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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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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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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.
1 października otwieramy nowy oddział w Dzierżoniowie

Posiadamy transport

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
DZIERŻONIÓW ul. Klasztorna 5, tel. 508 731 017, 721 281 162

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

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.

REKLAMA

SMAŻALNIA RYB W GORCACH JUŻ OTWARTA!

W menu tylko świeże ryby:
pstrąg i ryby morskie
Dla dzieci pyszna polędwica z dorsza

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle

Zapraszamy codziennie od godz. 12.00 do 19.00
Boguszów-Gorce, ul. Zachodnia 17
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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Oświetlone Kuźnice
- Boguszów-Gorce, podobnie jak inne gminy w
Polsce, dba o to, aby eliminować szkodliwe wpływy
na środowisko. Jednym z
celów jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza,
w ramach którego zrealizowano pierwszy punkt na
liście zadań – w Kuźnicach
stanęło już nowe oświetlenie drogowe – mówi Sylwia
Dąbrowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc.
- Władze Boguszowa-Gorc
podejmują szereg działań
zmierzających do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na

terenie miasta. Stąd też realizacja przedsięwzięcia, które
obejmuje wymianę oświetlenia w Kuźnicach i Gorcach,
przebudowę trzech przystanków autobusowych (przy ul.
Głównej, Kamiennogórskiej i
pętli przy ul. Traugutta) oraz
budowę ścieżki rowerowej
przy stadionie w Gorcach. Aby
zrealizować te plany, gmina
pozyskała dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 3 mln 405 tys. zł
– dodaje Sylwia Dąbrowska.
W wakacje zakończyły się
prace w Kuźnicach, gdzie
zmodernizowano oświetlenie

REKLAMA

WAŁBRZYCH - PIASKOWA GÓRA (w „mrówkowcu” obok Credit Agricole)
ul. Broniewskiego 65 I 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 I e-mail: walbrzych@investceo.pl

W dzielnicy Kuźnice wymieniono 197 słupów, na których zostały
zamontowane oprawy diodowe.
drogowe. Łącznie wymieniono 197 słupów, na których zostały zamontowane oprawy
diodowe. Wymieniono także
uszkodzone kable. Zamontowana instalacja jest wyposażona w system zarządzania
energią, który ma sprzyjać

oszczędnemu zużyciu energii
elektrycznej. Wartość robót
budowlanych wyniosła ponad 1 mln 525 tys. zł. Obecnie
trwa wymiana oświetlenia w
Gorcach, gdzie stanie 220 nowych słupów.

WAŁBRZYCH - BIAŁY KAMIEŃ (skrzyżowanie ze światłami „na mijance”)
ul. Andersa 162 I specjalista ds. ubezpieczeń Urszula Żurowska
otwarte: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 16.00
tel. 693 501 464 I e-mail : ubezpieczenia.walbrzych@investceo.pl
ŚWIEBODZICE (na skrzyżowaniu za sklepem Śnieżki)
ul. Jeleniogórska 2 I 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 i 668 276 768 I e-mail : swiebodzice@investceo.pl

(JCF)

Tańsza wymiana pieca dla każdego
W sierpniu w Boguszowie-Gorcach
zakończono
pierwszy nabór wniosków na
dofinansowanie związane ze
zmianą systemu ogrzewania
na przyjazną dla środowiska
instalację opartą na ekologicznych źródłach ciepła.

Chętnych do otrzymania dotacji było wielu. Kolejny nabór już ruszył!
Ubieganie się o dotację
na zmianę systemu ogrzewania to gorący temat. Obecnie
pierwsze osoby, które uzyskały najwięcej punktów w

pierwszym naborze, podpisują już umowy na podstawie
których uzyskają wsparcie
finansowe na ten cel. Przedsięwzięcia te mają na celu
ochronę powietrza, związaną
z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie

stałym. Kwota, którą Gmina
Boguszów Gorce przeznaczyła na dofinansowanie zadania w ramach pierwszego
naboru, to aż 700 tys. zł. W
okresie od 15 lipca 17 sierpnia br. mieszkańcy złożyli aż
165 wniosków, z których 100

zostało zakwalifikowanych do
dofinansowania. 43 wnioski
trafiły na listę rezerwową.
Drugi nabór wniosków
rozpoczął się 31 sierpnia i
potrwa do 20 września 2018
r. Tym razem kwota przeznaczona na dofinansowanie

zadania wynosi 300 tys. zł.
- Zapraszamy do składania
wniosków w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach przy Placu
Odrodzenia 1 – zachęcają
pracownicy magistratu.
(JCF)
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Artystyczne nagrody
Ruszył nabór wniosków
o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego - indywidualną
lub zbiorową - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla
osób prawnych i fizycznych,
a także innych podmiotów.
Nagroda Starosty Wałbrzyskiego
przyznawana
jest w formie pieniężnej, w
szczególności za działania w
sferze: rozwoju i zachowania
lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji; twórczości artystycznej,
profesjonalnej, amatorskiej;
edukacji kulturalnej; nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem;
ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami; obejmują-

cej całokształt działalności w
upowszechnianiu i promocji
kultury.
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły wyższe,
jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne
lub ich związki oraz Komisja
Oświaty, Kultury i Promocji
Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Wniosek o przyznani e
nagrody powinien zawierać:
dane osobowe kandydata
(kandydatów) do nagrody
lub nazwę podmiotu i jego
adres; informacje dotyczące
całokształtu dotychczasowej
działalności lub informacje
dotyczące osiągnięcia, za
które nagroda ma być przyznana; uzasadnienie wniosku;

Setka coraz bliżej
oświadczenie kandydata o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego
za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej
powiat.walbrzych.pl.
Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty
3000 zł, nagrody zbiorowej do
kwoty 5000 zł. Wnioski należy
składać do dnia 30 września
2018 r. w Kancelarii Ogólnej
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu. Kontakt: naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Aneta
Błaszkiewicz - tel. 74 84 60 548.

Zakończyła się modernizacja odcinków dróg powiatowych w gminie Głuszyca.
W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie
oraz pobocza na następujących drogach: droga do
sołectwa Łomnica o długości 2400 m oraz droga od ul.
Dworcowej w kierunku Łom-

nicy o długości 1330 m. - Był
to kolejny etap modernizacji
dróg powiatowych w gminie
Głuszyca, którego celem jest
poprawa przejezdności po
drogach publicznych, służąca mieszkańcom gminy ale
również turystom, którzy coraz chętniej udają się na łono
natury i odwiedzają liczne
atrakcje leżące na terenie Po-

wiatu Wałbrzyskiego- mówi
wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski.
Tym samym do zapowiadanego przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego rekordu 100
km wyremontowanych dróg
w Powiacie Wałbrzyskim zostało niespełna 3 km.
(GŁ)

(GŁ)

Rowery na inauguację
Władze Powiatu Wałbrzyskiego
przekazały
sprzęt w ramach budżetu
obywatelskiego w Gminie
Walim.
3 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów
Walimiu, podczas uroczystej
inauguracji roku szkolnego
2018/2019, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski przekazał 2

rowery szosowe oraz 1 górski, zakupione przez Powiat
Wałbrzyski dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w
ramach projektu „Powiatowa
Akademia Rowerowa”, realizowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego na rok 2018
na terenie Gminy Walim. Dodatkowo w ramach projektu
planowane są szkolenia jazdy
rowerem w trudnym terenie

i po drogach publicznych
oraz wszelkie działania, które przygotują uczestników
do zajęć właściwych, takich
jak wyprawy i zawody rowerowe. Założeniem projektu
było tworzenie nowych form
spędzania czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Wartość projektu to
14 715 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek i wicestarosta wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski podczas odbioru wyremontowanych dróg.
REKLAMA

(GŁ)

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
Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski przekazał rowery UKS Orlik.
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Z ogromnym bólem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszego Przyjaciela

Stanisława
Michalika

Z wielkim smutkiem żegnamy

śp. Stanisława Michalika

Wisława Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 4 września 2018 r. zmarł

śp. STANISŁAW

wspaniałego człowieka, naszego przyjaciela
i nauczyciela, samorządowca,
pisarza i regionalistę, miłośnika historii sercem oddanego Głuszycy,
sławiącego piękno całej Ziemi Wałbrzyskiej.

MICHALIK

Rodzinie i bliskim przekazujemy
Wyrazy głębokiego współczucia.
Burmistrz Miasta Leszek Orpel
Radni Rady Miasta Jedlina - Zdrój

Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego,
były Starosta i Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego

Rodzinie i Przyjaciołom
szczere wyrazy współczucia
w imieniu Mieszkańców Głuszycy
składają
Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Radni Rady Miejskiej w Głuszycy.

