Gminy Lubawka, samochód
będzie miał podwyższone
możliwości reakcji terenowej. Termin realizacji zamówienia wymagany jest
do 19 listopada 2018 r. Kryteriami w oparciu o które
będzie wybrana oferta są:
cena 60 %, okres gwarancji
- 30 %, termin realizacji zamówienia - 10 %. Otwarcie
ofert na zakup samochodu
ratowniczo - gaśniczego
dla OSP Lubawka w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego odbyło się 9
sierpnia 2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła
jedna oferta złożona przez
Autobagi Polska sp. z o.o. z
Libertowa. Zaproponowana
cena z tej oferty to: 745 380
zł, termin realizacji 5 listopada 2018 r., a okres gwarancji
60 miesięcy. Obecnie oferta
jest oceniana i badana przez
komisję przetargową pod
kątem spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
W tym roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Chełmsku
Śląskim dostała specjalny
samochód pożarniczy Mitsubishi L200 4x4, a wszystkie jednostki OSP w Gminie
Lubawka otrzymały wyposażenie i sprzęt ratowniczy
zakupiony z dotacji w wysokości 75 834 zł, pochodzącej
ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
- Funduszu Sprawiedliwości.
(RED)

Wymiana okien
W ramach prowadzanej
termomodernizacji zabytkowego budynku ratusza
w Lubawce, rozpoczęła się
wymiana stolarki okiennej.
Drewniane okna zostały
wykonane ręcznie zgodnie
z wytycznymi konserwatora
zabytków przez firmę z Ostroszowic. Wszystkich okien do
wymiany jest 55 sztuki trafią
one do wszystkich pomieszczeń w ratuszu. Na parterze
budynku, dzięki nowej stolarce, zostaną zdemontowane
kraty w oknach.
Termomodernizacja ratusza jest kolejną inwestycją
Gminy Lubawka, na którą
zostały pozyskane środki zewnętrzne w ramach projektu
„Zwiększenie efektywności
energetycznej zabytkowego
budynku ratusza w Lubawce”. Wartość robót opiewa na
kwotę 1 032 454,65 zł z czego 85 proc., czyli 877 586,45
zł pochodzi z dofinansowania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014- 2020,
natomiast pozostałe 15 proc.,
czyli 154 868,20 zł to wkład
własny Gminy Lubawka. W

Wymiana okien poprawi wygląd ratusza w Lubawce i wpłynie
na mniejsze zużycie energii cieplnej.
ramach projektu zostaną
ocieplone stropy nad poddaszem oraz niepodpiwniczona
część parteru ratusza. Wymieniona będzie w całości
stolarka okienna i drzwiowa.
Parter budynku zostanie
dostosowany do osób niepełnosprawnych. Harmono-

gram prac zakładał zakończenie robót do 25 września
2018 roku, ale ze względu na
gniazdujące w ratuszowej
wieży pustułki, które są pod
ścisłą ochroną, termin ten
został przesunięty o kilka tygodni.
(RED)
REKLAMA

OSTATNIA OKAZJA SEZONU
TANIEJ NAWET O 710 ZŁ

WCZASY BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
www.duotravel.pl, e-mail biuro@duotravel.pl
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.

TERMIN

12.09.2018 - 23.09.2018

CENA WCZASY
1410 PLN

900 PLN

MIEJSCA
25 MIEJSC

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 €.
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Zajęcia wakacyjne w Placówkach
Wsparcia Dziennego
W okresie wakacyjnym,
oprócz stałego harmonogramu zajęć odbywających
się w Placówkach Wsparcia
Dziennego w Lubawce i Miszkowicach, wychowawcy
codziennie organizują dodatkowe atrakcje urozmaicające pobyt w PWD.
Wychowawcy
realizują
zajęcia uwzględniając także pomysły dzieci. Odbył
się m.in. dwudniowy turniej
w układaniu puzzli na czas,
a konkurencja przeprowadzona została w trzech grupach wiekowych. Upalne dni
sierpnia zainspirowały dzieci
i wychowawców do stworzenia na dużych brystolach
oceanu pełnego flory i fauny wodnej. Zespołowa praca plastyczna dodała uroku
pomieszczeniom placówki
w Lubawce. Odbył się także
turniej łuczniczy w trzech
grupach wiekowych. Konkurencje sportowe i inne zajęcia przeprowadzane w obu
placówkach charakteryzują
się bardzo dużą różnorodnością, dlatego też tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie.
- Nieocenionym wsparciem dla wychowawców pracujących w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce są
wolontariusze zaangażowani
w działalność PWD. Służą oni
pomocą także swoim młodszym kolegom i koleżankom.
Takim wolontariuszem jest
m.in. Klaudiusz Bugański. Postawa godna pochwały. Dziękujemy – podkreślają pracownicy placówki.

