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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

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

Czytaj na str. 2
REKLAMA

Masz problemy finansowe?

Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
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

Skierowałem
Wałbrzych
na nową drogę

kredytok.pl
REKLAMA

„Ostatnia posługa”, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwycięstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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Skierowałem Wałbrzych na nową drogę
Słuchając tego, co w toczącej się
kampanii wyborczej mówi wielu
kandydatów do samorządu Wałbrzycha, często można odnieść
wrażenie, że wszystko co w Wałbrzychu zrobiono, wydarzyło się
w ciągu ostatnich 7 lat, a wcześniej
była tu pustynia... Jaki Wałbrzych
zostawił Pan w 2011 roku?
Piotr Kruczkowski: - Na obraz Wałbrzycha w 2011 roku wpływ miała
bardzo brutalna i bezwzględna
kampania wyborcza, która miała
miejsce w 2010 roku. Używano
w niej bardzo nieczystych metod.
Doprowadziło to do olbrzymiego
kryzysu politycznego i wizerunkowego. Ale myślę, że Wałbrzych
z 2011 roku to miasto, które miało
już jasną wizję przyszłości i - mimo
istnienia olbrzymich trudności rozwijało się prawidłowo. Proszę
pamiętać w jakim stanie przejmowałem miasto w 2002 roku: w biedaszybach pracowało wtedy około
3 000 osób, na ulicach płonęły busy,
bo trwała wojna prywatnych przewoźników, a kupcy z targowiska na

Piaskowej Górze szykowali się do
sparaliżowania miasta. Bezrobocie
wynosiło 29 procent, kasa miejska
świeciła pustkami. Przypomnę, że
nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej, więc nie było środków pomocowych. Na domiar złego – decyzją
poprzednich władz Wałbrzycha
- straciliśmy status miasta na prawach powiatu grodzkiego, co po
prostu podcięło nam skrzydła. I nie
są to pretensje do moich poprzedników, to było po prostu apogeum
dramatu jaki nastąpił po barbarzyńskiej likwidacji przemysłu górniczego i pozostawieniu naszego
miasta bez żadnej pomocy.
Pojawiają się opinie, że najtrudniej było w 2011 roku…

- Nie ma sensu licytować się kiedy
było trudniej, ale tak mogą mówić
tylko ci, którzy nie znali sytuacji
z 2002 roku i lat wcześniejszych.
Pierwsze nasze działania, po wygranych wyborach w 2002 roku,
to programy społeczne, roboty
publiczne, które dały szanse na
pracę ludziom, którzy byli wykorzystywani przez gangi przestępcze przy wydobyciu węgla. Dzisiaj
ten problem jest marginalny, wiec
udało się.
Mieszkańców jednak najbardziej
interesują tak zwane „twarde”
projekty, które widoczne są na ulicach.
- Zdaję sobie z tego sprawę. Kiedy kończyłem prezydenturę uruchomione były dwie największe
w naszym mieście inwestycje, czyli
Stara Kopalnia i Aqua Zdrój. Obie
miały zapewnione wielomilionowe
finansowanie. Porozumieliśmy się
z inwestorem, który wybudował
pierwszą w Wałbrzychu Galerię
Handlową Victoria, której zadaniem miało być również ożywienie
południowych dzielnic miasta. Olbrzymim, kosztującym około 360
mln zł projektem była moderniza-

cja oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych. Podoba mi się
akcja zarybiania Szczawnika, ale
byłaby ona niemożliwa gdyby nie
to, że dzisiaj nasze ścieki wpływają
do nowoczesnej, spełniającej unijne normy, oczyszczalni ścieków.
Mieszkańcy
zwracają
uwagę
przede wszystkim na drogi i nieremontowane budynki.
- Tak i tu potrzeby Wałbrzycha były
i są niewyobrażalne. W zasadzie
wszystkie drogi trzeba było budować od nowa. Dzisiaj cieszę się, że
postęp w remontach dróg jest tak
imponujący. Moja sytuacja była
nieco bardziej skomplikowana niż
obecnie, bo w mieście funkcjonowało 4 zarządców dróg. Mimo to
wyremontowaliśmy wiele z nich.
Wymienię kilka najważniejszych
z nich: ul Wieniawskiego, aleję Podwale, Długą, Główną, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Noworudzką, ul.
Piłsudskiego, Wysockiego, Andersa
itd. W ostatniej fazie budowy był
tzw. łącznik pomiędzy ul. Uczniowską a drogą 379, czyli ulicą Strzegomską, stanowiący część obwodnicy wschodniej. Przypomnę także
o programie rewitalizacji Wałbrzy-

cha, którego efektem były remonty ok. 50 kamienic, remont placu
Teatralnego i Kościelnego itp. Wyremontowaliśmy kompleksowo 14
szkół, zbudowaliśmy boiska typu
Orlik. Myślę, że poziom z którego
startowaliśmy był inny. Przypomina to remont starej kamienicy,
w której najpierw trzeba wymienić
dach i zabezpieczyć fundamenty.
I my to zrobiliśmy, ale efekty widać
najlepiej kiedy zrobi się elewację.
Wróćmy do początków naszej rozmowy. Dlaczego, po zwycięskich
wyborach w 2010 roku, zrezygnował z kontynuowania pracy na stanowisku prezydenta Wałbrzycha?
- Zrobiłem to z poczucia odpowiedzialności za Wałbrzych. Wiem, że
dzisiaj, kiedy nikt za nic nie bierze
odpowiedzialności, brzmi to dziwnie. Ale tak właśnie rozumiałem
i rozumiem sprawowanie funkcji
publicznej. W atmosferze brutalnej
kampanii, oskarżeń i pomówień,
nie dałoby się skutecznie zarządzać Wałbrzychem. Cóż z tego, że
po czasie wszystkie te oskarżenia
i pomówienia okazały się nieprawdziwe?
Rozmawiał Robert Radczak
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Materiał pochodzi i jest finansowany z Komitetu Wyborczego PSL

Rozmowa z Piotrem Kruczkowskim, prezydentem Wałbrzycha
w latach 2002 – 2011.
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Starosta Wałbrzyski przekazał
sprzęt boguszowskim strażakom

22 września 2018 r. na
terenie remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Boguszowie Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura przekazał na
ręce Komendanta OSP w
Boguszowie – Gorcach Ryszarda Piwińskiego sprzęt
zakupiony w ramach budżetu
partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego.
Jest to już drugi projekt
zgłoszony przez strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie w ramach
Budżetu
Obywatelskiego
Powiatu Wałbrzyskiego. W
2016 roku Powiat Wałbrzyski
zakupił dla OSP Boguszów

quada, a w ubiegłym roku
sprzęt w ramach budżetu
obywatelskiego - decyzją
mieszkańców - otrzymali
także strażacy z OSP w Gorcach. W tegorocznej edycji
Budżetu
Obywatelskiego
Powiatu Wałbrzyskiego zakupiono specjalistyczną kamerę termowizyjną, wyważarkę hydrauliczną do drzwi
oraz latarkę LED. Strażackie
projekty cieszą się w Boguszowie- Gorcach dużym
poparciem społecznym, wyrażanym w głosowaniu na
najlepsze projekty. Wartość
przekazanego w tej edycji
sprzętu to 41 565 zł.

Przebojowa niedziela

Rzecznik
dla seniorów

- Gdy wprowadzaliśmy
budżet partycypacyjny w naszym powiecie, jako pierwsi
na Dolnym Śląsku, to zadawaliśmy sobie pytanie, czy
mieszkańcy będą zainteresowani tworzeniem i zgłaszaniem swoich projektów.
Te 3 lata pokazały, że to była
dobra decyzja. W tym okresie zrealizowano ponad 20
projektów obywatelskich w 8
gminach o wartości 450 000
zł. Cieszę się z tak dużej frekwencji głosujących w moim
rodzimym Boguszowie-Gorcach - powiedział Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wałbrzychu
zaprasza
mieszkańców
na spotkania w ramach V
Wałbrzyskich Senioraliów
– program „Bezpieczny
Senior”. 28.09.2018 r. o
godz.13.00 Biblioteka Pod
Atlantami – Filia Podzamcze przy ul. Kasztelańskiej
1 w Wałbrzychu - prezentacja multimedialna na temat
wyjątkowych rzekomo ofert
dla seniorów. 29.09.2018 r.
Piknik Organizacji Pozarządowych – ul. Malczewskiego
20 w Wałbrzychu (Piaskowa
Góra) – spotkanie dotyczące
nieuczciwych praktyk stosownych przy zawieraniu
umów („spotkania stolikowe” – możliwość uzyskania
porady w indywidualnej
sprawie konsumenckiej). W
tym czasie biuro Powiatowego Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym przy Wyzwolenia 24 w
Wałbrzychu będzie nieczynne.