Żonie i Najbliższym
składamy najszczersze wyrazy
współczucia
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Odszedł
Stanisław Michalik
Z głębokim żalem informujemy, że 4 września 2018
r. zmarł Stanisław Michalik lubiany i ceniony przez Czytelników felietonista Tygodnika DB 2010.
Stanisław Michalik zadebiutował na łamach Tygodnika DB 2010 felietonem „Co
się odwlecze”, który ukazał
się 5 lutego 2015 r. I od razu
zdobył serca Czytelników,
stając się z miejsca stałym
gościem na naszych łamach.
W
swoich
publikacjach
przede wszystkim skupiał
się na ukazywaniu wszystkiego co najlepsze w swojej
małej i wielkiej ojczyźnie.
Zwracał nam uwagę na piękno natury, na nietuzinkowe

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

Rzewna, śpiewna Ukraina
Stanisław
Michalik

osoby w naszym otoczeniu,
na lektury, po które warto
sięgnąć. Miał ogromną wiedzę i chętnie się nią dzielił.
Był człowiekiem renesansu.
Był osobą serdeczną i ciepłą.
Był wrażliwy i otwarty. Był
patriotą w najlepszym tego
słowa znaczeniu. Był człowiekiem prawym. I dlatego
tak trudno o Nim pisać był…
Aż trudno wierzyć, że dziś na
łamach Tygodnika DB 2010
publikujemy ostatni felieton
Pana Stanisława.
Rodzinie i wszystkim bliskim śp. Stanisława Michalika
- w imieniu redakcji Tygodnika DB 2010 i swoim – składam
wyrazy współczucia.
Robert Radczak

Stanisław Michalik (1939 – 2018)

Z zawodu nauczyciel, historyk i polonista. Był burmistrzem Głuszycy w latach
1994-1998, wicestarostą i starostą wałbrzyskim, samorządowcem, pracownikiem
instytucji kulturalnych, działaczem społecznym, pisarzem, poetą, historykiem i
miłośnikiem regionu, publicystą Tygodnika DB 2010, redaktorem Wałbrzyskiego
Informatora Kulturalnego i „Kuriera Głuszyckiego”. Ma w dorobku kilkanaście
wydawnictw książkowych o historii Głuszycy i Ziemi Wałbrzyskiej. Był stałym komentatorem wałbrzyskiej rozgłośni radia „Złote Przeboje”, promującym region
wałbrzyski, jego walory turystyczno-krajoznawcze, kulturalne i historyczne. Prowadził blog internetowy „Tu jest mój dom” poświęcony promocji turystycznej,
kulturalnej i historycznej Głuszycy oraz Ziemi Wałbrzyskiej. Zdobył drugą nagrodę
w dolnośląskim konkursie na najlepszy blog („Blog Day 2011") organizowany
przez „Gazetę Wyborczą” i pierwszą nagrodę w Powiatowym Konkursie Bibliotecznym organizowanym przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Był laureatem konkursu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w roku 2012
pod hasłem: ”Moja pierwsza praca zawodowa – wspomnienia dolnośląskich seniorów” (Tytuł pracy konkursowej: „Podróż sentymentalna”).
Za działalność społeczno-kulturalną uhonorowany został tytułami „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”, „Honorowy Zasłużony dla Włókiennictwa w Głuszycy”, „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” za wybitne zasługi dla rozwoju i
promocji Głuszycy oraz Ziemi Wałbrzyskiej.
(SJ)

Ukraina to wschodni sąsiad Polski, kraj o powierzchni dwukrotnie większej od
naszego kraju. Przez liczne
wieki wchodziła w skład
Rzeczpospolitej do czasów
rozbiorowych. Po I wojnie
światowej
odzyskaliśmy
znaczną część tych ziem, w
wyniku wojny z Rosją Bolszewicką („cud nad Wisłą”).
W czasie II Rzeczypospolitej
część dawnej Ukrainy ze Lwowem znalazła się w granicach
państwa polskiego do roku
1939, kiedy to sowieci wkroczyli zbrojnie na te ziemie w
cichym porozumieniu Stalina
z Hitlerem (pakt Ribbentrop
– Mołotow). Niestety, nie
udało się odzyskać tych ziem
po II wojnie światowej, a narzucone nam „władza ludowa” całkowicie podporządkowana Stalinowskiej Rosji
zrobiła wszystko co się dało,
aby o tych ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej
całkowicie zapomnieć. Jako
jedna z republik radzieckich
Ukraina nie była atrakcyjnym
miejscem aby tam powrócić,
choć marzyli o tym Polacy,
którzy mieszkali blisko granicy i utrzymywali kontakty
handlowe, lub ci Polacy, których rodzice czy dziadkowie
mieszkali tam przed wojną
i jeszcze pamiętali o swoim kresowym pochodzeniu.

Powoli się to zmieniało po
rozpadzie Związku Radzieckiego i przekształceniu się
byłych republik radzieckich
w samodzielne państwa. W
nowym tysiącleciu oczy całego świata skierowały się
na Ukrainę. Wielu młodych
Polaków wyjechało tam
wspierać jej mieszkańców w
dążeniach niepodległościowych w roku 2004, w czasie
Pomarańczowej Rewolucji.
Polska wspiera dążenia niepodległościowe Ukrainy politycznie, udzielając poparcia
na forum europejskim.
Polska Ukraina nie umarła
w literaturze i kulturze. Lwów
związany jest zbyt mocno z
historią i kultura polską, by o
nim zapomnieć.
Związani z Ukrainą Polacy opisywali swoje przeżycia
w Internecie lub w książkach. Przypominali polskich
wynalazców, naukowców,
podróżników, którzy albo
pomarli, albo po różnych
zawirowaniach historii (rozbiory, powstania) związali
swój los z nowymi ojczyznami. Powrócił jak bumerang
tragiczny temat rzezi wołyńskiej – bezsensownej wojny
bratobójczej Ukraińców z
Polakami pod koniec II wojny
światowej, która położyła się
cieniem na stosunkach pomiędzy obydwoma narodami, potrafiącymi ze sobą żyć
w zgodzie przez liczne lata.
Co takiego miała w sobie
Ukraina lat przedrewolucyjnych, że pozostała rajskim
światem w pamięci tych Polaków, którzy tam się urodzili
i wychowali? Widziana ocza-

mi wielu pisarzy jest krainą
licznych, spokrewnionych ze
sobą rodów, domów tętniących życiem, barwnych i niezwykle wartościowych ludzi.
Oto przykład jednego
z wierszy, w którym rozbrzmiewa rzewna nuta we
wspomnieniach poety z lat
młodości:
Żywo mi się przypomina
Ten rusałek cudny kraj –
Rzewna, śpiewna Ukraina!
Lutni moja o niej graj…
Szmaragdowy step usiany
Mogiłami… Myśl mknie wstecz…
Tędy – powiesz – szły tytany!
Te mogiły siał ich miecz!
Lud nie zegnał dumy z czoła.
Choć zamienił miecz i cep…
Postać – butna, pieśń wesoła
W zadumany płynie step…
Istne plemię to sokole –
Ten stepowy, dzielny lud!
Dziewki – rosłe jak topole,
Oczy - płomień, usta – miód!
Miłodyce - gospodarne,
Chata - biała, w chacie – ład;
Nic nie pójdzie tu na marne:
Dziatwa syta i kmieć rad!
A gościnność w Ukrainie !
Gościa przyjąć chłodno - srom!
I przysłowie tam nie ginie:
„Z gościem społem i Bóg w dom!”
A panienki?... Choć pochwalę…
Liczko – iście z mlekiem krew!
A usteczka – jak korale!
A głos – to słowiczy śpiew!
Ząbki – perły! Oczy – oczy!
Nie patrz, bracie długo w nie!..
Serce z piersi ci wyskoczy

Z pieśnią: „Dziewczę kochaj mnie!”
Tak to mi się przypomina
Ten rusałek cudny kraj –
Rzewna, śpiewna Ukraina
I w oczętach dziewcząt – raj!