Wizyta we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.
Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i
Miszkowicach, pod opieką
wychowawców wyjechały na
pełną atrakcji wycieczkę do
Kowar. W pierwszej części wyjazdu dzieci zwiedziły ,,Park
Miniatur”, w którym znajdują
się modele najważniejszych
budowli i zabytków Dolnego
Śląska. Następnie udały się
do Pałacowej Bawialni, gdzie
do woli mogły korzystać z
różnorodnych dmuchanych
zamków i zjeżdżalni. Kolejną
atrakcją była wycieczka do
Wrocławia, gdzie dzieci udały
się do ogrodu zoologicznego. Warunki atmosferyczne
sprzyjały spacerowaniu po
ogrodzie. Wyjazd cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem, a największą ciekawość dzieci wzbudziły małpy,
jaszczurki, węże oraz krokodyle.

Wyjazd do Wrocławia oraz
inne wycieczki dla dzieci z
PWD w Lubawce i Miszkowicach, zorganizowane zostały
w ramach projektu „Placówki Wsparcia Dziennego dla
Dzieci w Lubawce i Miszkowicach”, który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014 - 2020, w ramach
Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2
„Dostęp do wysokiej jakości
usług społecznych”, Poddziałanie 9.2.4 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
- ZIT AW”. Projekt realizowany
jest przez Miejsko - Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubawce w partnerstwie z
Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.

Wakacje w placówkach w Lubawce i Miszkowicach upływają pod znakiem ciekawych zajęć.

Bezpieczne wakacje

Zebranie
i adaptacja

(RED)

Zebranie organizacyjne dla
rodziców dzieci z Przedszkola w Chełmsku Śląskim
odbędzie się 3 września
2018 r. (poniedziałek) o
godzinie 16.00 w stołówce
szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku
Śląskim. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w
grupach. W przedszkolu wywieszono listy dzieci z podziałem na grupy. - 31.08.2017 r.
w godz. 9.00 – 10.30 odbędą
się zajęcia adaptacyjne dla
wszystkich dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Prosimy o zabranie zmiennego
obuwia dla opiekuna i dziecka. Od 3.09.2018 r. dzieci przychodzą w godzinach według
potrzeb rodziców – mówią
pracownicy przedszkola.
(RED)

W Parku Watra w Lubawce odbył się Piknik Policyjny „Bezpieczne
wakacje”, mający na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa i
prawidłowego zachowywania się dzieci i dorosłych w zdarzeniach
drogowych. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa
Policji Kamienna Góra, Komisariat Policji Lubawka oraz Centrum
Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Wrocław i władze
samorządowe Gminy Lubawka.

(RED)

Warsztaty kulinarne

Upływa termin
Do 30 sierpnia 2018 roku
mieszkańcy Gminy Lubawka mogą składać wnioski o
dofinansowanie wykonania
prac polegających na odbiorze azbestu z nieruchomości, transporcie oraz jego
unieszkodliwieniu. Program
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski
przewiduje, że ze względu na
zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte
ze wszystkich obiektów w
kraju do 31.12.2032 roku.
Gmina Lubawka stwarza możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań
ze środków własnych gminy.
Właściciele zabudowanych
nieruchomości z terenu Gminy Lubawka mogą ubiegać
się o dofinansowanie wyżej
wymienionych działań. W ramach tego dofinansowania
Gmina Lubawka zapewnia
bezpłatny odbiór, transport
i utylizację przez firmę wyłonioną w przetargu. Aby
ubiegać się o dofinansowanie
trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Wniosek jest do
pobrania w Urzędzie Miasta
Lubawka (pokój nr 1 na parterze). Wnioski można składać
do 30 sierpnia 2018 roku. Od
2012 do 2017 roku złożonych
zostało 50 wniosków. Gmina
Lubawka odebrała od właścicieli nieruchomości 175 ton
azbestu.
(RED)

W Domu Kultury w Lubawce odbyły się międzypokoleniowe warsztaty
kulinarne, podczas których dzieci wraz z dorosłymi miały okazję
wspólnie przygotować pierogi z owocami. Zajęcia powstały dzięki
unijnemu i krajowemu Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020.

