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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

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

.PL
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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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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

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
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
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

kredytok.pl
REKLAMA

„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

Koncert
charytatywny
Pod patronatem Tygodnika DB 2010 już 6.10.2018 r.
o godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie- Zdroju
zostanie zorganizowany wielki koncert charytatywny w
wykonaniu światowej sławy tenora Wiesława Ochmana.
- Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na odbudowę
Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju – mówi
Jarosław Stachowiak, pomysłodawca akcji.
- Wielki mistrz, tenor operowy Wiesław Ochman, będący również Honorowym
Obywatelem Szczawna-Zdroju, poparł inicjatywę Społecznego Komitetu na Rzecz
Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie- Zdroju i wystąpi przed
szczawieńską publicznością
– mówi Jarosław Stachowiak,
wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej Szczawna- Zdroju,
który wraz z grupą mieszkańców Szczawna- Zdroju powołał do życia komitet. - W
imieniu naszego komitetu
zwróciłem się z prośbą o występ do Pana Wieława Ochmana, który przyjął moje zaproszenie, zgodził się na występ i
zrzekł się całego honorarium
– powiedział Tygodnikowi DB
2010, który jest patronem medialnym akcji, inicjator i organizator koncertu.
Bilety - cegiełki w cenie
50 zł umożliwiające wstęp na
ten niezwykły koncert można
kupić w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie- Zdroju (ul. Ko-

ściuszki 19, tel. 74 840 24 45),
który jest współorganizatorem imprezy.
- Cieszę się bardzo, bo Wiesław Ochman to wielki człowiek i przyjaciel SzczawnaZdroju, a dla naszego miasta
koncert będzie wielkim wydarzeniem kulturalnym. Dziękuję burmistrzowi Szczawna
– Zdroju Markowi Fedorukowi za objęcie patronatu nad
koncertem, a wszystkich miłośników talentu Wiesława

Ochmana, pragnących zarazem wesprzeć tak ważną dla
Szczawna- Zdroju inicjatywę,
już dziś zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Dochód
z koncertu zostanie przeznaczony w całości na odbudowę
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Szczawnie- Zdroju - akcentuje szef Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w
Szczawnie- Zdroju.
(RED)
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Ostatnie pożegnanie Stanisława Michalika
W miniony piątek 7
września na cmentarzu
komunalnym w Głuszycy
odbył się pogrzeb śp. Stanisława Michalika.
Wcześniej, w kaplicy św.
Józefa w Głuszycy odprawiona została msza święta
pogrzebowa. W uroczystościach pogrzebowych,
oprócz rodziny, przyjaciół
i znajomych zmarłego,
uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych samorządów, przedstawiciele wielu instytucji
kulturalnych i oświatowych
oraz mieszkańcy Głuszycy
i okolic. Mowę pożegnalną
wygłosił burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
Stanisław Michalik - nauczyciel, historyk, samorządowiec, burmistrz Głuszycy
i starosta wałbrzyski, działacz
społeczny i kulturalny, regionalista pisarz, poeta, publicysta Tygodnika DB 2010, bloger, uhonorowany tytułami
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”, „Honorowy Zasłużony dla Włókiennictwa
w Głuszycy”, „Zasłużony dla
Powiatu Wałbrzyskiego” za
działalność społeczno-kulturalną i promocję Głuszycy

Dobre wspomnienie

opowieści o Głuszycy i okolicy”, „Głuszyckie kontemplacje. Część II, Opowieści o Głuszycy i najbliższej okolicy”,
„U źródeł Charlotty. Ciekawostki z historii i współczesności Jedliny-Zdroju”, „Wałbrzyskie powaby. Blogowe
opowieści o Wałbrzychu i
Ziemi Wałbrzyskiej”, „Głuszyca - miasto włókniarzy”.
W przygotowaniu do druku
pozostał album o Głuszycy z
wybranymi wierszami i fotografiami. Rodzina zmarłego
wybrała fragment wiersza
śp. Stanisława Michalika,
stanowiący poetyckie credo
zmarłego:
„… Dziś mam w Sudetach własny świat,
radości, smutków nikt nie zliczy,
mam tu swój dom od wielu lat
u stóp Włodarza i Bystrzycy
Słowa modlitwy zatem ślę,
nim w sen kamienny się położę,
daj mi nadzieje chociaż tę,
że to się spełni - Dobry Boże!”

oraz Ziemi Wałbrzyskiej w
swoich publikacjach: „Historia mojego miasta Głuszyca”,
„Niezwykłości Osówki”, „Im-

presje Walimskie na 700-lecie”, „Głuszyca dawniej i
dziś”, „Głuszyckie kontemplacje. Część I, Czterdzieści

W bieżącym tygodniu
w Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 w godzinach
pracy instytucji wyłożona
jest Księga Kondolencyjna.
(SJ)

Andrzej
Basiński

Odejście Stanisława
Michalika, kolegi po piórze, felietonowego sąsiada, głęboko odczułem.
Straciliśmy
człowieka
dobrego, uczciwego, o
szerokich horyzontach
i dużej wiedzy, którą
poznawaliśmy
między
innymi w Jego tekstach
o walorach bliskich mu
stron. Dołączam się do
wyrazów współczucia dla
Jego Rodziny.
Sąsiadowaliśmy zatem na felietonowym
poletku, ale ostatni raz
widzieliśmy się... 43
lata temu, w okolicach
Wszystkich
Świętych.
Kończyłem wtedy pracę
w szkole podstawowej
w Jedlinie-Zdroju (na
leśnej górce), w której
byłem
nauczycielem
między innymi języka
polskiego. Otrzymałem

ofertę zatrudnienia jako
dziennikarz, o której to
profesji marzyłem od
dziecka. Ale w jedlińskiej
placówce dopiero rozpocząłem drugi rok pracy i musiałem liczyć się
z tym, że moja decyzja
o wejściu na nową drogę życiową, nie będzie
przyjęta z entuzjazmem
przede wszystkim przez
dyrektora szkoły, którym
wówczas był właśnie…
Stanisław Michalik. Mógł
mi odmówić, kierując się
dobrem szkoły, ale tego
nie zrobił, wykazując
zrozumienie dla mojej
sytuacji.
- Nie będę się sprzeciwiał pańskiej rezygnacji
z pracy u nas. Tylko bym
zaszkodził w realizacji
pańskich planów. I źle
by mnie pan wspominał.
Jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Życzę
wszystkiego
dobrego
– usłyszałem wtedy od
Szefa.
Wkroczyłem na nową
drogę także dzięki Niemu. I tak Go zapamiętałem.
REKLAMA

Ludowcy dla Wałbrzycha i jego mieszkańców
Dla ludowców Mieszkańcy Wałbrzycha to podmiot, a nie przedmiot działania. To mieszkańcy są
dla władz miasta prawdziwymi pracodawcami i to
przed społecznością miasta jest rozliczana praca
radnych i prezydenta miasta. Mając to na uwadze,
staramy się postępować zgodnie z tą zasadą.
W swojej działalności Polskie Stronnictwo Ludowe - jako swój cel nadrzędny - uznaje tworzenie
demokracji autentycznej, tzn. stwarzającej nie
tylko obowiązki, ale i szereg praw dla wszystkich
grup społecznych. Reprezentujemy idee agraryzmu i dlatego nigdy nie zamykamy się na spostrzeżenia ideowe innych nurtów politycznych.
Założenia chrześcijańskiej demokracji, czyli fundamentalne poszanowanie dla każdego człowieka
z jego godnością, jako osoby, zasadą pomocniczości państwa i społecznej gospodarki rynkowej
pozwalają nam współpracować ze wszystkimi, dla
których samorząd jest priorytetem, służbą publiczną, przedkładaną ponad partyjną legitymację
czy prywatny interes.
Przez ostanie lata, jako działacze PSL, pracowaliśmy sumiennie i systematycznie na rzecz
mieszkańców gminy oraz powiatu, wskazując rządzącym prezydentowi oraz radzie miasta obszary
niedostrzegane przez władze miasta, a bardzo
ważne dla jego mieszkańców. Każde zgłoszenie
czy prośba społeczności lokalnej, a także naszych
członków i sympatyków, były przez nas wnikliwie
rozpatrywane i jeśli wystarczała nasza - czyli
władz PSL i członków partii - interwencja, to takie
inicjatywy były podejmowane. Tu można wymienić działalność na rzecz opieki nad zwierzętami,

czy pomoc dla mieszkańców w postaci prawnych
porad prowadzonych w biurze przez licencjonowanych prawników. Jednak w wielu sprawach - nie
sprawując mandatu we władzach gminy - musieliśmy występować z interpelacjami i zapytaniami
do prezydenta miasta, zarządów spółek miejskich
czy Rady Miasta Wałbrzycha.
Obszar związany z transportem miejskim w
szczególności warunki pracy kierowców czy konduktorów były przez nas bardzo mocno poruszane. Jako jedyni zwróciliśmy uwagę na - w naszej
opinii - niezasadną podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej, której przez lepsze zarządzanie
zasobami można by było zaniechać. Tu otrzymaliśmy odpowiedź, że nie jest to możliwe i podwyżkę wprowadzono. Teraz słyszymy obietnicę wyborczą władz miasta o niedługim wprowadzeniu
bezpłatnej komunikacji dla uczniów i uznajemy
to jako nasz sukces, bo jednak zainspirowaliśmy
władze miasta do poszukania innych niż podwyżka środków na działanie komunikacji miejskiej. W
ostatnim czasie na prośbę mieszkańców Konradowa wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenia linii
nr 10 do placu Grunwaldzkiego. Występowaliśmy
także w może mało istotnych dla władz miasta, ale
bardzo niepokojących dla mieszkańców sprawach
jak choćby oświetlenie ulic, które są bolączką danej społeczności lokalnej. Ponadto, mając na uwadze niepożądaną przez mieszkańców działalność,
jaką prowadzi firma prowadząca składowisko,
prowadzimy monitoring jej działalności i chcemy
wykorzystać każdą (oczywiście zgodną z prawem)
możliwość zablokowania tej działalności na tere-