Autorem wiersza „Z lat
młodych” jest Klemens Podwysocki (1832 – 1903). Ten
poeta, tłumacz, pedagog
urodził się w Winnicy na
Podolu. Szkoły ukończył w
Kijowie, po czym zajmował
się guwernerką po domach
ziemiańskich na Podolu.
W roku 1866 osiadł w Warszawie, gdzie – poza pracą
pedagogiczną – rozwinął
żywą działalność literacką,
zamieszczając w prasie wiersze i poematy oraz przekłady
poetyckie. Własna twórczość
poetycka Klemensa Podwysockiego pozostawała w
cieniu polskiej literatury romantycznej, zwłaszcza krajowej, np. cieszącego się sławą
Wincentego Pola.
Warto zainteresować się
tematem Ukrainy zwłaszcza
w chwili obecnej, kiedy obserwujemy masowy zalew
ziem polskich przez Ukraińców, przybywających tu „za
chlebem” i w poszukiwaniu
godnego życia. Jest rzecz,
która nas łączy niezależnie
od położenia geograficznego - wspólna historia oraz
bliskie narodom słowiańskim język i kultura. Niestety,
dzieli nas często - i to po obu
stronach - nacjonalizm w
ocenie tragicznej przeszłości,
o której nie da się zapomnieć
i bardzo trudno wskazać winnych.

Środa, 6 września 2018 r.
www.db2010.pl

DB2010

Gmina Głuszyca

.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

Czytanie
Przedwiośnia

Promują trasy #ACTIVE

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zapraszają do
udziału w ogólnopolskiej
akcji ,,Narodowego Czytania’’. W sobotę, 8 września
o godz. 17.00, w sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy fragmenty powieści Stefana Żeromskiego pt.
„Przedwiośnie” czytać będą
mieszkańcy Gminy Głuszyca.

W dniach 1-2 września
br. w Centrum Handlowym
Aleja Bielany w Bielanach
Wrocławskich grupa przedstawicieli Gminy Głuszyca
przeprowadziła kampanię
promocyjną tras #ACTIVE
znajdujących się na terenie
Głuszycy, Jedliny-Zdrój i
Walimia.
Było to kolejne działanie w
ramach projektu pn. „Aktywny
Trójkąt – promocja tras #ACTIVE w Górach Swoich”. Na
stoisku promocyjnym można
było otrzymać ulotkę, mapę
oraz gadżety promocyjne,
zachęcające do poznania no-

(RED)

Wyremontują boisko
Gmina Głuszyca otrzymała
dofinansowanie w wysokości 25 000 zł na realizację
zadania „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w
miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca” w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi
2018”. Promesę Samorządu
Województwa Dolnośląskiego w imieniu burmistrza Głuszycy Romana Głoda odebrał
zastępca burmistrza Grzegorz
Szymański.
(SJ)

wego produktu turystycznego oraz atrakcji turystycznych
znajdujących się na obszarze
trzech sąsiadujących ze sobą
gmin. Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogły
zdobyć więcej informacji na
temat tras dedykowanych dla
rowerzystów, biegaczy oraz
uprawiających
nordic-walking. Celem akcji promocyjnej
było dotarcie do jak największej ilości osób z terenu województwa dolnośląskiego,
potencjalnych użytkowników
tras #ACTIVE.
Przypomnijmy, iż Gmina
Głuszyca pozyskała ponad

REKLAMA

...wsparcie domowego budżetu

Piknik bez granic
Już po raz czwarty spotkają się sąsiadujący ze sobą
mieszkańcy Gminy Nowa
Ruda oraz Głuszycy podczas
„Pikniku bez granic”. Tym
razem gospodarzem wydarzenia będzie Gmina Głuszyca, która zaprasza do wspólnej zabawy w niedzielę, 9
września w godz. 15.00-18.00
na boisko sportowe przy ul.
Dolnej w Głuszycy. Podczas
imprezy wystąpią między innymi: Chór Kołczanki i Goście
z Radkowa, Głuszycka Orkiestra Dęta oraz Chór Seniorów
„Renoma”. Ponadto zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci
oraz potyczki międzygminne
„na wesoło”.

PROSTA

POŻYCZKA*
NA SZKOLNE
WYDATKI
*Rzeczywista
roczna stopa oprocentowania
222,06 procent

(SJ)

Zmiana godzin

tel. 797 603 000
Stoisko #ACTIVE Gminy Głuszyca w galerii handlowej w Bielanach
Wrocławskich cieszyło się dużym zainteresowaniem.

14,5 tys. zł na promowanie
tras #ACTIVE przebiegających
przez gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim w ramach
projektu grantowego „Ini-

cjatywy służące promocji regionu” realizowanego przez
Lokalną Grupę Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.
(SJ)

Kryta pływalnia Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr
3 w Głuszycy od 4.09.2018 r.
zmienia godziny, w których
mieszkańcy mogą korzystać z
obiektu. Basen jest dostępny
od poniedziałku do piątku w
godz. od 16.00 do 21.00, a w
soboty i niedziele w godz. od
12.00 do 20.00.
(SJ)
REKLAMA

Kuchnie jak z obrazka
W Komfort Studio Kuchenne przy ul. Długiej 39
w Wałbrzychu wkrótce pojawią się meble kuchenne
z najnowszych kolekcji,
które w pełni odpowiadają najświeższym trendom
i modom. To także doskonała okazja, by w bardzo
atrakcyjnej cenie kupić ponadczasowe meble z ekspozycji.
- Najwyższa jakość komponentów i wykonania, nowoczesne i klasyczne wzornictwo, sprzęt AGD najwyższej
jakości, fachowy montaż oraz
pięć lat gwarancji. Tak, w
największym skrócie można
opisać naszą ofertę – mówi
Adam Krzywda, właściciel
Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej w Wałbrzychu.
Działaj ca na rynku o 1992
roku firma oferuje swoim
klientom szerokie spektrum
różnorodnych rozwiązań systemów kuchennych wykonywanych pod wymiar.
- Uważnie analizujemy
potrzeby naszych klientów
i wspólnie pracujemy nad
optymalnymi
rozwiązaniami, które pozwolą stworzyć
projekt, będący kwintesencją

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
marzeń o nowej kuchni. Od
lat współpracujemy z renomowanymi
producentami
z kraju i z zagranicy. Między
innymi z Wolsztyńską Fabryką Mebli oraz niemieckimi
firmami Nobilia i Sachsen
Kuchen. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza
firma sprosta najbardziej wygórowanym wymaganiom

klientów, którym zapewniamy swobodę w procesie
tworzenia ich wymarzonej
kuchni. Dodatkowym atutem firmy jest aż pięcioletnia gwarancja udzielana na
cały asortyment. Wszystkich,
którzy cenią sobie najwyższą
jakość produktu i najwyższe
standardy obsługi klienta,
zapraszam do Komfort Stu-

dio Kuchenne przy ul. Długiej w Wałbrzychu oraz do
kontaktu telefonicznego pod
numerami: 74 666 03 39 i 601
77 13 57. Warto odwiedzić
nasz salon i skorzystać z okazji kupna mebli z naszej ekspozycji z rabatem sięgającym
nawet 50 procent – zachęca
właściciele firmy.
(TS)

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.

DB2010
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Jedlina świętowała
Tegoroczne Dni Jedliny-Zdroju zostały zorganizowane w Parku Północnym
przez Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju, a tematem
przewodnim
obchodów
święta miasta były: teatr,
światło i muzyka.
Pierwszego dnia organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji, zabaw, animacji i
konkursów dla dzieci, były
też tańce integracyjne, zabawa przy muzyce DJ Sasana,
niezwykły pokaz laserowy i
pokaz ognia w wykonaniu
Grupy Tancerzy Ognia „Impuls”. Natomiast drugiego
dnia wrocławski Teatr Formy zaprezentował spektakl

REKLAMA

Dni Jedliny-Zdroju były okazją do kolejnego spotkania z teatrami
ulicznymi.
„Piękna Morylinda”, Teatr
Rozrywki Trójkąt z Zielonej
Góry przedstawienie „Żegla-

rze siedmiu mórz”, a Teatr A
z Gliwic spektakl „Nie wiedząc
- Aniołów gościli”. Odbyły się

też koncerty zespołów Sakriversum, uElectrogórale i Castle Dreams.
Ważnym punktem obchodów Dni Jedliny-Zdroju było
uroczyste wręczenie certyfikatów nowonarodzonym mieszkańcom
uzdrowiskowego
miasta. Od sierpnia ubiegłego
roku do sierpnia roku bieżącego w Jedlinie-Zdroju przybyło
36 małych mieszkańców. Certyfikaty wręczał burmistrz Leszek Orpel. W trakcie imprezy
wręczono także nagrody za
najładniej ukwiecony balkon. I
nagrodę otrzymała Beata Węgrzynowska, a drugą Aurelia
Gerwatowska.

funkcjonuje wypożyczalnia
rowerów z napędem elektrycznym.
Wypożyczalnia
dysponuje sześcioma nowoczesnymi rowerami, przeznaczonymi dla mieszkańców
Jedliny-Zdroju, którzy mogą
wypożyczać je za darmo.
Aby wypożyczyć rower należy mieć ukończone 18 lat,

przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem
(z którego pracownik wypożyczalni spisze dane) i podpisać umowę wypożyczenia
roweru elektrycznego wraz z
wyposażeniem.
Wypożyczalnia
czynna
jest w poniedziałki, środy i
czwartki w godzinach 8.30-

3.10 Wałbrzych • 4.10 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Od września szkolimy
na samochodzie
z automatyczną
skrzynią biegów!