(GŁ)

(RED)

W ramach kalendarza
wydarzeń kulturalno –
sportowych Powiatu Wałbrzyskiego, w minioną niedzielę odbyła się finałowa
edycja Koncertu piosenki
włosko – francuskiej.
Neorokokowe wnętrze Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju wypełniły dźwięki
najsłynniejszych
piosenek
włoskiej i francuskiej sceny
muzycznej, w zjawiskowej
aranżacji Roberta Delegiewicza i Emili Hamerlik, którym akompaniował Paweł
Stuczyński, zaś gitarowym

brzmieniem zachwycał Przemysław Mielczarek, a zdecydowanym taktem perkusyjnym Mateusz Bednarczyk.
Artyści zaprezentowali się w
utworach Edith Piaf, Charlesa
Aznavoura, Erosa Ramazzottiego i tradycyjnych, ludowych nutach narodowych
obu krajów. Ogromny aplauz
publiczności wzbudziła Emilia Hamerlik - właścicielka niesamowitego głosu. Koncert
odbywał się przy widowni
wypełnionej do ostatniego
miejsca.
Aneta Błaszkiewicz
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Działamy wspólnie, a dzięki zjednoczeniu jesteśmy mocni.
Jak powszechnie wiadomo, obok polityków Prawa i Sprawiedliwości na listach
do sejmików w całej Polsce znaleźli się
przedstawiciele Porozumienia Jarosława
Gowina i Solidarnej Polski. To efekt umowy międzypartyjnej na szczeblu krajowym.
Jestem głęboko przekonana, że poszczególni kandydaci reprezentujący listę PiS
to ludzie, którzy przez swoje stałe uczestnictwo w ważnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i kulturowego
przyczynią się do rozwoju naszego regionu. Nie mam wątpliwości, że zapoczątkują
wiele zmian, na które mieszkańcy naszego
okręgu czekają od lat.
Stare przysłowie mówi, że ,,zgoda buduje, niezgoda rujnuje” i niewątpliwie jest
w tym zdaniu zawarta prawda, ponieważ
doświadczenie uczy, że tam gdzie polityka jest niespójna, a ludzie skaczą sobie do
gardeł, tam na ogół nie powstaje nic konstruktywnego i nie można myśleć o rozwoju. Bardzo trafnie skomentował to ostatnio
minister Michał Dworczyk, podczas jednej
z konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości:
,,Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie
niektóre samorządy zamiast zajmować się
sprawami mieszkańców, próbują zajmować
się jakąś polityką i iść na konfrontacje z rządem. Dlatego gwarancją dobrej współpracy
jest wybór kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy jest pewność, że taki
samorząd, taki prezydent, taki burmistrz

nie będzie chciał konfrontacji z władzami
centralnymi, a będzie mu zależało na dobrze poukładanej współpracy”.
Świetnym przykładem takiej współpracy, a jednocześnie gwarantem ciągłości
i realizacji naszego wspólnego celu, jest
połączenie kilku partii w ramach obozu
Zjednoczonej Prawicy. Tym celem jest oczywiście wzrost gospodarczy Polski i ciągłe
dążenie do polepszenia warunków życiowych jej mieszkańców. I nie chodzi tutaj
tylko o polepszenie bytu materialnego, ale
również o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, którego w dzisiejszej Europie tak
bardzo brakuje.
Przyświecają nam powyższe cele i programowo się uzupełniamy. Porozumienie
Jarosława Gowina, które mam zaszczyt
reprezentować, jest ugrupowaniem zdecydowanie wolnorynkowym, a Prawo
i Sprawiedliwość kładzie nacisk bardziej
na elementy społeczne. Dzisiaj wiem, że
dobrze jest, gdy obie kwestie przenikają
się nawzajem, ponieważ żyjemy w czasach
ogromnego kryzysu demograficznego.
Być może nie każdy zdaje sobie sprawę
z tego, jak ogromne załamanie gospodarcze może spotkać nasz kraj, jeśli w porę nie
podejmiemy działań, które mogą nas przed
tym uchronić. I takie właśnie działania podejmuje dziś rząd Zjednoczonej Prawicy.
Z jednej strony realizując program pomocy
rodzinom, które są przecież filarem naszej
gospodarki, a z drugiej, wdrażając w życie
ustawy choćby takie jak „Konstytucja biz-

nesu”, która realnie wpływa na ułatwienia
w obszarach działalności gospodarczej, czy
też „Konstytucja nauki”, będąca gwarantem
podwyższania poziomu nauczania, wolności i neutralności uczelni.
W tym miejscu przyznam szczerze, że do
2016 r. nie zdawałam sobie sprawy z tego,
jak ogromnym zagrożeniem może być dla
naszego kraju tzw. stagnacja populacyjna.
Istniejący właśnie w tym obszarze regres,
uświadomił mi śp. poseł Rafał Wójcikowski,
który wygłosił w tym temacie wykład podczas zjazdu wolnościowców w Koszalinie.
Od tamtej pory, w sposób radykalny zmieniło się moje patrzenie na kwestie związane
z pomocą społeczną i wsparciem ze strony
Państwa, a skierowanym bezpośrednio do
rodzin. Jak wynika z analiz demograficznych, dzięki programowi „Rodzina 500 plus”
do 2050 r. zmniejszy się spadek ludności
w Polsce o 1,7 mln. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż jeszcze w 2014 roku,
zgodnie z prognozami GUS w 2050 r. liczba
ludności Polski miała spaść do 34 mln osób,
z 38,5 mln. Tak więc z punktu widzenia walki z kryzysem demograficznym, polityka
rządu Zjednoczonej Prawicy wpływająca
w sposób bezpośredni na lepsze warunki
dla rodzin i wychowania dzieci stanowi wartość dodaną.
Podczas konwencji wyborczej Prawa
i Sprawiedliwości w Warszawie, w której
uczestniczyłam wraz z liczną reprezentacją
naszego okręgu, mieliśmy okazję usłyszeć
bardzo mądre słowa wypowiedziane przez

Jarosława Kaczyńskiego, a dotyczące
współpracy i wzajemnych relacji:
-Polska prawica wyciągnęła wnioski z historii. Polska prawica wie, że sukces wyborczy przychodzi wtedy, gdy jest wytężona
praca, konsolidacja, jedność, kiedy odrzucamy spory, kiedy jesteśmy razem. Idziemy
razem ku Polsce dużo lepszej. Idziemy ku
temu, by wspólnym wysiłkiem społeczeństwa i władzy wszystkich szczebli doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mogli
powiedzieć „w Polsce jest tak samo jak na
zachodzie”. Polska prawica może do tego
doprowadzić.
I już zupełnie na koniec:
wszystkim kandydatom życzę uczciwej
i merytorycznej kampanii, a wyborcom trafnej analizy poszczególnych kandydatur.
Beata Żołnieruk
kandydatka na radną
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
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Szczawno-Zdrój: silne uzdrowisko,
zadowoleni mieszkańcy
Komitet Wyborczy Wyborców
Marka Fedoruka rozpoczął
kampanię wyborczą w Szczawnie-Zdroju. Lider komitetu kandydat na urząd burmistrza
miasta Marek Fedoruk zaprezentował kandydatów na radnych Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju i główne założenia
programu wyborczego.
- Żyjemy w mieście, z którego
możemy być dumni. Jesteśmy

dumni z naszego dziedzictwa,
ale nie oglądamy się za siebie,
tylko patrzymy w przyszłość, bo
jeszcze wiele mamy do zrobienia. Każdy mieszkaniec liczy się
dla nas tak samo i tak samo jest
ważny. Idziemy po dobre zarządzanie, bo miasto nie może być
kierowane przez osoby, które
nie mają doświadczenia. Miasto
należy do mieszkańców i dlatego bycie samorządowcem trak-

tujemy jako służbę. Niektóre
twarze państwo dobrze znają
– to sprawdzeni samorządowcy.
Ale obok nich cieszy obecność
młodych osób. Doświadczenie
starszych oraz zapał i energia
młodszych to doskonałe połączenie, aby zrealizować nasze
plany. Nasi kandydaci na radnych będą ubiegać się o Państwa
zaufanie i głosy we wszystkich
15 okręgach wyborczych, wszyscy jesteśmy bezpartyjni, mieszkamy w Szczawnie-Zdroju od
urodzenia albo od bardzo wielu
lat i stąd doskonale znamy problemy, które przeszkadzają nam
w życiu codziennym. Znamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców, mamy zapał i kompetncje
żeby je realizować.
KWW Marka Fedoruka opracował obszerny program dla
Szczawna-Zdroju, w którym proponujemy pomysły i rozwiązania
dotyczące wszystkich przestrze-

ni funkcjonalnych miasta. Program w pełnej wersji dotrze do
Państwa domów. Priorytety na
najbliższe pięć lat to: budowa
szkoły, zakończenie budowy krytej pływalni, budowa mieszkań
w ramach projektu „Mieszkanie
+”, realizacja programu „Czyste
powietrze”, opieka i aktywizacja osób samotnych i starszych,
wykonanie tras i ścieżek rowerowych, budowa centralnego parkingu miejskiego.
Prosimy wszystkich mieszkańców Szczawna-Zdroju o udział
w wyborach samorządowych
wyznaczonych na 21 października, prosimy o zaufanie i głosy
na naszych kandydatów na rad-

nych i kandydata na burmistrza
– mówi Marek Fedoruk.
Okręgi wyborcze i kandydaci
KWW Marka Fedoruka:
1. Krystyna Swoboda
2. Zbigniew Szewczak
3. Jadwiga Dziedzic-Kołomyjec
4. Sylwia Lauk
5. Janusz Kozłowicz
6. Grażyna Chłopek
7. Stanisław Borkusz
8. Łukasz Kurjata
9. Czesław Wiliński
10. Rafał Przepiórski
11. Adam Jennings
12. Małgorzata Pachota
13. Stanisław Szulc
14. Krystyna Cholewa
15. Joanna Szymańska.

Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Marka Fedoruka
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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: 01.12.2018 - 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.