nie miasta. Nasze działania doprowadziły do unieważnienia przetargu, w którym ten podmiot złożył
jedyną ofertę na składowanie odpadów niebezpiecznych z terenu aglomeracji na terenie gminy.
Zdajemy sobie sprawę, że w tym przypadku jest
konieczna współpraca całej społeczności lokalnej
nie wyłączając władz, działaczy i sympatyków różnych opcji politycznych.
Wskazywaliśmy na niewłaściwe oraz nieetyczne powoływanie przez prezydenta, chociaż zgodne
z prawem, jako przedstawicieli wspólnoty radnych
miejskich do władz Wałbrzyskich Wodociągów,
którzy - zgodnie z ustawą - mają kontrolować
działalność władz gminy. Jednocześnie, jako człon-

kowie władz wodociągów, odpowiadają za ich
zobowiązania, co może powodować na przykład
automatyczne przerzucanie kosztów działalności
wodociągów na mieszkańców. W tej sprawie między innymi złożyliśmy projekt zmiany statutu, aby
wykluczyć w przyszłości takie działanie – niestety,
nie zostało to przychylnie rozpatrzone przez Radę
Miasta Wałbrzycha. Nikt z radnych - a projekt został wysłany do każdego - nie podjął się zająć tym
tematem.
Dzisiaj Wałbrzych to miasto coraz bardziej
otwarte dla jego mieszkańców, mamy świadomość, że zmiany należy kontynuować. Przed nami
jeszcze dużo problemów do rozwiązania. Wysokie
zadłużenie, brak perspektyw dla młodych, brak pozyskiwania środków zewnętrznych, wyludnianie.
Jesteśmy przekonani, że dobrze i odpowiedzialnie
zarządzane będzie miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców oraz licznych gości z Polski
i zagranicy.
Łukasz Mikołajczyk
Wiceprezes Zarządu Powiatowego
PSL w Wałbrzychu.
Kandydat PSL na prezydenta Wałbrzycha

Materiał pochodzi i jest finansowany
przez Komitet Wyborczy
PolskieStronnictwo Ludowe
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Dożynki Powiatowo – Gminne
w Starych Bogaczowicach
W sobotę do Starych Bogaczowic przybyli mieszkańcy z terenu całego Powiatu Wałbrzyskiego, by
wspólnie podziękować rolnikom za ich ciężką pracę,
a następnie bawić się przy
całej masie atrakcji. Organizatorzy – Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego i Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech - zapewnili moc
wrażeń zarówno dzieciom,
jak i dorosłym.
Były bezpłatne dmuchańce, gry i zabawy zręcznościowe ze snopkami i traktorem,
loteria z atrakcyjnymi nagrodami, pokazy sprzętu rolniczego, pokaz taekwondo w
wykonaniu dzieci i pokazy
oraz nauka tańca. Wszystko to
odbywało się przy wspaniałej
muzyce myśliwskiej, ludowej i tanecznej. Nie zabrakło
tradycyjnego konkursu powiatowego na najładniejszy
wieniec dożynkowy, a także
konkursów: na dekoracje
przydomowe z motywem
dożynkowym, na ciasto z
jesiennymi owocami, kon-

kurs kulinarny na potrawę z
jesiennymi warzywami oraz
festiwal produktów lokalnych i ekologicznych. Goście
mogli również kupić regionalne smakowitości oraz wyroby rękodzielnicze. Gwiazdą
wieczoru był Long & Junior,
którzy dali takiego czadu, że
owacjom nie było końca.
- Dożynki są jedną z najpiękniejszych polskich tradycji. Misterium chleba przypomina nam, jak ważna jest
ciężka praca rolników, dzięki
którym możemy między innymi podzielić się wspólnie

V Turniej Tenisa
na Wózkach

bochenkiem dożynkowego
chleba. Bardzo mnie cieszy
tak liczna obecność mieszkańców naszego powiatu
– powiedział Jacek Cichura,
Starosta Wałbrzyski.
W minioną sobotę podczas Dożynek Powiatowo
- gminnych Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny
Kwiat” zorganizowała konkurs kulinarny „Dary jesieni
na naszym stole”, w ramach
którego ogłoszono konkurs
na ciasto z jesiennymi owocami oraz potrawę z jesiennymi
warzywami.

Sokołowsko stolicą Nordic Walking
W niedzielę, przy pięknej
pogodzie, w malowniczym
Sokołowsku odbył się VIII
Festiwal Nordic Walking
Ziemi Wałbrzyskiej. Organizatorami festiwalu byli:
Powiat Wałbrzyski, Sołectwo Sokołowsko i Fundacja
Dolina Inspiracji.
Impreza z roku na rok przyciąga coraz większe grono miłośników górskich spacerów.
W tym roku do wspólnego
maszerowania zgłosiło się blisko 300 uczestników, w tym
całe rodziny złożone z dzieci,
rodziców i dziadków. Uczestnicy maszerowali na dwóch
dystansach: 5 km i 10 km. Po
zakończeniu marszu odbyło
się losowanie atrakcyjnych
nagród i konsumpcja pożywnych kiełbasek z grilla.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle osób postanowiło spędzić z nami
tę niedzielę, maszerując z
kijkami. Atmosfera imprezy
była naprawdę wspaniała, a
to było dla nas najważniejsze. Nie była prowadzona
żadna klasyfikacja, każdy
uczestnik był zwycięzcą i
każdy otrzymał pamiątkowy
medal. Dziękuję mieszkań-

Blisko 300 uczestników wzięło udział w VIII Festiwalu Nordic Walking
Ziemi Wałbrzyskiej.
com Sołectwa Sokołowsko,
którzy już od 8 lat organizują
tę wspaniałą imprezę – podkreślił wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof
Kwiatkowski.
W trakcie imprezy odbyło
się także przekazanie sprzętu, który zakupiony został

przez Powiat Wałbrzyski w
ramach realizacji zwycięskiego projektu, zgłoszonego
przez Ochotniczą Straż Pożarną Mieroszów do budżetu
partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego. Wartość zakupionego sprzętu to 18 345 zł.
(GŁ)

- Na konkurs napłynęło
łącznie 25 potraw - 13 ciast
oraz 12 dań ciepłych. Zupa
z dyni zajęła pierwsze miejsce w kategorii dań, a ciasto
drożdżowe ze śliwką w kategorii ciast. Ponadto podczas
imprezy odbył się Festiwal
Produktów Lokalnych i Ekologicznych Powiatu Wałbrzyskiego, podczas którego
można było zaopatrzyć się w
sery, miody, przetwory, ciasta,
a także zakupić rzeźby, obrazy, ozdoby i rękodzieło z filcu,
szydełka, haftu czy biżuterii z
kamieni szlachetnych. Łącznie ponad 20 stoisk zostało
nagrodzonych za całokształt
pracy twórczej i ekologicznej.
Zadanie realizowane było w
ramach dotacji Powiatu Wałbrzyskiego z konkursu ofert.
Dziękujemy wszystkim za
udział i zaangażowanie się w
konkursy i festiwal, dzięki wam
lokalna tradycja nie zaniknie –
dodaje Agnieszka Lechowicz
z Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
(GŁ)

W miniony weekend
na kortach tenisowych w
Szczawnie – Zdroju rozegrano V Turniej Tenisa na
Wózkach OTK GTM Mobile
Cup Szczawno Zdrój 2018.
Imprezę od początku organizuje Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni z
Wrocławia, przy wsparciu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
i Burmistrza Szczawna – Zdroju Marka Fedoruka.
- Pomagamy w organizacji
tego turnieju już kilka lat. Jestem pod ogromnym wrażeniem siły i determinacji tych
zawodników. Jest to niezwykle wymagająca kondycyjnie
dyscyplina w przypadku osób
w pełni sprawnych, a tutaj
mamy zawodników o różnym
stopniu niepełnosprawności.

I muszą oni włożyć naprawdę
ogrom pracy by tak sprawnie
grać, poruszając się na wózkach. Gratuluję serdecznie
wszystkim uczestnikom, bo
każdy z nich jest dla nas zwycięzcą – pokreślił Stanisław
Janor, członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
W tegorocznym turnieju
wzięło udział 16 zawodników
z całego kraju. Poniżej wyniki
rywalizacji: I miejsce w turniej
głównym Adam Kinowski (IKS
Spartakus Koźmin Wlkp.), II
miejsce w turnieju głównym
Paweł Miętrkiewicz (Klub Tenisowy Żary); I miejsce w turnieju pocieszenia Marek Nitschke (Klub Sportowy Warta
Poznań), II miejsce w turnieju
pocieszenia Kamil Bukryn (Integracyjny Klub Tenisa Płock).
(GŁ)

Uczestnicy i organizatorzy V Turnieju Tenisa na Wózkach
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż nadal dysponuje środkami ﬁnansowymi przyznanymi z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, w tym w ramach rezerwy:
1) „Znów aktywni”, skierowanej do osób długotrwale bezrobotnych, na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
2) „Powiew świeżości”, której odbiorcami są osoby będące w wieku 45 lat
i więcej, na szkolenia indywidualne.
Od początku roku w ramach środków pochodzących z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skorzystało łącznie 31 osób, w tym:
• 6 bezrobotnych zatrudnionych w ramach refundacji wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy,
• 1 bezrobotny, który skorzystał z doﬁnansowania na podjęcie działalności gospodarczej,
• 11 bezrobotnych zdobywających doświadczenie zawodowe poprzez
udział w stażu,
• 7 bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach indywidualnych,
• 6 bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów
Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384) oraz Wydziału Szkoleń (pok.
10; nr tel. 74/8407380). Wszelkie aktualności dostępne są również na
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl
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REKLAMA

REKLAMA

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

Nowe kursy:

3.10 Wałbrzych • 4.10 Głuszyca

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

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

Teoria chaosu
Janusz
Bartkiewicz

Niekiedy mam wrażenie, że śnię i to co się wokół
mnie rozgrywa to tylko jakaś
ponura senna mara i kiedy
się obudzę, wszystko będzie
tak, jak być powinno, czyli
normalnie. Niestety, bardzo szybko przekonuję się,
iż to nie sen, a „rzeczywista
rzeczywistość”, która powoduje, że to co zawsze było
oczywiste, oczywistym już
nie jest, a otaczająca mnie
rzeczywistość jest wprost
paranoiczna.
Dzieje się tak, że sąd uniewinnia funkcjonariuszy policji, sprawców śmiertelnego
pobicia człowieka, chociaż
w normalnym świecie każdy sąd zastosowałby zasadę
współodpowiedzialności,
nie poszukując usprawiedliwienia swego wyroku w
mocno naciąganej formule „uzasadnionych wątpliwości”. Nasze prawo mówi
wyraźnie, że chodzi o „wątpliwości, których nie da się
usunąć”, a przecież w sprawie śmiertelnego pobicia
Piotra Grucy w V Komisariacie w Wałbrzychu sąd nie
miał co do tego faktu żadnych wątpliwości, a te, które
mogły się pojawić, można
było usunąć. Po prostu trze-

ba było tylko chcieć. A jak
powiada stare polskie przysłowie: chcieć, to móc. Jaka
stąd nauka dla policjantów
wynika? Otóż bijcie zawsze
panowie we dwóch, a w
przypadku procesu, mówcie
to nie ja, to kolega. Ja chciałem i starałem się mu przeszkodzić, ale nie dałem rady.
Jeżeli innych bezpośrednich
świadków nie będzie, to możecie liczyć, że za każdym
razem sąd, w wygodny dla
siebie sposób, zastosuje zasadę „nie dających usunąć
się wątpliwości”. Proste, łatwe i nie obciążające sumienia. Obaj policjanci z mocy
prawa zostali przywróceni
do pracy (nigdy nie napiszę,
że do służby), bo zapewne
ich przełożeni nie zapoznali
się (chociaż powinni) z treścią uzasadnienia wyroku
uniewinniającego. Myślę, że
gdyby byli naprawdę zainteresowani tym, kto powinien
służyć w policyjnych szeregach, gdyby poważnie traktowali treść Zasad Etyki Zawodowej Policjantów, to na
pewno skorzystaliby z możliwości zwolnienia ze służby
z uwagi na jej dobro. Ale w
kraju, w którym prokurator
bezkarnie znak swastyki używany przez współczesnych
polskich neonazistów uważa jedynie za starohinduski
symbol szczęścia, przestałem się dziwić czemukolwiek.
Dlatego też również nie
zdziwiło mnie postanowie-

nie o umorzenie dochodzenia pewnej pani prokurator,
która uznała, że fakt niewątpliwego pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej
oraz publicznego znieważenia kilkunastu kobiet, to
tylko forma ekspresyjnego
wyrażenia swego protestu
wobec innych osób, które
nie godziły się na nacjonalistyczne hucpy, jakie miały
miejsce w czasie tzw. marszu niepodległości 11 listopada 2017 roku w Warszawie. Przestało dziwić mnie
(co oczywiście nie oznacza,
iż się z tym godzę), że - jak
Polska długa i szeroka - stawiane są pomniki wdzięczności dla tych, którzy nawet przez Instytut Pamięci
Narodowej uznani zostali
za sprawców zbrodni przeciwko ludzkości. Chociaż
w tym ostatnim przypadku
znajdują się odważni, którzy sprzeciwiają się temu i
nawet wygrywają w sądach,
tak jak w przypadku mieszkańców gminy Czarne, niegodzących się na postawienie pomnika tzw. żołnierzy
wyklętych.
Na szczęście są jeszcze
sędziowie, dla których liczy
się prawo nie polityka, ale
zdaję sobie sprawę, że im
czas rządów Jarosław Kaczyńskiego będzie się wydłużał, tym liczba ich będzie
się dramatycznie kurczyła.
Już teraz jesteśmy świadkami wzywania niepokornych
(czyli uczciwych) sędziów

przed oblicze nowo powołanego ciała, czyli Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co zapewne skończy się
ich niedługim wydaleniem z
sędziowskiej służby. Postara się o to obecny minister
sprawiedliwości, który przecież w tym celu skierował
do izby tej podległych mu
prokuratorów, aby obleczeni w sędziowskie togi, swe
prokuratorskie powinności
w dalszym ciągu spełniali.
Właśnie w tym celu. Ubrał
się diabeł w ornat i ogonem
na mszę dzwoni.
Napisałem cztery lata
temu o „geniuszu Jarosława” i chociaż nie był to żaden pean na jego cześć, to
jednak sporo mi się oberwało (również na łamach Tygodnika DB 2010), chociaż
chodziło mi wówczas tylko
i wyłącznie o to, że człowiek
ten wszystko przewidział i
działa zgodnie z przyjętym
przez siebie planem, który
prowadzi go do wyraźnie
nakreślonego celu. Wielokrotnie pisałem (już od kilku
lat) o „pisowskim bolszewizmie”, który sprowadza się
do bardzo prostej formuły,
że nikt nie będzie mówił im,
co jest białe albo czarne. To
bolszewicy twórczo i bardzo
brutalnie zastosowali zasadę, że rację ma tylko ten, kto
sprawuje władzę, a nie ten
kto tej władzy podlega. To
Lenin głosił, że kadry stanowią wszystko, a prawo to tylko oręż w walce o realizację

wytyczonego celu, bo prawo
stanowią jedynie ci, którzy
władzę sprawują. To Lenin
ogłosił, że rządzenie krajem to żadna filozofia, więc
rządzić nim mogą nawet
kucharki, czego dowodem
mogą być dzisiejsi różni misie-pysie bez odpowiedniej
wiedzy, doświadczenia życiowego i chociażby odrobiny przyzwoitości. Jednym
słowem ludzie wyznający
zasadę, że jeśli teoria nie
zgadza się z faktami, tym
gorzej dla faktów. Dlatego
też Jarosław Kaczyński, nie
sprawujący w rzeczywistości
żadnej konstytucyjnej funkcji, do swego celu dąży poprzez zarządzanie kryzysami,
których wywoływanie zleca
podległym sobie osobom,
sprawującym funkcje państwowe. Niekiedy te najwyższe. I aby wyznaczony cel
osiągnąć, musiał doprowadzić do faktycznego unicestwienia Trybunału Konstytucyjnego i przejęcia władzy
sądowniczej poprzez zniesienie zasady trójpodziału
władzy. Wszystko to po to,
aby władzy raz zdobytej nigdy nie oddać, nawet jeżeli
pełnić się ją będzie niezgodnie z obowiązującą konstytucją. W tym właśnie przejawił się jego „geniusz”, że
potrafił twórczo zastosować
teorię chaosu, która opiera
się (w wielkim skrócie) na
założeniu, że możliwe jest
kontrolowanie przebiegu
zjawisk, których w istocie

nie można przewidzieć. A
on właśnie tym chaosem
sprawnie zarządza, przez co
z posłusznymi mu (ciągle)
„politycznymi hunwejbinami” doprowadzili do tego,
że wszelkie uznawane prawa, zasady i zwyczaje straciły swe znaczenie. Stało
się dokładnie tak, jak kiedyś
zapowiedział, że nikt nigdy
nie wmówi im, że białe jest
białe, a czarne to czarne. I
chociaż niektórzy uznali to
za zwykły lapsus, to czas pokazał, że tamte słowa uznać
dziś można za zapowiedź
tego, co mu wówczas w duszy grało.
www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. Do sprawy „Zasad
Etyki zawodowej Policjantów” i „dobra służby” niedługo na tych łamach powrócę, albowiem uważam,
że zlekceważenie tego aktu
prawnego (Zarządzenie nr
805 Komendanta Głównego Policji 31 grudnia 2003
r. w sprawie „Zasad etyki
zawodowej policjanta”), jest
w mojej ocenie klasycznym
niedopełnieniem obowiązków służbowych.
***
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane,
opinie i stwierdzenia, które
stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora.
Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
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Wykorzystajmy nasz potencjał
Rozmowa z Romanem
Ludwiczukiem, senatorem
VI i VII kadencji i fundatorem Fundacji Zielone Wzgórze.
Niedawno
Wałbrzyskie
Centrum Sportowe – Rekreacyjne Aqua Zdrój w Wałbrzychu, o którym się mówi
w środowisku sportowym
„dziecko Ludwiczuka” obchodziło 5 rocznicę oddania
do użytku. Czy z perspektywy lat uważa Pan ten projekt za udany?
Roman Ludwiczuk: - Obiekt
jest piękny, doskonale wygląda w telewizyjnych transmisjach i jest magnesem
nie tylko dla mieszkańców
regionu, ale także zawodowych sportowców z całego
świata. Nie ma przypadku w
tym, że Aqua –Zdrój regularnie gości koszykarskie i siatkarskie reprezentacje Polski
czy ekipy klubowe. Nie ma
przypadku w tym, że rozgrywane są w Aqua-Zdroju
międzynarodowe zawody,
jak Liga Narodów siatkarek,
czy oficjalne i towarzyskie
mecze reprezentacji koszy-

karek, koszykarzy oraz koszykarzy na wózkach, którzy
chcą w naszej hali zorganizować mistrzostwa Europy.
To jest doskonała promocja
Wałbrzycha,
Aglomeracji
Wałbrzyskiej oraz województwa dolnośląskiego.
Poza tym doskonale służy
wałbrzyskim sportowcom i
mieszkańcom. Uważam, że
dobrze się stało, że w 2003
roku ówczesny prezydent
Wałbrzycha Piotr Kruczkowski zgodził się zrealizować
mój pomysł budowy nowoczesnego ośrodka sportowo
– rekreacyjnego w miejsce
przestarzałych
obiektów
KWK Thorez. Żałuję jednak,
że w fazie realizacji, gdy
już pracowałem w Senacie,
mój pierwotny projekt, który zakładał między innymi
budowę otwartego basenu
i lodowiska, został zmodyfikowany.
Dużo podróżuje Pan po Polsce i Europie. Jak odbierany
jest Wałbrzych?
- Gdy ludzie dowiadują się,
że pochodzę z Wałbrzycha,
od razu pytają mnie o złoty

pociąg. I w tym miejscu należą się wielkie słowa uznania
dla Piotra Kopera, którego
determinacja w odkrywaniu
wałbrzyskich tajemnic tak
wspaniale wypromowała
Wałbrzych, jego okolice i
nasze województwo. Takich
ludzi trzeba doceniać, bo
ich działalność - za sprawą
eksploratorów, miłośników
tajemnic i historii oraz zwykłych turystów - przekłada
się na konkretne wpływy
do budżetów samorządów
oraz instytucji kultury oraz
firm działających w branży
turystycznej. Nie oznacza to
jednak, że nie trzeba już nic
robić dla promocji naszych
walorów.
Jakie ma Pan pomysły?
- Zamek Książ, palmiarnia,
czy muzea i galerie w Wałbrzychu są najczęściej odwiedzane w weekendy. W
tygodniu zjawiają się tam
głównie wycieczki, najczęściej szkolne. Może zatem
warto mieszkańcom miasta
czy szerzej - Aglomeracji
Wałbrzyskiej - udostępnić te
obiekty w tygodniu w pro-

ne pomysły, które należy
wdrażać. Są wyedukowani
i świadomi swoich potrzeb,
dlatego muszą znaleźć się
instrumenty do ich realizacji.