(LS)

Na dwóch kółkach
Ponad 160 wypożyczeń i
przeszło 10 000 przejechanych kilometrów w ciągu 5
miesięcy – mieszkańcy Jedliny-Zdroju chętnie korzystają z darmowej wypożyczalni rowerów z napędem
elektrycznym.
Od 21 marca br. przy Urzędzie Miasta Jedliny-Zdroju

Nowe kursy:

15.00, a we wtorki i piątki w
godzinach 8.30-13.30. W tygodniu rowery wypożyczane
są na jedną dobę. Istnieje
też możliwość wypożyczenia roweru na cały weekend
i właśnie weekendowe wypożyczanie rowerów cieszy
się największym zainteresowaniem. Rower można zare-

zerwować telefonicznie po
numerem: 74 845 52 15 wew.
10, lub osobiście w wypożyczalni.
Dla miłośników jazdy na
rowerach z napędem elektrycznym został zorganizowany konkurs „Wycieczka
rowerem elektrycznym” z
atrakcyjnymi
nagrodami.
Aby wziąć udział w konkursie
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Nie wiesz co zrobić, by Twoja planowana przez Ciebie impreza była
wyjątkowa? Skorzystaj z oferty firmy Złota Oprawa, która zadba o to, by nie
zabrakło wrażeń. - Z nami Twoja wymarzona impreza będzie niezapomniana!
– mówią Joanna Andrzejewska i Marta Swoboda, właścicielki firmy.
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alizować te plany – mówią właścicielki firmy.
W ofercie firmy Złota Oprawa
jest fotobudka LUSTRO oraz fotobudka tradycyjna SMOVE, które
pomogą utrwalić na fotografiach
najwspanialsze chwile i są elementem doskonałej zabawy. Fontanna czekoladowa z podestem LED,
podświetlane SERCE na stojaku (o
wymiarach 115x80) oraz napis LOVE
(o wymiarach 420x120 z podświetleniem w technologii LED), który ma
dwa oblicza: gładki lub ażurowy są
kolejnymi elementami ozdabiającymi salę, które stają się także elementami zdjęć. Klimat imprezy po-

(KS)
REKLAMA

Złota Oprawa
Twojej imprezy
- Dziś każdy chce, by organizowane przez niego przyjęcie,
wesele, urodziny, czy np. rocznica
ślubu lub jakiekolwiek inne wydarzenie o charakterze towarzyskim
miało wyjątkowy klimat i oprawę.
Bez względu na to, czy taka impreza okolicznościowa jest organizowana w domu, czy w wynajętym
lokalu. Z reguły większość z nas
nie ma pomysłu na to jak zaskoczyć gości lub osoby, dla których
przygotowują niespodziankę w
postaci takiego wydarzenia. W
takiej sytuacji najlepiej poprosić
o pomoc profesjonalistów z firmy
Złota Oprawa, którzy pomogą zre-

należało wypożyczyć rower,
odbyć na nim wycieczkę, opisać swoje wrażenia i przesłać
relację wraz ze zdjęciami do
Urzędu Miasta. Laureatami
konkursu zostali Maciej Rymarz i Kacper Patejuk, którzy
odebrali nagrody podczas
tegorocznej edycji Dni Jedliny-Zdroju.

Z

magają także budować wytwornica
baniek mydlanych oraz wytwornica
2 w 1, produkująca bańki mydlane oraz dym, a rozbawiającą do łez
atrakcją są balony z helem oraz pudło niespodzianka.
- Już dziś zaproś Złotą Oprawę
- tylko ona zapewni wyjątkową zabawę! Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Joanna - tel. 606-933426 oraz Marta – tel. 794-632-825, a
także na nasze strony w internecie:
www.zlotaoprawa.pl oraz https://
www.facebook.com/Złota-Oprawa
- zachęcają przedstawiciele Złotej
Oprawy.
(TS)
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 fotobudka LUSTRO
 fotobudka tradycyjna SMOVE
 fontanna czekoladowa
z podestem LED
 wytwornica baniek mydlanych
oraz wytwornica 2 w 1: bańki i dym
 napis LED „LOVE” (420x120), który
ma dwa oblicza: gładki lub ażurowy
 balony z helem
 pudło niespodzianka
 SERCE podświetlane na stojaku
115x80

www.zlotaoprawa.pl
www.facebook.com/Złota-Oprawa

ZapRaSZaMY
joanna
tel. 606-933-426
Marta
tel. 794-632-825
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Sudety 2030 – wyborczy wehikuł starej ekipy
W kolejnych samorządowych kampaniach wyborczych na Dolnym Śląsku
(2006, 2010, 2014) sejmikowi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę
na ogromny problem nierównomiernego rozwoju
naszego województwa.
W programie z 2014 r., zatytułowanym „Solidarny Dolny Śląsk” zwracaliśmy uwagę
na to, że w regionie mamy do
czynienia z sytuacją, w której
obszary względnego dobrobytu otoczone są terenami
peryferyjnymi o kurczącym
się potencjale społecznym i
gospodarczym. We wstępie
do programu pisaliśmy, że
„samorząd województwa odpowiada za region jako całość,
jego działania muszą być prowadzone w interesie wszystkich mieszkańców Dolnego
Śląska. Jedynym sposobem
na realizację tego postulatu
jest prowadzenie przez władze polityki równomiernego
rozwoju województwa”. Nasi
kandydaci wskazywali, że w
interesie mieszkańców obszarów wzrostu jest prowadzenie polityki solidarnego
rozwoju Dolnego Śląska. Nikt
nie miał wątpliwości, że tylko

spójny rozwój regionu w długookresowej perspektywie
gwarantuje Dolnoślązakom
poprawę jakości życia.

Krytyczna diagnoza polityki
rozwoju regionalnego
Tezy programu PiS w roku
2014 były związane z krytyczną diagnozą nieskutecznej
realizacji polityki rozwoju
przez władze samorządu wojewódzkiego Dolnego Śląska, która zobowiązana jest
do realizacji dokumentów
strategicznych. Uchwałą nr
XXXII/932/13 z dnia 28 lutego
2013 r. Sejmik Województwa
Dolnośląskiego przyjął najważniejszy z nich, czyli Strategię Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2020. Opisał
w niej tzw. Sudecki Obszar Integracji, który obejmuje południowy obszar województwa
dolnośląskiego i cechuje się
wieloma barierami rozwojowymi, wynikającymi m.in. z
depopulacji, dużego bezrobocia i utrudnionych warunków prowadzenia inwestycji
prorozwojowych i infrastrukturalnych (specyfika terenów górskich i podgórskich,
tereny cenne przyrodniczo,
w tym chronione prawnie).

Strategia rozwoju opisywała
też Aglomerację Wałbrzyską,
która „wymaga wielu skoordynowanych działań skierowanych na przełamanie
stagnacji społecznej i gospodarczej”.
Kilka lat później, 11 grudnia 2017 roku, w miejscowości Wleń, została podpisana
przez kilkudziesięciu samorządowców tzw. "Deklaracja Sudecka". Liderzy gmin
i powiatów obejmujących
właśnie Sudecki Obszar Integracji wyrazili wolę podjęcia
wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców
i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego
Śląska. W deklaracji wskazali,
że wykorzystując potencjał
społeczno-gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów
tego obszaru, zobowiązują
się do rozpoczęcia prac nad
stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju.
Deklaracja mówi m.in. o likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, rozwoju regionalnego transportu lotniczego w
oparciu o istniejące lotniska,
poprawie jakości sieci dróg
wojewódzkich, powiatowych

i gminnych, umożliwiających
normalną komunikację wewnątrz obszaru itd.