REWAL - OSTATNIE 10 POKOI
5 dni (4 noce) - CENA 559 PLN/os. 6 dni (5 nocy) - CENA 649 PLN/os.

Cena zawiera: zakwaterowanie, śniadania i obiadokolacje, poczęstunek pajdą za smalcem i
ogórkiem, dostęp do kawy, herbaty i wody, kolację wigilijną, jednorazowe wejście na basen,
podatek VAT. Cena nie zawiera: transportu - dojazd własny, ubezpieczenia, 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 OSTATNIE 10 POKOI 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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Remont linii
kolejowej 285
To już pewne! Niedługo rozpocznie się rewitalizacja
linii kolejowej 285 od Jedliny – Zdroju do Świdnicy
Kraszowice. Wyłoniono już
wykonawcę przedsięwzięcia.
Prace prowadzone będą przez
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „Dolkom”. Zakończenie prac nastąpi w 2020 roku,
a szacowany koszt rewitalizacji
linii sięga 130 mln zł, z czego 80
mln zł to pieniądze pozyskane
z Unii Europejskiej za sprawą
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. - W ramach przedsięwzięcia, oprócz remontu torów
w naszym mieście zostanie,
m.in. wybudowany nowy przystanek kolejowy w pobliżu ul.
Chopina, niedaleko od centrum
przesiadkowego przy pl. Zwycięstwa. Wyremontowaną linią
kolejową będą jeździły szynobusy oraz pociągi turystyczne
– wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(RED)

Świetlica jak nowa
Wymienione schody, posadzki, instalacje sanitarne,
kotłownia, całkowicie wyremontowana sala, czytelnia
i pracownia komputerowa
z klimatyzacją - to tylko
niektóre elementy zakończonej właśnie inwestycji
przebudowy i modernizacji
Wiejskiego Domu Kultury w
Dziećmorowicach.
Świetlica wiejska, bo tak
potocznie nazywany jest
obiekt, prezentuje teraz zupełnie nową jakość. To nowoczesny budynek, zapewniający doskonałe warunki nie
tylko dla najmłodszych mieszkańców, ale i wszystkich chcących aktywnie spędzać czas.
25 września 2018 r. uroczystego otwarcia tego obiektu dokonali przewodnicząca Rady
Gminy Walim Zuzanna Bodurka, wójt Adam Hausman oraz
Paweł Czyszczoń – dyrektor
Departamentu
Obszarów
Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkow-

Uroczystego otwarcia dziećmorowickiej świetlicy dokonali: Adam
Hausman, Zuzanna Bodurka oraz Paweł Czyszczoń.
skiego Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy zgodnie
podkreślili, że inwestycje tego
typu to realizacje mające na
celu nie tylko poprawę zaplecza kulturalnego gminy, ale i

cel stworzenia komfortowych
warunków do budowania lokalnego patriotyzmu oraz aktywności mieszkańców.
- Świetlice wiejskie na terenie Gminy Walim to jeden

z najważniejszych elementów
inwestycyjnych, a pieniądze,
które zostają przekazane na
ich renowację i przebudowę
to środki wydane w najlepszy sposób, ponieważ będą
służyć lokalnej społeczności,
a ta wartość jest bezcenna.
Dom Wiejski w Dziećmorowicach to duży sukces w kwestii
lokacji dostępnych środków.
Łącznie z przeprowadzoną
termomodernizacją inwestycja kosztowała ponad półtora
miliona złotych. Środki pozyskane od Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Sowiogórskie” wyniosły 241.742zł,
natomiast środki gminne
1.294.081,84zł. To ogromna
kwota, która przełożyła się
na powstanie bezpiecznych i
nowoczesnych warunków dla
rozwoju mieszkańców, których tak brakowało w starej i
zniszczonej świetlicy, sprzed
remontu – podkreśla wójt
Adam Hausman.
(MG)

Święto ulicy
Dąbrowskiej
Po raz kolejny mieszkańcy
ulicy Marii Dąbrowskiej w
Jedlinie –Zdroju zorganizowali „Święto ulicy”. Tym razem uroczystość odbyła się na
terenie nieruchomości państwa Osowskich. Nieruchomość została udekorowana
okolicznościowym transparentem i flagą Jedliny-Zdroju.
Jednym z gości przybyłych
na uroczystość był burmistrz
Jedliny-Zdroju Leszek Orpel,
który przekazał przedstawicielom rodzin zamieszkałych
przy ulicy Dąbrowskiej kompozycje z wrzosów. „Święto
ulicy” było okazją do wspólnej
zabawy przy muzyce na żywo,
do swobodnych rozmów,
integracji społeczności lokalnej, do wspólnego spędzenia
czasu i lepszego poznania
siebie nawzajem. Ta powstała
spontanicznie kilka lat temu
tradycja z pewnością będzie
kontynuowana i kultywowana w latach następnych.

REKLAMA

SKORZYSTAJ Z OFERTY
ONA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE
PROMOCJA JESIEŃ – ZIMA
JESIENNY POBYT W GÓRACH STOŁOWYCH
W KUDOWIE ZDRÓJ
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 170 zł zamiast 360 zł 4 dni
3 noce dla 1 osoby w cenie 259 zł zamiast 540 zł
8 dni - 7 nocy dla 1 osoby w cenie 519 zł zamiast 1260 zł

(KS)
REKLAMA
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ANDRZEJKI NAD MORZEM 30.11 - 2.12.2018
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 250 zł zamiast 399 zł
W ramach kuponu:
• zakwaterowanie w pokoju z łazienką,balkonem
• codzienne śniadania w formie bufetu szwedzkiego,
• obiadokolacja serwowana
• grzane wino na rozgrzanie
• zabawa andrzejkowa z 2-daniową kolacją, bufetem przekąsek oraz napojami
• staropolskie zabawy, wróżby i przepowiednie
• poczęstunek pajdą chleba z serkiem, ze smalcem i ogórkiem
• całodobowy dostęp do kawy, herbaty i wody
• możliwość wypożyczenia kijków nordic walking
• rabat 10% do Restauracji Robinson Crusoe
• rabat 10% na produkty Livia Corsetti - drinki w specjalnych cenach

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W GÓRACH SOWICH
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 459 zł zamiast 800 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 499 zł zamiast 900 zł

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NAD MORZEM
W REWALU LUB W SZCZAWNICY
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 559 zł zamiast 800 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 649 zł zamiast 900 zł

SYLWESTER 2018 / 2019 W REWALU LUB SZCZAWNICY
3 dni - 2 noce dla 1 osoby w cenie 549 zł zamiast 850 zł
4 dni - 3 noce dla 1 osoby w cenie 629 zł zamiast 950 zł
5 dni - 4 noce dla 1 osoby w cenie 749 zł zamiast 1050 zł
6 dni - 5 nocy dla 1 osoby w cenie 799 zł zamiast 1100 zł
7 dni - 6 nocy dla 1 osoby w cenie 899 zł zamiast 1200 zł

ALFA TOUR sp.j. ul. Sczanieckiej 10/1a 60-216 Poznań
/ 503 58 17 28 / 616626730 2 marketing@alfatour.pl
https://www.facebook.com/pensjonatyalfatour
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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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Projektują przedszkole

24 września br. w kancelarii Burmistrza Głuszycy Romana Głoda odbyło
się spotkanie poświęcone
opracowaniu projektów kolejnej inwestycji w Gminie
Głuszyca.
Projekt pod nazwą „Sowiogórski Raj – Głuszyca
– adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole” polegać będzie na
wykorzystaniu kolejnych kondygnacji budynku, w których
mieści się obecnie gimnazjum publiczne na potrzeby
przedszkola samorządowego.
Przypomnijmy, że po przekształceniu części pomieszczeń gimnazjum publicznego
na żłobek gminny, pozostaje
niezagospodarowana
po-

wierzchnia pierwszego i drugiego piętra. Projektanci z
firmy Studio In D. Dymarek
przedstawili koncepcję zagospodarowania przestrzeni
szkolnych na przedszkole. W
ramach umowy wykonana
zostanie również kuchnia na
potrzeby przedszkola i żłobka. Projekt obejmuje także
przebudowę sali gimnastycznej z przeznaczeniem na salę
zabaw dla dzieci oraz budowę placu zabaw dla dzieci na
boisku zewnętrznym.
Warto dodać, że wprowadzona reforma systemu edukacji zakłada, że bieżący rok
szkolny jest ostatnim rokiem
nauki młodzieży w gimnazjum.
(SJ)

Budują basen i windę

Posprzątali Góry
Sowie
Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo
Sowiogórskie”, wraz z gminami
członkowskimi: Głuszycą,
Jedliną – Zdrój, Walimiem
oraz Nową Rudą i Pieszycami, zorganizowała akcję
„Czyste Góry Sowie”. Jej
celem było wsparcie akcji
sprzątania świata poprzez
edukację, a przede wszystkim
czynny udział mieszkańców i
turystów w dbaniu o czystość
szlaków górskich wiodących
na Wielką Sowę. W sprzątaniu
Gór Sowich wzięło udział prawie 300 uczestników.
(SJ)

