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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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Masz problemy finansowe?

Złap nasze koło ratunkowe!
Pożyczka do 20 tys. zł
„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

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

Miliony z Unii Europejskiej na rewitalizację Boguszowa-Gorc
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2018 roku
kolejny projekt naszego miasta otrzymał dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej. Wsparcie finansowe w wysokości prawie 3 milionów złotych uzyskało
przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszowa
-Gorce”. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 4 miliony złotych.
Projekt składa się z 4 zadań inwestycyjnych. Pierwsze zadanie
dotyczy rewitalizacji pomieszczeń
Ratusza na nową Salę Ślubów. Roboty budowlane w ramach tego zadania zostały już wykonane. Aktualnie miasto oczekuje na dostawę
wyposażenia do tych pomieszczeń
takich jak: krzesła, sofy, stoły, szafy.
Planowany termin udostępnienia
sali to przełom października i listopada.
Drugie zadanie też zostało już
zrealizowane a dotyczy rewitalizacji hali sportowej przy ul. Szkolnej.
Trzecie zadanie pn. „budowa
systemu monitoringu w centrum
Boguszowa-Gorc” jest w trakcie
realizacji. W ramach inwestycji
zostanie wykonany nowy system
monitoringu wizyjnego, który
będzie składał się z 14 kamer. Prze-

widywany termin uruchomienia
monitoringu to koniec października bieżącego roku.
W ramach czwartego zadania
zrewitalizowane zostaną przestrzenie publiczne w celu nadania im
nowych funkcji. Przebudowie
poddane zostaną następujące przestrzenie:
- skarpa przy ul. Kamieniogórskiej (prace aktualnie trwają),
- rejon budynku przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej – Centrum
Kultury od ul. Strażackiej,
- teren przy ulicy Szkolnej (obok
szkoły podstawowej), w tym
miejscu powstanie parking samochodowy,
- rejon przystanku autobusowego przy ul. Głównej.
Bardzo cieszę się, że nasz
kolejny projekt uzyskał wsparcie

finansowe z Unii Europejskiej.
Rewitalizacja miasta, przez ostatnie lata, była dla mnie jednym z priorytetów. Zakres wykonanych prac jest ogromny – mówi
Waldemar Kujawa Burmistrz Miasta. Większość robót w ramach
rewitalizacji została już wykonana i sfinansowana ze środków
własnych miasta. Dlatego otrzymane pieniądze będziemy mogli
przeznaczyć na nowe inwestycje
w Boguszowie – Gorcach – dodaje
Burmistrz Miasta.
Przypomnijmy, że w chwili obecnej trwają prace rewitalizacyjne
budynków mieszkalnych na wykonanie których dotacje unijne otrzymało miasto Boguszów – Gorce (2
budynki) oraz 12 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych
przez ZGM Sp z o.o.

Zrewitalizowana hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Nowa sala ślubów
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Mirosław
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Materiał pochodzi i jest finansowany z Komitetu Wyborczego PSL
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Zasłużeni dla Powiatu Wałbrzyskiego
27 września 2018 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady
Powiatu Wałbrzyskiego. W
jej trakcie, na wniosek Starosty Wałbrzyskiego Jacka
Cichury, radni rozszerzyli porządek obrad o dwa
punkty: podjęcie uchwał o
nadaniu tytułu „Zasłużony
dla Powiatu Wałbrzyskiego”
przewodniczącemu
Józefowi Piksie i radnemu
Andrzejowi Lipińskiemu.
Starosta Jacek Cichura
przedstawił uzasadnienie do
podjęcia powyższych uchwał,
prezentując sylwetki obu
kandydatów do tytułu i ich
wkład w rozwój Powiatu Wałbrzyskiego:
Józef Piksa jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa
i Administracji. W 1993 roku
ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie
Strategiczne na Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu. Józef Piksa to wyjątkowa postać na arenie samorządu terytorialnego, która
poprzez swoją ofiarną pracę
i ponadprzeciętne zaangażowanie dla społeczności

lokalnej przez 45 lat tworzyła
historię naszego regionu. Od
najmłodszych był działaczem
sportowym w Zrzeszeniu
Ludowych Zespołów Sportowych, a także działaczem
Związku Młodzieży Wiejskiej
i jej wieloletnim przewodniczącym. Dzięki Jego staraniom uruchomiono największe atrakcje turystyczne
Powiatu Wałbrzyskiego, takie
jak Sztolnie Walimskie i Tajemnicze Podziemne Miasto
Osówka w Głuszycy. Nadzorował i był inicjatorem wielu
inwestycji w Gminie Walim,
między innymi: budowy
gazociągu, budowy gimnazjum oraz dróg i mostów.
Nie sposób nie wspomnieć o
nowatorskiej inwestycji dla
Powiatu Wałbrzyskiego jakim
była budowa Domu Dziecka
„Catharina”, na którą środki
zostały pozyskane od prywatnego inwestora z Holandii
oraz od Wojewody Dolnośląskiego. W trakcie pracy w samorządzie pełnił takie funkcje jak: starosty, wicestarosty,
wójta, zastępcy burmistrza,
zastępcy wójta. W obecnej
kadencji pełni funkcję Prze-

Od lewej: Andrzej Lipiński, Jacek Cichura i Józef Piksa.
wodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Za swoją
działalność wielokrotnie był
nagradzany i odznaczany.
Andrzej Lipiński jest absolwentem
Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jest osobą,
która poprzez swoją ofiarną,
28 – letnią działalność publiczną, na stałe wpisała się w
historię lokalnej społeczności.

Pierwszy raz mandat zaufania otrzymał w 1990 roku,
gdy został wybrany radnym
do Rady Miejskiej w Mieroszowie (1990-1998). W latach
1992-1994 został wybrany na
członka Zarządu Miejskiego.
W latach 1994-1998 pełnił
funkcję Przewodniczącego
Komisji Funkcjonowania Miasta i Gminy Mieroszów. Jako

zasłużony działacz i społecznik w roku 1998 został wybrany do Rady Powiatu Wałbrzyskiego na czteroletnią
kadencję. W tym okresie z niezwykłym zaangażowaniem
pomagał wielu instytucjom i
organizacjom non-profit, był
również organizatorem i pomysłodawcą wielu wydarzeń,
które na stałe wpisały się w

kalendarz imprez kulturalno
– sportowych, m.in. Festiwal Nordic Walking w Sokołowsku. W latach 2001-2007
pełni funkcję prezesa Terenowego Klubu Sportowego
Biały Orzeł w Mieroszowie.
Na przełomie lat 2013-2016
był członkiem Powiatowego
Zarządu Ochotniczych Straży
Pożarnych w Wałbrzychu. Za
swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Andrzej Lipiński jest
jedyną osobą w historii Rady
Powiatu Wałbrzyskiego, która
nieprzerwanie od pierwszych
wyborów do samorządu powiatowego jest Radnym Rady
Powiatu Wałbrzyskiego, co
świadczy o niepodważalnym
zaufaniu mieszkańców do
jego osoby.
Tytuł “Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” nadawany jest osobom będącym
mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego oraz osobom spoza powiatu i cudzoziemcom,
za wybitne zasługi dla rozwoju powiatu, służbę publiczną
oraz twórczość literacką i artystyczną.
(AB)
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Rzemiosło ma przyszłość
Jest Pani autorką program wsparcia dolnośląskiego rzemiosła w latach 2016-2018. Skąd ten pomysł?
Iwona Krawczyk: - Pomysł jest
wynikiem moich wieloletnich
kontaktów ze środowiskiem rzemieślników oraz obserwacji i analizy stanu tego sektora na Dolnym
Śląsku. Ciągle słyszałam o problemach z zainteresowaniem młodych ludzi zawodami rzemieślniczymi i o braku chętnych do pracy
w tych zawodach. A to zagraża
funkcjonowaniu zakładów rzemieślniczych. Kolejnym problemem jest słabnący popyt na rzemieślnicze usługi naprawcze, na
przykład szewców, czy kaletników.
Ilu zakładów rzemieślniczych dotyczą te problemy?
- W zawodach typowo rzemieślniczych, jak: piekarze, cukiernicy,
szewcy, tapicerzy, zegarmistrzowie
czy jubilerzy działa na Dolnym Śląsku około 2 tys. podmiotów. Jeśli
dodamy do tego rzemieślników
związanych z branżą motoryzacyjną (naprawy) czy fryzjersko-kosmetyczną to mamy łącznie kilka
tysięcy przedsiębiorców, którzy są

ważnym ogniwem naszej gospodarki. Z izby rzemieślniczej i cechów mam informacje o malejącej
liczbie egzaminów zawodowych
na czeladników i mistrzów, co grozi
likwidacją wielu z tych zakładów.
Tymczasem w najbliższych latach
rzemiosło może być alternatywą dla
masowej produkcji, dostarczając
unikatowych i niepowtarzalnych
produktów oraz świadcząc usługi
dobrej jakości. A szansą dla zakładów usługowych jest wydłużanie
życia produktów przez naprawy
i modyfikacje oraz nadawanie im
„drugiego życia”. Na przykład: jeśli
nie będzie zakładów szewskich czy
zegarmistrzowskich, to ludzie nie
będą mieli gdzie dokonać napraw
przedmiotów, które mają dla nich
wartość. Dlatego tak ważne jest
wsparcie dolnośląskiego rzemiosła
przez promocję zakładów rzemieślniczych i ich produktów wśród
mieszkańców regionu oraz zainteresowanie niszowymi branżami
rzemieślniczymi młodego pokolenia. Zainicjowany na Dolnym Śląsku program jest pierwszym tego
typu działaniem w regionie dedykowanym branży rzemieślniczej.
W jaki sposób Pani program pomógł rzemieślnikom w naszym
regionie?

Na te działania przeznaczyliśmy
ponad 433 tys. zł.

- Przede wszystkim przez ułatwienie dostępu do informacji o działających zakładach rzemieślniczych.
Pojawiły się artykuły prasowe prezentujące zawody rzemieślnicze
oraz informacje o kwalifikacjach

i kluczowych kompetencjach zawodów rzemieślniczych, a także
możliwościach kształcenia szkolnego i pozaszkolnego w tych zawodach oraz o warsztatach z prezentacją rzemiosła artystycznego.