Deklaracja Sudecka wyważa
otwarte drzwi
Deklaracja jest kontynuacją zapisów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, ale i potwierdzeniem
jej fiaska. Pokazuje bowiem
istnienie ogromnych dysproporcji w rozwoju regionu.
Tym bardziej zaskakuje, że do
grona jej sygnatariuszy dołączył marszałek województwa
Cezary Przybylski, stając się
jednocześnie krytycznym recenzentem własnej polityki.
Podpisanie deklaracji stało
się głośnym wydarzeniem
medialnym. Ale działania
mówiące o potrzebie szczególnego wsparcia dla południowego obszaru Dolnego
Śląska nie są niczym nowym!
Mówi o tym zarówno odpowiedzialna za temat rządząca
od kilkunastu lat ekipa polityków związanych głownie z
PO, sygnując Strategię Rozwoju 2020, jak i sejmikowa
opozycja z PiS na czele.
Musi zaskakiwać fakt dlaczego dla mediów i lokalnej
opinii publicznej kolejne

mantrowanie
o
biednym południu
ma być hitem i bombą. Moim zdaniem to
tylko kolejny pomysł
wpływowej grupy
lokalnych polityków,
z Romanem Szełemejem na czele, na
szczęśliwe dotarcie
do wyborczej mety
poprzez narzucenie
narracji w trwającej
kampanii samorządowej. Do tego retoryce tej towarzyszy
nieco groteskowe
„negocjowanie” lokalnych samorządowców z
Komisją Europejską, które nie
znajduje oparcia w żadnych
unijnych procedurach.

Nowa strategia województwa
zapomina o Sudetach
Warto jednak wiedzieć,
że aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu
trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do 2030 roku.
Tekst projektu dokumentu
dostępny jest w Internecie,
a uchwała w sprawie przyjęcia strategii będzie już raczej
zadaniem dla nowo wybra-

nego sejmiku. I pewnie dopiero po październikowych
wyborach opinia publiczna
dowie się, że nie ma tam już
wzniosłych zapisów o szczególnym wsparciu dla obszaru
sudeckiego, co - niestety - potwierdza moje przypuszczenia, że Deklaracja Sudecka
jest wehikułem wyborczym, a
nie częścią polityki obecnych
władz województwa. Celem
jest efektowny skok w kolejną
kadencję urzędowania.
Piotr Sosiński
Radny Województwa
Dolnośląskiego
Klub Radnych PiS
REKLAMA

PROMOCJA JESIEŃ - ZIMA
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

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 2018

KRAKÓW - TERMIN: 08.12.2018, 15.12.2018 - CENA 90 PLN/os.
DREZNO - TERMIN: 08.12.2018 - CENA 90 PLN/os. • PRAGA - TERMIN: 09.12.2018- CENA 90 PLN/os.

ŚWIĘTA 2018

REWAL - 5 dni (4 noce) - CENA 559 PLN/os. • 6 dni (5 nocy) - CENA 649 PLN/os.
SZCZAWNICA - TERMIN: 23.12 - 27.12.2018 - CENA 599 PLN/os.

SYLWESTER 2018/2019

BIESZCZADY - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 850 PLN/os. dorosła, dzieci 4-10 lat - 750 PLN/os.
REWAL - 3 dni (2 noce) - CENA 549 PLN/os. • 4 dni (3 noce) - CENA 629 PLN/os.
5 dni (4 nocy) - CENA 749 PLN/os. • 6 dni (5 nocy) - CENA 799 PLN/os. • 7 dni (6 nocy) - CENA 899 PLN/os.
SZCZAWNICA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 899 PLN/os.
WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 799 PLN + 60 €/os.
Pełna oferta i więcej informacji na: www.duotravel.pl
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Szczawno-Zdrój
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Jest umowa, jest budowa
Burmistrz
Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk
podpisał umowę na budowę krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”. Generalnego wykonawcę Sirbud
- Minari S.A. reprezentował
prezes zarządu Daniel Sip.
Kryta pływalnia, której budowa rusza w przyszłym tygodniu, powstanie w ramach
tworzonego nowoczesnego
kompleksu oświatowo – sportowo - rekreacyjnego przy ul.
Słonecznej w Szczawnie-Zdroju. Planowane zakończenie
budowy to rok 2020, a łączny
koszt ok. 9 mln zł, pozyskane środki zewnętrzne to ponad 3 mln zł. Podstawowymi
użytkownikami basenu będą
przedszkolaki i uczniowie w
ramach zajęć szkolnych. Niecka
basenowa została zaprojektowana tak, by w jednym czasie
mogła z niej korzystać cała klasa, a więc grupa do 30 osób. Po
godzinach lekcyjnych, w czasie
weekendów, ferii i wakacji pływalnia będzie dostępna także
dla wszystkich mieszkańców
oraz dla kuracjuszy.
Przypomnijmy:
koncepcja „Delfinków” powstała po
wnikliwych analizach i kon-
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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

Raport ze Szczawna – Zdroju

Tak ma wyglądać wnętrze szczawieńskiego Delfinka w 2020 roku.
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:

15 września - BOLESŁAWIEC, 16 września - WROCŁAW,
17 września - LUBIN i GŁOGÓW, 18 września - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

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

sultacjach ze specjalistami od
budowy basenów, trenerami
pływania i ekonomistami. W
efekcie powstała koncepcja
modelowego obiektu, który z
jednej strony pozwala na swobodną naukę pływania i podstawowe treningi pływackie, a
z drugiej łączył niskie koszty inwestycyjne z minimalnymi wydatkami na utrzymanie. Obiekt
posiada 4-torową niecką basenową o szerokości 8,5m, długości 16,67m oraz głębokości wynoszącej od 0,9 m do 1,35 m.
Szczawieński Delfinek będzie
posiadał także brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz niezbędną infrastrukturę sanitarno-szatniową.
W planach także połączenie
pływalni za pomocą łącznika z
istniejącą halą sportową i przyszłym budynkiem szkolnym.
Zaproponowane
wymiary
„delfinków” pozwalają nie tylko na pływanie rekreacyjne, ale
również na prowadzenie szeregu innych zorganizowanych
zajęć rekreacyjno- sportowych:
koszykówkę wodną, siatkówkę
wodną, aquaaerobik i aquastep. Dodatkowo basen będzie w pełni dostosowany do
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a to otwiera
możliwość prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych takich jak np.
hydroterapia metodami Bad
Ragaza i Halliwicka.
(AG)

• Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk zaprasza
na 4 Rodzinny Piknik pod
Chełmcem. Impreza odbędzie się 9 września (niedziela) o godz. 12.00 uroczystą
mszą hubertowską w szczawieńskim kościele. Po mszy
przejdzie orszak myśliwsko
do Kompleksu Dworzysko. Na
godz. 14.00 zaplanowano prezentacje psów myśliwskich,
a po niej zawody jeździeckie
w skokach przez przeszkody.
O godz. 17.00 rozpocznie się
zabawa taneczna prowadzona przez DJ Bartka. Imprezie
będą towarzyszyły konkursy,
przejażdżki na kucykach, pokazy konne i kulinarne.
• Towarzystwo Miłośników
Szczawna-Zdroju
zaprasza na Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia”
Stefana
Żeromskiego, które odbędzie się 8 września w Domu
Zdrojowym w godz. 16.0018.00. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie
– Zdroju organizuje czytanie
9 września w Parku Zdrojowym (Muszla Koncertowa) w
godz. 16.00-18.00. Współorganizatorami akcji są: Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój i Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina S.A.
• Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni zaprasza sympatyków tenisa
ziemnego na V Ogólnopolski
Turniej Tenisa na Wózkach. Przez organizowanie turnieju
pragniemy zachęcić osoby
niepełnosprawne do aktywnego trybu życia i uprawiania
sportu. Tenis ziemny na wózku
jest jednym z najtrudniejszych

sportów niepełnosprawnych.
W Szczawnie-Zdroju zagrają
czołowi przedstawiciele tej
dyscypliny. Na ich przykładzie
chcemy pokazać, jak wspaniale można się spełniać w życiu
po przez sport. To już piąta
edycja turnieju, jaką udaje się
zorganizować w Szczawnie-Zdroju. Turniej odbywa się
pod patronatem Burmistrza
Szczawna-Zdroju – podkreślają organizatorzy. Program
turnieju: 7 września – godz.
20.00 losowanie, 8 września
- od godz. 8.00 rozgrywki turniejowe, 9 września - od godz.
15.00 turniej główny.
• Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza mieszkańców Szczawna-Zdroju na
spotkanie
informacyjne
dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”.
Spotkanie odbędzie się 7
września (piątek) o godzinie
17.00 w Teatrze Zdrojowym
(sala kameralna) przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia
programu oraz szczegółowe
informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji wysokości do 48 tys. zł na termomodernizację oraz wymianę
źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Program zostanie zaprezentowany przez
pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, którzy udzielą
informacji i wskazówek, w jaki
sposób prawidłowo aplikować o środki.
(RED)
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Wsparcie
dla Dziećmorowic
Promesa w wysokości
25 tysięcy złotych na dofinansowanie
budowy
chodnika dla pieszych w
miejscowości
Dziećmorowice została przyznana
Gminie Walim przez Urząd
Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu. - Otrzymane
fundusze dotyczą zadania,
które jest realizowane przez
Gminę Walim przy wsparciu finansowym w ramach
konkursu „Odnowa Polskiej
Wsi” w roku 2018. Jest to kolejne dofinansowanie, po 20
tysiącach złotych przekazanych przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego po podpisaniu umowy o wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej
budowy chodnika w Dziećmorowicach, pomiędzy zarządcą drogi, czyli Zarządem
Powiatu Wałbrzyskiego a
Gminą Walim – mówi Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.
(MG)