W Szczawnie –Zdroju
ruszyła budowa krytej pływalni która powstanie w
ramach tworzonego nowoczesnego kompleksu przy
ul. Słonecznej. Powstaje
także winda w budynku
urzędu miejskiego.
- Po oddanych do użytkowania w roku 2015 hali
sportowej, stadionu lekkoatletycznego w roku 2017,
czas na kolejny obiekt - krytą
pływalnię, przyszły rok to rozpoczęcie budowy szkoły w ramach tego samego kompleksu. Planowane zakończenie
budowy pływalni to rok 2020.
Łączny koszt inwestycji to ok.
9 mln zł, a pozyskane środki

zewnętrzne to ponad 3 mln
zł – wylicza Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna – Zdroju.
Trwa także budowa windy
w budynku Urzędu Miasta w
Szczawnie-Zdroju.
- Winda zostanie dobudowana do budynku urzędu od
strony ulicy Pocztowej. Przy
okazji zostanie wybudowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, poprawione
zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, obudowane
przeciwpożarowo
schody
oraz przebudowane i zmodernizowane zostaną pomieszczenia archiwum wraz z
kilkoma pomieszczeniami administracyjnymi. Inwestycja

ma na celu zwiększenie dostępu do urzędu mieszkańcom
miasta, usunięcie barier rchitektonicznych
uciążliwych
dla osób niepełnosprawnych
i wprowadza ułatwienia w
załatwianiu formalności administracyjnych. Obiekt jest
zabytkiem dlatego na wszystkich etapach inwestycji jest
pod szczególnym nadzorem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakończenie
realizacji tego zadania przewidziano na 30 kwietnia 2019
roku. Wartość tej inwestycji
wynosi 675 tys. zł, a pieniądze
pochodzą z budżetu gminy –
dodaje Marek Fedoruk.
(AG)

Nagroda za Borową
We Wrocławiu odbyła się
gala, na której wręczano tytuł Inżyniera Roku. Zwycięzcą został inżynier Zbigniew
Mazij, który uzyskał tytuł Inżyniera Roku 2017 w kategorii
projektant za projekt wieży
widokowej na szczycie góry
Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich w Gminie Jedlina-Zdrój.
(RED)

Inauguracja budowy krytej pływalni w Szczawnie-Zdroju.
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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.

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż
w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim
i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami ﬁnansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności pochodzących
z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) - na terenie
działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.
Osoby te skorzystać mogą z doﬁnansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instru-

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

mentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384).

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

6 października - BOLESŁAWIEC, 7 października - WROCŁAW,
8 października - LUBIN i GŁOGÓW, 9 października - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA

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

Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
www.walbrzych.praca.gov.pl
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Kandydatka na burmistrza
Boguszowa-Gorc

Sylwia DĄBROWSKA

Kandydaci do Rady Miejskiej
Boguszowa-Gorc

Katarzyna
Bernaś

Artur
Kałużny

Maria
Świetlik

Marceli
Iwona
Wiśniewski Modrzejewska

Irena
Kułakowska

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Boguszowa-Gorc,
Nasza codzienność to mnówstwo ważnych spraw. Zdrowie najbliższych,
rozwój dzieci, godne zarobki i warunki życia. Radość. Poczucie
bezpieczeństwa. Piękno przyrody, wśród której odpoczywamy. Każdy z nas
może dodać kolejne przykłady.
Aby nasze życie było dobre, możemy wspólnie zadbać o kilka kwestii:
O szacunek i wdzięczność dla poprzedników – naszych seniorów i tych,
którzy byli przed nami. Aby budować stabilne jutro, trzeba utrzymać
ciągłość z tymi, co za nami;
O otwartość na to, co autentyczne w ludziach – ich pasje, zainteresowania,
bezinteresowne działania na rzecz innych, na rzecz nas wszystkich;
O zaufanie do siebie nawzajem i do podejmowanych działań – wspólnymi
siłami jesteśmy w stanie przemienić Boguszów-Gorce w miasto – czyste,
komfortowe, piękne i bezpieczne.
Z takiej właśnie perspektywy chcemy się dziś Państwu przedstawić.
Jesteśmy Komitetem Wyborczym złożonym z osób wywodzących się
z Waszego najbliższego otoczenia; grupą mieszkańców w różnym wieku
i z różnym doświadczeniem. Jesteśmy zaangażowani w sprawy społeczne
Boguszowa-Gorc i działamy w różnych środowiskach: kultury, sportu,
edukacji, seniorów, biznesu, dzieci i młodzieży.
Nasz Komitet to inicjatywa całkowicie lokalna, nie jest to kolejny partyjny
twór. Dla nas w samorządzie nie ma miejsca na „instrukcje z góry” i ideologię.
Przedstawiamy Państwu kandydatów do Rady Miasta oraz kandydatkę
na stanowisko Burmistrza Miasta – kobietę energiczną, pracowitą
i odpowiedzialną, a jednocześnie ciepłą i wrażliwą na ludzkie sprawy.
Samorząd to my, Mieszkańcy, dlatego wspólnie możemy zbudować
dla siebie i naszych dzieci wygodne do życia, nowoczesne miasto na
miarę naszych oczekiwań i potrzeb. Chcemy poszerzyć i wzbogacić sferę
usług publicznych związanych ze zdrowiem, edukacją, kulturą i sportem.
Chcemy także nadal skutecznie pozyskiwać zewnętrzne fundusze, które
pozwolą nam na realizację oczekiwanych przez Mieszkańców projektów
rozwojowych. Wszystkie plany i założenia przedstawimy wkrótce w naszym
Programie dla Miasta.
Boguszów-Gorce, to wszystko co kochamy.
Najważniejsze dla naszej społeczności lokalnej wybory odbędą
się w dniu 21 października 2018 r. Powierzycie wtedy kierowanie
Miastem nowym radnym i burmistrzowi.
Chcemy reprezentować sprawy Wasze i Waszych Rodzin
– z szacunkiem, zaufaniem i w pełnej otwartości.
Macie głos – macie wybór.
Z poważaniem
CZŁONKOWIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
SYLWII DĄBROWSKIEJ

Martin
Szczeklik

Daniel
Lubiński

Paweł
Kruczkowski

Józef
Nowak

Anna
Kapcewicz

Michał
Foryś

Daniel
Geming

Maria
Grelewicz

Grzegorz
Urban

Głosowanie 21.10.2018 r.
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Nowa szansa dla Szczawna – Zdroju
Rozmowa z Jarosławem Stachowiakiem, kandydatem na burmistrza Szczawna- Zdroju.
Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją
osobę.
Jarosław Stachowiak: - Mam 48 lat. Jestem bezpartyjny. Od urodzenia jestem
mieszkańcem Szczawna – Zdroju. Moja
żona Justyna jest nauczycielem wychowania fizycznego i pracuje w szczawieńskim
„Ceramiku”. Mamy córkę Joannę, tegoroczną maturzystkę. Ukończyłem studia
w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu. Tytuł magistra
uzyskałem w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu.
Karierę zawodową rozpocząłem w 1990
roku w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Wałbrzychu, gdzie pracowałem
10 lat. Następnie przez 12 lat byłem Kierownikiem Działu Programowania Przewozów w Zarządzie Dróg i Komunikacji
w Wałbrzychu. Obecnie pracuję na stanowisku Głównego Specjalisty w Zarządzie
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu, gdzie zajmuję się przede
wszystkim organizacją przewozów dla dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy
Wałbrzych.
Nie należę do żadnej partii politycznej. Posiadam bogate doświadczenie samorządowe,
które zdobyłem pełniąc funkcję radnego
w 4 kadencjach. Byłem Radnym Powiatu

Wałbrzyskiego, a od 2007 roku radnym
Rady Miejskiej Szczawna – Zdroju. Od
2016 roku pełnię funkcję wiceprzewodniczącego szczawieńskiej rady.
W życiu prywatnym moją główną pasją
są stare autobusy i motoryzacja z okresu
PRL-u. Jestem właścicielem jedynego
na świecie zabytkowego Ikarusa 260
z wystawowym wnętrzem. Mogę nim
kierować, ponieważ mam prawo jazdy
uprawniające do kierowania autobusami. Kolekcjonuję modele samochodów
i autobusów. Ponadto zbieram etykiety
zapałczane. Lubię podróżować, a urlopy
spędzam nad polskim Bałtykiem. Spacery
spędzam w towarzystwie rodziny i suczki
rasy Maltańczyk. Uprawiam rekreacyjnie
sport: jeżdżę na rowerze, biegam i uczestniczę w marszach nordic – walking.
Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na urząd burmistrza Szczawna-Zdroju?
- Kończy się kolejna kadencja Rady
Miasta w Szczawnie – Zdroju. Przez
2 kadencje, czyli 8 lat, byłem przedstawicielem mieszkańców w okręgu nr 5
(ul. Solicka i Różana 1-3). Nadszedł czas,
aby wszystkim serdecznie podziękować
za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji
i poinformować, że dojrzałem do podjęcia
decyzji o kandydowaniu na urząd burmistrza naszego miasta. Mam już odpowiednie doświadczenie, a i predyspozycje, aby

wziąć odpowiedzialność za wszystkich
mieszkańców Szczawna – Zdroju.
Taki zamiar miałem też 4 lata temu. Wiele
osób pytało mnie wtedy o powód rezygnacji z ubiegania się o urząd burmistrza.
Jednak dramat, który miał miejsce w mojej rodzinie, nie pozwolił mi skupić się na
wyborach, śmiertelna choroba mojego Taty
pokrzyżowała te plany, a rodzina bardziej
mnie potrzebowała. Z perspektywy czasu
oceniam, że była to bardzo dobra decyzja. Ten czas pozwolił mi na zdobycie dodatkowych umiejętności, wiedzy, a przede
wszystkim na ukształtowanie postawy i uświadomienie sobie, że najważniejszym dla
mnie jest: godność, uczciwość i wrażliwość
na drugiego człowieka.
Co - jako radnemu - udało się Panu
zrobić dla Szczawna-Zdroju i jego
mieszkańców?
- Byłem autorem wielu interpelacji i inicjatyw, które doprowadziły między innymi
do:
- zamontowania sygnalizacji świetlnej,
która poprawiła bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych w okolicy przystanku
autobusowego i szkoły,
- zamontowania monitoringu, który
obecnie obejmuje obszar całej ul. Solickiej
i część ul. Kolejowej,
- zamontowania dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym,