A na czym polegały pozostałe
działania?
- 2 mln zł przeznaczyliśmy na dotacje dla rzemieślników na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań
produkcyjnych lub sposobu świadczenia przez nich usług. Zainteresowanie było duże, bo do konkursu dolnośląscy rzemieślnicy zgłosili
98 projektów na kwotę ponad 5,5
mln zł. Ostatecznie do dofinansowania zostały rekomendowane 42
projekty na kwotę 1,6 mln zł (wartość dofinansowania wyniosła 1,1
mln zł). Najliczniej reprezentowane
branże wśród dofinansowanych
projektów to: kosmetyczno-fryzjerska, motoryzacyjna, budowlana,
drzewno-stolarska, odzieżowa i
spożywcza. Ubieganie się o pieniądze na inwestycje, w szczególności
dla rzemieślników, jest trudnym
zadaniem. Dlatego z przyznawaniem dotacji związana była pomoc
polegająca na konsultacjach i doradztwie, pozwalająca na przygotowanie projektów inwestycyjnych
przez rzemieślników. Dzięki temu
wsparciu przygotowanych zostało
31 wniosków aplikacyjnych, zgodnych z wymogami i regulaminem
konkursu.

PozycJa

1

Kandydatka do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Iwona

#sprawdzonawdziałaniu

krawczyk

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rozmowa z Iwoną Krawczyk,
Wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego.
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IX Fundusz Toyoty 2019– dotacja nawet 20 000 zł
1 października 2018 r.
została ogłoszony IX konkurs grantowy Funduszu
Toyoty - „Dobre pomysły
zmieniają nasz świat”. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 1 października
i będzie trwał do 3 grudnia
2018 r.
Tym razem, podobnie
jak w poprzednich ośmiu
edycjach, Fundusz Toyoty
nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane
obszarami: ekologia, sport
i promocja zdrowego trybu
życia, edukacja techniczna,
bezpieczeństwo na drogach,
poprawa mobilności/swobody przemieszczania się, które
zakładają trwałą zmianę w
otoczeniu i będą realizowane
na obszarze powiatu wałbrzy-

skiego i miasta Wałbrzych.
Osoby i instytucje chcące
zapoznać się z rodzajami
projektów, które otrzymały
wsparcie w latach 2011-2018,
mogą o nich poczytać na stronach internetowych: www.
zielonywalbrzych.pl i www.
fee.org.pl w zakładce Fundusz Toyoty.
W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit,
czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku, takie
jak: fundacje, stowarzyszenia,
szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. W tegorocznym
konkursie maksymalna kwota
wsparcia projektu wynosi 20
000 zł. Natomiast całkowita
pula środków do rozdysponowania to aż 100 000 zł.

Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:
www.fee.org.pl, www.toyota-walbrzych.pl, www.zielonywalbrzych.pl
Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński, Fundacja Edukacji Europejskiej,
ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, grzegorz@fee.pl, tel. 601 262 182.

Z PWSZ do Rady
Legislacyjnej
Dr hab. Piotr Szymaniec - profesor w Instytucie
Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu - został powołany do Rady Legislacyjnej XIII kadencji.
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów to organ
opiniodawczo-doradczy Rady
Ministrów oraz Prezesa Rady
Ministrów istniejący od 1972
roku, jako zespół teoretyków
i praktyków prawa, powoływany przez premiera spośród
wybitnych
przedstawicieli
nauki i praktyki prawa. Rada
Legislacyjna wydaje opinie o
projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o
projektach ustaw i projektów
założeń projektów ustaw. Z
wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić:
Prezes Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu
Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Prezes Rządowego Centrum
Legislacji lub Sekretarz Rady
Ministrów.
Dr hab. Piotr Szymaniec
jest profesorem w Instytucie
Społeczno-Prawnym PWSZ
Wałbrzych. Stopnie naukowe
doktora (2012) i doktora habilitowanego nauk prawnych
(2017) uzyskał na Wydziale

Dr hab. Piotr Szymaniec
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował przeszło 70 prac naukowych. Jest
czynnym uczestnikiem wielu
międzynarodowych konferencji, m.in. w Oksfordzie, St.
Petersburgu,
Sztokholmie,
Wiedniu, Tartu, Hanowerze,
Tallinie, Rydze, Belgradzie,
Bratysławie i Brnie. Specjalizuje się w teorii oraz filozofii
państwa, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień
praw i wolności jednostki
oraz wolności religijnej, w
prawnych aspektach bezpieczeństwa publicznego oraz
badaniach nad rozwojem myśli prawnej.
(ESZ)

Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów
powinny być zrealizowane
pomiędzy styczniem a czerwcem 2019.
Podobnie jak w ubiegłym
roku, Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów.
W przygotowaniu i realiza-

cji projektów organizacjom
pomagają uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w
Wałbrzychu, Fabryka Toyoty
finansuje najlepsze pomysły,
a Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora
funduszu.

Dla wszystkich organizacji
zainteresowanych udziałem
w konkursie, partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 października 2018r
o godzinie 14.00 w Zespole
Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej
2a w Wałbrzychu (sala konfe-

rencyjna). Tematem spotkania
będą informacje o zasadach
ubiegania się o dotację oraz
zasady prawidłowej realizacji i
rozliczenia projektu. Planowany termin ogłoszenia decyzji
o przyznaniu wsparcia - 21
grudnia 2018 roku.
(GK)
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Obiekt jak marzenie
Dziesiątki zawodników,
młodzież szkolna, kibicie
i zaproszeni goście w słoneczną wrześniową sobotę
uczestniczyli w oficjalnym
otwarciu Nartorolkostrady
w Czarnym Borze.
- W ten sposób dobiegła
końca realizacja projektu
„Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na
stadionie sportowym w
Czarnym Borze”. Nartorolkostrada została zlokalizowana
na stadionie sportowym w

Czarnym Borze oraz w rejonie góry parkowej. W ramach
inwestycji powstał obiekt całoroczny z systemem naśnieżania tras narciarskich. Trasy
mają długość ponad 3 km.
W ramach zadania - oprócz
budowy tras - powstał tunel,
dwa zbiorniki wodne (wokół których są wytyczone
trasy do rund karnych) oraz
zagospodarowano
teren
w rejonie góry parkowej i
stadionu, m.in. poprzez budowę infrastruktury rekre-

acyjno-wypoczynkowej wraz
z wytyczeniem ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonaniem małej architektury.
Nowoczesny obiekt, którego
budowa pochłonęła ok. 3,5
miliona złotych – z czego 1
116 800 zł to dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu
Modernizacji Infrastruktury
Sportowej – edycja 2017, został udostępniony rodzimym
sportowcom, mieszkańcom
gminy, a także turystom –
Oficjalne otwarcie Nartorolkostrady w Czarnym Borze.

Ale Kosmos, to już 20 lat!
W tym roku KopalniaK,
a wcześniej PrzeWAŁka,
obchodzi swój jubileusz
20-lecia. Impreza odbędzie
się 12-13 października 2018
roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej
Kopalni.
W niespotykanej kosmicznej aranżacji osiem grup kabaretowych i stand-uperów
powalczy o główne nagrody
– Grand Prix. Gwiazdami wie-

podkreśla Adam Górecki,
wójt Gminy Czarny Bór.
Oficjalne uroczystości poprzedziła rywalizacja zawodników na trasach, podczas
rozgrywanych w weekend
Wojewódzkich
Mistrzostw
Młodzików i XX Pucharu Melafiru. Następnie został odegrany hymn narodowy, nastąpiło
wciągnięcie flagi na maszt,
a zawodnicy złożyli symboliczną wiązankę kwiatów
pod tablicą upamiętniającą

czorów będą: Ewa Błachnio,
Iza Kała, Wiola Walaszczyk
i kabaret Łowcy.B. Imprezę
poprowadzi Mariusz Kałamaga.
Bilety w cenie 70 zł/60 zł
do nabycia w WOK oraz na
stronie bilety.wok.walbrzych.
pl. Uwaga! Przy zakupie biletów na dwa dni imprezy,
rabat 20 zł (dotyczy tylko zakupu w kasach WOK).

(RED)
REKLAMA

(JR)
REKLAMA

Daniel Huszcz przeprasza za użycie słów wobec

Piotr Luteńko
w dniu 18.12.2016 r. w obecności jego byłych najbliższych, nazywając go,

że

wspaniałego trenera i twórcę
czarnoborskiego biathlonu
- Józefa Pawlika. Oficjalnego
przecięcie wstęgi dokonali:
Urszula Filip – Prezes UKN
Melafir, Dagmara Gerasimuk
– Prezes Polskiego Związku
Biathlonu, Jerzy Pytasz – Prezes Dolnośląskiego Związku
Biathlonu, Kamil Zieliński –
Wicewojewoda Dolnośląski,
Adam Górecki – Wójt Gminy
Czarny Bór, Grzegorz Macko –
Doradca Szefa Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów Michała
Dworczyka, Krzysztof Kwiatkowski – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, Robert
Zimny – wykonawca inwestycji (firma Budosprzęt-Wałbrzych Sp. z o.o. ) oraz Jacek
Magiera – projektant.
Oficjalne otwarcie największej sportowej inwestycji było także okazją do
wkopania
symbolicznego
drzewka – buku zwyczajnego. Gmina Czarny Bór
włączyła się na zaproszenie
wojewody i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do
wzięcia udziału w projekcie
„Eko-historia – międzypokoleniowe sadzenie drzew”
jako jeden z elementów obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości. Tablica pamiątkowa wraz z drzewkiem
upamiętniającym bohatera
Narodowego Tadeusza Kuchara została umiejscowiona
nad trybunami między trasami nartorolkodtrady.

jest śmieciem
i psychopatą.
Mam nadzieję iż nie będę zmuszony ponownie używać tych słów.