Wypięknieją zabytki

Ciepło i oszczędnie

W wyniku wyboru wniosków złożonych w ramach
dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych
na terenie Gminy Walim,
wójt Gminy Walim podjął
decyzję o przyznaniu dotacji dwóm parafiom. Parafia
Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim oraz
Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem św. Jana
Apostoła i Ewangelisty w
Dziećmorowicach otrzymają łącznie 40 tys. złotych
na renowację zabytkowych
budowli.
Parafia
Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża
Świętego w Zagórzu Śląskim
otrzymała dotację w łącznej
wysokości 20 000 zł na realizację dwóch zadań. Zadanie
pierwsze związane jest z wykonaniem konserwacji malowideł ściennych na ścianie
wschodniej kościoła filialnego pod wezwaniem św. Mikołaja (część III), położonego
w miejscowości Niedźwiedzica. Zadanie drugie obejmuje
odsłonięcie i konserwację

Zakończyła się termomodernizacja
budynku
mieszkalnego przy ulicy Różanej 21 w Walimiu.
W ramach prac obiekt został ocieplony oraz wymieniono rynny. Dokonano także
niezbędnych napraw wokół
budynku, a także zamontowano barierki przy schodach.
Inwestycja ma nie tylko poprawić estetykę i bezpieczeństwo, ale także poprawić
komfort życia mieszkańców
oraz realnie wpłynąć na obniżenie rachunków za ogrzewa-

nie. Przypomnijmy, że prace
zlecone przez Gminę Walim
realizowane były przy wykorzystaniu wyłącznie własnych
funduszy, a prace zostały wykonywane przez pracowników będących mieszkańcami
gminy, którzy zostali zatrudnieni w ramach wykonywania
robót publicznych i interwencyjnych. Całość inwestycji
związanej z termomodernizacją oraz pracami przy budynku to koszt około 50 tys.
złotych.
(MG)

Gmina Walim dofinansuje prace remontowe i konserwatorskie
w dwóch parafiach.
malowideł ściennych na ścianie wschodniej o pow. 7,5 m2
(część IV) w wyżej wymienionym kościele. Wójt Gminy
Walim przyznał dotację w wysokości po 10 000 zł na każde
z wymienionych zadań.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i
Ewangelisty w Dziećmorowi-

cach otrzymała 20 000 zł na
zadanie związane z remontem elewacji, izolacji pionowej fundamentów oraz robotami tynkarsko-murarskimi w
kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Apostoła w
Dziećmorowicach.
(MG)

Po termomodernizacji budynek przy ul. Różanej 21
wygląda jak nowy.
REKLAMA

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

Nasza specjalność
- dania z dziczyzny!
Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Gościniec Sudecki
Głuszyca
ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Zapraszamy kibiców
do oglądania najważniejszych
wydarzeń sportowych
na naszym wielkim ekranie!
Wstęp wolny!

DB2010

.PL

Gmina Stare Bogaczowice

Środa, 6 września 2018 r.
www.db2010.pl

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

Grają w mini golfa

Święto plonów

Plac do mini golfa cieszy się zainteresowaniem
mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice oraz gości odwiedzający bogaczowicki
zalew.
31 sierpnia rozegrany
został turniej mini golfa. Do
udziału zgłosiło się 6 drużyn,
aby wywalczyć tytuł najlepszego gminnego golfisty.
Wszyscy zawodnicy reprezentowali bardzo wysoki
poziom, ale wyłoniono 3
zwycięskie drużyny. Wyniki
zawodów: I miejsce - drużyna

Zapraszamy na Dożynki
Powiatowo-Gminne, które
odbędą się 8
września (sobota) na stadionie
sportowym w
Starych Bogaczowicach.
Uroczystość
rozpocznie
się
o godz. 13:00
mszą świętą w
kościele parafialnym w Starych
Bogaczowicach,
skąd uczestnicy
udadzą się barwnym korowodem
na stadion sportowy.
Oprócz
koncertów
na
żywo, występów tanecznych,
pokazu sztucznych ogni czy
zabawy tanecznej, organizatorzy zapraszają na festiwal
produktów lokalnych i ekologicznych. Tegoroczne dożynki będą mogły pochwalić się
bogatą strefą animacyjną dla
dzieci, a wszystkie znajdujące
się w niej atrakcje będą bezpłatne.
- Podczas święta plonów
będzie można wygrać szereg

nr 5 w składzie Teresa Wieliczko i Karol Śliwa, II miejsce - drużyna nr 6 w składzie
Patryk Berlik i Dawid Michalski, III miejsce - drużyna nr 4
w składzie Julia Wyszyńska i
Emila Śliwa.
Turniej dofinansowano ze
środków Programu „Działaj
Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Ośrodka Działaj
Lokalnie w Lubawce.
(IL)

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice rozegrali turniej mini golfa.

bardzo cennych nagród. Absolutnym hitem, jak co roku,
będzie bogata loteria, w której do wygrania będzie wartościowy sprzęt RTV i AGD.
Z okazji dożynek ogłoszone
zostały także liczne konkursy
zarówno dla mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice, jak
i całego Powiatu Wałbrzyskiego. Dla pasjonatów gotowania „dary jesieni na naszym
stole” oraz „ciasto z jesienny-

WEL-ROPE, czyli usługi na wysokości
Co zrobić, gdy np. oberwie się rynna lub
dachówka, czy gałąź drzewa zagraża
bezpieczeństwu przechodniów? Zamiast
ryzykować upadkiem z wysokości i jego
poważnymi konsekwencjami dla zdrowia,
lepiej wezwać na pomoc fachowców z firmy
WEL-ROPE, którzy specjalizują się w pracach na
wysokości.
- Zakres prac, jakimi zajmuje się nasza firma, jest bardzo
szeroki. Nasze doświadczenie
w pracach na wysokościach
oraz specjalistyczny sprzęt
pozwalają nam zrealizować
praktycznie każde zadanie
zlecone przez klienta. Nasza
oferta jest skierowana tak dla
klientów indywidualnych, jak
i dla firm – mówi Krzysztof
Welik, właściciel firmy WEL-ROPE.
Właściciele oraz zarządcy
domów i innych zabudowanych nieruchomości mogą
skorzystać z oferty malowania, impregnacji dachów (blachodachówka, gont, podbit-

ka), mycia i czyszczenia szyb
oraz przeszkleń, czy z wymiany oraz udrażniania rynien i
rur spustowych. Prace dekarsko-blacharskie, oferowane
przez firmę WEL-ROPE obejmują: uszczelnianie, obróbki
blacharskie,
uzupełnianie
dachówek, a poza tym wykonywane są zabezpieczenia
przeciw ptakom: siatki, kolce
oraz usuwane są skutki gniazdowania.
- Nasze pogotowie dekarskie oferuje zabezpieczanie
i naprawy szkód po wichurach i w innych nagłych sytuacjach, a także usuwanie
innych zagrożeń: gałęzi, da-

REKLAMA

mi owocami”, a dla zwolenników rękodzieła konkurs na
przydomową dekorację dożynkową, a także konkurs na
wieniec dożynkowy. Organizatorzy zachęcają także lokalnych wystawców do udziału
w dożynkowym festiwalu
produktów - wśród nich także
rozdane zostaną nagrody za
najciekawsze stoisko. Szcze-

góły na temat konkursów na
stronie Gminnego Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach na
Facebooku lub pod nr tel.
74-844-35-03 – mówi Ilona
Bujalska, dyrektor Gminnego
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
(IL)
REKLAMA

OFERTA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH:
MALOWANIE/IMPREGNACJA DACHÓW:
BLACHODACHÓWKA, GONT, PODBITKA
MYCIE/CZYSZCZENIE: SZYB, PRZESZKLEŃ,
UDRAŻNIANIE RYNIEN/RUR SPUSTOWYCH
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
KONSTRUKCJE STALOWE, KRATOWNICE
PRACE DEKARSKO BLACHARSKIE: USZCZELNIANIE, OBRÓBKI
BLACHARSKIE, UZUPEŁNIANIE DACHÓWEK, WYMIANA RYNIEN
ZABEZPIECZENIA PRZECIW PTAKOM:
SIATKI, KOLCE, USUWANIE SKUTKÓW GNIAZDOWANIA
WYCINKA ORAZ PIELĘGNACJA DRZEW:
WYCINKA SEKCYJNA W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH,
PRZYCINANIE, PIELĘGNACJA
USUWANIE ZAGROŻEŃ:
GAŁĘZI, DACHÓWEK, ODPADAJĄCYCH TYNKÓW/GZYMSÓW ITP
POGOTOWIE DEKARSKIE:
ZABEZPIECZANIE/NAPRAWA SZKÓD PO WICHURACH
I W INNYCH NAGŁYCH SYTUACJACH
MONTAŻ REKLAM, INNE NIETYPOWE/TRUDNE ZLECENIA.