mocyjnej cenie? Np. Gmina
Walim w tegoroczne wakacje zrobiła dla swoich mieszkańców promocję – wejście
za 1 zł na zamek Grodno
czy do Sztolni Walimskich.
Koszty utrzymania tych
obiektów i tak są stałe, a
taka promocja zwiększyłaby
liczbę odwiedzających, np.
o grono seniorów. Poza tym
moim marzeniem jest odbudowa amfiteatru w Książu –
to także było w planach, gdy
pracowałem na stanowisku
zastępcy prezydenta Wałbrzycha. Ponadto wciąż nie
ma pomysłu na wykorzy-

stanie wielkiego potencjału
góry Chełmiec, a także ludzi
młodych…
W jakim zakresie nie jest
wykorzystany
potencjał
młodych wałbrzyszan?
- Przede wszystkim musimy
zaangażować młodych ludzi
w ożywianie miasta i całego
regionu, by to było ich miasto, ich region, do którego
będą chcieli wracać. Mój syn
jest dyrektorem na Czechy i
Słowację w wielkiej międzynarodowej korporacji, a ma
dopiero 36 lat. Więc można!
Młodzi ludzie mają świet-

Przez 10 lat Fundacja Zielone Wzgórze, której jest Pan
fundatorem, organizowała
rozgrywki Szkolnej Ligi Koszykówki. Co spowodowało
zawieszenie tej popularnej i
cennej inicjatywy?
- Miało to związek z reformą
oświaty, czyli połączeniem
podstawówek i gimnazjów.
Rozgrywki Szkolnej Ligi Koszykówki prowadzone były
w dwóch kategoriach: szkół
podstawowych i gimnazjalnych, a przez połączenie
powstał chaos organizacyjny. Ale po wygaszeniu gimnazjów będziemy chcieli
powrócić do tego projektu.
Jednak nasza fundacja działa dalej na rzecz mieszkańców miasta i regionu. Od lat
organizujemy dzień matki
osób niepełnosprawnych,
turniej bocce, oraz konkursy
plastyczne.
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA
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Co w trawie piszczy? Rzecz o polskim rolnictwie
Bartłomiej
Grzegorczyk

W ostatnim czasie w mediach
coraz częściej podnoszony jest
temat polskiego rolnictwa. Temat
niezwykle ważny i wpływający
bezpośrednio na nasze życie, ponieważ silne rolnictwo to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i ważna gałąź
gospodarski. Temat podnoszony
z dwóch względów: pierwszy dotyczy klęski suszy, która trwa już
wiele tygodni i powoduje straty
w gospodarstwach rolnych na
terenie całej Polski, co skutkować będzie niższymi plonami, a
co za tym idzie, wzrostem cen
na rynku płodów rolnych. Drugi
dotyczy przedstawionego pro-

gramu wsparcia rolnictwa pod
nazwą „Plan dla Wsi”. Jest to rządowy program modernizacyjny
polskiego rolnictwa, ogłoszony
w połowie lipca tego roku przez
Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Rolnictwa
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
i stanowi niejako odpowiedź na
oczekiwania polskiego sektora
rolniczego, który akcentował potrzebę zmian. Sytuacja w polskim
rolnictwie nigdy nie była dobra,
mimo reform oraz wszelkich subwencji i dotacji, czy to unijnych,
czy to państwowych, lata zaniedbań i ilość problemów trapiła
tę gałąź gospodarki w sposób
szczególny. Rolnictwo w Polsce
jest na tyle istotne, iż bez silnego
rolnictwa nie będzie silnej gospodarski, a polska wieś, aby stać się
determinantą wzrostu gospodarczego, wymaga reformy.
Hasłowo głównymi filarami
„Planu dla Wsi” są: rozwój, wspar-

cie, ochrona. „Plan dla Wsi” obejmuje osiem punktów: utworzenie
Narodowego Holdingu Spożywczego, większe dofinansowanie
do paliwa rolniczego, postawienie na rozwój żywności wysokiej
jakości, zwiększenie sprzedaży
bezpośredniej rolniczego handlu
detalicznego, wsparcie rolnictwa
na terenach górskich, przeciwdziałanie suszy, polskie pasze i
rozwój rolnictwa ekologicznego.
Powstanie Narodowego Holdingu Spożywczego z podmiotów
należących do Skarbu Państwa
ma na celu stabilizację rynków
rolnych oraz skup płodów rolnych. Holding, oprócz funkcji
interwencyjnej na rynku płodów
rolnych, będzie miał za zadanie
podejmowanie działań rynkowych oraz realizację inwestycji
służących całemu polskiemu
rolnictwu. W dofinansowaniu do
paliwa rolniczego zwiększeniu
ulegnie limitu paliwa, od którego
REKLAMA
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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

rolnicy będą mogli odliczyć część
akcyzy. Zmiany w odliczeniu
większej akcyzy obejmą nie tylko
gospodarstwa rolne zajmujące
się produkcją roślinną, ale także
(po raz pierwszy) gospodarstwa
zajmujące się produkcją zwierzęcą. Będzie to realna pomoc dla
każdego gospodarstwa rolnego.
Zdrowa polska żywność to kolejny punkt „Planu dla Wsi”. Pomocą objęte zostaną podmioty
zajmujące się produkcją żywności wysokiej jakości, szczególnie
ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej. Zwiększenie sprzedaży
bezpośredniej rolniczego handlu
detalicznego ułatwi rolnikowi
sprzedaż swoich produktów
przetworzonych, jak i nieprzetworzonych bezpośrednio do odbiorcy indywidualnego, ale także
do różnych sklepów, restauracji
itp. Zwiększona zostanie kwota
nieopodatkowana z 20 do 40 tys.
zł przychodów. Powyżej 40 tys. zł
przychodów, rolnik będzie musiał
zapłacić tylko 2 % podatku. Na
sprzedaż bezpośrednią na linii
rolnik-konsument nie będzie trzeba uzyskiwać pozwolenia, wystarczy zgłosić się do odpowiedniej
inspekcji, która zbada czystość i
sprawdzi warunki sanitarne, w jakich produkty będą przez rolnika
przygotowywane. Wsparcie rolnictwa na terenach górskich, takich jak powiat wałbrzyski, oznacza wdrożenie specjalnej polityki
obejmującej hodowców owiec,
kóz i bydła mięsnego. Przeciwdziałanie suszy to wprowadzenie
rozwiązań, które uchronią gleby
przed niekorzystnymi zmianami
klimatycznymi. Program obejmie
wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych przez suszę gospodarstw oraz zakłada poprawę
żyzności gleb, m.in. poprzez poprawę retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień
w rolnictwie. Polskie pasze to
mniejszy import białka paszowego z zagranicy, oczywiście
stopniowo ograniczany na rzecz
wykorzystania polskich pasz dla
zwierząt hodowlanych. Ostatni
punkt planu to ekologiczne rolnictwo, zakładający rozwinięcie
odnawialnych źródeł energii w
rolnictwie.
Jest to największy rządowy
plan wsparcia rolnictwa, stworzony przy udziale rolników, początkujący rewizję polityki rolnej na
przestrzeni ostatnich lat, niezwykle potrzebny dla polskiej gospodarski i stanowiący odpowiedź na
oczekiwania sektora rolniczego.
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów
autora. Treści zawarte w felietonie
nie odzwierciedlają poglądów i
opinii redakcji.
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...wsparcie domowego budżetu

PROSTA

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

tel. 797 603 000

Premier odwiedził
Wałbrzych
Premier Mateusz Morawiecki 8 września spotkał się z mieszkańcami
Wałbrzycha. Spotkanie, w
którym uczestniczył między innymi Wicewojewoda
Dolnośląski Kamil Zieliński
oraz szef gabinetu premiera Michał Dworczyk odbyło
się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
- Premier mówił między
innymi o wielomilionowych
rządowych projektach na
terenie Wałbrzycha oraz
Dolnego Śląska, m.in. o obwodnicy Wałbrzycha, remontowanych dworcach kolejo-

wych oraz nowych miejscach
pracy w zakładach powstających na terenie specjalnych stref ekonomicznych.
Szef rządu wspominał o destrukcyjnym wpływie zmian
ustrojowych, które dotknęły
Wałbrzych, o niewydolności
i wykluczeniu komunikacyjnym Dolnego Śląska oraz o
wysokim zadłużeniu miasta.
Premier podkreślił również
konieczność uszczelnienia
systemu podatkowego i walkę z tak zwaną mafią vatowską – relacjonuje wicewojewoda Kamil Zieliński.

W pierwszym rzędzie od prawej: premier Mateusz Morawiecki,
minister Michał Dworczyk i wicewojewoda Kamil Zieliński.