(RED)

Zgoda integruje

W piątek 3 sierpnia w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Bukówce
wystąpił zespół Zgoda z Chełmska Śląskiego. Wizyta miała charakter
integracyjny. Po występie i zaśpiewaniu kilku patriotycznych pieśni,
zespół przeprowadził warsztaty śpiewania piosenek ludowych.
Seniorzy zaśpiewali wspólnie z artystami kilkanaście piosenek z
repertuaru zespołu.

(RED)
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Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce
zaprasza na niesamowity
koncert organizowany w
ramach
Międzynarodowego Dnia Bluesa w dniu
urodzin legendarnego B.B.
Kinga. 16 września o godz.
19.00 na scenie Domu Kultury w Lubawce wystąpi
najpopularniejszy
polski
wykonawca bluesa - Sławek
Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa.
Sławek Wierzcholski i
stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa w ciągu
34 lat nieprzerwanej działalności osiągnęli sukcesy,
którymi można by obdzielić
znacznie większe grono artystów. Dwadzieścia osiem
wydanych płyt (3 LP, 4 DVD
i 21 CD), nagrania z amerykańskimi gwiazdami bluesa
jak m.in. Charlie Musselwhite
czy Louisiana Red, koncerty
poprzedzające występy bluesowych legend: B.B. Kinga
(Warszawa 1996) czy Blues
Brothers (Norymberga 1989).
Nagrania z czołówka polskich muzyków jazzowych i

rockowych. Tysiące koncertów w Polsce i praktycznie
w całej Europie, w Stanach
Zjednoczonych, a nawet w
Zimbabwe! Choć zaczynali
jako ortodoksyjni bluesmani,
w trakcie 34 lat działalności,
Sławek i jego zespół wykre-

owali własny, niepowtarzalny
styl bazujący na akustycznym
instrumentarium a będący
fuzją bluesa, folku, jazzu i piosenki autorskiej. Sławek jest
autorem całego repertuaru
grupy i kilku prawdziwych
przebojów, jak „Szósta zero

REKLAMA

dwie”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker”, czy
„Chory na bluesa”.
Bilety w cenie 15 zł do
nabycia w Domu Kultury w
Lubawce (ul. Kamiennogórska 19).
(RED)

Jedna z gwiazd
30 września 2018 r.
(niedziela) na Sali widowiskowej Domu Kultury w
Lubawce wystąpi Mariusz
Kalaga.
Mariusz Kalaga to muzyk,
piosenkarz i wykonawca estradowy, urodzony i zamieszkały
w Dąbrowie Górniczej. Jest
znany z „Listy Śląskich Szlagierów”, z wielu festiwali i spektakli muzycznych w kraju i za
granicą oraz z telewizyjnych
programów „Piknik Country”,
„Gala Piosenki Biesiadnej”,
„Imiennik TV Dwójki” Zbigniewa Górnego. W swoim repertuarze ma między innymi znane przeboje Roya Orbisona
(„California Blue”, „You got it”,
„Pretty women”, „Claudette”),
które w wersji polskojęzycznej nagrał w 1993 r., śpiewa
także utwory Elvisa Presleya,
czy Shakin Stevensa. Poza tym
gra znane przeboje, standardy
muzyki tanecznej i rozrywkowej, żywiołowe piosenki
z gatunku tex-mex, kolędy i
pastorałki, a także kompozycje „Co tu jest grane?”, „Już
zamknąłem serca drzwi”, „Złote obrączki”, „Sen o Dalmacji”,
„Jedna z gwiazd”. Śpiewa głosem o dużej skali i charakterystycznej, ciepłej barwie oraz
szybko nawiązuje kontakt z
publicznością.