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone w wyniku ugody zawartej
pomiędzy stronami, zawartej przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu,
11.09.2018 w sprawie o czyn z art.216 k.k. sygn.akt. III626/2018

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

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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Wałbrzych potrzebuje silnego głosu w sejmiku województwa
Rozmowa z Piotrem Kruczkowski
– nr 1 na liście nr 12 kandydatów
Komitetu Wyborczego „Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska”
W zbliżających się wyborach samorządowych kandyduje Pan do
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z komitetu „Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska”. Co spowodowało, że zdecydował się Pan
na powrót do polityki?
Piotr Kruczkowski: - Musimy najpierw zdefiniować co rozumiemy pod pojęciem polityka. Jeżeli
uczestnictwo w sprawowaniu władzy to taki powrót mnie nie interesuje. Jestem inżynierem, powróciłem do swojego zawodu i tam
się realizuję. Nie zamierzam tego
zmieniać i żadnymi posadami nie
jestem zainteresowany. Jeżeli natomiast politykę rozumiemy jako
wpływ na decyzje organów decydujących o sprawach publicznych
to tak, chciałbym mieć na to wpływ
na poziomie wojewódzkim.
Jakie więc były przyczyny decyzji
o starcie? Jak widzi Pan swoją rolę
w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego?

nego Śląska. Wałbrzych po 1945
roku przez pół wieku ciężko pracował najpierw na odbudowę zniszczonego kraju, a później na utrzymanie nierentownej PRL-owskiej
gospodarki. Warunki pracy w wałbrzyskich kopalniach, koksowniach
i innych zakładach przemysłowych
były bardzo trudne, a nasze miasto
należało do jednych z najbardziej
zanieczyszczonych na świecie. Po
przemianach w 1989 r. zamknięto
kopalnie i powiedziano nam: radźcie
sobie sami! Poziom startu mieliśmy

- Po pierwsze: Wałbrzych i region
wałbrzyski muszą mieć swojego reprezentanta w sejmiku, a najlepiej
kilku. To tam powstają dokumenty
strategiczne, które określają rozwój regionu. Według tych strategii
podejmowane są decyzje wykonawcze, czyli po prostu dzielone
są pieniądze na poszczególne zadania. Niestety, przez ostanie cztery lata swojego reprezentanta nie
mieliśmy. Pełniąc urząd prezydenta
Wałbrzycha wielokrotnie mówiłem
o nierównomiernym rozwoju Dol-

nieporównanie trudniejszy niż inne
miasta, a skala problemów była i jest
większa. I mimo, że nikt z rządzących
tego nie neguje, to kiedy dochodzi
do twardych negocjacji każdy walczy o swoje. Dlatego właśnie: po
pierwsze trzeba być w sejmiku, a po
drugie - musi być to reprezentant,
który zna sprawy Wałbrzycha i region. Byłem osiem lat radnym Rady
Miejskiej Wałbrzycha i osiem lat prezydentem Wałbrzycha. Znam Wałbrzych i region wałbrzyski. I w końcu musi to być reprezentant, który
w sejmiku będzie słuchany. Myślę
,że moje doświadczenie, kontakty,
wiedza i umiejętności spowodują,
że mój głos będzie się liczył.
Dlaczego startuje Pan w wyborach
samorządowych z komitetu wspieranego przez Rafała Dutkiewicza,
obecnego prezydenta Wrocławia?
- Rafał Dutkiewicz podjął decyzję
o nie kandydowaniu we Wrocławiu i chce pomóc innym. Myślę,
że wsparcie jednego z najlepszych
i najbardziej rozpoznawalnych samorządowców - nie tylko na Dolnym Śląsku ale również w Polsce spowoduje, że ten głos Wałbrzycha
będzie jeszcze bardziej słyszalny.

Kiedyś spieraliśmy się o nierównomierny rozwój Dolnego Śląska,
o nieproporcjonalny rozdział środków między Wrocławiem a południem regionu. Dzisiaj próbujemy
wykorzystać potencjał Rafała Dutkiewicza aby powtórzyć sukces
Wrocławia na Dolnym Śląsku.
Pana następca Roman Szełemej
też mówi o nierównomiernym rozwoju. Stworzono nawet strategię
Sudety 2030, której realizacja ma
te nierówności wyrównać. Jak Pan
ocenia ten dokument?
- To kapitalny pomysł. Problemy,
o których mówię, są oczywiste
dla każdego mieszkańca południa
województwa dolnośląskiego i dla
każdego mieszkańca Wałbrzycha
i gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Są tym bardziej oczywiste dla sprawujących władzę. Aby te pomysły
mogły być realizowane, muszą
być włączone do dokumentów
strategicznych województwa. Jeżeli zostanę radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego to zrobię
wszystka aby tak było.
Materiał pochodzi i jest sfinansowany
przez KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska

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: 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. 649 PLN + 60 € - promocja do 31.10.2018

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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Nowa szansa dla Szczawna – Zdroju
Rozmowa z Jarosławem Stachowiakiem, kandydatem na burmistrza
Szczawna- Zdroju.
Kogo zaprosił Pan do współpracy?
- Projekt Wybory 2018 dojrzewał w mojej
głowie od wielu miesięcy. Z dużą rozwagą
zapraszałem ludzi do współpracy. Nikt
w naszym komitecie wyborczym, jak i na
naszych listach, nie znalazł się przez przypadek. Różnimy się wiekiem - ale średnia
wieku jest dużo poniżej 40 lat, przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem,
energią i pasjami, ale łączy nas, ważny
wspólny element: wszyscy jesteśmy zdeterminowani na działanie na rzecz drugiego
człowieka, posiadamy wrażliwość serca
na potrzeby innych.
Na Pana plakatach widnieje hasło: godność i poszanowanie drugiego człowieka. Nie brzmi to jak hasło wyborcze…
- Bo to nie jest hasło wyborcze! To jest
motto życiowe, zgodnie z którym żyję.
Ostatnie lata, doświadczenie życiowe
uświadomiło mi, co tak naprawdę jest
w życiu najistotniejsze.
- A co takiego wydarzyło się w Pana
życiu, co tak zmieniło pańskie nastawienie?
- Trzy lata temu zmarł mój Tata i to dla
mnie był zwrotny moment. Dużo czasu
upłynęło zanim uporałem się z tą stra-

tą. Żal i ból pozostał, a z nimi przyszło
inne spojrzenie na człowieka. Uczę się
dostrzegać każdego, uważnie słuchać,
wyciągać rękę, oferować pomoc jeśli takowa jest potrzebna. Tak stało się kilka
lat temu, kiedy byłem pomysłodawcą
i współzałożycielem Banku Żywności
w Wałbrzychu, który obejmował swoją działalnością również mieszkańców
Szczawna -Zdroju. Sam też potrafię poprosić o pomoc. Wiem, że mam grono
takich ludzi, w tym najbliższych, którzy
dodają mi skrzydeł, wyzwalają energię
do działania, rozwiązywania problemów, pokonywania trudności. Z takim
zespołem mogę góry przenosić.
- Czy to są osoby, które znalazły się
na listach wyborczych KWW Jarosława Stachowiaka do Rady Miejskiej
Szczawna Zdroju?
- Tak, w tym gronie są kandydaci na radnych. Z chęcią ich Państwu przedstawię:
okreg nr 1 – Ewelina Piotrowska, przedsiębiorca, prowadzi 2 salony fryzjerskie,
okręg nr 3 – Anna Węgrzyn, doradca do
spraw zadłużenia,
okręg nr 4 – Jarosław Stachowiak, urzędnik, radny czterech kadencji,
okręg nr 5 – Daniel Dranowski, przedsiębiorca, właściciel biura nieruchomości,
okręg nr 6 – Piotr Nasiukiewicz, starszy
specjalista d.sp. rozliczeń w dużej firmie,
okręg nr 7 – Piotr Kąkol, finanse i admi-

nistracja samorządowa, obecnie buduje
sieci gazociągowe,
okręg nr 9 – Izabela Chętkowska, pracownik Uzdrowiska,
okręg nr 10 – Roman Pociejowski, pracownik transportu,
okręg nr 12 – Igor Krzeszewski, przedsiębiorca, pozyskuje fundusze UE,
okręg nr 13 – Mariola Wójcik, event menager w dużej firmie,
okręg nr 14 – Witold Jaworski, administratywista,
okręg nr 15 – Mirosław Łupkowski, prawnik.
Prowadzi Pan bardzo łagodną kampanię, to coś nowego w naszej polityce.

- Tak jest, bo takie miałem założenie na
tę kampanię. To co widzimy w ogólnopolskiej polityce przeraża mnie. Mieszkamy
w małej społeczności, prawie wszyscy się
znamy. Nie wyobrażam sobie, żeby przez
krótki czas trwania kampanii doprowadzić do sytuacji, żeby po jej zakończeniu
unikać ludzi, przechodzić na drugą stronę
ulicy. Poza tym nie widzę potrzeby atakowania moich kontrkandydatów. Mam
swój program, przemyślany, wyważony.
Będąc tyle lat w samorządzie wiem, jakie
są realia i możliwości jego realizacji.

odróżnia od programów kontrkandydatów?
- Nasz program jest programem bliżej
człowieka. Będzie blisko, bliżej, najbliżej
każdego człowieka, tego małego i dużego,
z poszanowaniem jego godności, praw
i potrzeb. I to jest dla mnie najistotniejsze.
Nie skupiam się na analizowaniu innych
programów. Ocenę pozostawiam mieszkańcom Szczawna – Zdroju. Wszystkim
kandydatom życzę czystej kampanii.
Dziękuję za rozmowę.

Pana program jest opublikowany na
stornie www.jaroslaw-stachowiak.pl.
Może Pan po krótce powiedzieć, co go

Materiał Pochodzi i jest finansowany
przez Komitet Wyborczy Wyborców
Jarosława Stachowiaka
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KREDYTY GOTÓWKOWE
oraz KONSOLIDACYJNE

• z dodatkową gotówką
• na dowolny cel
• z brakiem zdolności kredytowej
Dla osób zadłużonych w bazach BIK, KRD, ERIF
pożyczki pozabankowe długoterminowe do 15 tys. zł

Wysoka przyznawalność - decyzja do 15 minut !!!
Oferta dotyczy osób pracujących, emerytów i rencistów,
którzy nie mają zajęć komorniczych za kredyty!!!