(BG)
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Szkoła jak nowa
Uczniowie
Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, po dwumiesięcznej przerwie, powrócili do
„nowej” szkoły – wyremontowanego budynku, który
przeszedł gruntowną termomodernizację. Zaproszeni
goście, rodzice oraz uczniowie wzięli udział w uroczystej
inauguracji oraz oficjalnym
otwarciu budynku.
Uroczystość
rozpoczęła
dyrektor Elżbieta Urbanik,
która powitała wszystkich
zgromadzonych na placu
przy szkole i podziękowała
burmistrzowi
Mieroszowa
Marcinowi Raczyńskiemu za
to, że dzięki staraniom oraz
pozyskanym środkom, szkoła
- po wielu latach - odzyskała
blask i z pewnością będzie
służyła młodym pokoleniom,
a uczniowie będą mogli uczyć
się w godnych warunkach.
Podziękowania z rąk pani
dyrektor otrzymał również
Jakub Stolicki – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie, który nadzorował przebieg wszystkich prac.
Swoją obecnością uczniów
i rodziców zaszczycili prezy-

Hommage
à Kieślowski

Uczniowie wrócili do nauki w odnowionej Publicznej Szkole
Podstawowej w Mieroszowie.
dent Wałbrzycha Roman Szełemej, poseł na Sejm Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska,
przedstawiciele Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu, przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieroszowa w raz z radnymi, nauczyciele emeryci oraz
księża. Prezydent Wałbrzycha
w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna i duża jest
to inwestycja, gdyż inwestycja w dzieci jest ogromnym

fundamentem na przyszłość,
życzył również wielu sukcesów i dalszego rozwoju. Po
przemówieniach gości nastąpiło przecięcie wstęgi, której
dokonali wspólnie zaproszeni
goście wraz z dziećmi. A po
części oficjalnej odbyła się
krótka część artystyczna w
wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mieroszowie.
(RED)

8. edycja Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage
à Kieślowski odbędzie się w
dniach 14-16 września. Filmem, wokół którego zbudowano program festiwalu będzie „Trzy Kolory: Niebieski”
– francusko-polsko-szwajcarska koprodukcja w reżyserii
Krzysztofa Kieślowskiego na
podstawie jego i Krzysztofa
Piesiewicza scenariusza. Gościem specjalnym festiwalu
będzie wybitny czeski reżyser Petr Zelenka. Publiczność
będzie miała okazję zobaczyć
jego retrospektywę, m.in.
„Opowieści o zwyczajnym
szaleństwie”, „Bracia Karamazow” i „Rok Diabla”. Po projekcjach odbędą się spotkania z reżyserem prowadzone
przez kuratora sekcji czeskiej
- Petra Vlček’a. Na Hommage
à Kieślowski zaproszeni zostali m.in. Krzysztof Piesiewicz,
Piotr Jaxa, Mikołaj Jazdon,
Piotr Sobociński, Michał Sobociński, Łukasz Maciejewski,
Maciej Pieprzyca, Piotr Domalewski, Anna Jadowska, Piotr
Stasik, Małgorzata Szyłak, Petr
Vlček, Mira Haviarowa i inni
młodzi twórcy z Czech.
(RED)

Raport
ze Szczawna-Zdroju
• Przed nami ostatni wyścig
w ramach Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2018.
Młodzi rowerzyści spróbowali
już swoich sił w Walimiu, Dobromierzu, Starych Bogaczowicach, Wałbrzychu, Boguszowie-Gorcach i Świebodzicach.
Zakończenie cyklu odbędzie
się w niedzielę 16 września
2018 r. w Szczawnie-Zdroju.
Biuro wyścigu będzie czynne w dniu wyścigu od godz.
9.00 w Pawilonie Sportowy
Słoneczna Polana. Zgłoszenia
zawodników należy dokonać
do 14.09.2018 roku na adres:
sedziakol@wp.pl. Prawo startu
w wyścigu ma młodzież szkolna oraz dzieci zarówno zrzeszeni w klubach sportowych
jak i niezrzeszeni. Wydarzenie
umieszczone jest w kalendarzu DZKOL, a zawodnicy
zdobywają punkty do challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w kategorii
młodzik(czka). Najlepsi w danych kategoriach wiekowych
otrzymają puchary, wszyscy
uczestnicy pamiątkowe medale, a zwycięska drużyna w

klasyfikacji klubowej otrzyma
Puchar Prezydenta Miasta
Wałbrzycha.
• Sonia Bohosiewicz zaprasza na domówkę! „Domówka” to zabawna, pełna
anegdot podróż do czasów
minionej epoki i największych
przebojów w historii polskiej
piosenki. W repertuarze m.in.
„Józek, nie daruję ci tej nocy”,
„Jesteś lekiem na całe zło”,
„W moim magicznym domku” czy „Płynie w nas gorąca
krew”. Show Soni Bohosiewicz to połączenie koncertu,
spektaklu i improwizacji z
aktywnym udziałem publiczności. „Domówka - One Woman Show” w wykonaniu
Soni Bohosiewicz w Teatrze
Zdrojowym -16 września o
godz.19.00, bilet: 35 zł.
• Droga łącząca Szczawno-Zdrój z wałbrzyskimi dzielnicami Piaskowa Góra i Podzamcze (skrót w kierunku
Tesco), zniszczona w trakcie
robót instalacyjnych, została
naprawiona i znowu nadaje
się do użytkowania.
(RED)
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.

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie, opiekę pilota/przewodnika, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (dla
chętnych)

ŚWIĘTA 2018

• SZCZAWNICA - TERMIN: 23.12 - 27.12.2018 - CENA 599 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, kolację wigilijną, ubezpieczenie,
podatek VAT.
Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

SYLWESTER 2018/2019

• BIESZCZADY - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 850 PLN/os. dorosła, dzieci 4-10 lat - 750 PLN/os.

Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, bal sylwestrowy z menu, korzystanie ze strefy SPA, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, kuligu lub przejazdu bryczkami z ogniskiem i grzańcem - koszt ok. 130 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.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, poczęstunek pajdą ze smalcem i ogórkiem, dostęp do kawy, herbaty i wody, bal sylwestrowy z menu i atrakcjami, jednorazowe wejście
na basen, podatek VAT
Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, ubezpieczenia, wydatków wlasnych.

• SZCZAWNICA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 899 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie, bal sylwestrowy z menu, podatek VAT.
Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, wydatków własnych.

• WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 799 PLN + 60 €/os.

Cena zawiera: transport autokarem, nocleg w Wenecji, śniadanie kontynentalne, obiadokolację (napoje do posiłków dodatkowo płatne), pilota/przewodnika, ubezpieczenie, podatek VAT.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, tramwaju wodnego lub statku w Wenecji - koszt ok. 30 € w obie strony, składki na TFG - koszt 10 PLN.
Kwota w Euro - to koszt noclegu, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, parkingów itp.

Pełna oferta i więcej informacji na: www.duotravel.pl
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Dopłaty do ogrzewania niskoemisyjnego Barwne otwarcie
Ruszył Lokalny Program Osłonowy w Gminie Jedlina
-Zdrój, wspierający mieszkańców w ponoszonych
kosztach użytkowania ogrzewania niskoemisyjnego.
Z inicjatywy burmistrza
Leszka Orpla, 5 września
2018 r. Rada Miasta w Jedlinie-Zdroju przyjęła uchwałę w sprawie dopłat dla
mieszkańców
związanych
z wydatkami za użytkowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego w okresie
grzewczym 2018/2019. Według uchwały, niskoemisyjny system ogrzewania to
ogrzewanie gazowe przewodowe bądź elektryczne,
okres grzewczy to 6 miesięcy
uznane od października do
marca. Od 20 września 2018
r. wydawane będą wnioski o
wsparcie, a ich przyjmowanie
rozpocznie się od 1 października i potrwa do końca miesiąca. Realizacja programu
powierzona została Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, który udzielać
będzie wszelkich wyjaśnień i

wskazówek osobom zainteresowanym.
Warunkiem koniecznym
do skorzystania z programu
jest:
-posiadanie wyłączne
ogrzewania niskoemisyjnego
(oświadczenie);
-posiadanie tytułu prawnego i stałe zamieszkiwanie
w lokalu mieszkalnym na terenie gminy (akt notarialny,
umowa najmu itp. - kopie dokumentów należy dołączyć
do wniosku);
-posiadanie umowy lub
innego dokumentu potwierdzającego zobowiązanie do
regulowania opłat na rzecz
dostawcy energii cieplnej;
-spełnienie kryterium dochodowego uprawniającego
do wsparcia finansowego (zaświadczenie o dochodach)
Wysokość dopłaty do
ogrzewania niskoemisyjne-

go uzależniona będzie od
dochodu osoby lub rodziny
i powierzchni mieszkania.
Dochód osób samotnie gospodarujących nie może
przekroczyć 2804 zł netto
miesięcznie, a w przypadku
osoby w rodzinie – 2112 zł
netto miesięcznie na osobę. Kwoty dofinansowania
wzrastają wraz z malejącym
dochodem. Maksymalna wysokość dofinansowania może
wynieść nawet 600 zł.
- Aby skorzystać z programu zgłoś się do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, pobierz i wypełnij wniosek. Zadbaj, aby do
wniosku dołączyć wszelkie
wymagane dokumenty. Kompletny wniosek należy złożyć
w siedzibie ośrodka - pokój
nr 1. Przyjmowanie wniosków
rozpocznie się 1 października,
a zakończy 31 października

b.r. Do 30 listopada wydana
zostanie decyzja administracyjna, którą należy odebrać
osobiście w Ośrodku Pomocy
Społecznej. Pierwsze wypłaty
dofinansowania nastąpią w
terminie do 30 stycznia 2019 r.
po przedłożeniu kopii rachunku/faktury
potwierdzającej
poniesienie opłat za dostawę
energii cieplnej w miesiącach
X-XII 2018 r. Kolejna wypłata w terminie do 30 kwietnia za
okres I-III 2019 r po przedłożeniu dowodów zapłaty. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego wsparcia oraz do
zapoznania się programem.
Program umieszczony zostanie na stronie internetowej
urzędu miasta, a o szczegóły
programu dopytać można w
Ośrodku Pomocy Społecznej:
codziennie w godz. od 7:30 do
15:30. Osoby niesamodzielne
(starsze,
niepełnosprawne)
mogą zadeklarować chęć
uczestnictwa w programie telefonicznie pod nr tel.74 8455
356, a wniosek zostanie dostarczony przez pracownika
socjalnego i odebrany po jego
wypełnieniu – wyjaśnia burmistrz Leszek Orpel.
(RED)

Nowoczesny pumptrack
i urządzenia do ćwiczeń
street workout w Jedlinie
– Zdroju zostały oficjalnie i
barwnie otwarte.
Było wiele zabawy i wiele
radości podczas kolorowania
pumptracka - zarówno proszkami holi jak i kredą, a najbardziej aktywni użytkownicy nowych instalacji otrzymali
z rąk burmistrza Leszka Orpla
pamiątkowe medale.
Pumptrack to specjalnie
przygotowany, posiadający
wiele muld, niewielki tor w
formie pętli, przeznaczony
głównie dla rowerzystów i rolkarzy, natomiast street work-

out to ćwiczenia wykonywane
z wykorzystaniem prostych
urządzeń typu drążki, poręcze,
ławki, liny. Street workout
nawiązuje do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Ćwiczenia te stają
się coraz bardziej popularne,
organizowane są nawet mistrzostwa świata.
- Nowe instalacje z pewnością przypadną do gustu
osobom lubiącym aktywnie
spędzać czas i jeszcze bardziej
uatrakcyjnią Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active” –
mówi Leszek Orpel.
(KS)