W latach 1994
– 1997 współpracował, nagrywał i występował z zespołem
„Gang Marcela” z
którym nagrał „Kolędy – nastrój świąt”
i „Bieszczady - country na swojską nutę”.
Piosenki te wzbogaciły jego repertuar
o utwory „biesiadne” - dla wszystkich
lubiących śpiewać
(„Zuzanna”,
„Róże
czerwone są”, „Rio
de Janeiro”, „Wesele
u sąsiada”). W 1997
r. - już jako solista rozpoczął pracę nad
nową płytą „Mój
los”, którą ukończył
zimą 1999 r., a w
maju 2000 r. samodzielnie ją wydał. W
marcu 2001 r. otrzymał nagrodę Płyty
Roku – country po polsku, a
w kolejnym plebiscycie uhonorowano go nagrodą Wokalista Roku - country po polsku
-2001. W 2004r. ukazała się
jego kolejna płyta „Kolędy i
Pastorałki”, która pozwoliła
wyreżyserować „Misterium
Bożonarodzeniowe”, a kolejna płyta z 2006 r. „Zapamiętaj mój numer telefonu” to

efekt współpracy z wieloma
znakomitymi muzykami i wykonawcami działającymi na
polskim rynku artystycznym
(m.in. Marek Raduli, Aleksander Woźniak, Sebastian Kowol, Krzysztof Gabłoński). W
nieco innym, lekkim klimacie
w 2008 r. na rynku fonograficznym ukazała się kolejna
płyta „Co tu jest grane?”. To

piosenki uniwersalne,
skierowane do wszystkich
odbiorców lubiących pośpiewać i
potańczyć. Z kolei w 2009 r., na
okrągły jubileusz
pracy artystycznej
i okrągłą rocznicę
urodzin zaproponował płytę „Pół na
Pół” z piosenkami
romantyczno-nastrojowymi, a także
wesołymi i dowcipnymi. W maju
2011r. na ukazała
się kolejna płyta
„Wracam”, która
znalazła uznanie
wśród ogromnej
rzeszy słuchaczy,
co zaowocowało
udziałem kilku piosenek na antenie
telewizji TVS w „Liście Śląskich Szlagierów”.
Organizatorem koncertu
w Lubawce jest grupa Impresariat Wena. Bilety w cenie 50
zł są do nabycia bezpośrednio
w Domu Kultury w Lubawce
(ul. Kamiennogórska 18, tel.
75 74 11 362 wew. 20), oraz
internetowo pod adresem:
www.kupbilety24.eu.
(RED)

Ratują mogiły
Młodzież
z
Gminy
Lubawka wzięła udział w
IX edycji akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Jej celem jest renowacja polskich cmentarzy na
wschodnich kresach dawn
ej Rzeczpospolitej.
Burmistrz Lubawki Ewa
Kocemba wraz z zaproszonymi gośćmi: wicemarszałkiem
województwa dolnośląskiego Iwoną Krawczyk, byłą
Dolnośląską Kurator Oświaty
Beatą Pawłowicz, dyrektorem
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Arkadiuszem Rzepką
oraz wicedyrektorem Ewą
Telegą spotkali się w lubawskim ratuszu z uczestnikami
IX edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Jest
to wielka społeczna akcja pod
patronatem Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we

Wrocławiu i Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty. Patronat
medialny nad akcją objęła
TVP Wrocław.
- Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów wyjazdu lubawskich
wolontariuszy: Ewy Bienias
i Pawła Kasprzyka. I wielkie
brawa dla młodych wolontariuszy, którzy są dla
wszystkich
przykładem:
Aleksandra Lizoń, Marcelina Kondoł, Agata Kmieć,
Aleksandra Kondoł, Daria
Płachta, Oskar Marmuszewski, Amelia Kuk, Dawid Klag,
Krystian Kucharski, Kajetan
Mazgaj, Jakub Pilarski oraz
Maciej Nowak – dziękujemy
za zaangażowanie w tę niezwykłą akcję – powiedziała
podczas spotkania burmistrz Ewa Kocemba.
(RED)

Wolontariusze z Gminy Lubawka z wicemarszałek Iwoną Krawczyk.
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Dobry start czeka na uczniów
Od 1 sierpnia do 30 listopada można składać
wnioski o świadczenie w
ramach rządowego programu „Dobry Start”, które
przysługuje raz w roku w
wysokości 300 zł (w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego w szkole podstawowej i ponadpodsta-

wowej) dzieciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają je
do ukończenia przez nie 24
roku życia. Programem nie
zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie szkół
policealnych i szkół dla dorosłych.