Biuro Kredytowe Beatu$
ul. P. Wysockiego 2/2, 58-300 Wałbrzych
Tel. 793-793-005 i 531-483-291
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

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.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384).
Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
www.walbrzych.praca.gov.pl
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Praca w samorządzie, to najwyższa forma służby publicznej. Jestem głęboko przekonana o tym, że wszyscy
kandydaci reprezentujący listy Prawa i Sprawiedliwości, są bardzo dobrze do tej służby przygotowani i dzięki
nim dojdzie do wielu pozytywnych zmian. W naszym
programie samorządowym najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby, a transparentność i uczciwość
to ﬁlary, na których będziemy opierali naszą pracę.
To głównie w samorządzie możemy pokazać, że pieniądze tak ciężko zarobione przez Polaków - i odebrane im
w formie podatków - można zacząć wydawać racjonalnie i efektywnie. I dlatego właśnie, każdy samorząd
powinien pokazywać co, jak i za ile robi, a informacja
na ten temat musi być dla mieszkańców łatwo dostępna. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że podatnik
dowiaduje się ostatni co się dzieje z jego pieniędzmi.
Przejrzystość funkcjonowania samorządu, wdrożenie
czytelnych planów dochodów i wydatków oraz jawność
umów cywilnoprawnych, to tylko kilka kwestii, które
powinny się znaleźć w kanonie pracy każdej rady miasta, gminy, powiatu i sejmiku. Jawność działania samorządu, to podstawa dobrego zarządzania.
Beata Żołnieruk

Beata Żołnieruk - ur. w Wałbrzychu, magister ekonomii, absolwentka
Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz trzech kierunków
podyplomowych z zakresu nieruchomości. Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w kadencji 2006-2010 oraz 2012-2014. Przedsiębiorca od 2001 r.
Od 2017 roku członkini Zarządu Krajowego Partii Porozumienie Jarosława
Gowina. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej okręgu wałbrzyskiego. Założycielka
Stowarzyszenia ,,Gospodarni Dolnoślązacy” i członkini Stowarzyszeń
Republikanie oraz Strzelecko – Kolekcjonerskiego - Trzy Twierdze w Srebrnej
Górze. W 2017 roku został jej nadany tytuł honorowego członka Polskiego
Związku Niewidomych.

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Szanowni Państwo!

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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Szanowni Państwo,
zbliża się czas, w którym będziemy dokonywali ważnych wyborów. Będziemy decydowali,
kogo obdarzymy naszym zaufaniem na pięć najbliższych lat. Te pięć lat można z sukcesem
wykorzystać lub zaprzepaścić. Nie pozwólmy na zmarnowanie tego czasu!
Okręg nr 3, którego mieszkańców chcę reprezentować, potrzebuje silnego głosu w Radzie
Powiatu Wałbrzyskiego. Szczawno Zdrój oraz Gmina Stare Bogaczowice to istotny obszar,
którego sukcesy i trudności nie mogą być marginalizowane. Okręg nr 3 to lokalna społeczność działająca dla dobra swoich gmin i sołectw. To ludzie, którzy są związani z miejscem,
w którym mieszkają i na sercu leży im wspólne dobro. Czasami ich głos nie dociera tam, gdzie
powinien. Bywa, że ich problemy jako tych „mniejszych” są bagatelizowane.
Jako Radna Powiatu Wałbrzyskiego z Okręgu nr 3 będę na bieżąco kontaktować się z przedstawicielami gmin, aby reagować i efektywnie działać dla dobra ich społeczności.
Z innymi problemami boryka się Szczawno Zdrój, z innymi Gmina Stare Bogaczowice, ale
łączy nas wszystkich nasza „mała ojczyzna”, dla której wspólnie pracujemy.
Będę pracować kompetentnie, odpowiedzialnie i rzetelnie, mając na względzie dobro
wspólne mieszkańców naszego okręgu. To jest cel nadrzędny.
Zwracam się do Państwa z prośbą o głos i liczę na Państwa poparcie.
Bądźmy razem 21 października 2018r.!Z wyrazami szacunku
Agnieszka Jennings
Agnieszka Jennings - z wykształcenia jest germanistką, absolwentką Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu. Pracowała jako
wykładowca języka niemieckiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako pracownik
samorządowy we współpracy zagranicznej. Obecnie pracuje w ﬁrmie rodzinnej działającej w branży nieruchomości komercyjnych.

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
REKLAMA

Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi
W dniu 25 września 2018 roku
w Punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczawnie – Zdroju odbyło
się spotkanie sieci współpracy
i samokształcenia. Uczestnikami sieci są pedagodzy i psycholodzy z Powiatu Wałbrzyskiego.
Tematem wiodącym spotkania
była „Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi” oraz
współpraca z poradnią w roku
szkolnym 2018/19.
We współczesnym świecie
szczególne znaczenie ma adaptacja w środowisku społecznym,
a takim jest w odniesieniu do dzieci i młodzieży m.in. rodzina, grupa rówieśnicza i szkoła. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa
Edukacji Narodowej z 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach, uczniowie z problemami adaptacyjnymi stanowią
grupę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oznacza
to, że należy zadbać o indywidu-

alizację w procesie ich nauczania
i wychowania oraz objąć ich odpowiednią formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przystosowanie do środowiska
szkolnego wiąże się ze zmianami
wpisanymi w organizację systemu
oświaty oraz z pewnymi przeżyciami i emocjami. Adaptacja ta
w przypadku dzieci i młodzieży
może czasem trwać długo i napotykać różnorodne przeszkody
związane przykładowo z:
1. przejściem z przedszkola do
szkoły,
2. rozpoczęciem nauki w klasie
IV szkoły podstawowej – tu
zmienia się organizacja nauczania i system wymagań wobec
ucznia,
3. zmianą nauczyciela, klasy lub
szkoły (efekt przeprowadzki),
4. powrotem z emigracji (inny system edukacji),
5. zmianą środowiska społeczno-kulturowego (dotyczy obcokrajowców),
6. wydarzeniami
kryzysowymi
w życiu osobistym (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby).
Od kilku lat wzrasta liczba dzie-

ci, które wyjechały z rodzicami za
granicę, a po jakimś czasie powróciły i weszły w nasz system edukacyjny. Wiele z nich – w tej nowej
sytuacji życiowej – ma różnorodne
problemy adaptacyjne, które są
tym większe, im dłużej chodziły
do szkoły poza Polską, a wynikają
z trudności językowych, odmienności kultury i zwyczajów. Często
wiążą się także z dużymi różnicami
w zakresie wymagań edukacyjnych na porównywalnym etapie
kształcenia. Problemy, które ujawniają dzieci, to przede wszystkim:
1. trudności w rozumieniu i opanowaniu języka polskiego,

2. trudności związane z dostosowaniem się do reguł funkcjonowania polskiej szkoły,
3. trudności w dostosowaniu się
do reguł uczenia się w polskiej
szkole (prace domowe),
4. poczucie inności i wykluczenia
w grupie rówieśniczej,
5. poczucie niskiej wartości związane z brakiem sukcesów szkolnych,
6. poczucie braku bezpieczeństwa w relacjach z otoczeniem
szkolnym.
Problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym ujawniają się głównie poprzez trudności w nauce

(niepowodzenia szkolne, osiąganie
wyników poniżej możliwości) oraz
w wychowaniu (zaburzenia w relacjach społecznych, zaburzenia emocjonalne i motywacyjne, zaburzenia
zachowania). Trudnościom tym
mogą towarzyszyć różne symptomy,
od doświadczania złości, żalu, rozgoryczenia, lęku, poprzez poczucie
pustki i osamotnienia, bezradności
i niechęci po koszmary nocne i objawy psychosomatyczne: bóle głowy,
mdłości, biegunki.
Nadrzędnym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
ucznia poprzez harmonijne łączenie nauczania z kształceniem
umiejętności i wychowaniem. Niezależnie od etiologii problemów
adaptacyjnych dziecka, w pracy
z nim należy pamiętać o tym, aby
przede wszystkim bezwarunkowo akceptować dziecko, rozumieć
jego odmienne funkcjonowanie.
Dawać mu emocjonalne wsparcie
poprzez tworzenie bezpiecznego
klimatu podczas nauki i zabawy,
poznawania i badania. Doceniać
i podkreślać jego mocne strony.
To da poczucie bezpieczeństwa
sprzyjające rozwojowi.
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Rewitalizacja na finiszu

Electro Bike Tour
w Głuszycy
W minioną niedzielę
do Głuszycy przybyli pasjonaci jazdy na rowerach
elektrycznych. Trzeci tegoroczny Electro Bike Tour
to inicjatywa trzech gmin:
Świeradowa - Zdroju, Jedliny- Zdroju i Głuszycy.
Sympatyczni rowerzyści
zwiedzający nasze okolice na
Electro Bike Tour Głuszyca
2018 mieli do wyboru dwie
trasy: jedna wiodła do Podziemnego Miasta Osówka, a
druga pokazała piękne widokowo miejsca w okolicach

Głuszycy i Jedliny-Zdroju.
Obie prowadziły w większości
trasami #Active. - Dziękujemy wszystkim uczestnikom
zlotu rowerów elektrycznych
za przybycie i miłe spędzenie
niedzieli. Szczególne podziękowania dla rowerzystów
ze Świeradowa-Zdroju i z
Sieradza – podkreślają organizatorzy Electro Bike Tour
w Głuszycy. Warto dodać, że
zlot był imprezą towarzysząca
biegowi na szczyt Rogowca, o
którym piszemy na str. 16.
(SJ)

Uczestnikom Electro Bike Tour w Głuszycy dopisała pogoda.

W Jedlinie – Zdroju kończy się realizacja projektu
„Rewitalizacja przestrzeni
publicznej i niezagospodarowanych podwórek w
uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój” o wartości blisko 3 milionów złotych.
W ramach projektu przy
ulicy Lipowej i przy Domu
Zdrojowym powstały nowe
miejsca parkingowe, została uporządkowana zieleń
miejska, pojawiły się nowe
nasadzenia. Pawilon handlowo-usługowy przy ul. Sienkiewicza 1 został wyremontowany i będzie prowadzony w nim
Punkt Informacji Turystycznej.
Dobiega końca przebudowa
budynku byłej rozlewni wód
mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i
gospodarczo-magazynowy.
Dodatkowo w ramach tego
projektu
zmodernizowana
została Aleja Niepodległości,
gdzie powstały nowe ścieżki
spacerowe. Obecnie trwają
prace związane z dostosowaniem wejścia do budynku
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Celem
tego projektu jest rewitaliza-

W odnowionym pawilonie przy ul. Sienkiewicza 1 będzie działał Punkt Informacji Turystycznej.
cja centrum Jedliny-Zdroju
poprzez poprawę estetyki i
funkcjonalności przestrzeni,
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych
budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost
poziomu usług ogólno miejskich – wyjaśnia Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
Projekt, którego wartość
sięga blisko 3 milionów zło-