- ukwiecenia ulicy, poprzez umieszczenie
na latarniach kwiatów ozdobnych,
- odnowienia słupów oświetleniowych,
- remontu dojazdu do nieruchomości przy
ul. Solickiej 8,
- uporządkowania skarpy vis a vis marketu, gdzie wykonano nasadzenia drzew
i krzewów ozdobnych,
- rozwiązywania indywidualnych problemów i spraw mieszkańców, w tym pomocy w pisaniu pism do urzędu miejskiego
i innych instytucji.
Byłem jedynym radnym Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju w kadencji 20142018, który był przeciwny podwyżkom
podatków na 2018 rok!
Ponadto jestem autorem:
- powołania do życia Społecznego
Komitetu na Rzecz Odbudowy Zakładu
Przyrodoleczniczego,
- zorganizowania koncertu Charytatywnego Wiesława Ochmana na rzecz
odbudowy spalonego ZPL,
- zorganizowania zbiórek pieniężnych na
rzecz odbudowy ZPL,
- eventu połączonego z prezentacją elektrycznego ekologicznego autobusu miejskiego.
A jak Pan ocenia pracę obecnego
burmistrza Szczawna-Zdroju?
- Marek Fedoruk to porządny człowiek.
Udało nam się wspólnie zrealizować kilka
zadań. Starał się, zrobił tyle, ile mógł. Czy

udało mu się zrealizować swój program
i czy obudził Szczawno – Zdrój? To ocenią
już wkrótce wyborcy.
Już na zakończenie, jak jednym
zdaniem określił by Pan siebie w zestawieniu z kontrkandydatami?
- Realizuję – nie obiecuję!
Dziękuję za rozmowę.
Materiał Pochodzi i jest finansowany
przez Komitet Wyborczy Wyborców
Jarosława Stachowiaka

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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Ulice
w remoncie
Droga gminna przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Sokołowsku i dalej do
cerkwi będzie miała nowy
asfalt. Podobnie będzie na
ul. Wysokiej w Mieroszowie. - Jeszcze w zeszłym roku
mieszkańcy tej ulicy Wysokiej
nie wierzyli, że tak duża inwestycja będzie zrealizowana
do końca tej kadencji. Udowadniamy jednak, że rzeczy
niemożliwe stają się możliwe. Droga gminna otrzymała
dofinansowanie w kwocie 1
mln 642 tys. złotych. Całość
inwestycji na kwotę ponad 2
mln zł zostanie zrealizowana
przed zimą. W tej kadencji
wraz z moimi współpracownikami dokonaliśmy więcej
remontów dróg niż zostało
zrobionych przez 3 poprzedzające kadencje. Wszystko
z myślą o mieszkańcach i poprawie komfortu ich życia –
podkreśla Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
(RED)

Bezpieczniej na drodze

Festyn na 40-lecie

20 września 2018 r. przy
Drodze Krajowej nr 35 w
Unisławiu Śląskim w Gminie Mieroszów zamontowane zostały radary prewencyjne. - Taka prewencja
naprawdę działa. Kierowcy
zwalniają nie chcąc widzieć
czerwonego napisu zwolnij
lecz zielony napis dziękuję
– mówi Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
- Dziękuję każdemu kierowcy, który szanuje mieszkańców Unisławia Śląskiego i
jedzie przez całą miejscowość
nie przekraczając prędkości
50 km/h. A zainstalowanie
radarów jest efektem wielomiesięcznych starań moich
i sołtys Iwony Bandurskiej-Szewczyk. Wszystko w trosce
o poprawę bezpieczeństwa
pieszych w tej miejscowości.
Trwało to kilkanaście miesięcy, ponieważ tyle właśnie zajmują uzgodnienia i zdobycie
wszelkich wymaganych pozwoleń od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Z okazji 40-lecia Spółdzielni
Mieszkaniowej
Podzamcze w Wałbrzychu, odbył się festyn
rekreacyjny,
którego
organizatorzy zadbali o
zapewnienie jego uczestnikom wielu wrażeń i dobrej zabawy.
Z aplauzem widzów
spotkał się występ dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 14, podobnie jak
góralska kapela „Janicki”.
Na scenie zaprezentował
się też zespół „Nikodem”,
wykonując popularne piosenki. Grupy animatorów
prowadziły liczne zabawy
dla najmłodszych, którzy
uczestniczyli m.in. w konkursach sprawnościowych.
Sporym zainteresowaniem
cieszyło się wesołe miasteczko z dmuchanymi
urządzeniami
zabawowymi. Każdy mógł zaprezentować swoje wokalne
uzdolnienia podczas zaba-

Radary prewencyjne w Unisławiu Śląskim dyscyplinują kierowców
na drodze krajowej nr 35.
oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu. Koszty
związane z projektem oraz
zakupem i montażem 3 radarów prewencyjnych, czyli około 40 tys. zł, poniosła
Gmina Mieroszów. Spełnienie
tego warunku pozwoliło na
rozpoczęcie rozmów w tym
temacie. Następnym etapem
będzie budowa chodnika w
tej części Unisławia Śląskiego, gdzie jeszcze go nie ma.
Inwestorem w tym przypad-

ku będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przygotowane są już
wszystkie projekty, jednakże
trudnością jest w tej chwili
wyłonienie wykonawcy. To
jedynie kwestia czasu. Radary
prewencyjne to dobry krok
dla poprawy bezpieczeństwa.
Raz jeszcze dziękuję pani sołtys za ogromne zaangażowanie w realizację tego zadania
– dodaje Marcin Raczyński.
(MS)

wy karaoke z przebojami
Czerwonych Gitar. Natomiast przy stoisku Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu
udzielane były porady dotyczące aktywnego i zdrowego stylu życia. W ramach
poczęstunku serwowano
znakomity bigos oraz pajdy chleba ze smalcem i
ogórkiem. Podczas festynu
rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Kolorowe
osiedle”. Laureaci otrzymali
nagrody, m.in. kubki z wizerunkiem swoich prac. Na
zakończenie wystąpił zespół The Postmen, znany w
kraju z wykonywania utworów Beatlesów. Pomimo
zmroku i niskiej temperatury, publiczność dobrze się
bawiła, namawiając wykonawców do wielokrotnego
bisowania.
(BAS)
REKLAMA
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Współpraca Dla Rozwoju
- czas na mieszkania, gazyfikację i drogi
Kadencja 2018 -2023 to dalszy rozwój i współpraca. Widzę, że jest potrzeba nowego i szerszego spojrzenia na naszą Gminę, a do tego
potrzebna jest nowa Rada Gminy Stare Bogaczowice. Rada, która spojrzy na gminę z perspektywy rozwoju nie wykluczając nikogo
ze środowiska lokalnego. Wiem ile dobrego
można osiągnąć dzięki właściwej współpracy,
przekonaliśmy się o tym w mijającej kadencji
oraz wspieraniu tego co już istnieje i działa.
Chcąc kontynuować dotychczasowy rozwój,
wspólnie z kandydatami na radnych z KWW
Współpraca Dla Rozwoju, postawiliśmy sobie
kolejne cele do realizacji. Wiemy także, w jaki
sposób chcemy je osiągnąć. Poczyniliśmy już
nawet liczne kroki w tym kierunku.
Liczne rozmowy z mieszkańcami Gminy Stare
Bogaczowice utwierdziły mnie w przekonaniu, że do najważniejszych zadań, które czekają nas w latach 2018-2023 znajdują się:
- rozwój infrastruktury mieszkaniowej poprzez budowę mieszkań komunalnych,
mieszkań na wynajem oraz przygotowanie
terenów pod budownictwo jednorodzinne,
- gazyfikacja miejscowości w naszej gminie
- kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.

Mieszkania – mam na myśli budowę mieszkań przeznaczonych do długoletniego wynajmowania z możliwością wykupu na własność.
Posiadanie na terenie gminy mieszkań o dobrym standardzie jest ważnym czynnikiem,
który zapobiegnie wyludnianiu się miejscowości. Powiększenie zasobu mieszkaniowego
gminy jest niezbędne dla jej prawidłowego
rozwoju, gdyż wiąże się z tym, że mieszkańcy
pozostaną tu, w Gminie Stare Bogaczowice,
choć pracują w Wałbrzychu czy w Świdnicy.
Planuję w pierwszym etapie wybudować wielokondygnacyjny budynek z mieszkaniami
o różnych powierzchniach użytkowych. Mieszkania te byłyby oddane do użytku w standardzie „pod klucz”, z wyposażeniem takim jak np.
kuchenka, kabina prysznicowa itd. Stawiam na
budowę mieszkań pod wynajem, ponieważ
możemy skorzystać z zewnętrznych modeli finansowania, które nie obciążają w drastyczny
sposób budżetu gminy. Gmina jest właścicielem takich mieszkań dopiero po spłacie kosztów ich wybudowania. Sfinansowanie takiej
inwestycji jest możliwe z pieniędzy pozyskanych z funduszy zewnętrznych oraz częściowo
z własnych środków. Zadanie to jest także zapisane w Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, co
daje kolejne możliwości pozyskania środków
finansowych z zewnątrz.