Przypomnijmy: aby otrzymać świadczenie „Dobry
Start”, należy złożyć wniosek.
Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny
dziecka. W przypadku dzieci
przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w powiatowym centrum

pomocy rodzinie (może to
zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej).
Wnioski składać można przez
internet za pomocą: portalu „emp@tia oraz systemów
bankowych. A od 1 sierpnia
2018 r. wnioski o świadczenie

„Dobry Start dla Ucznia” można składać w formie papierowej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubawce. Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie
30 listopada 2018 r. Po tym
terminie wnioski nie będą
rozpatrywane. Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry
Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie
do 2 miesięcy (licząc od dnia
złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami). Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu

lub sierpniu 2018 r. przewidziany jest odrębny termin
rozpatrzenia i wypłaty do 30
września 2018 r.
Ważne jest, aby wypełnić
dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać
od września 2018 r. (rodzaj
szkoły, nazwa szkoły, adres
szkoły). - Prosimy o podawanie
we wniosku adresu e-mail, aby
otrzymać informację zwrotną o przyznaniu świadczenia
„Dobry Start dla Ucznia” –
apelują pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubawce.
(RED)

Turniej siatkówki

Na boisku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim
odbył się Otwarty Turniej Siatkówki. Impreza została zorganizowana
w ramach zajęć wakacyjnych Akcja Lato 2018 przez Wiejski Dom
Kultury. Turniej rozegrano w kategorii open, a I miejsce zajął Ursus
Okrzeszyn, II miejsce wywalczyła rodzinka.pl, a na trzeciej pozycji
turniej zakończyła drużyna LTP.

(RED)

Zagrali w tenisa
stołowego

W ramach Akcji Lato 2018 w Domu Kultury w Lubawce odbył się Turniej
Tenisa Stołowego. W wydarzeniu wzięło udział 20-tu zawodników. Ze
względu na wiek i poziom zaawansowania zawodników turniej został
rozegrany w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, OPEN I, OPEN II.
(RED)
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Wieża jak nowa

Serowe szaleństwa
15 sierpnia to data niezwykle ważna dla wszystkich smakoszy wyjątkowych wyrobów z mleka.
Dziećmorowice, już po raz
dwunasty, zamieniły się w
stolicę serów podczas Festiwalu Sera, który zorganizowała Gmina Walim wraz z
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz Karczmą
Góralską.
Uczestnicy
wydarzenia
mogli z bliska przyjrzeć się
efektom pracy serowarów,
spróbować różnych gatunków
sera oraz skorzystać z usług
rękodzielników. Ponadto wielkim wzięciem cieszyła się zupa
serowa, tradycyjnie serwowana przez wójta Gminy Walim
Adama Hausmana. Ogromny
gar zupy, osobiście wydawany i doprawiany przez wójta
aromatycznym
lubczykiem
był nie lada atrakcją, a miłosna
atmosfera rozchodziła się wokół stoiska zachęcając do degustacji. Zaproszenie przyjął
także burmistrz partnerskiej
Gminy Wolin Eugeniusz Jasiewicz, który wraz z delegacją
przybył do Dziećmorowic, by
zakosztować tych wyjątkowych wyrobów od lokalnych
wytwórców.

Tradycją jest, że w trakcie
festiwalu odbywają się konkursy, podczas których jury
wyłania najlepszych z najlepszych. Nie było to łatwe
zadanie, ponieważ każdy z
serów był wyjątkowy i niepowtarzalny. Rada Gminy
Walim przyznała wyróżnienia
dwóm wytwórcom: Elżbiecie
Jarachomskiej oraz Marcinowi Madziarze. W kategorii najlepsza potrawa z sera
trzecie miejsce zajęła Małgorzata Domagała-Jabłońska,
drugą lokatę jury przyznało
Barbarze Zacharskiej, a nagroda za pierwsze miejsce
powędrowała w ręce Andrzeja Sumary. Jury konkursowe
wręczyło także nagrodę dla
najlepszego producenta sera,
która przypadła Andrzejowi