Kup meble, a lodówkę
i zmywarkę dostaniesz gratis!
Nowa promocja w Komfort
Studio Kuchenne przy ul. Długiej w Wałbrzychu! – Każdy
klient, który kupi u nas meble
kuchenne za minimum 9 tysięcy złotych, lodówkę i zmywarkę
do zabudowy dostanie gratis –
wyjaśnia właściciel Adam Krzywda. Trwa także promocja na
meble z ekspozycji.
- Nasza firma uczestniczyła
we wrześniowych targach meblowych w Niemczech. Czołowi producenci, z którymi
współpracujemy, czyli Nobilia i
Sachsen Kuchen, zaprezentowali liczne nowości. Między innymi
nowe wzory frontów oraz nową
kolorystykę, która obowiązuje
w tym sezonie. Zapraszam do
naszego salonu osoby, które są
zainteresowane nowoczesnymi
meblami kuchennymi najwyższej

tych, jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura
spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów”
Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 930
948,31 zł, w tym 1 896 097,35
zł wydatków kwalifikowalnych. Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 85 %
wydatków kwalifikowalnych
oraz z budżetu państwa 10 %
wydatków kwalifikowalnych.
(KS)
REKLAMA

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

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

jakości. Wspólnie stworzymy projekt, który będzie spełniał Państwa
oczekiwania. Warto nas odwiedzić
już teraz, bo do końca 2018 roku
do zakupionych u nas mebli o
wartości powyżej 9 tys. zł lodówkę
i zmywarka do zabudowy dajemy

gratis. Poza tym można w bardzo
atrakcyjnej cenie kupić meble z
ekspozycji. Rabaty sięgają nawet
50 procent - zachęca właściciel
Komfort Studio Kuchenne przy ul.
Długiej w Wałbrzychu.
(TS)

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

- czas na przydomowe oczyszczalnie ścieków;
wymianę ogrzewania i lepszą komunikację

Ekologia i transport gminny. W kolejnej kadencji chcę prowadzić wielokierunkową działalność zorientowaną na ochronę środowiska. Zadanie to wymaga przeprowadzenia działań
na wielu płaszczyznach, począwszy od wymiany źródeł ogrzewania przez kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków,
instalacje OZE, a kończąc na ekologicznej komunikacji.
W tej kadencji rozpoczęła się kanalizacja wsi Struga. Inwestycja przebiega w dwóch etapach: pierwszy został zakończony, a drugi właśnie się rozpoczyna - jesteśmy na etapie
wyłonienia wykonawcy robót instalacyjnych. Zakończenie tej
inwestycji planowane jest na rok 2020. W pozostałych sołectwach, w których z przyczyn ekonomicznych rozbudowa sieci
kanalizacyjnej jest nieuzasadniona, konieczne jest wspieranie
budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Będę zabiegał
o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Jesteśmy również przygotowani na to, aby przeznaczyć środki z budżetu
gminy na udzielnie dotacji mieszkańcom, którzy będą chcieli
wybudować takie oczyszczalnie. Została już opracowana pro-

cedura udzielenia dotacji z budżetu gminy w celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Działanie te doprowadzą do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice. Dzięki
naszym wspólnym działaniom nasze środowisko i jego walory
przyrodnicze ulegną znaczącej poprawie.
W tym roku po raz pierwszy został uruchomiony gminny
program udzielenia dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Na to zadanie przeznaczyliśmy kwotę 340 000 zł , z której
skorzystało około 30 mieszkańców gminy. Duże zainteresowanie wymianą przestarzałych pieców na nowe spowodowało,
że chcę kontynuować to zadanie w latach następnych. Wkrótce mieszkańcy będą mieli możliwość spotkania się z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którzy przybliżą założenia
Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak poprawnie
składać wnioski. Na to spotkanie w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Starych Bogaczowicach zapraszam
12 października (piątek) na godzinę 18.00. Program ten skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, montażu paneli fotowoltaicznych, czy instalacji solarnych. Program
skierowany jest także do osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Jedną z większych bolączek w gminie, wymagającą właściwych działań, jest niedostateczny stan komunikacji do
wszystkich sołectw. Obecne rozwiązania nie dają w pełni
możliwości bezproblemowego dotarcia z poszczególnych
sołectw do Wałbrzycha, czy do innych większych okolicznych
miejscowości. Wygaszana od dziesiątek lat komunikacja spowodowała, że dla obecnie działających przewoźników wiele
kursów jest ekonomicznie nieuzasadnionych, co powoduje,
że kursy są zawieszane. Jednak jest w naszej społeczności
część mieszkańców, dla których brak tych przejazdów, przy

Kandydaci KWW Współpraca Dla Rozwoju do Rady Gminy Stare Bogaczowice

braku własnego środka transportu, uniemożliwia kontakt np.
z placówkami służby zdrowia, oświaty, kultury itp. Dlatego
chcę zadbać nie tylko o dostępność przejazdów, ale i o komfort jazdy. Ważne jest, aby zarówno osoby niepełnosprawne,
matki z małymi dziećmi w wózkach, mogły przemieszczać się
pojazdami o właściwym standardzie.
Wprowadzona w tym roku, na prośbę mieszkańców miejscowości Struga, komunikacja autobusowa obejmująca także kursy weekendowe i świąteczne do Starych Bogaczowic,
sprawdziła się. Odbieram coraz więcej sygnałów od mieszkańców z Nowych Bogaczowic i Gostkowa, aby te kursy przedłużyć do ich miejscowości, co zapewni im dojazd do Wałbrzycha
w dni świąteczne, których teraz brakuje.
W najbliższych latach będę dążył do zbudowania sprawnego systemu komunikacyjnego obejmującego wszystkie
sołectwa, zarówno w kierunku Wałbrzycha jak i częściowo do
Świebodzic.
Chcemy, aby nasza gmina nadal się rozwijała, dlatego wśród
naszych najważniejszych założeń znajdują się także:
• rozwój infrastruktury mieszkaniowej poprzez budowę
mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem oraz przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne;
• gazyfikacja miejscowości w Gminie Stare Bogaczowice;
• kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej - chodniki i drogi;
• 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 sfinansowany z KWW Współpraca Dla Rozwoju

Sylwia Drajem

Tomasz Pryczek

Sara Zarzycka

Zdecydowałam się kandydować do
Rady Gminy Stare Bogaczowice, aby
mieć możliwość włączenia się w planowanie i realizację inwestycji w naszej gminie. Pozwoli mi to zadbać o
potrzeby moich sąsiadów. Chciałabym
się skupić na działaniach poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców
od mostu w stronę Nowych Bogaczowic. Będę walczyć o pasy
na jezdni wydzielające pobocze, „sierżanty” na zakrętach, lustra
na wyjazdach z posesji (zwłaszcza przy zakrętach), bariery energochłonne od strony rzeki, a także poprawę oświetlenia (doświetlenie zakrętów) i kosmetykę koron drzew przy latarniach.
Dołożę także wszelkich starań do postawienia brakujących znaków informacyjnych, odnowienia białego mostu i uregulowania zdegradowanego przez powodzie koryta naszej rzeki. Już
teraz poczyniłam starania o budowę placu zabaw przy posesji
nr 75, który niebawem będzie gotowy. Jako radna będę dążyła do powstania kolejnych bezpiecznych miejsc do spędzania
wolnego czasu dla dzieci i całych rodzin.

Gmina Stare Bogaczowice z roku na

Nowe Bogaczowice to bardzo ładna, malowniczo usytuowana wieś.
Najmniejsze sołectwo w gminie Stare Bogaczowice. Niestety, z bardzo
ograniczoną infrastrukturą. Moim
celem jest dopilnowanie, aby te braki podczas najbliższej kadencji Rady
Gminy Stare Bogaczowice nadrobić.
W pierwszej kolejności - budowa świetlicy na miarę XXI wieku,
jak w innych sołectwach gminy, a dalej: plac zabaw dla dzieci,
skwer wypoczynkowy dla rodziców i siłownia zewnętrzna. Kolejną dużą inwestycją w Nowych Bogaczowicach byłaby budowa chodnika przez całą wieś, będę walczyła także o modernizację koryta rzeki w naszej miejscowości z instytucją Wody
Polskie. Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości systemu komunikacji w naszej gminie i miejscowości. W pierwszej kolejności
będę chciała zapewnić połączenie Gostkowa z Wałbrzychem
w dni świąteczne, którego brakuje. Najlepiej od nowego roku!
Jestem gotowa na intensywną pracę na rzecz Nowych Bogaczowic i całej gminy.

rok jest coraz bardziej innowacyjna i
bezpieczna. Jej rozwój jest widoczny,
jednak widzę potrzebę poświęcenia
większej uwagi poszczególnym sołectwom. Dlatego zdecydowałem się
kandydować do Rady Gminy Stare
Bogaczowice. Obecność w radzie naszej gminy pozwoli mi
stać na straży potrzeb mieszkańców Gostkowa. Wspierając
prace na rzecz rozwoju całej Gminy Stare Bogaczowice, będę
zabiegał o: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
wymianę źródeł ogrzewania, pozyskiwanie dotacji unijnej
na źródła energii odnawialnej (solary, panele fotowoltaiczne,
pompy ciepła) oraz na zakup nowego wozu gaśniczego dla
OSP Gostków. Znam problemy mieszkańców i wiem, że zaangażowaniem oraz intensywną pracą w Radzie Gminy Stare
Bogaczowice, uda mi się je rozwiązać.
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Targi Lokalnej Twórczości
Fundacja Edukacyjno Społeczna „Polny Kwiat”
oraz Gminne Centrum Biblioteczno -Kulturalne w
Starych
Bogaczowicach
zapraszają na wyjątkowe
wydarzenie - Targi Lokalnej
Twórczości. Impreza jest
elementem podsumowującym projekt pt. „Smacznie
i kretywnie na wsi”, realizowany na terenie Gminy
Stare Bogaczowice od lipca
2018 r.
- Celem zadania było
przybliżenie
uczestnikom
projektu tradycji i kultury
dolnośląskiej wsi, wspieranie
zachowania dziedzictwa kulturowego, promocję regionu i produktów lokalnych.
Ważnym elementem zadania
są także działania rozwijające potencjał wykluczonych
społeczności lokalnych, integracja mieszkańców i działania spajające lokalną społeczność podczas wydarzeń
podsumowujących. Dzięki
realizacji zadania mieszkańcy wsi poznali nowe techniki wytwarzania rękodzieła,
przypomnieli sobie zasady
zdrowego odżywiania i gotowania na produktach ekologicznych. Nauczyli się

przygotowania posiłków
dla rodziny z
różnych stron
świata. Dlatego
też serdecznie
zapraszamy
zarówno
kupujących jak i
sprzedających!
W programie:
- prezentacja
biżuterii, rękodzieła i lokalnych wyrobów,
możliwość zakupu unikatowych pamiątek
i upominków,
konkurs kulinarny „Kuchnie świata w
naszej wsi”. Do
konkursu należy się zgłosić do 22.10.2018
r., a na uczestników czekają
atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD. Uczestnik
konkursu w domu przygotowuje potrawę z różnych
stron świata (także z Polski) i
dostarcza ją do oceny na targi w dniu 26.10.2018 r. Osoby
zainteresowane zaprezentowaniem swojego rękodzieła na targach proszone są