Stan techniczny istniejących komunalnych
zasobów mieszkaniowych, a także wspólnot
mieszkaniowych, jest nadal niezadawalający.
Mój plan na tę część zasobu mieszkaniowego
obejmuje prowadzenie remontów, ale takich,
które będą w skuteczny sposób poprawiać
stan techniczny.
Kolejnym postawionym sobie przez nas
celem do realizacji w przyszłej kadencji
jest gazyfikacja miejscowości w naszej
gminie.
Żadne z 8 sołectw w Gminie Stare Bogaczowice nie jest zgazyfikowane. Zapewnienie
ekologicznego i wygodnego paliwa dla
mieszkańców wpłynie na poprawę jakości życia i środowiska – ograniczenie emisji spalin,
poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej zgazyfikowanych wsi. Wybudowana
w ramach tych zadań infrastruktura gazowa,
stanowiłaby bazę dla rozwoju sieci gazowej
i możliwość rozbudowy sieci w kolejnych sąsiadujących gminach.
Realizacja tego zadania wiąże się z dużymi nakładami finansowymi ze względu na górzyste
ukształtowanie terenu. Dlatego podjęliśmy
już pierwsze działania w celu otrzymania dofinansowania zewnętrznego na zrealizowanie tej inwestycji. Zadanie to zgłosiliśmy przy

aktualizacji dokumentu -Strategii Rozwoju
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zgłoszenie tego
zadania i zapisanie go w strategii „otwiera”
drzwi do możliwości pozyskania środków
finansowych z zewnątrz w nowym okresie
finansowania.
Kadencja 2018-2023 to również kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.
Zadania remontowe, czy też modernizacyjne
dróg są na stałe wpisane w budżet gminy na
każdy rok. Najważniejszym zadaniem jakie
sobie stawiamy jest modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej w Chwaliszowie. To
ostatnia w tak złym stanie część dróg wojewódzkich w Gminie Stare Bogaczowice.
Zakładamy też możliwość powstania łącznika między Wałbrzychem i drogą ekspresową
S3 przez teren naszej gminy. W takiej sytuacji musimy wziąć pod uwagę modernizację
drogi z Wałbrzycha przez Stare Bogaczowice
w kierunku węzła Sady.
Oczywiście nie zapominamy o bardzo ważnym elemencie infrastruktury drogowej jakimi są chodniki i ścieżki rowerowe. Wiemy jak
istotne jest powstanie nowych chodników
dla mieszkańców naszej gminy. Zaczynamy
od Chwaliszowa, ponieważ tu kończy się już
faza projektowa. W najbliższym czasie utwardzimy opaskę przy drodze wojewódzkiej
w Lubominie.
W nowej kadencji, zgodnie licznymi oczekiwaniami mieszkańców, będę zabiegał
o powstanie ścieżki rowerowej w ciągu drogi
wojewódzkiej od ronda w Szczawnie Zdroju
przez Strugę do Starych Bogaczowic.
Nasza dotychczasowa dobra współpraca
z DSDiK, Powiatem Wałbrzyskim oraz Gminami Wałbrzych i Szczawno-Zdrój niewątpliwie
przyczynia się do pomyślnego zrealizowania
planowanych inwestycji.
Chcemy, aby nasza gmina nadal się rozwijała,
dlatego wśród naszych najważniejszych założeń znajdują się także:
wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
wspieranie wymiany źródeł ogrzewania;
współpraca z Wałbrzychem w celu zapewnienia pełniejszej komunikacji;
budowa tras rowerowych w ciągach dróg;
wspieranie działalności klubów sportowych
wraz z systemem stypendiów dla sportowców;
rozwój infrastruktury turystycznej;
kontynuacja budowy świetlic w sołectwach.
Mirosław Lech
kandydat na wójta
Gminy Stare Bogaczowice
Materiał pochodzi i jest finansowany
z KWW Współpraca Dla Rozwoju
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Misja radna (3)
Nawiązując do artykułów opublikowanych w nr 34 i 35 Tygodnika DB2010 z 13 i 20.09.2018
r., związanych z podsumowaniem
mojej czteroletniej pracy jako radnej Rady Miejskiej Mieroszowa z
okręgu Unisław Śląski – Rybnica
Leśna, chcę dziś przybliżyć Państwu działania, które podejmowałam w kolejnych latach – tym razem: 2017-2018.
Moja praca, znajdująca odzwierciedlenie w realizacjach, w
tym okresie związana była m.in. z:
• zainicjowaniem oraz pilotowaniem akcji walki ze smogiem wraz
z propozycją wyminy pieców na
ekologiczne. Finałem tych działań była wymiana 40 pieców
na ekologiczne, z dotacją w formie pożyczki, w wysokości 300
000 zł, pochodzącą ze środków
WFOŚiGW we Wrocławiu,

• wszczęciem procedury wykreśenia ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego, punktów związanych z bocznicą kolejową w
Unisławiu,
• bieżącymi remontami chodnika
oraz dróg lokalnych,
• podjęciem działań mających na
celu współfinansowanie przez
Gminę Mieroszów wymiany
lub remontu szamb, budowy
przydomowych oczyszczalni w
trzech wspólnotach mieszkaniowych.
Dodatkowo proponowałam z
podaniem możliwych rozwiazań:
• zainicjowanie starań o darmowy, bezdymny węgiel dla mieszkańców,
• wszczęcie budowy wieży widokowej na Stożku Wielkim,
• budowę wiat przystankowych

DOROTA
SKIBSKA

na DK35, w miejscach gdzie
przystanek znajduje się bezpośrednio na drodze,
• montaż lamp w niebezpiecznych
miejscach Unisławia i Rybnicy.
Wraz z wałbrzyską radną z okręgu Gaj - Beatą Muchą oraz wspólnie z radnymi Rady Miejskiej Mieroszowa, w imieniu mieszkańcow i
użytkowników drogi przebiegającej
przez tę dzielnicę, skutecznie wnioskowaliśmy o remont drogi będącej
w zarządzie Gminy Wałbrzych.
Niezależnie od powyższego poruszałam sprawy bieżące, z którymi
zwracali się do mnie mieszkańcy.
Co roku w imieniu mieszkańców
Unisławia Śląskiego i Rybnicy Leśnej, po konsultacach z nimi, składałam do budżetu wnioski do inwestycji.
Dziękuję za możliwość służenia
Wam i w nadchodzących wyborach

Rocznicowa msza
2 października 2018 r. w Starych Bogaczowicach odbędą
się uroczystości związane z 60
rocznicą wizyty w tej miejscowości biskupa krakowskiego
Karola Wojtyły, czyli św. Jana
Pawła II. Uroczysta msza święta
zostanie odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem
św. Józefa. Początek o godz.
11.00.
(RED)

Warsztaty rękodzieła
gwarantuję, że nie zawiodę i równie
intensywnie będę starała się pomagać
mieszkańcom tak ażeby zmieniać Nasze otoczenie by żyło się lepiej.
Jakie mam plany na przyszłość? Cel
jaki sobie stawiam to: służyć, współpracować, dbać o jawność i szacunek.
Misja: działania prowadzące do
wzrostu jakości życia mieszkańców
Jestem osobą ambitną i chcącą realizować w/w cel.
Dorota Skibska
Radna Rady Miejskiej Mieroszowa

Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat” w
okresie VII – XI.2018 realizuje zadanie „Smacznie i kreatywnie na wsi”. Głównym
celem projektu jest poprawa
jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców wsi
poprzez udział w warsztatach
kulinarnych i z rękodzieła ludowo – artystycznego. Najbliższe
warsztaty w Gminnym Centrum
Biblioteczno –Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach odbędą się 3.10.2018 r., a tematem
zajęć będzie szydełkowanie
oraz biżuteria z filcu.
(AL)
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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

Nowe kursy:

3.10 Wałbrzych • 4.10 Głuszyca

OKNA

Tel. 602 190 848

montaż gratis

Od września szkolimy
na samochodzie
z automatyczną
skrzynią biegów!