Pisarczykowi za niezwykle
aromatyczne “sery austriackie”, doprawione ziołami alpejskimi. Przyznanie nagród
to oczywiście nie koniec
atrakcji, a występy muzyczne
Alex Mar, przeboje zespołów
Laser i Mavers oraz dyskoteka
przygotowana przez DJ Raf’g
i DJ Tommi porwały przybyłych do tańca. Zabawne klauny Klara i Patryk zachęcały
najmłodszych do wspólnej
zabawy, a sympatyczne walimskie sowy ochoczo pozowały do zdjęć. Późnym wieczorem nie zabrakło pokazu
sztucznych ogni. Fajerwerki
rozświetliły niebo, a Dziećmorowice jeszcze do późnych
godzin nocnych były miejscem wspaniałej zabawy.
(MM)

19 sierpnia 2018 r. w czasie mszy św. ks. bp Ignacy
Dec poświęcił wieżę kościoła pw. NMP Królowej Polski
w Głuszycy. Wieża wyremontowana została dzięki
projektowi realizowanemu
przez Gminę Głuszyca w ramach porozumienia zawartego z prafią.
Projekt
”Udostępnienie
turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w
Głuszycy” został dofinansowany ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.
-Z inicjatywy burmistrza
Głuszycy Romana Głoda oraz
dzięki przychylności radnych
Rady Miejskiej w Głuszycy
zrodził się pomysł ratowania
wieży zabytkowego kościoła
w Głuszycy i uczynienia z wieży widokowej kolejnej atrakcji
turystycznej w naszej gminie
- powiedział w czasie uroczystości zastępca burmistrza
Głuszycy Grzegorz Szymański.

Pozyskane przez Gminę
Głuszyca dofinansowanie wyniosło ponad 800 tys. zł. Inwestycja została wsparta także
wkładem własnym z budżetu
Gminy Głuszyca, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 950 tys. zł. Wybór
projektu do dofinansowania
został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej
przez jej lidera – prezydenta
Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja, a następnie przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję
Instytucji Zarządzającej RPO
Województwa Dolnośląskiego. W ramach realizacji projektu wieża kościelna została
odnowiona i zabezpieczona
oraz dostosowana do pełnienia funkcji wieży widokowej.
Odrestaurowano także elewację zewnętrzną oraz wykonano remont wnętrza wieży
wraz z częściową wymianą
schodów. Wieża zaadaptowana na potrzeby nowej funkcji
wyposażona została także w
tablice informujące o historii
okolic oraz w stare ryciny i
zdjęcia. Zainstalowano także
multimedialną sieć sensoro-

wą, która umożliwia turystom
pobranie na urządzenia przenośne informacji o obiekcie, okolicy i historii. Dzięki
projektowi
użytkownicy
urządzeń mobilnych pobrać
mogą aplikację, która promuje ciekawe turystycznie miejsca w Gminie Głuszyca. Poza
tym obraz z kamer umieszczonych na wieży przekazywany jest do Internetu, a
piękne widoki na otaczające
wieżę pasma Sudetów Środkowych obserwować można,
będąc nawet z dala od Głuszycy. Wieża widokowa dostępna będzie dla turystów
już na początku września.
Dodatkowo - dzięki zgromadzonym środkom od
parafian i sponsorów - wyremontowany został dach zabytkowego kościoła. Warto
przypomnieć także, że dach
kościoła NMP Królowej Polski
objęty był również programem usuwania azbestu, na
który Gmina Głuszyca zdobyła dofinansowanie w ramach
Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
(SJ)
REKLAMA
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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
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

USŁUGI
(1) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(1) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i

Tartak Urbaniak oferuje:

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ

Ciężko pracujesz na swoje dochody.
ZABEZPIECZ SIĘ przed ich utratą!

UBEZPIECZENIA:

• OC/AC
• ubezpieczenia życia
(indywidualne, grupowe)
• Turystyczne - Podróże
• NNW
• Rolne
• Zdrowotne
• Utrata dochodu
• Mieszkań, domów-mienie
• Zabezpieczenie kredytu
• Firma, ryzyko budowlano
-montażowe.
• Szkolne

PLANY EMERYTALNE, FINANSOWE
• Fundusze inwestycyjne
• Obligacje
• FIZ
• Ulgi podatkowe – IKZE i inne.