Kolorowe otwarcie jedlińskiego pumptracka.
REKLAMA

Tylko w Getin Banku: kredyt dla wolnych zawodów
Odwiedzamy dziś placówkę Getin Banku w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 1.
Czytelnicy przesyłają do
nas pytanie o ofertę jaką
Państwa bank przygotował
dla przedstawicieli wolnych
zawodów.
- Mamy w swojej ofercie
taki produkt. Powiem więcej - produkt ten cieszy się
ogromnym zainteresowaniem z wielu względów.
Zdradzimy Czytelnikom z
jakich?
Oczywiście!
Przede
wszystkim chodzi dostępność tego produktu. W
przeciwieństwie do innych
banków, żeby skorzystać
z oferty kredytu dla profesjonalistów, nie musimy mieć zarejestrowanej
działalności gospodarczej,
a możemy być zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę. Drugą rzeczą wyróżniającą naszą ofertę jest
naprawdę minimalna ilość
wymaganej dokumentacji.
Bardzo często wystarczy

sam dowód osobisty. Dotyczy to osób współpracujących z naszym bankiem.
Prawda, że aż trudno w to
uwierzyć?
Są jeszcze inne powody?
- Jak najbardziej. Możemy wymienić bardzo
wysoką dostępną kwotę
- aż 200 000 zł. Trzeba
dodać, że - w przeciwieństwie do innych banków
- nie mamy ograniczeń
w kwestii maksymalnego
dopuszczalnego zadłużenia w banku. Oznacza
to, że możemy mieć nawet kilka kredytów, o ile
tylko pozwala nam na
to zdolność kredytowa.
Oferujemy również bardzo długi okres kredytowania. W tej kwestii
możemy liczyć nawet na
120 miesięcy, co znacznie zwiększa dostępną
kwotę kredytu.
A jakie parametry kredytu
są dostępne dla wolnych
zawodów?
- Nie trzymamy się w tej
kwestii sztywnych zasad.

Oferta jest dostosowywana do potrzeb i dyspozycji
klienta. Dla nas ważna jest
osoba i to ofertę dopasowujemy do osoby, a nie
odwrotnie. Dla nas klient
nie jest kolejnym numerkiem, a współpracownikiem. Poza tym w placówce przy ul. Słowackiego
1 w Wałbrzychu pracują
osoby z wieloletnim doświadczeniem,
które
wiedzą od A do Z w jaki
sposób danego klienta
prowadzić. Klient nie powinien czuć się zdezorientowany, a o to nie trudno
w gąszczu przepisów,
dokumentów i obostrzeń
stosowanych w innych instytucjach.
Kto może z tej oferty skorzystać?
- Powyższa oferta dotyczy zawodów takich jak:
prawnik, lekarz, księgowy,
weterynarz, rzeczoznawca
majątkowy oraz inwestycyjny, stomatolog, farmaceuta, tłumacz przysięgły
itp. Oczywiście nie oznacza to, że w swojej ofercie

mamy kredyty skierowane
tylko do konkretnych grup
zawodowych. Oferujemy
kredyty gotówkowe, w
tym na oświadczenie, o
bardzo zróżnicowanych
parametrach. Bardzo dużym
zainteresowaniem
cieszą się kredyty konsolidacyjne, dzięki którym
możemy zmniejszyć mie-

sięczne zobowiązania nawet o 50%.
Czy wizyta u Państwa wiąże
się z kosztami?
- Absolutnie nie. Całkowicie za darmo sprawdzamy
ofertę, wyjaśniamy każde
zagadnienie związane z
ofertą i pomagamy dobrać najbardziej korzystne

rozwiązanie. Zapraszamy
serdecznie do placówki
Getin Banku przy ul. Słowackiego 1 w Wałbrzychu.
Placówka czynna jest od
poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00 - 16.45. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod
numerem (74) 862 14 34.
(MC)
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Wielkie sprzątanie Gór Sowich
Czyste Góry Sowie – pod takim hasłem 22 września 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie” organizuje wraz z gminami członkowskimi: Głuszycą, Jedliną – Zdrój, Walimiem, Nową
Rudą i Pieszycami wydarzenie, którego celem jest wsparcie akcji sprzątania świata poprzez edukację,
a przede wszystkim czynny udział mieszkańców i turystów w dbaniu o czystość szlaków górskich
wiodących na Wielką Sowę.
- Wsparciem i honorowym
patronatem naszą inicjatywę
objęły również Nadleśnictwa: Świdnica, Jugów oraz
Wałbrzych za co serdecznie
dziękujemy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Szczegóły i zasady uczestnictwa znajdują się w „Regulaminie wydarzenia Czyste
Góry Sowie” dostępnym na
stronie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” www.partnerstwo-sowiogorskie.pl – mówią
organizatorzy akcji.
Plan organizacyjny:
Przejście szlakami na szczyt
góry Wielka Sowa pod opieką przewodników górskich
trasami pieszymi:
Głuszyca – Wielka Sowa:
Siedziba Biura LGD ul.
Grunwaldzka 26 –zbiórka o

godz. 8:30 – wymarsz godz.
9:00
Przełęcz Sokola – Wielka
Sowa
Parking obok Karczmy Pod
Sową – zbiórka godz. 12:00
– wymarsz 12:30
Przełęcz Jugowska – Wielka
Sowa
Parking – zbiórka 10:50 –
wymarsz godz. 11:00
Walim – Wielka Sowa
CKiT w Walimiu T. Kościuszki 2, 58-320 – zbiórka godz.
10:30 w Sali bankietowej na
parterze/ wymarsz godz.
11:00
Dojście na szczyt Wielkiej
Sowy planowany na godz.
14:00
Powrót – zejście z Wielkiej
Sowy o godz. 15:30
Dla mniej aktywnych są
krótsze trasy z dojazdem do
Przełęczy Sokolej oraz Prze-

łęczy Jugowskiej. Miejsca
wyjazdu autokarów:
JUGÓW – Parking przy Zespole Szkół Nr 1: ul. Główna
85, 57-430 Jugów wyjazd
godz. 11:30
(zbiórka uczestników godz.
11:00)
PIESZYCE: SP nr 1 przy ul.
Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce wyjazd godz. 10:30
(zbiórka uczestników godz.
10:00 Pieszyce)
GŁUSZYCA – parking ul. Leśna, 58-340 Głuszyca – wyjazd godz. 11:00
(zbiórka uczestników godz.
10:30)
Jedlina – Zdrój - Kompleks
Sportowy przy ul. Kłodzkiej
– wyjazd godz. 11:30
(zbiórka uczestników godz.
11:00)
Następnie przejście z przełęczy Sokolej lub Przełęczy

Jugowskiej na szczyt Wielkiej Sowy. Planowany czas
dotarcia na szczyt Wielkiej
Sowy o godz. 14:00.
Powrót autokarem o godz.
17:00 z miejsc:
– Przełęcz Jugowska – Pieszyce SP nr 1 ul. Ogrodowa
23,
– Przełęcz Sokola – Jugów
ul. Główna 85,
– Przełęcz Sokola – Głuszyca
ul. Grunwaldzka 26 przez
Jedlinę – Zdrój (Kompleks
Sportowy przy ul. Kłodzkiej)
Na szczycie Wielkiej Sowy
przewidziana została pogadanka nt. problematyki zaśmiecania środowiska.
Piknik na Wielkiej Sowie –
godz. 14:00
W programie ognisko,
ciepły posiłek oraz niespodzianki.
(RED)

Raport z Głuszycy
• W niedzielę, 16 września
o godz. 17.00 zapraszamy
do Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy na wernisaż
autorskich prac Henryka
Janasa. To kolejne spotkanie ze sztuką w ramach
projektu „Tu jest mój Dom”.
Wernisaż uświetnią i wzbogacą swoją twórczości
przyjaciele Henryka Janasa
- artysty zamieszkującego
w Grzmiącej. Na scenie pojawią się: Grażyna Szymborska (poezja), Paulina
Janas (śpiew), Hubert Janas
(akordeon), Grzegorz Czepil
(„Głuszyca na starej fotografii”), Justyna Misterka i
Marek Jakubczyk ( obsługa
techniczna, aranżacja muzyczna). W galerii CK-MBP
będzie można zobaczyć
grafiki H. Janasa ukazujące
piękno Ziemi Wałbrzyskiej.
Swoje miniatury zaprezentuje także mieszkanka
Sierpnicy- Małgorzata Trojanowska. Partnerem wiodącym wydarzenia jest Powiat Wałbrzyski. Partnerzy:
Gmina Głuszyca, Centrum
Kultury – Miejska Biblioteka

Publiczna w Głuszycy i inni.
Wstęp wolny.
• Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 381 w Głuszycy, na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej 77 do drogi
powiatowej nr 3377D łączącej Głuszycę Górną z Łomnicą. W ramach prac wykonany zostanie także nowy
chodnik. Przypominamy, że
na tym odcinku ruch samochodowy jest utrudniony.
Pieszych i kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
• Gmina Głuszyca wykonała nowe barierki zabezpieczające most łączący ul.
Ogrodową z ul. Bolesława
Chrobrego.
Dodatkowo
uzupełniono fragment barierki przy poboczu drogi
wojewódzkiej nr 380. Inwestycja mająca na celu
poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców została wykonana w całości ze środków
gminnych.
(SJ)
REKLAMA

Szanowni Państwo!
Jesteśmy sprawdzonym dostawcą, działającym na rynku od 25 lat.
Nasza Spółka posiada własną sieć
dystrybucji wyrobów hutniczych,
ale również jesteśmy eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali. W naszym oddziale
w Wałbrzychu czekamy na Państwa
z bogatym asortymentem profili,
blach , prętów, kątowników i wiele
innych. Nasz zespół dba o każdego
klienta indywidualnie, starając się
pomóc i dobrać odpowiedni materiał. Od niedawna w naszej ofercie
posiadamy profile zamknięte w niestandardowych rozmiarach.
Zachęcamy do współpracy
i odwiedzenia nas
przy ul. Sportowej 9 w Wałbrzychu
(dzielnica Sobięcin).