USŁUGI WYSOKOŚCIOWE
KRZYSZTOF WELIK

chówek, odpadających tynków, gzymsów itp. Ponadto
wykonujemy zabezpieczenia
antykorozyjne
konstrukcji
stalowych i kratownic. Ważną pozycją w naszej ofercie
są usługi związane z wycinką
oraz pielęgnacją drzew. Między innymi wycinka sekcyjna
w trudno dostępnych miejscach, a także przycinanie i

Tel. 509 874 352
e-mail: welrope@wp.pl

pielęgnacja. Zajmujemy się
także montażem reklam na
wysokościach oraz realizujemy inne nietypowe i trudne
zlecenia. Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 509
874 352 – dodaje Krzysztof
Welik.
(TS)
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Sobota
dla aktywnych

Jak dobrze przygotować swoje CV?

8 września zapowiada się
niezwykle interesująco w
Świebodzicach. - O godz. 9:30,
zapraszamy na imprezę rowerową Wyścig MTB Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Organizatorami
wydarzenia są: burmistrz Bogdan Kożuchowicz, Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3. Będą to 2 Mistrzostwa Szkół Podstawowych w
Kolarstwie Górskim. O godz.
12:00 spotykamy się w bibliotece miejskiej na ogólnopolskiej
akcji „Narodowego czytania”.
Tym razem czytamy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Natomiast o godz. 14:00 w
Parku Miejskim startuje Festyn
u Mikołaja, czyli impreza zorganizowana przez parafię pw.
Św. Mikołaja. I także zapowiada się niezwykle interesująco:
będą występy dzieci, konkursy
i zabawy, pyszne ciasta, loteria
fantowa i wiele innych – mówi
Agnieszka Bielawska – Pękala,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Życiorys zawodowy, inaczej zwany CV, od łac. Curriculum Vitae (bieg życia), jest
podstawowym narzędziem w
procesie poszukiwania pracy,
promującym i reprezentującym osobę.
Dokumenty aplikacyjne,
to pierwsza szansa na zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy. Warto
zadbać, by były jak najlepszą
wizytówką, która skłoni czytającego do dalszych rozmów.
Podstawową zaletą CV
jest jego standardowość,
tzn. we wszystkich życiorysach powinny się pojawić
określone dane:
• dane personalne (imię i
nazwisko),
• dane kontaktowe (adres
zamieszkania,
telefony
kontaktowe, e-mail),
• doświadczenie zawodowe - rozpoczynając od
ostatniego miejsca pracy
(nazwa firmy, zajmowa-

(RED)

ne stanowisko, kilka słów
na temat podstawowych
obowiązków),
• wykształcenie
(nazwa
ukończonej szkoły czy
uczelni, rok ukończenia,
uzyskane tytuły, zawód),
• informacje o innych kwalifikacjach merytorycznych (np.
ukończonych kursach, szkoleniach, np. prawo jazdy,
uprawnienia elektryczne),
• umiejętności dodatkowe
(np. znajomość języków
obcych, poziom zaawansowania),
• umiejętność obsługi komputera (programy, poziom
zaawansowania),
• zainteresowania.
Powszechnie przyjmuje
się, że CV nie powinno przekraczać 1-2 stron formatu
A4 i bezwzględnie powinno
być napisane na komputerze – krótkie, konkretne.
Forma CV powinna być
czytelna i przejrzysta, czcion-

ka prosta, niewymyślna. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne oraz stylistyczne.
Ważne informacje (np. dane
osobowe lub kontakt) można
podkreślić, używając (ale rozsądnie) różnych wyróżników
tekstu - pogrubień, kursywy
etc. Podawanie nieprawdziwych informacji jest bezcelowe i nieuczciwe, gdyż każda
taka informacja będzie zweryfikowana podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Curriculum vitae powinno
bezwzględnie być podpisane
oraz zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Par-

Wejdź
w krwioobieg

lamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zw. RODO oraz Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych”.
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie tworzenia
dokumentów aplikacyjnych
– szczegóły na temat usługi
dostępne są u doradców
zawodowych Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu
(pokój nr 23).

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzych oraz Księstwo
Świdnicko – Jaworskie - Lokalna Organizacja Turystyczna zapraszają 9 września na
V Świdnicki Bieg na Wieżę
Ratuszową.
- Impreza ma na celu zebranie jak największej ilości krwi.
Czekamy na biegaczy oraz ich
rodziny, przyjaciół i bliskich od
godziny 10.00 (start zapisów) w
świdnickim Rynku.
Każdy uczestnik dostanie pakiet startowy, nie zabraknie
też medali. Impreza biegowa
organizowana jest w ramach
realizacji Programu Polityki
Zdrowotnej „Samowystarczalność Rzeczypospolitej Polskiej
w Krew i jej składniki na lata
2015 – 2020.” Akcja pobierania
krwi będzie prowadzona w godzinach 11.00 – 15.00 – mówi
Teresa Kamińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
(RED)
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Zagrały na piątkę
Dobrej passy AZS PWSZ
Wałbrzych ciąg dalszy. Piłkarki nożne z Wałbrzycha
pokonały Polonię Poznań
5:1 i po czterech meczach
mają na swoim koncie komplet 12 punktów.
- Spotkanie rozpoczęło się
od trzęsienia ziemi, bo już
w 2. minucie Paulina Bączek
strzałem z dystansu dała beniaminkowi prowadzenie. Radość gości nie trwała długo,
bo w 4 minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, niezawodna Małgorzata Mesjasz
uderzyła z bliska, a piłka po
odbiciu się jeszcze od słupka
wpadła do siatki. W pierwszej
połowie gospodynie zdecydowanie przeważały, ale ambitne poznanianki długo nie
dawały się złamać i dopiero w
43 minucie Anna Rędzia pięknym strzałem z rzutu wolnego zdobyła gola na 2:1. Taki
wynik utrzymał się do przerwy i to wałbrzyszanki były w
lepszej sytuacji.
W drugiej połowie obraz
gry nie uległ zmianie i nadal
to AZS PWSZ Wałbrzych dyktował warunki na placu gry,
choć kolejne bramki padły
dopiero w ostatnim kwadransie. Najpierw Anna Rędzia w

Ze Śląskiem o lidera
Po czterech kolejkach IV ligi
grupy wschodniej dwie drużyny mają komplet 12 punktów. Mowa o Górniku Wałbrzych oraz o Śląsku II Wrocław.
Oba zespoły zmierzą się ze sobą
w bezpośrednim pojedynku już
w tę niedzielę - 9 września o
godzinie 16.00 - na stadionie
1000-lecia w Wałbrzychu. W
ostatniej kolejce Górnik Wałbrzych pewnie pokonał Unię
Bardo 2:0.
(RED)

Siatkarskie przetarcie

75 minucie skuteczną dobitką po raz drugi w tym meczu
trafiła do siatki, w 80 minucie
Klaudia Fabová uderzeniem z
5 metrów podwyższyła na 4:1,
a wynik ustaliła w 82 minucie
- strzałem głową - Małgorzata
Mesjasz. Spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem wałbrzyszanek, które
nadal są niepokonane w ekstralidze – relacjonuje Tomasz
Stasiński z PWSZ.
Podopieczne
trenera
Kamila Jasińskiego do gry

powrócą 9. września wyjazdowym starciem z Czarnymi
Sosnowiec.
(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych – Polonia
Poznań 5:1 (2:1
Bramki: Małgorzata Mesjasz (4, 82),
Anna Rędzia (43, 75), Klaudia Fabová
(80) oraz Paulina Bączek (2).
AZS PWSZ: Sapor - Mesjasz, Fabová,
Kędzierska, Dereń, Rędzia, Miłek (76
Głąb), Kuciewicz, Szewczuk, Zając,
Rozmus (80 Głowacka).