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywi-

DOJAZD DO KLIENTA

dualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

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

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

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

INNE
Pożyczka bez BIK! 796 700 605
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

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

KONTAKT:
ul. Hetmańska pawilon 4 (za pocztą)
Tel: 667-642-926
Mail: iwona717@hotmail.com

tanio. Tel. 606 937 229.

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z
KOMORNIKIEM,WYPŁATA GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU
PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
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
WAŁBRZYCH, GAJ 59 m2, 3 pokoje
, duży ogród 300 m2 , garaż. Teren
ogrodzony. Cena 95 000 zł.Tel 535416-014 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 792549-757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-957

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Nowe kursy:

3.09 Wałbrzych • 4.09 Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

Od września szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

Sprzedam halę
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
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 792-549-757 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 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-912

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 !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ
Z NAJEMCĄ. CENA 1 100 000 TEL.
606 97 66 30

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

Tel. 606 478 000
Dom w zabudowie szeregowej Piaskowa Góra, 70m2, działka 150m2,
cena 310 tys. Tel. 606 976 630
MS-3598 Piaskowa Góra po
remoncie, 38m2 do wprowadzenia
z umeblowaniem, cena 145 tys. Tel.
793 111 130
MS-3612 Piaskowa Góra 41,50 m2,
6 piętro w 10- piętrowcu, cena 132
tys. Tel. 793 111 130
DS-3452 Dom Zagórze Śląskie,
170m2, działka 1267m2, cena 349
tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-3600 Stary Glinik, 44,60 m2,
rozkładowe 2 pokoje, ogródek
przed domem, cena 79 tys. do
negocjacji, 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 205
tys, Tel. 883 334 481
MS-3588 Biały Kamień, kawalerka,
do odświeżenia, cena 39 tys. zł Tel.
883 334 486
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
MS-3441 Świdnica, Osiedle Zawiszów, 71m2, 4 pokoje, cena 230
tys. Tel. 883 334 481
MS-3589 Szczawno – Zdrój, do
wprowadzenia, 35m2, balkon,
ogrzewanie miejskie, cena 132 tys.
zł. Tel. 883 334 481

ZATRUDNIMY OD ZARAZ

osobę z orzeczeniem
o niepełnosprawności
do sprzątania marketu przy
ul. Wałbrzyskiej
w Świebodzicach.
Kontakt
pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego, tel.
883 334 486
DS-3520 Dom, bliźniak, Sobięcin,
75m2, działka 260m2, cena 229 tys.
Tel. 793 111 130.
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW
GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY
MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ GÓRZE,
LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC
SPŁATY ZADŁUŻENIA

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,

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

Tel. +48 796-530-732
po remoncie, cena 189 000, tel 883
334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO
ZDRÓJ okolice Placu 3 Maja, 60 m2
ogródek, 2 pokoje, cena 240 000 tel
883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO ul.
Nałęczowska, 41 m2, parter, cena
89 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
pół domu, duża działka, super miejsce cena 349 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani,
50 km2, 2 pokoje, co miejskie cena
125 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90 m2
cena 189 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter, Co gaz, cena 175 000 tel 883
332 730
RENOMAHOME - GAJ, 64 m2, ogródek, garaż, co gaz 3 pokoje, cena
189 000 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 - 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
RENOMAHOME - BOGUSZÓW, 2
pokoje, ogródek, 1 piętro cena 100
000 tel 883 332 730,
RENOMAHOME – Do Wynajęcia 3
pokoje, umeblowane, na Piaskowej
Górze tel... 883 334 836
RENOMAHOME - GŁUSZYCA, kawalerka z CO miejskim, cena 35 000 tel
883 334 836
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REKLAMA