Uniwersytet czeka

o kontakt telefoniczny do
Gminnego Centrum Biblioteczno -Kulturalnego w Starych Bogaczowicach pod nr
tel. 748443503 do 22.10.2018
r. – podkreśla Agnieszka Lechowicz, specjalista d/s edukacji społecznej w Gminnym
Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.
(AL)

Trwa nabór słuchaczy na
nowy rok akademicki na
Uniwersytecie
Trzeciego
Wieku w Starych Bogaczowicach. Uniwersytet funkcjonuje już od pięciu lat, a główne
formy działalności to: wykłady,
prelekcje, pogadanki, nauka
języków obcych, gimnastyka
rehabilitacyjna, zajęcia rozwijające (np. biblioterapia, sztuka, sztuka pamięci), zajęcia
turystyczno - sportowe. - Jeśli
jesteś osobą po aktywności
zawodowej, dysponujesz wolnym jednym dniem w tygodniu, masz otwartą na nowości
duszę, chcesz się rozwijać, poznać nowe miejsca i nowych
ludzi – przyjdź i zapisz się na
zajęcia w nowym roku akademickim na UTW w Starych
Bogaczowicach. Inauguracja
nowego roku akademickiego odbędzie się w czwartek 4
października 2018r.o godzinie
16.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym. Możesz zapisać się bezpośrednio
w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w bibliotece. Kontakt:
e-mailutw@gops-starebogaczowice.com.pl, tel. 74 8452
730 (GOPS) lub 536 228 789
(koordynator UTW) – zachęcają pracownicy GOPS.
(IL)

Rocznicowa msza
Uroczysta msza święta koncelebrowana przez
biskupa
świdnickiego
Ignacego Deca uświetniła
obchody 790 rocznicy najstarszego dokumentu o wsi
Stare Bogaczowice, 100-lecia niepodległości Polski i
60 rocznicy pobytu Papieża
Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach.
O wszystkich tych rocznicach w swoim kazaniu szeroko mówił ksiądz biskup
Ignacy Dec – ordynariusz Diecezji Świdnickiej. O oprawę

muzyczną zadbała orkiestra
Policji Garnizonu Wrocławskiego. Obok „Marszu I Brygady”, „Czerwonych maków
na Monte Cassino” i „Boże
coś Polskę” uczestnicy uroczystości też usłyszeli także
akompaniament dla pieśni
religijnych. W uroczystości,
obok licznie zgromadzonych
mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice, udział wzięła
duża grupa okolicznych duszpasterzy i włodarzy sąsiednich gmin i miast.
(WŚ)

Biskupa świdnickiego i przybyłych księży powitał wójt Gminy Stare
Bogaczowice Mirosław Lech.
REKLAMA
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Gramy dla Dawida Raport z Gminy Walim
Zapraszamy do udziału w festynie charytatywnym „Gramy dla Dawida”, który odbędzie
się w niedzielę, 7 października o godz. 13.00.
Festyn zostanie zorganizowany na boisku
sportowym przy ul. Dolnej w Głuszycy.
26-letni Dawid jest mieszkańcem Głuszycy.
Niefortunny skok do wody Dawida spowodował, że doszło złamania kręgosłupa i przerwania
rdzenia kręgowego. Dawid jest w 70 procentach
sparaliżowany.
- W imieniu rodziny Dawida apelujemy o pomoc w zbiórce pieniędzy nr 2018/3912/KS na leczenie i rehabilitację Dawida. Pamiętajmy, razem
możemy więcej! Podczas niedzielnego festynu będzie można obejrzeć występy artystyczne, pokazy
bokserskie i kickbokserskie z udziałem mistrzów
świata, pokazy OSP w Głuszycy Górnej, przejazdy
motocyklami, a także mecz piki nożnej: Samorządowcy kontra Księża. Na dzieci czekają zabawy,
dmuchańce, malowanie buziek, jazda konna i wiele innych atrakcji. Ponadto w czasie festynu będzie
można
wesprzeć
akcję zbiórki krwi
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu - wyjaśniają organizatorzy
festynu reprezentujący: Gminę Głuszyca, Ochotniczą Straż
Pożarną w Głuszycy
Górnej oraz Komisariat Policji w Głuszycy.
(SJ)

• - Nie lubisz siedzieć w
domu? Ciekawy jesteś
nowych miejsc, a atraktycje formy wypoczynku
nie są Ci obce? Mamy
coś dla Ciebie! Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu serdecznie zaprasza
na wspaniałą wycieczkę
do Ząbkowic Śląskich. Wyjazd został zaplanowany
na sobotę 13 października
2018 r. Szczegóły na plakacie obok.
• Warsztaty Piwowarskie
i Serowarskie, które cyklicznie odbywają się
w Rzeczce, nie odbędą
się w ten weekend (6 i
7 pażdziernika 2018 r.).
Nowy termin zostanie
wyznaczony na wiosnę i
organizatorzy będą o nim
informować.
• We wrześniu gmina
Walim gościła emerytów z zaprzyjaźnionej
Gminy Wolin. - Nasi goście odwiedzili zabytki
gminy, aktywnie uczestniczyli w wycieczkach i
skorzystali z okazji, by
zwiedzić stolicę Dolnego
Śląska – Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski i
piękny wrocławski Rynek.

Spotkali się także z walimskimi emerytami i Wójtem
Gminy Walim Adamem
Hausmanem na uroczystej kolacji, wymieniając
doświadczenia działalności koła i stowarzyszenia
emerytów, a przy tym
spędzili mile czas, nawiązując nowe przyjaźnie.
Wspaniała atmosfera, radość i śmiech towarzyszyły naszym gościom przez
cały czas trwania pobytu
– relacjonują organizatorzy wizyty.
• Pod koniec września
dzielni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zagórzu Śląskim reprezentowali Gminę Walim
podczas Wojewódzkich
Zawodów
Sportowo-Pożarniczych OSP w
miejscowości Grębocice.
Przypomnijmy, że strażacy z OSP Zagórze Śląskie,
jako zwycięzcy rywalizacji
w Powiecie Wałbrzyskim,
zawsze aktywnie uczestniczą w tego typu sportowej
rywalizacji, dając prawdziwy popis swojej sprawności fizycznej, odwagi i zespołowej współpracy.
(RED)

REKLAMA

Kandydat do Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

u

Janusz

K KOZŁOWICZ

Doświadczenie procentuje
Rozmowa z Januszem Kozłowiczem, kandydatem do Rady
Miejskiej Szczawna - Zdroju
z Okręgu Wyborczego nr 5, ulice:
Różana od nr 1 do nr 3, Solicka.
Proszę przybliżyć Czytelnikom
swoją osobę.
Janusz Kozłowicz: - Mam 63 lata
i od urodzenia jestem mieszkańcem
Szczawna-Zdroju. Mam żonę, jestem
szczęśliwym ojcem i dziadkiem. Od
trzech lat pracuję w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju i zajmuję
się szeroko pojętą kulturą fizyczną,
obiektami sportowymi, a także organizacją imprez masowych: Dni
Szczawna-Zdroju, czy Jarmarku Bożenarodzeniowego i Wielkanocnego. Co roku przygotowuję miejską
wigilię oraz organizuję półkolonie
i zimowiska dla dzieci. Dużą satysfakcję sprawia mi realizacja dużych
przedsięwzięć na Słonecznej Polanie,
tzn. zawodów rowerowych dla dzieci
i zawodników profesjonalnych.
Jest Pan przewodniczącym Rady
Sportu, a w przeszłości pracował
Pan w szczawieńskim samorządzie.
- Czuję się odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju sportu

na terenie Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej Szczawno-Zdrój. Chcę
uwzględnić w niej potrzeby stowarzyszeń i klubów sportowych oraz
zwykłych mieszkańców i kuracjuszy. Za aktywność na rzecz sportu
i ponad 20 lat pracy otrzymałem
od Ministra Sportu brązową i srebrną odznakę „Zasłużony dla sportu”
i „Zasłużony dla sportu dolnośląskiego” oraz Złotą Honorową Odznakę
PZKosz, a także listy liczne gratulacyjne i podziękowania. Poza tym mam
doświadczenie w działalności samorządowej, a w latach 1998-2002
byłem radnym i członkiem Zarządu
Miasta Szczawno-Zdrój.
Co chce Pan zrobić jako radny
Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju?
- Efekty mojej pracy w radzie
miejskiej w latach 1998-2002 do
dziś widać na ulicach Chrobrego,
Konopnickiej i Saperów. A teraz
w moim okręgu wyborczym chcę
się zająć rozwiązaniem wielu problemów, m.in.: utrzymaniem należytego porządku koło marketu, na
chodnikach i skwerach; zwiększeniem bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej
na przystankach przy ul. Solickiej

(montaż kamer) oraz poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ich doświetlenie i lepsze oznakowanie. Chcę się zająć
także sprawami porządku publicznego, np. przez montaż monitoringu przy sklepach sprzedających
napoje alkoholowe.
Ale praca w radzie miejskiej nie
ogranicza się tylko do działań we
własnym okręgu wyborczym…
- Będę zabiegał o rozwój kultury fizycznej w mieście, o bogatą ofertę
imprez sportowych i kulturalnych.
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Fedoruka, z którego kandyduję,
opracował obszerny program dla
Szczawna-Zdroju, w którym proponujemy pomysły i rozwiązania
dotyczące wszystkich przestrzeni
funkcjonalnych miasta. Nasze 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.
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Marka Fedoruka
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OFERTA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH:

Nowe kursy:

5.11 Wałbrzych • 6.11 Głuszyca

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

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

USŁUGI WYSOKOŚCIOWE
KRZYSZTOF WELIK

Bezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój

Aktywni
seniorzy
Dni Seniora - Senior Wigor w Szczawnie-Zdroju
to całoroczne projekty finansowane ze środków
własnych Uzdrowiskowej
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój i Stowarzyszenia
Ogród Sztuki. W programie
są m.in. warsztaty gotowania
według 5 przemian, zajęcia
plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje na
tematy historyczne i społeczne. Seniorzy spotykają się raz
w tygodniu, realizują swoje
pomysły i rozwijają umiejętności. Wykorzystują czas na
spotykanie się z przyjaciółmi i
zajmowanie się swoimi pasjami oraz zainteresowaniami. Z
kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju
prowadzi projekt „Senior z
pasją realizuje marzenia”. W
programie są m.in. warsztaty motywacyjnyjne, podczas
których - poprzez postawienie odpowiednich pytań - trenerka pomaga uczestnikom
rozwijać się i osiągać cele o
jakich marzą. To wzmacnia
poczucie niezależności, akceptacji własnego „ja” i wiary
w swój potencjał. Niezależnie
od wieku uczestników. Warsztaty tkackie prowadzi artysta
sztuki włókna. Pod okiem
profesjonalisty uczestniczki
warsztatów uczą się trudnej
sztuki tkania na krosnach. Są
także warsztaty krawieckie i
taneczne. „Senior z pasją realizuje marzenia” bardzo pracowicie, nieźle się przy tym
bawiąc.
(AG)

Miejski Klub Sportowy
Mazbud Basket Szczawno-Zdrój, po udanym projekcie przekazania defibrylatora AED do hali sportowej
w Szczawnie-Zdroju i przeszkoleniu 50 dzieci z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, chce kontynuować działalność w
tym kierunku. – Nasz nowy
projekt to: szkolimy się jak
zapobiegać wypadkom i
pomagać w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego
zdarzenia losowego – wyjaśnia Paweł Danielak, autor
pomysłu.
- Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Realne Marzenia” z
Olkusza złożyliśmy wniosek
w programie PZU PomocToMoc – www.pomoctomoc.
pzu.pl dotyczący zorganizowania w Szczawnie-Zdroju
szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z wykorzystaniem innowacyjnego
symulatora w technologii
wirtualnej rzeczywistości oraz
zakup 12 defibrylatorów AED,
które rozlokowane zostaną w
kluczowych dla miasta miejscach. Nasz projekt zakłada
przeszkolenie z pierwszej
pomocy 300 osób mieszkających, uczących się i pracujących w Szczawnie-Zdroju.
Będą to uczniowie szkół,
pracownicy urzędu miasta,
biblioteki, czy mieszkańcy
uzdrowiska. Złożenie wniosku do programu PomocToMoc poprzedziły konsultacje
społeczne, w których otrzymaliśmy kilka pozytywnych
odpowiedzi, z których wynika, że przeprowadzenie kursu

z pierwszej pomocy przedmedycznej w naszej gminie
jest jak najbardziej zasadne
i potrzebne. Różne środowiska wyrażają poparcie i chęć
udziału w organizowanym
przez nas szkoleniu w przypadku jego realizacji. Społeczność Szczawna-Zdroju czuje
bowiem potrzebę nieustannego kształcenia się w tematyce
udzielania pierwszej pomocy,
bowiem każda sytuacja, w której trzeba udzielić pierwszej
pomocy jest stresująca i każde kolejne szkolenie pomoże
uczestnikom opanować stres i
nerwy w sytuacjach, gdzie faktycznie będzie potrzebna ich
pomoc. Technologia VR pozwala na odbycie szkolenia w
wymiarze 3D. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej

pomocy może przydać się
kursantom na każdym etapie
ich życia. Nie można określić
kiedy to nastąpi i najlepiej,
aby takich sytuacji było jak
najmniej. Niestety, zagrożenia czyhają na nas wszędzie
i musimy być przygotowani
w każdym momencie życia,
aby stawić im czoła. O tym,
czy projekt „Bezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój” znajdzie
uznanie w oczach PZU i zostanie sfinansowany dowiemy się do 10 października.
Oprócz oceny czysto merytorycznej projektu, wpływ
na jego akceptację ze strony
organizatorów, może mieć
fakt, czy projekt jest „popularny” wśród mieszkańców,
mediów i osób chcących w
nim uczestniczyć. W związku

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

Drogi
do niepodległości

z tym proszę o udostępnienie
tej informacji, a wszystkich odbiorców o polubienie naszego
projektu na stronie www.pomoctomoc.pzu.pl/node/427,
gdzie wspólnie możemy pokazać, jak ważna jest dla nas
wiedza z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, która niejednokrotnie może uratować
komuś życie. Gdyby udało
się wdrożyć nasz projekt w
życie, stalibyśmy się jedną
z bazpieczniejszych, jak nie
najbezpieczniejszych gmin w
Polsce, pod względem wyposażenia w AED i przeszkolenia
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – podkreśla Paweł
Danielak z Miejskiego Klubu
Sportowego Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój.
(RED)

Ponad 50 zawodników
uczestniczyło w pierwszym
wydarzeniu - Bieg o szablę Dąbrowskiego - projektu „Szczawieńskie drogi do
Niepodległości”. Cyklem 9
wydarzeń
sportowych-kulturalnych-oświatowych,
Stowarzyszenie Miłośników
Szczawna-Zdroju i Gmina
Szczawno-Zdrój,
włączyły uzdrowiskową gminę w
obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bieg główny na
dystansie 3,6 km, rozegrany
w centrum miasta, wygrał
Piotr Holly, przed Mirosławem
Budką (WKB Podzamcze) i
Marcinem Panafiukiem (Ronal
Polska Run). Kolejne wydarzenia zostały zaplanowane
na 11 października 2018 r. O
godz. 12.00 w sali kameralnej w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju rozpocznie
się konkurs wiedzy o Mazurku Dąbrowskiego. - Chcemy
popularyzować wiedzę na
temat hymnu narodowego,
jako że w Szczawnie-Zdroju
zabrzmiał po raz pierwszy już
w roku 1807, po zwycięskiej
bitwie naszych ułanów z Legii
Polsko-Włoskiej nad Prusakami. Tego samego dnia i w tym
samym miejscu o godz. 16.00
mieszkańcy Szczawna-Zdroju
uczczą pobyt Zygmunta Krasińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich poetów i
dramatopisarzy, zaangażowanego w sprawy narodowowyzwoleńcze, w Szczawnie-Zdroju w maju i czerwcu 1838 roku
–wyjaśniają organizatorzy.
(RED)
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Znów wygrali
W VIII kolejce grupy
wschodniej IV ligi piłkarze
Górnika Wałbrzych pokonali Zjednoczonych Żarów
3:0 (1:0). Bramki dla wałbrzyszan zdobywali: 1:0 Mateusz
Sobiesierski (40), 2:0 Michał
Oświęcimka (74), 3:0 Kamil
Młodziński (90+4). Górnik
zagrał w składzie: Jaroszewski - Smoczyk, Orzech, Michalak, Rytko (46 Chajewski),
Wepa, Krzymiński, Sawicki
(80 Młodziński), Oświęcimka, Tragarz, Sobiesierski (67
Krawczyk). Podopieczni trenera Jacka Fojny z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy wschodniej IV ligi.
Kolejna okazja do obejrzenia
niepokonanych wałbrzyszan
już w sobotę, 7 października
o godz. 15.00. Górnik będzie
podejmował Orła Prusice.
Mecz odbędzie się na stadionie Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdró
przy ul. Ratuszowej. Bilety w
cenach: 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy. Z kolei 10 października Górnika czeka ćwierćfinał
Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym. W meczu, który
zostanie rozegrany w Nowej
Rudzie, rywalem wałbrzyszan
będzie miejscowy Piast.
(RED)

Zwycięski powrót
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych zaliczyli udany powrót na parkiety
I ligi. W I kolejce pokonali
Pogoń Prudnik. Gorzej poszło w III lidze MKS Mazbud
Basket
Szczawno-Zdrój,
który uległ we Wrocławiu
rezerwom Śląska.
Górnik Trans.eu Wałbrzych
- Pogoń Prudnik 82:76 (18:23,
20:11, 14:27, 30:15). Punkty dla Górnik Trans.eu zdobywali: Jakub Der 18 (2x3),
Piotr Niedźwiedzki 16, Rafał
Glapiński 10 (2), Marcin Wróbel 9, Bartłomiej Ratajczak 9
(1), Damian Durski 8, Tomasz
Krzywdziński 8, Krzysztof Spała 2, Hubert Kruszczyński 2. W
następnej kolejce podopieczni trenera Marcina Radomskiego zagrają w Słupsku ze
zdegradowanymi z ekstraklasy Czarnymi. Mecz zostanie
rozegrany 7 października o
godz. 18.00.
W II kolejce III ligi koszykarze Śląska II Wrocław pokonali MKS Mazbud Basket

Strącili Ikara

Szczawno-Zdrój 66:58 (13:15,
16:18, 20:10, 17:15). Punkty
dla MKS Mazbud zdobywali: Mateusz Myślak 23 (1x3),
Adrian Stochmiałek 11 (1),
Bartłomiej Józefowicz 7 (1),
Aleksander Sulikowski 6, Mateusz Pilarczyk 5 (1), Marcin
Antkowiak 3, Kamil Matusik
3, Oskar Pawlikowski, Kacper
Rejek, Jakub Szczęsny. Pozostałe wyniki II kolejki: IgnerHome Polonia Świdnica UKS Ekonom Legnica 123:43,
SMK Lubin - WKK Wrocław
60:95, ZZKK Orzeł - KS Hes BasketBall 84:85, UKS Rio Team
Złotoryja - KKS Siechnice
53:79, KKS Kobierzyce - WSTK
Wschowa 88:74, Team-Plast
KK Oleśnica - Chrobry XXI
Kłodzko 66:40. Kolejny mecz
MKS Mazbud Basket rozegra
we własnej hali przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju.
Zespół trenera Bartłomieja
Józefowicza od godz. 17.30
będzie podejmował KKS Kobierzyce.