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9 w Wałbrzychu
(dzielnica Sobięcin)
tel. (74) 842 58 96
email: walbrzych@elektrometal.pl
www.elektrometal.pl
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Będzie objazd
Od 17 września nie będzie dojazdu do ogrodów działkowych
na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach od strony ulicy Granicznej. Ma to związek z rozpoczęciem prac modernizacyjnych
na tym przejeździe kolejowym.
Będzie on wyposażony w rogatki
i sygnalizację świetlną, co bardzo
poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Przejazd będzie wyłączony z użycia do 26 września. W
tym czasie dojazd do ogródków
będzie możliwy od ulicy Świdnickiej, przez teren betoniarni. Przypominamy, że do końca listopada
mają się zakończyć prace przy
modernizacji przejścia kolejowego w kierunku działek, od Osiedla
Sudeckiego w Świebodzicach.
Ono także zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną oraz
rogatki, co bardzo poprawi bezpieczeństwo. Po modernizacji
przejście będzie bardziej funkcjonalne i bezpieczne. Będzie tu
można przejechać rowerem czy
niedużym wózkiem, którym przywozimy np. owoce z ogrodów.
Natomiast przejazd kolejowy dla
samochodów będzie wyłącznie
od ulicy Granicznej.
(ABP)

REKLAMA

Misja radna (1)
Dobiega końca czteroletni okres mojej
pracy jako radnej Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Unisław Śląski – Rybnica Leśna.
Wierzę, że dobrze wykorzystałam zaufanie,
którym mnie Państwo obdarzyli oddając
na mnie głos. Podczas trwania tej kadencji
złożyłam 37 interpelacji i dodatkowo inne
pisma w związku z Państwa wnioskami i inicjatywami, które na bieżąco starałam się
rozwiązywać na sesjach rady (i zamieszczać
na swojej stronie Facebook: Skibska Dorota,
w zakładce – zdjęcia – praca radnej). Wiele
rzeczy udało się zrobić, ale jeszcze wiele jest
do zrobienia. Postaram się zaprezentować
Państwu poruszane przeze mnie problemy
podczas sesji Rady Miejskiej Mieroszowa,
podzielić się sukcesami i tym czego nie udało
się zrealizować, a wierzę, że przy nowej perspektywie jest to realnie do zrobienia.
W pierwszym roku mojej kadencji wraz
z mieszkańcami rozpoczęłam walkę o dokończenie budowy chodnika o długości 1,5
km wzdłuż drogi krajowej nr 35 w Unisławiu
Śląskim. Działania te kontynuowałam w latach kolejnych. Ostatecznym i desperackim
krokiem zwrócenia uwagi na nasz drogowy
problem było 22.10.2015 r. zablokowa-

nie wraz z mieszkańcami drogi krajowej. Te
działanie wraz z interwencją posła na Sejm
Michała Dworczyka wpłynęły na wszczęcie
procedury wyłonienia wykonawcy projektu,
który aktualnie jest ukończony i czekamy
na postępowanie w zakresie wykonawstwa
chodnika. W tym miejscu serdeczne podziękowania składam mieszkańcom i użytkownikom drogi nr 35 za wsparcie moich działań
oraz Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi za pilotowanie sprawy w Sejmie oraz
na szczeblu rządowym.
W 2014 r. zwróciłam się do władz
Gminy Mieroszów o wyrównanie zaległych
składek na fundusze remontowy wspólnot
mieszkaniowych i składki zostały wyrównane. Patrząc na dzisiejszy stan substancji
lokalowych i po konsultacjach z mieszkańcami zauważyć muszę, że późniejsze kroki
włodarzy, doprowadzające do uchwalania
przez wspólnoty zerowych wpłat na fundusz
remontowy, spowodowały niemal całkowity
zastój w remontach nieruchomości z udziałem Gminy Mieroszów... Na szczęście dzisiaj
stajemy przed szansą skorzystania ze środków rządowego programu "Ciepły dom". Jest
to program przedstawiony przez Premiera

DOROTA
SKIBSKA

Mateusza Morawieckiego, związany z termomodernizacją budynków, na który środki
przeznaczy rząd.
W roku 2014 postawiłam sobie ambitny
cel zainteresowania burmistrza Mieroszowa programem „Polska cyfrowa”. Niestety,
na tamten moment nie udało się programu
wdrożyć, niemniej jednak najbliższa przyszłość stwarza nam kolejną szansę, gdyż rząd
ma wdrożyć program „Autostrady internetowe” - to projekt 100 megabitów na 100 lecie
niepodległości.
Kolejne lata pracy jako radna oraz plany
i możliwości kreatywnych działań samorządowych, poprawiających jakość życia mieszkańców Gminy Mieroszów, przybliżę w następnych numerach Tygodnika DB 2010.
Dorota Skibska
Radna Rady Miejskiej Mieroszowa

Zamknięty przejazd
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
prowadzą roboty związane z
remontem przejazdu kolejowego kategorii C na linii kolejowej numer 274 (relacji Wrocław
– Wałbrzych - Jelenia Góra - Zgorzelec) w Jaczkowie w Gminie
Czarny Bór. W związku z czasowym całkowitym zamknięciem
ruchu kołowego w obrębie tego
przejazdu w okresie od 10 września 2018 r. do 21 września 2018
r. wyznaczony został objazd drogami wojewódzkim numer 367,
376 oraz 375.
(RED)

Droga w budowie
W Gostkowie w Gminie Stare
Bogaczowice rozpoczęły się
prace związane z remonten
drogi gminnej prowadzącej do
miejscowego kościoła. - Na odcinku 70 metrów, po wykonaniu
podłoża, zostanie ułożona kostka
betonowa. Uregulowana zostanie również sprawa odprowadzenia wód opadowych – wyjaśnia
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
(WS)
REKLAMA
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Czarna rozpacz
Po czterech zwycięstwach z rzędu, tym razem piłkarki nożne
AZS PWSZ Wałbrzych musiały przełknąć gorycz porażki, ulegając
w Sosnowcu Czarnym 2:4.
- Przed meczem było wiadomo, że wałbrzyszanki stają
przed arcytrudnym zadaniem, mierzyły się bowiem
z aktualnym wicemistrzem
Polski, jednak obawy podopiecznych Kamila Jasińskiego szybko przerodziły się w
nadzieję na korzystny obrót
spraw. Już w 8 min., po dośrodkowaniu Klaudii Miłek
z rzutu rożnego, Dominika
Dereń strzałem z pierwszej
piłki umieściła piłkę w siatce
i było 1:0 dla zespołu gości.
Na odpowiedź Czarnych nie
trzeba było długo czekać,
gdyż już w 14 min. Dżesika
Jaszek odegrała z lewej strony do wbiegającej w pole
karne Joanny Operskalskiej,
a ta zwodem zgubiła jeszcze
rywalkę i z bliska pokonała
Jagodę Sapor. W dalszej części pierwszej połowy lepiej
radziły sobie gospodynie,
które udokumentowały swoją przewagę dwoma kolejny-

mi trafieniami. Najpierw w
38 min., po uderzeniu Martyny Wiankowskiej zza pola
karnego i rykoszecie, piłka
przypadkowo trafiła do Patricii Hmirovej, a ta w sytuacji
sam na sam z bliska pokonała
Jagodę Sapor, a trzy minuty
później Patricia Hmirova tym
razem wystąpiła w roli asystentki, dośrodkowując z rzutu rożnego na głowę Patricii
Fischerovej, która podwyższyła na 3:1. Taki wynik utrzymał się do przerwy i drużyna
AZS PWSZ stała przed trudnym zadaniem odrobienia
dwubramkowej straty. W 51
min., gdy dośrodkowanie
Klaudii Miłek z lewej strony
główką na gola zamieniła
Dominika Dereń, wydawało
się, że wałbrzyszanki są jeszcze w stanie doprowadzić
do wyrównania. Jednak już
w 55 min. Dżesika Jaszek w
polu karnym zabrała piłkę
Jagodzie Sapor i skierowała

ją do pustej bramki. Było 4:2
dla Czarnych, a gospodynie
do końca meczu kontrolowały wydarzenia na boisku i
mimo ambitnej walki gości o
nawiązanie kontaktu nie dały
już sobie wbić gola i zasłużenie zwyciężyły – relacjonuje
Tomasz Stasiński z PWSZ.
Kolejna szansa na punkty
w sobotę o godzinie 11.00.
AZS PWSZ Wałbrzych zmierzy
się na własnym stadionie z
AZS PSW Biała Podlaska.
(TS)
Czarni Sosnowiec – AZS PWSZ Wałbrzych 4:2 (3:1)
Bramki: Joanna Operskalska (14),
Patricia Hmirova (38), Patricia
Fischerova (41), Dżesika Jaszek (55)
oraz Dominika Dereń (8, 51).
AZS PWSZ: Sapor - Kędzierska,
Zawadzka, Mesjasz, Szewczuk, Dereń
(89 Głowacka), Rędzia (66 Głąb),
Zając (46 Ostrowska), Kuciewicz (81
Rozmus), Miłek, Fabova (60 Rapacka).