Górnik gromi
Piłkarze w Górnika Wałbrzych
rozgrywkach IV ligi pokonali
GKS Mirków/Długołęka 7:1
(3:0), a bramki zdobywali: 1:0
Tomasz Wepa (6), 2:0 Mateusz
Sobiesierski (27), 3:0 Dariusz Michalak (40), 4:0 Damian Chajewski (53), 5:0 Damian Chajewski
(56), 6:0 Damian Żminkowski
(71 –sam.), 7:0 Szymon Tragarz
(73), 7:1 Jarosław Gołda (86). Z
kolei w rozegranym awansem
meczu Pucharu Polski na szczeblu OZPN Wałbrzych, Zamek
Kamieniec Ząbkowicki uległ
Górnikowi 1:3 (1:0), a gole w
tym meczu zdobywali: 1:0 Michał Oświęcimka (17 - br.sam.),
1:1 Piotr Krawczyk (81), 1:2 Kamil Młodziński (84), 1:3 Dariusz
Michalak (90 - k.). Kolejny mecz
ligowy Górnik rozegra w Wałbrzychu ze Zjednoczonymi Żarów (30 września, godz. 16.00).
(RED)

Bieg o szablę
Dąbrowskiego
28 września w Szczawnie-Zdroju zostanie rozegrany
Bieg o szablę Dąbrowskiego.
Impreza jest elementem programu „Szczawieńskie drogi
do Niepodległości”. Start biegu głównego zaplanowano na
godz. 14.00, a od godz. 12.00
będą prowadzone zapisy. Bieg
rozegrany zostanie w trzech
kategoriach: dzieci, młodzież i
open na dystansie 400 m, 1200
m i 3600 m. Start i meta przy
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju (ul. Kościuszki).
Szczegółowe informacje na
stronach internetowych Towarzystwa Miłośników i Urzędu
Miasta Szczawna-Zdroju.
(RED)

Zaskakująca porażka
Nieudany dla AZS PWSZ
Wałbrzych okazał się wyjazd do Krakowa na mecz
z AZS UJ – wałbrzyszanki
dość niespodziewanie przegrały z niżej notowanym
rywalem 0:1 i tym samym
tracą już 3 punkty do podium ekstraligi.
- Nic nie wskazywało, że
podopieczne trenera Kamila
Jasińskiego wrócą do domu z
pustymi rękoma. Praktycznie
przez całą pierwszą połowę
to drużyna gości była stroną
przeważająca, ale swojej dominacji nie potrafiła zamienić
na gola. Do siatki trafiły za to
gospodynie – w 45 min., po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego Justyny Maziarz na bliższy
słupek, Natalia Sitarz głową
pokonała Natalię Piątek. Po
przerwie AZS PWSZ nadal ata-

kował i próbował zdobyć gola,
ale nie potrafił przekuć swojej
przewagi na efekty w postaci bramek. Tym samym dobrze broniące się krakowianki
zwyciężyły 1:0 i to one mogły
dopisać do swojego dorobku
3 punkty – relacjonuje Tomasz
Stasiński z PWSZ.
Teraz w Ekstralidze aż 3
tygodnie przerwy na mecze
kadry, a kolejne spotkanie
AZS PWSZ Wałbrzych rozegra
14.10. o godzinie 11 u siebie z
Mitechem Żywiec.
(TS)
AZS UJ Kraków
– AZS PWSZ Wałbrzych 1:0 (1:0)
AZS PWSZ: Piątek, Kędzierska (78
Zając), Zawadzka, Mesjasz, Szewczuk,
Ostrowska (54 Fabová), Kuciewicz (73
Rozmus), Rędzia, Rapacka (68 Głąb),
Dereń, Miłek.

Mieroszów gotowy
W sobotę, 29 września,
kolarze górscy spotykają się
w Mieroszowie na finałowej
edycji cyklu TREK Enduro
MTB Series, ostatnich zawodach enduro w tym sezonie.
Zawody odbędą się w
formule on-sight (bez wcześniejszej znajomości trasy),
a organizator przygotował 5
górskich odcinków specjalnych. Z akcentem na „górskich”, bo w tym roku zrezygnowano z prologu na ulicach
miasta, na rzecz dodatkowych
kilometrów po szlakach, które
mogą zaskoczyć nawet najstarszych mieroszowskich wy-

jadaczy. Nie zabraknie oczywiście kultowego melafiru i
długich, stromych zjazdów,
ale bądźcie gotowi na nowości w przebiegu i charakterze
trasy! Pojawią się nowe skalne
sekcje techniczne, a także coś
dla miłośników flow. W sumie
zapowiada się około 50 km i
spore przewyższenie - choć
dość łagodnie rozłożone.
Trasa będzie miała charakter
długiej pętli. Ściganie wystartuje w sobotę (29 września) o
godzinie 9:00. Rejestracja na
stronie:
http://zapisy.enduromtbseries.pl/pl/mieroszow.
(RED)

Podzamczański
bieg
29 września, w sobotę, o
godz. 11.00 wystartuje 38.
Bieg Przełajowy Podzamcze,
w ramach obchodów 40-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”. Są to najstarsze
tego rodzaju zawody w Wałbrzychu, a dotychczas brało w
nich udział wielu znanych nie
tylko w naszym rejonie zawodników. Zapisy do biegu trwać
będą od godz. 9.30 do 10.30.
Organizatorzy liczą, że i tym
razem stawka biegaczy będzie
mocna.
(bas)

Uphill Rogowiec
Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w biegu
na szczyt Rogowca, gdzie
znajdują się ruiny najwyżej
położonego zamku w Polsce.
Uphill Rogowiec – bieg w stylu
anglosaskim - staruje 30 września br. o godz. 11.00 z Łowiska
Pstrągów „Złota Woda” w Łomnicy w Gminie Głuszyca. Piękne,
górskie panoramy, niezwykle
wymagająca trasa, wspaniała
atmosfera i moc sportowych
emocji gwarantowane! Tegoroczna trasa wynosi 7,14 km
oraz 643 m przewyższeń. Zapisy prowadzone są stronie na:
https://www.race-timing.pl/pl/
zawody/56/. Na miejscu będzie
można skorzystać z porad fizjoterapeuty - Przemka Wojady
z Wałbrzycha, który od pierwszej edycji jest razem z nami. O
godz. 11.30 zapraszamy dzieci i
młodzież do udziału w biegach
dla juniorów. Zapisy w dniu zawodów w godz. 8.30- 11.00 w
biurze zawodów na terenie łowiska oraz w głuszyckich szkołach i w przedszkolu.
(SJ)

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

Witaj I ligo!
W pierwszym meczu sezonu 2018/2019 I ligi koszykarzy Górnik Trans.eu Wałbrzych będzie podejmował
z Pogoń Prudnik. Mecz
zostanie rozegrany w hali
Aqua-Zdrój 29 września o
godzinie 19.00.
Jednym z elementów
przygotowań do inauguracji
zmagań na zapleczu ekstraklasy był udział koszykarzy
Górnika w turnieju w Prudniku. W pierwszym spotkaniu
Polonia Leszno wygrała z
wałbrzyszanami 79:68 (19:13,
22:18, 18:26, 20:11), a w meczu o 3 miejsce biało – niebie-

scy pokonali Śląsk Wrocław
89:80 (18:11, 22:21, 28:18,
21:30). Turniej wygrała Pogoń
Prudnik, pokonując Polonię
Leszno 93:85.
Z kolei na inaugurację
rozgrywek III ligi, koszykarze
MKS Mazbud Basket Szczawno-Zrój rozgromili UKS Ekonom Legnica 94:58 (29:12;
20:13; 32:11;13:22). W następnej kolejce MKS Mazbud
zmierzy się na wyjeździe z
drużyną Śląska II Wrocław, a
kolejny mecz u siebie rozegra już 6 października z KKS
Kobierzyce.
(RED)

Electro-Bike Tour
Głuszyca wraz z Jedliną-Zdrój oraz Świeradowem-Zdrojem organizuje
w niedzielę, 30 września
zlot rowerów elektrycznych
pn. Electro-Bike Tour 2018.
Jest to trzeci, finałowy zlot
organizowany w tym roku.
Tradycyjnie dla miłośników
jazdy na rowerze przygotowano wiele atrakcji.
- Uczestnikom zlotu proponujemy do wyboru dwie
trasy rowerowe, które poprowadzą przewodnicy ciekawie
opowiadający o zwiedzanej
okolicy. Można będzie także otrzymać bilet ze zniżką
uprawniający do zwiedzenia
zaproponowanych okolicznych atrakcji turystycznych.
Przewidziane są także konkursy z nagrodami, pakiet startowy i ciepły posiłek. Ponadto

gwarantujemy moc bezcennych wrażeń towarzyszących
każdemu ze zlotów. Chętni
do wzięcia udziału w zlocie
rowerów elektrycznych w
Głuszycy są proszeni o zapisywanie się do dnia 28 września
poprzez pocztę elektroniczną:
promocja@gluszyca.pl.
Miasteczkiem głuszyckiego
zlotu będzie Łowisko Pstrągów Złota Woda w Łomnicy.
Wyjazd na trasy zaplanowany
jest o godz. 11.00. Prosimy
jednak o wcześniejsze przybycie i zgłaszanie się do biura
organizatora, które czynne
będzie w dniu zlotu w godz.
8.30-10.30. Więcej informacji
na www.gluszyca.pl oraz na
FB Sudeckie rowery elektryczne i Głuszyca - to lubię – dodają organizatorzy.
(SJ)
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

Tartak Urbaniak oferuje:

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ

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

UBEZPIECZENIA:

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

PLANY EMERYTALNE, FINANSOWE
• Fundusze inwestycyjne
• Obligacje
• FIZ
• Ulgi podatkowe – IKZE i inne.
KONTAKT:
ul. Hetmańska pawilon 4 (za pocztą)
Tel: 667-642-926
Mail: iwona717@hotmail.com

(1) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.