W I kolejce rozgrywek II
ligi siatkarze Ikara Legnica
ulegli MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 0:3 (19:25, 20:25,
12:25). Aqua-Zdrój zagrał w
składzie: Szablewski, Bocianowski, Kącki, Zieliński, Nowak, Szczygielski, Szydłowski
(libero), a na zmiany wchodzili: Grad, Kulik, Olszewski,
Dereń, Gawryś. Wyniki pozostałych spotkań: Bielawianka
Bielawa - Olavia Oława 2:3,
MUKS Milicz - SPS Chrobry
Głogów 0:3, Astra Nowa Sól Juve Głuchołazy 3:2, Sobieski
Żagań - BTS Bolesławiec 2:3.
Kolejny mecz podopieczni
trenera Janusza Bułkowskiego rozegrają w sobotę - 6
października o godz. 18.00.
W hali Aqua-Zdrój wałbrzyszanie będą podejmowali
SPS Chrobry Głogów. Bilety
na mecze siatkarzy w sezonie
2018/19: - dzieci i młodzież do
ukończenia szkoły podstawowej bezpłatnie; ulgowy - 5zł
(młodzież szkolna, studenci
do ukończenia 26 roku życia,
emeryci i renciści); normalny
– 10 zł. Karnety na cały sezon
(runda zasadnicza, play-off,
turnieje): ulgowy - 40 zł, normalny – 90 zł.

(RED)

(RED)

Pobiegli na Rogowiec
30 września po raz
czwarty na szczycie Rogowca zakończył się bieg
organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz Gminę Głuszyca.
Zawodnicy zmierzyli się z
wymagającą trasą, jednak
sportowa atmosfera i dobry
humor nikogo nie opuszczał.
Uphhill Rogowiec zgromadził na starcie 73 zawodników, którzy pokonali siedmiokilometrową trasę i 643 metry
przewyższeń. Bieg na szczyt
z ruinami najwyżej położonego zamku w Polsce (870
m. n.p.m.) oferował wszystko, co biegacze górscy lubią
najbardziej - długie i strome
podbiegi oraz ostre zbiegi.
Wytchnieniem i nagrodą w
czasie drogi były niesamowite
górskie panoramy. Zwycięzcą IV biegu Uphill Rogowiec
został Czech Andrzej Penc
ze Starostina, który ukończył
bieg z czasem 40:41.5. Drugi
był Adam Bednarz ze Złoczewa z czasem 41:48.8. Miejsce
trzecie wywalczył świdnicza-

nin Patryk Bryłkowski z czasem 42:00.2. Wśród kobiet
najszybciej dystans pokonała Ewa Błauciak z Tarnowa
(ZGBF) z czasem 51:21.9. Drugą panią na mecie była Joanna Hoja z Wałbrzycha (Alpin
Sport Team) z czasem 52:01.9.
Trzecie miejsce wśród kobiet
zdobyła Aleksandra Bocheńska z Wrocławia (Pro-Run
Wrocław) czas 55:19.0. Najlepszą zawodniczką z Głuszycy została Sabina Jelewska, a
najlepszym głuszyczaninem
- Mariusz Kostasz.
Po starcie dorosłych zawodników Fundacja Jawor i
pracownicy Centrum Kultury
w Głuszycy oraz wolontariusze przeprowadzili zawody
biegowe. Dodatkowo uczennice Gimnazjum Publicznego
w Głuszycy -Zuzia Bogdan,
Ania Derdzikowska oraz Kamila Jasińska malowały buźki
młodym biegaczom.
Warto wspomnieć, że imprezą towarzyszącą Upillowi
Rogowiec był Electro Bike
Tour Głuszyca.
(SJ)
REKLAMA

DB2010

Czwartek, 4 października 2018 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Waligóra Run Cross 2018
W sobotę, 6 października, zapraszamy
pasjonatów
biegów
górskich do Głuszycy na
trzecią edycję Waligóra
Run Cross.
Start ultra maratonu
na dystansie 53 km o
przewyższeniu +/-5000
m zaplanowano o godz.
8.00, natomiast zawodnicy zgłoszeni do półmaratonu na dystansie
25km o przewyższeniu
+/-2000m wystartują o
godz. 10.00. Miasteczko
zawodów, start i meta
będą zlokalizowane w
pobliżu krytej pływalni
Delfinek przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy przy
ul. Kolejowej 8.
- Zamiast użalać się nad
sobą i niedoskonałościami
świata, pokonaj trasę WRC,
na której czeka Cię „niezły wycisk”. Poznasz piękny kawałek Polski, ciekawych ludzi i
przeżyjesz niezwykłą przygodę! Do pokonania dwanaście
wymagających podbiegów,
których nie da się podbiec,
kilkanaście stromych zbiegów, na których trzeba bardzo uważać i wiele wspaniałych widoków, które ujrzycie,

ocierając pot z czoła! Bieg na
dystansie ultramaratonu i
półmaratonu górskiego rozgrywany będzie w Głuszycy
na terenie malowniczych Gór
Suchych położonych przy
granicy z Czechami pomiędzy
Mieroszowem, Wałbrzychem
i Głuszycą – zachęcają organizatorzy zawodów: Gmina
Głuszyca oraz Stowarzyszenie
Waligóra Run.
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/
WaligoraRUNcross/
oraz
www.waligoraruncross.com.
(SJ)

Najstarszy przełaj

Polsko-czeski
duathlon
22. Polsko Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie, po raz
pierwszy rozegrano na
obiektach Biathlon-Park w
Czarnym Borze. Wymagająca, górska i kreta trasa zgromadziła 35 uczestników z obu
krajów. Mieli oni do pokonania biegiem 4 km, rowerem 8
km i ponownie biegiem 2 km
(mężczyźni) oraz odpowiednio: 2 km, 4 km i 2 km (kobiety). Wyniki open mężczyzn:
1. Damian Zięba (Wrocław)
40.39 min., 2. Andrzej Cukier
(Kamienna Góra) 41.10, 3. Jan
Kaczor (Wałbrzych) 41.40, 4.
Artur Mazurek (Czarny Bór)
43.50, 5. Marek Henczka (Wałbrzych) 44.01; open kobiety:
1. Magdalena Ridel (Świdnica) 29.41, 2. Jolana Benesova
(Czechy) 31.47, 3. Bogumiła
Wilczyńska (Wałbrzych) 33.54,
4. Unisława Tomaszek (Świdnica) 36.11, 5. Danuta Błaszkiewicz (Wałbrzych) 39.36.
Zawody zaliczane są do klasyfikacji Grand Prix Idol 2018.
(BAS)

Na trasie XXXVIII Biegu
Przełajowego Podzamcze,
najstarszej tego rodzaju
wałbrzyskiej imprezy, rywalizowano o puchar Every
Can Counts. W klasyfikacji
generalnej mężczyzn zwyciężył Bartosz Zając przed
Jerzym Jagielskim i Jackiem
Strzechą, a w klasyfikacji
generalnej pań triumfowała Izabela Wolak, która
wyprzedziła Magdę Rider i
Ewę Pastuszeńko.
Zawody w ramach Europejskiego Tygodnia Sporu
(ETS) zorganizował Ośrodek
Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu oraz
Fundacja na Rzecz Odzysku
Opakowań Aluminiowych Recal. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 9600 lub 4600

W godnej
oprawie

m w zależności od kategorii
wiekowej. Trasę wytyczono
na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie imprezy przeprowadzono akcję promującą zdrowe
odżywianie i prowadzenie
aktywnego stylu życia, zorganizowaną rzez Sekcję Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Wałbrzychu.
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, statuetkami i nagrodami, a wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ETS przekazane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz niegazowaną
wodę z limitowanej serii Every Can Counts przekazaną
przez Fundację RECAL.

Cross Niepodległości od
kilkunastu lat tradycyjnie
kończy na wałbrzyskim Podzamczu rywalizację w ramach całorocznego, sportowo-rekreacyjnego, w wielu
dyscyplinach, cyklu Grand
Prix Idol, organizowanego
przez Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek
Książ. W tym roku bieg będzie jedyną tego rodzaju konkurencją sportową w mieście
z okazji 100-lecia odzyskania
naszej państwowości. Tym razem odbędzie się on w przeddzień narodowego święta,
10 listopada. Po złożeniu
kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości na największym
wałbrzyskim osiedlu, zawodnicy wyruszą z ul. Blankowej
na 7-kilometrową trasę (będzie jeszcze 4,5-kilometrowy
bieg dla pań oraz biegi dla
najmłodszych). Dla uczestników jubileuszowych zmagań,
przygotowano koszulki ze
specjalnym, okolicznościowym nadrukiem.

(BAS)

(BAS)
REKLAMA
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

Tartak Urbaniak oferuje:

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, SILESIA
EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ

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

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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

USŁUGI
(4) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(4) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indywidualne – TANIO! www.meble-ibg.
weebly.com Tel. 607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

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

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

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

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

SPRZEDAM
(2) Sprzedam duży dom w Strudze na
działce 0,20 ha. W rozliczeniu mieszkanie. Tel. 500 345 562
(2) Sprzedam kompletnie wyposażony pawilon pszczelarski oraz sprzęt.
Tel. 500 345 562

KUPIĘ
(20) Kupię starcie: dokumenty, zdjęcia, odznaczenia, zegarki, militaria,
figurki i patery z okresu PRL-u, szkło
kolorowe, komiksy i inne przedmioty.
Tel: 604-574-501.

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

www.duotravel.pl

Sprzedam halę
socjalnymi i biurowymi

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

przy ul. Wysockiego

BIURO:

w Wałbrzychu (koło Starej

ul. Słowackiego 8

800 m z pomieszczeniami

Kopalni).

Tel. 606 478 000

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

TANIE

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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO,
SUPER LOKALIZACJA, 2 pokoje 43
m2 , 1 piętro. Ogrzewanie gazowe
Mieszkanie do remontu Cena 75
000 zł. tel. do kontaktu 535-416014
WAŁBRZYCH PIASKOWA GÓRA
WYNAJEM, 1 pokój 18 m2, 10
piętro 830zł/m-c plus prąd. tel.
do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-960
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
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

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
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
MS- 3652 Biały Kamień ul. Bukietowa, ogrzewanie miejskie, 26,50
m2, do wprowadzenia, cena 69
tys. Tel. 883 334 486

UWAGA!!!

DZIAŁKI BUDOWLANE
W OKOLICACH JEDLINY ZDROJU
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Tel. 601-769-755

SKUP AUT

ZATRUDNIMY

ZA GOTÓWKĘ

informatyk

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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

- serwisant
TEL. 74 84-23-617
rekrutacja@start-net .pl
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 pokoje,
42m2, parter, cena 133 000, tel
883 334 836
RENOMAHOME - PIASKOWA GORA
ulica Broniewskiego 2 pokoje,

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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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Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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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