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

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
Szczawno- Zdrój, mieszkanie dwupoziomowe, 113m2, 4 pokoje, bezczynszowe. Ogrzewanie kominkowe.
Do mieszkania przynależy ogródek
ok. 300m2 oraz duży taras. Cena
290.000zł. Kontakt 535-311-265
Dom w Strudze, duża działka, do
remontu 260tys tel. 577-263-955
Świebodzice, os. Piastowskie, 46m2
3.piętro z balkonem, Niski czynsz,
świetna lokalizacja 127 000 zł tel. 530
998 374
Podzamcze 2 pokoje, 7piętro, 51m2,
pełen rozkład 129 900zł, tel. 577263-955
Biały Kamień, 100m od Szczawna, 4
pokoje, 100m2, parter, ogrzewanie
gazowe, stan deweloperski. Osobne
wejście, dodatkowo ogródek pod
oknami. Cena 299.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawienko, 2 PIĘTRO, 44 m2 (po
podłodze 60m2), 3 pokoje, ogrzewanie centralne, dobry standard 75
000zł, tel. 535-285-514
Podzamcze: 3 pok, 71m2, 209 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
119 000 zł 530-998-374
Sobięcin, okazja cenowa!, 94m2, 3 pokoje, 1 piętro, przestronne mieszkanie
w dobrym standardzie, niskie koszty
utrzymania, W CENIE zabudowa
KUCHNI, CENA 87.000 zł. 535-285-514
Podzamcze, 36m2, 2 pokoje, 3 piętro
blok z windą, niski czynsz. Budynek
po termomodernizacji, dużo miejsc
parkingowych. Cena 99.000zł. Kontakt
535-311-265
Nowe Miasto, 42m2, PIĘKNE mieszkanie po remoncie, 1 piętro w kilkurodzinnej kamienicy, spokojna, ceniona

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego
na obiekcie wielkopowierzchniowym
w Wałbrzychu. Osoby posiadające traktory z pługami
i rozsiewaczami lub koparko ładowarki z pługiem
proszone są o kontakt pod nr telefonu 725-075-509.
Współpraca na cały sezon 2018/19
lokalizacja, ogrzewanie gazowe, dwa
pokoje z otwartą kuchnią, 129 900zł
tel. 535-285-514
Osiedle Górnicze, 55 m2, po generalnym remoncie, cicha okolica,
możliwość dzierżawy ogródka obok
bloku 160 tys. - tel. 530 998 374
Sobięcin ul Zachodnia, 1 piętro,
50m2, 50 tys zł – do remontu tel.
577-263-955
Boguszów 2 duże pokoje 56,40m2, po
remoncie, ogrzewanie centralne- węglowe, ogródek z altanką pod oknami. Dodatkowo przynależy pokój na
strychu oraz piwnica. Cena 80.000zł.
Do negocjacji. Kontakt 535-311-265
Podzamcze, 3 pokoje, 55m2, 10
piętro, 139 900zł, niski czynsz, winda
tel 577-263-955

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 –Walim- Mieszkanie
56,16m2(możliwość podziału na dwa
mieszkania)2 pokoje,2 kuchnie,łazienka z WC,przedpokój. Cena:69
000zł (nr:2425) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
OKAZJA! OBNIŻKA CENY!
Na sprzedaż lokal użytkowy w Walimiu o powierzchni 47,7 m2. Cena: 19
000zł (nr:2426)

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 –OKAZJA! KUŹNICE- 2 pokoje,łazienka z WC,niski czynsz, pow.55m2
Cena:49 000zł (nr:2065) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY!!! Konradów
Dom w zabudowie „bliźniaczej”
100m2 Cena: 400 000zł (nr:1479) (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
BON -Oferta tylko w naszym biurze!
Stary Zdrój- 2 pokoje,łazienka z wc,
co gazowe, pow.61m2, Cena: 85 000zł
(nr:2495) (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)

SKUP

Okna LUCH

Płacimy najwięcej !

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

795 002 003

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu

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: 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 – Szczawno Zdrój- Luksusowe
mieszkanie o pow. 148m2 (możliwość
podziału na 2 mieszkania) Cena: 450
000zł (nr:2487) (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

działki, po remoncie, cena 470.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA - NOWE
MIASTO ul. Chopina, 2 pokoje, 38m2,
700ZŁ dobry stan, ogrzewanie elektryczne, tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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 – PODGÓRZE, ul. SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje + garderoba, 61m2, 3
piętro w 4, cena 89.000zł, dobry stan
techniczny, łazienka, c.o. weglowe
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan techniczny, cena 215.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice
SŁOWICZEJ, 3 pokoje, 55m2, 1 piętro,
bardzo dobry stan, ogród, co. gaz,
cena 130.000zł, 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

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 zabytkowy dom o przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym
w Walimiu. 220 m2, działka 800 m2.
Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na
pierwszym pietrze o pow. 33,84 m2.
Cena 53 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 Górnej.
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 89 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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