DOJAZD DO KLIENTA

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

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

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

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

INNE
Pożyczka bez BIK! 796 700 605
Emeryci, renciści osoby pracujące!
Szybka pożyczka bez BIK I BIG do 25
000 zł. Minimum formalnosci. Decyzja
w 15 minut. Dojazd do klienta Wałbrzych i okolice. Zadzwoń lub napisz
SMS o treści „KASA”. 609 432 928

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne – TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com Tel. 607-218-533

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
WAŁBRZYCH PODZAMCZE WYNAJEM, 2 pokoje 48,50 m2 , 6 piętro
1350zł /1-mc razem z opłatami.
tel. do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-960
WAŁBRZYCH, GAJ 59 m2, 3 pokoje
, duży ogród 300 m2 , garaż. Teren
ogrodzony. Cena 95 000 zł.Tel
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.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-957

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

UWAGA!!!

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

DZIAŁKI BUDOWLANE

na rynku od 1998 roku.

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 299.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2 1pokój
, pierwsze piętro, 40.000 zł, tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-895
BOGUSZÓW-GORCE, mieszkanie
dwupoziomowe z garażem, 90m2,
3 pokoje, cena 164 500 zł, tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-972
JEDLINA-ZDRÓJ, klimatyczne
mieszkanie z kominkiem, 52m2,
2 pokoje, drugie piętro, cena 79
000 zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-912

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

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

W OKOLICACH JEDLINY ZDROJU
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Tel. 601-769-755
Sprzedam halę

PRZYJMĘ DO PRACY

800 m z pomieszczeniami

MECHANIKA

socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego

SAMOCHODOWEGO

w Wałbrzychu (koło Starej

Z DOŚWIADCZENIEM

Kopalni).

TEL. 606-891-024

Tel. 606 478 000

LUB 698-844-429

MS- 3652 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 – 3649 Biały Kamień, 3 pokoje
60m2, 1 piętro, cena 139 tys. Tel.
883 334 486
MS - 3643 Piaskowa Góra po kapitalnym remoncie, 2 pok. 42m2,
cena 162 tys. Tel. 883 334 481
MS – 3648 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, cena 119 tys. Tel.
883 334 481.
MS – 3642 Podzamcze, 3 pokoje
po kapitalnym remoncie, 1 piętro,
cena 209 tys. Tel. 883 334 481
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
129 tys. 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,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, Osi. 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.
DS – 3628 Dom Piaskowa Góra,
180 m2, działka 300m2, cena 485
tys. Tel. 883 334 481
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY ZADŁUŻENIA

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA 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 - PIASKOWA
GORA ulica Broniewskiego, 2 po-

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

koje, 42m2, parter, cena 133 000,
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PIASKOWA GORA
ulica Broniewskiego 2 pokoje,
duży balkon , 35 m2, cena 115 000
złotych tel 883 334 836
RENOMAHOME - Piaskowa GÓRA ,
58 m2, 4 pokoje,, 1 piętro cena 155
000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter, 2
pokoje, co gaz, po remoncie , cena
125 000 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
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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ZATRUDNIMY
OD ZARAZ

osoby do sprzątania
marketu
przy ul. Wałbrzyskiej
w Świebodzicach.
Praca w godz. 6-14, 14-22.
Tel. 601 156 466
lub 609 272 216

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 – OBNIŻKA CENY!WalimMieszkanie 56,16m2(możliwość
podziału na dwa mieszkania)2
pokoje,2 kuchnie,łazienka z
WC,przedpokój. Cena:56 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: 95 000 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

Poszukujemy podwykonawców
odśnieżania mechanicznego
na obiekcie wielkopowierzchniowym
w Wałbrzychu. Osoby posiadające traktory
z pługami i rozsiewaczami lub koparko
ładowarki z pługiem proszone są o kontakt
pod nr telefonu 667 936 281 lub 725 075 509.
Współpraca na cały sezon 2018/19
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON –OKAZJA! KUŹNICE- 2
pokoje,łazienka z WC,niski
czynsz, pow.55m2 Cena:49 000zł
(nr:2065) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY!!!
Konradów Dom w zabudowie
„bliźniaczej” 100m2 Cena: 400
000zł (nr:1479) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
na wynajem po remoncie, 96m2,
3 piętro,kuchnia ,łazienka ,nowoczesne ogrzewanie elektryczne cena: 1 500 zł (nr: 2443) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! Stary Zdrój-Wynajem: 2
pokoje,łazienka z wc, co gazowe, pow.61m2, Cena: 1 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

SKUP

Płacimy najwięcej !

795 002 003

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

RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, 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

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

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!

Okna LUCH

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

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

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.

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
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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!

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o powierzchni 3544m²
cena 166 tys.zł

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

Sprzedam zabytkowy dom o
przeznaczeniu usługowo- mieszkalnym w Walimiu. 220 m2,
działka 800 m2. Cena 370 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze piętro 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 46 m2,
2 pokoje z kuchnią w Głuszycy
Cena 60 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów

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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Rozwój, jakość i pozytywna energia
Mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej spotykają Panią często w
swoich miejscowościach, ale niewiele o Pani wiedzą…
Iwona Krawczyk: - Jestem Wicemarszałkiem
Województwa
Dolnośląskiego i odpowiadam
za rozwój regionalny, mienie województwa, sport, turystykę oraz
Instytut Rozwoju Terytorialnego
i Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy. Od 8 lat jestem radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Współprzewodniczyłam
Komitetowi Sterującemu ds. Strategii
Rozwoju Dolnego Śląska 2030, co
przełożyło się wpisaniem Strategii Sudety 2030 jako dokumentu,
który wyznacza najważniejsze
przedsięwzięcia na naszym obszarze do realizacji i finansowania
m.in. ze środków województwa.
Poza tym jestem absolwentką
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
w zakresie Skuteczny Menedżer
Nowoczesnej Firmy. W przeszłości
pracowałam jako nauczyciel i dyrektor szkoły.

A prywatnie?
- Jestem mamą dwojga dzieci oraz
babcią rozpieszczającą swojego
ukochanego 9-letniego wnuka.
Poza tym jestem zagorzałym kibicem naszych dolnośląskich sportowców.
Co jest dla Pani ważne w pracy i
życiu?
- Przede wszystkim człowiek. I
pozytywna energia do działania
z ludźmi oraz dla ludzi, będąca
odzwierciedleniem doboru właściwych słów, projektów, narzędzi
i instrumentów gwarantujących
dalszy rozwój, dająca poczucie
satysfakcji z aktywnego uczestnictwa w zachodzących zmianach.
Ważna jest pasja oraz zdolność
planowania i konsekwentnego realizowania celów z myślą o mieszkańcach regionu. Za tym idzie planowanie i działanie strategiczne,
którego celem jest zniwelowania
zarówno dysproporcji rozwojowych, jak i wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu.
Czym jeszcze zajmuje się Pani w
swojej pracy?
- Aktywnie brałam udział w tworzeniu strategicznych dokumentów dla Dolnego Śląska: Strategii
Rozwoju Dolnego Śląska 2030,

uchwał antysmogowych, polityki rowerowej czy zainicjowanym
przeze mnie Programie Rozwoju
Sportu na Dolnym Śląsku. Promuję
walory gospodarcze i inwestycyjne naszego regionu. Z sukcesem
uczestniczę w staraniach samorządów o dofinansowanie inwestycji
drogowych, wodno-kanalizacyjnych, termo-modernizacyjnych,
zakupie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do naszych placówek medycznych, czy budowie
nowych obiektów sportowych i
turystycznych. Wspieram gminy,
kluby, stowarzyszenia i fundacje
w pozyskaniu środków na remonty obiektów sportowych, zabytków oraz organizację wydarzeń
zarówno o charakterze lokalnym,
krajowym i międzynarodowym.
Przykładami są Siatkarska Liga
Narodów Kobiet w Wałbrzychu,
Mistrzostwa Europy w Biathlonie
i IBU Cup Biathlon w Dusznikach
Zdroju, Mistrzostwa Europy we
Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego w Strzegomiu.
W Pani ustach często pojawia się
słowo rozwój…
- Jako nauczyciel i samorządowiec z wieloletnim stażem wiem,
że rozwój jest gwarantem poprawy
warunków życia. Dlatego reaktywowałam Dolnośląski Fundusz Pomo-

cy Rozwojowej, z którego w latach
2016-2018 zrealizowano 63 projekty
o wartości 16 mln zł. Pomogliśmy
gminom w realizacji najpotrzebniejszych zadań, a pieniądze trafiły
między innymi do gmin: Głuszyca,
Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój
i Jedlina-Zdrój. Z kolei Program
Rozwoju Sportu na Dolnym Śląsku
Program określa najważniejsze cele
i działania związane z rozwojem kultury fizycznej i sportu na Dolnym Śląsku na lata 2018 – 2020 z ukazaniem
możliwości wsparcia finansowego
z różnych źródeł. Oparty jest na
czterech solidnych filarach: nowo-

czesnej, dobrze zagospodarowanej
infrastrukturze, szerokiej gamie dyscyplin sportowych w ramach sportu powszechnego i rekreacyjnego,
silnym sporcie profesjonalnym. Do
2020 roku powinniśmy zainwestować blisko 300 mln zł. Oczywiście
stawiam na zrównoważony rozwój
naszego regionu, czyli obejmujący
wszystkie dziedziny życia i dlatego
dwoma rękami podpisuję się pod
stworzoną przez 107 samorządowców Strategią Rozwoju Sudety 2030.
Ta strategia daje możliwość pozyskania środków unijnych w i wyznacza
kierunki naszego rozwoju.

PozycJa
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Kandydatka do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Iwona

#sprawdzonawdziałaniu

krawczyk

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rozmowa z Iwoną Krawczyk,
Wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego.