Górnik liderem!
W V kolejce rozgrywek grupy
wschodniej IV ligi piłkarze
Górnika Wałbrzych pokonali Śląsk II Wrocław 2:1 (0:0) i
zostali samodzielnym liderem.
Bramki w tym meczu zdobywali: 1:0 Szymon Tragarz (50),
2:0 Damian Chajewski (70), 2:1
Mathieu Scalet (78). Żółte kartki: Wepa, Sobiesierski, Krzymiński, Rodziewicz oraz Kazimierowicz, Srnić, Scalet, Kierkiewicz,
Młynarczyk, Sobczak. Widzów:
ok. 1000. Górnik: Jaroszewski, Michalak, Smoczyk, Wepa,
Sobiesierski (81 Młodziński),
Chajewski, Rytko, Oświęcimka,
Krzymiński, Sawicki (59 Rodziewicz), Tragarz (90 Bogacz).
W sobotę podopieczni trenera Jacka Fojny zagrają o godz.
16.00 w Wołowie z MKP.
(RED)

Lepsi od Chrobrego
Siatkarze MKS Aqua-Zdrój
Wałbrzych pokonali w meczu
kontrolnym SPS Chrobry Głogów 3:1 (20:25, 25:17, 25:21,
25:16). MKS: Szablewski (kpt.),
Bocianowski, Zieliński, Kącki,
Olszewski, Nowak, Szydłowski
(libero) oraz Dereń, Gawryś,
Sroka, Kulik, Grad, Praca (libero).
(RED)

Michalik wyremontowała
kolano
Monika Michalik,
nasza najbardziej
utytułowana zapaśniczka (m.in. brąz
na igrzyskach w Rio
de Janeiro i 4-krotne mistrzostwo Europy),
pomyślnie
przeszła w Warszawie operację prawego kolana.
Był to zabieg rekonstrukcji więzadła
krzyżowego przedniego oraz usprawniający łąkotkę boczną. Operował ją dr
Damian Zaborowski.
- Od dłuższego czasu Monika Michalik po operacji z dr Damianem
kolano dawało mi się Zaborowskim.
we znaki i domagało
się naprawy – poinformowała przez nią mistrzostwa Europy
Tygodnik DB 2010 zawodnicz- w Rydze. - Przewiduję około
ka WKS Grunwald Poznań, od półroczny okres rehabilitagrudnia ubiegłego roku ka- cji, a więc powrót Moniki na
pral w Zespole Sportowym 31 matę możliwy byłby dopiero
Bazy Lotnictwa Taktycznego wczesną wiosną przyszłego
w tym mieście.
roku – poinformował trener
Przypomnijmy, że Mo- kadry Piotr Krajewski. Zanim
nika Michalik na początku zakończy karierę, Monika
poprzedniej dekady była chce zakwalifikować się na
zawodniczką Szczytu Bogu- igrzyska w Tokio i zdobyć tam
szów-Gorce, a w 2003 r. feto- medal.
wano w tym mieście zdobycie
Andrzej Basiński
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!
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Gry kontrolne
Po porażce 61:73 we Wrocławiu, koszykarze Górnika
Trans.eu Wałbrzych tym razem w hali Aqua-Zdroju ulegli Śląskowi Wrocław 66:75
(14:22, 24:12, 8:22, 20:19), a
punkty dla Górnika zdobywali: Niedźwiedzki 18, Spała 11
(1x3), Ratajczak 11 (1), Wróbel
6 (1), Kruszczyński 5 (1), Durski
5, Krzywdziński 5, Glapiński
3 (1), Jeziorowski 2, Krzymiński. Wcześniej wałbrzyszanie
uczestniczyli w turnieju w
Poznaniu: Polfarmex Kutno Górnik Trans.eu 66:62 (Górnik:
Niedźwiedzki 18, Kruszczyński
11, Wróbel 10, Spała 8, Durski
6, Ratajczak 6, Der 3); Biofarm
Basket Poznań - Górnik Trans.
eu Wałbrzych 58:67 (Górnik:
Niedźwiedzki 24, Glapiński
10, Durski 6, Krzywdziński 5,
Spała 5, Wróbel 5, Ratajczak
5, Kruszczyński 4, Der 3). W
kolejnym sparingu WKK Wrocław pokonał Górnika 80:76
(19:11, 17:18, 15:26, 29:21), a
dla wałbrzyszan punktowali:
Krzywdziński 19, Wróbel 14,
Niedźwiedzki 12, Glapiński
11, Kruszczyński 10, Spała 10,
Krzymiński, Ratajczak.
(RED)

Wierzę w utrzymanie
Rozmowa ze Stanisławem Kiełbikiem, byłym koszykarzem i trenerem Górnika Wałbrzych.
Wkrótce rozpoczną się rozgrywki I ligi koszykarzy.
Jak przyjąłeś informacje o
awansie Górnika na zaplecze ekstraklasy?
Stanisław Kiełbik: - Bardzo
ucieszył mnie ten awans.
Starałem się oglądać na
bieżąco mecze Górnika za
pośrednictwem Internetu i
to, co od razu rzuciło mi się
w oczy w poprzednim sezonie, to znacząca poprawa
gry i atmosfery w zespole.
Cieszę się, że sprawdziły się
moje słowa sprzed dwóch
lat na temat konieczności zmiany szkoleniowca.
Trener Marcin Radomski,
mając słabszy skład w porównaniu do poprzednich
sezonów Górnika w II lidze,
potrafił tak wszystko poukładać i tak pokierować
zespołem, że ten zrealizował plan awansu, który
przez ostatnie lata pozostawał w sferze marzeń. Tym
większe gratulacje należą
się i trenerowi, i zawodnikom.

Jak oceniasz szanse Górnika na utrzymanie?
- Trener Radomski ma doświadczenie w prowadzeniu zespołu na tym szczeblu i jestem przekonany, że
będzie w stanie utrzymać
Górnika w I lidze. Ale dopiero po I rundzie będziemy
wiedzieli, czy zbudowany
skład podoła temu trudnemu zadaniu. Wierzę w tych
chłopaków i trzymam za
nich kciuki. Mam też wielką
nadzieję, że – jak za dawnych lat – Górnik będzie
kuźnią koszykarskich talentów i to koszykarze z Wałbrzycha będą nadawali ton
tej drużynie. I liga powinna
być magnesem dla młodych ludzi, a w minionym
sezonie trener Radomski
pokazał, że nie boi się stawiać na młodych.
Koszykarze nowego Górnika awansem na zaplecze
ekstraklasy uczcili przypadającą w tym roku 30
rocznicę zdobycia przez
Górnika ostatniego medalu mistrzostw Polski seniorów. Przypomnijmy, że był
to złoty medal – drugi w
historii klubu. Czy było z tej

okazji jakieś okolicznościowe spotkanie?
- Ubolewam nad tym, że –
niestety - nic takiego nie
miało miejsca. A przecież
przy okazji świętowania
awansu do I ligi, można było
przypomnieć
największy
sukces w historii klubu i zaprosić autorów tego sukcesu na ostatni mecz z AGH
Kraków. Muszę z przykrością
stwierdzić, że nowy klub odwołuje się do naszej historii
i przedstawia się jako kontynuator naszej pięknej tradycji, okraszonej dwoma tytułami mistrza Polski i trzema
tytułami wicemistrza Polski
seniorów oraz dwoma złotymi medalami mistrzostw
Polski juniorów (1979 i 1980
r.), ale… nic poza tym! Klub
nie zorganizował spotkania
z okazji 70-lecia wałbrzyskiej koszykówki, ani z okazji jubileuszu ostatniego
mistrzostwa Polski. Wielka
szkoda, bo dobrze by było,
by młodzież miała kontakt
z tymi, którzy budowali
historię polskiej i wałbrzyskiej koszykówki. Przecież
są wśród nas trenerzy,
m.in. Jan Lewandowski, czy
byli zawodnicy jak: Witold

Stanisła i Jakub Kiełbikowie przed halą w Limoges.
Domarzadzki, Mieczysław
Zenfler, Stanisław Ignaczak,
Mieczysław Młynarski, czy
członkowie naszej złotej
drużyny, jak: Jerzy Żywarski,
Tadeusz Reshke, Wojciech
Krzykała, Ryszard Wieczorek, Maciej Buczkowski czy
Zenon Kozłowski. Korzystając z gościnności redakcji
Tygodnika DB 2010 pozdrawiam wszystkich kibiców
koszykówki i dziękuję za
wszystkie przyjazne gesty i
pozdrowienia.
A co słychać u Ciebie i Twojego syna Jakuba?
- Kontynuujemy przygodę
z koszykówką we Francji.
Po awansie z drużyną CAPO
Limoges do wyższej ligi obaj
zmieniliśmy barwy klubowe
i jesteśmy teraz w Language

Loisir Limoges. Kuba wywalczył z zespołem seniorów
tego klubu awans do rozgrywek centralnej ligi francuskiej NM3 i za nim sezon
gry na tym szczeblu. Po raz
kolejny pokazał się z bardzo
dobrej strony, ponieważ jest
drugim strzelcem swojego
zespołu i znalazł się w pierwszej dziesiątce całej ligi (8
grup) strzelców za 3 pkt.
Miał wielki wkład w utrzyma
nie swojego zespołu na tym
szczeblu rozgrywek. Muszę
przyznać, że zaskoczył nas
bardzo wysokim poziom
zespołów grających w tej
klasie, a niektóre mecze były
na poziomie czołówki polskiej I ligi. Ja w tym klubie
prowadzę drugi zespół oraz
drużynę juniorów.
Rozmawiał Robert Radczak
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

Tartak Urbaniak oferuje:

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(3) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(3) 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
(3) Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

PRACA
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935
Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE)
do pakowania kosmetyków. Wałbrzych, 606 829 141

MOTORYZACJA
(3) 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
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

USŁUGI
(2) Instalacje centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjne, urządzenia
(nowe technologie), , pompy ciepła,
oczyszczalnie. Doradztwo, nadzór,
rozliczenia. Tel. 798 48 52 82

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

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

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.

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

DOJAZD DO KLIENTA
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

UWAGA!!!

DZIAŁKI BUDOWLANE
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Tel. 601-769-755, 607-116-429
lub 680-670-616
Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000
NAJEMCĄ. CENA 1 100 000 TEL.
606 97 66 30
MS- 3638 Biały Kamień ul.Bukietowa, ogrzewanie miejskie, 26,50
m2, do wprowadzenia, cena 69
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3629 Biały Kamień, 3 pokoje,
ogrzewanie miejskie, po kapitalnym remoncie. Cena 165 tys, Tel.
883 334 486
MS - -3630 Piaskowa Góra po kapitalnym remoncie, 2 pok. 42m2,
cena 162 tys. Tel. 883 334 481
MS- 3634 Piaskowa Góra, 1 piętro
w „4”, 28m2, do wprowadzenia,
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
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

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

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,99 tys. Tel. 883 334 486
MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie, cena 205
tys, Tel. 883 334 481
MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
149 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
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

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

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter,
2 pokoje, 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 - Mieroszów , dom
wolnostojący do remontu, na
dużej dzialce cena 150 000 tel 883
334 836

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

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego

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

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
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) 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
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do piątku
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