Bober lepszy od mistrza
olimpijskiego
Michał „Bober” Bobrowski z KO Gym Świebodzice
pokonał w walce MMA medalistę olimpijskiego Szymona Kołeckiego.
- Była to jedna z dwóch
walk wieczoru gali Babilon
MMA, które były transmitowane na żywo w otwartym
kanale telewizji Polsat. Była

to pierwsza porażka w zawodowej karierze Szymona
Kołeckiego i zakończyła się
jednogłośnie
przyznanym
przez sędziów zwycięstwem
na punkty Michała Bobrowskiego – relacjonuje Mariusz
Cieśliński z KO Gym Świebodzice.
(RED)

6 września (czwartek) drugoligowa drużyna siatkówki
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
podejmie SPS Chrobry Głogów w towarzyskim meczu
przed sezonem. Areną zmagań
będzie hala Aqua-Zdrój przy ul.
Ratuszowej 6. Początek meczu
o godz. 19:30, wstęp wolny.
(RED)

Biathlon dla każdego
W sobotę 8 września zapraszamy na stadion przy ulicy
Sportowej w Mieroszowie na
zawody z cyklu „Biathlon dla
Każdego”. Każdy może spróbować swoich sił w bieganiu i
strzelaniu. Zapisy na: https://
www.bgtimesport.pl.
(RED)

Michał Bobrowski pokonał w walce MMA Szymona Kołeckiego.
REKLAMA
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Wałbrzyska duma

Junior dla kolarzy
W ostatnim czasie w
rejonie Wałbrzycha odbyły się dwie ogólnopolskie imprezy kolarskie.
Pierwsza to Dolny Śląsk
Tour, po trzech latach
przerwy przywrócony do
kalendarza PZKol jedyny
w kraju wyścig etapowy
dla elity pań (wcześniej
był to Górski Wałbrzyski
Wyścig Kolarski), któremu
towarzyszyła rywalizacja
juniorów młodszych, a
druga to Górskie Szosowe
Mistrzostwa Polski wokół
Walimia.
Obie imprezy są dziełem
Stowarzyszenia
Sportowo-Rekreacyjnego Junior
Wałbrzych, którego poczynania sprzyjają rozwojowi
tej dyscypliny nie tylko na
naszym terenie. Junior wzorowo wywiązał się ze swoich obowiązków, sprawnie
przeprowadzając zawody.
Należy więc oczekiwać, że
jego działacze będą nadal z
inwencją wspierali tę dyscyplinę, która ma w Wałbrzychu i okolicach długie i dobre tradycje.
Z
dziennikarskiego
obowiązku trzeba przypomnieć, że najlepszymi

szosowymi „góralami” elity
2018 r. na malowniczych,
ale i selektywnych trasach
w Górach Sowich zostali: Monika Brzeźna z MAT
ATOM Deweloper (triumfatorka Dolny Śląsk Tour)
i Maciej Paterski z Wibatech Merx 7R. Z naszych
reprezentantów najlepiej
zaprezentowały się juniorki młodsze, wśród których
11. była Julia Kowalska
(LKKS Górnik Wałbrzych

DZT Service Świebodzice),
13. Anita Małek (Akademia
Kolarska Seven), 18. Dorota
Bielecka (KKW Whyte Nexelo), 24. Adrianna Rasińska, a
25. Kinga Kopiwoda (obie
Górnik). Wśród juniorów
młodszych 37. lokatę zajął
Filip Brzóska (Whyte), a w
gronie juniorów 33. był Patryk Tomulik (Górnik). Może
za rok pokuszą się o jeszcze
lepsze pozycje?
Andrzej Basiński

Działacze SSR Junior, dyrektor zawodów Władysław Żyndul (pierwszy
z prawej) oraz prezes stowarzyszenia Ryszard Szram (pierwszy z
lewej). W środku prezes Aqua Zdroju Mariusz Gawlik.

Wprawdzie 19. Toyota
Półmaraton Wałbrzych odbył się przed kilkunastoma
dniami, ale trudno po wakacyjnej przerwie w wydawaniu Tygodnika DB 2010
chociaż krótko nie odnotować największej imprezy
sportowej w mieście pod
Chełmcem, która cieszy się
stale wzrastającą popularnością nie tylko w Polsce.
Jeśli chodzi o liczbę jej
uczestników, progresja w
ostatnich latach jest niesamowita, a ostatnio zgłosiło się do
niej 3047 zawodników (ukończyło zawody 2626). Osobno
sklasyfikowano najlepszych
w kraju półmaratończyków
służby zdrowia oraz pracowników firm Toyota i Faurecia.
Po raz szósty losowano samochód Toyota. Możemy więc
być dumni z takiego sposobu
rozsławiania miasta, a w przyszłym roku należy oczekiwać
kolejnego rekordu frekwencji. Na podium dwa pierwsze
miejsca zajęli oczywiście Kenijczycy, ale trzeba zaznaczyć,
że tuż za „pudłem” znalazł
się Bartosz Zając ze Strugi, a
na 10. miejscu uplasował się
pierwszy wałbrzyszanin Piotr
Holly.

Piotr Holly - pierwszy wśród wałbrzyskich półmaratończyków.
- Sezon zaczął się dla mnie
obiecująco, ale później w wypadku samochodowym doznałem złamania żeber i długo pauzowałem. Gdyby nie
to, zapewne znalazłbym się
ostatecznie znacznie wyżej,
bo moja życiówka to 1:13.50
– powiedział na mecie Piotr
Holly.
Klasyfikacja generalna:
1. Silas Mwetich – 1:11.01,
2. Kimutai Isaac Ngeno
(obaj Kenia) – 1:13.39, 3.

Wojciech Kopeć – 1:14.08,
4. Bartosz Zając – 1:16.37,
5. Jacek Stadnik – 1:16.47,
6. Sebastian Gołębiewski
– 1:17.46, 7. Konrad Nosarzewski – 1:19.07, 8. Łukasz
Hryciuk – 1:20.07, 9. Jacek
Jolibski – 1:20.49, 10. Piotr
Holly – 1:21.12. Kobiety: 1.
Katsiaryna Ptashuk (Białoruś) – 1:21.25, 2. Julia Diatlova (Ukraina) – 1:25.46, 3. Zita
Kacser (Węgry) – 1:26.43.
Andrzej Basiński
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
(3) Instalacje centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjne, urządzenia
(nowe technologie), , pompy ciepła,
oczyszczalnie. Doradztwo, nadzór,
rozliczenia. Tel. 798 48 52 82
(4) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(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. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

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

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

MOTORYZACJA
(4) 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

Tartak Urbaniak oferuje:

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

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
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 792549-757 oferta dostępna na www.

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, SILESIA
EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi

BIURO:

przy ul. Wysockiego

ul. Słowackiego 8

w Wałbrzychu (koło Starej

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-957
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

Kopalni).

Tel. 606 478 000
NAJEMCĄ. CENA 1 100 000 TEL.
606 97 66 30
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
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

SPRZEDAM DOM
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
- DZIELNICA SZCZAWIENKO
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
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 - Mieroszów , dom
wolnostojący do remontu, na
dużej dzialce cena 150 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ

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 garaż na ulicy Odlewniczej ,
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 Grodzka, 2 pokoje, 42m2, 3
piętro, cena 149 000, tel 883 334
836
RENOMAHOME - OKAZJA !! Stary
Zdrój ulica Żeromskiego, pokój
z kuchnią, 36 m2, cena 54 000
złotych 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,
2 pokoje, cena 89 000 tel. 883
334 836

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 - Gorce 2 pokoje
z co gaz , cena 60 000 tel 883 334
836
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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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu
ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy Walim
– (www.walim.pl: menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 06.09.2018 r. do 28.09.2018 r.
wykaz Nr 11/2018 z dnia 06.09.2018 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży oraz wykaz Nr 12/2018 z dnia
06.09.2018 r. nieruchomości gminnych
przeznaczonych dzierżawy/ najmu.

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 –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 –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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl )
i na stronie Urzędu Gminy Walim –
(www.walim.pl : menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia ) został wywieszony
na okres od 28.08.2018 r. do 19.09.2018 r.
wykaz Nr 10/2018 z dnia 28.08.2018 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy/ najmu.
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: 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

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 –
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 POKOJE, jasna kuchnia,
36m2, 3 piętro w 10, c.o. miejskie,
po remoncie z wyposażeniem,
cena 135.900zł, 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 – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 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

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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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)
w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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