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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD
kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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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
REKLAMA

REKLAMA

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
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PROMOCJA JESIEŃ - ZIMA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl
tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce

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.

ŚWIĘTA 2018

• SZCZAWNICA - TERMIN: 23.12 - 27.12.2018 - CENA 599 PLN/os.
REWAL - OSTATNIE 10 POKOI
5 dni (4 noce) - CENA 559 PLN/os. 6 dni (5 nocy) - CENA 649 PLN/os.

SYLWESTER 2018/2019

• BIESZCZADY - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019
- CENA 850 PLN/os. dorosła, dzieci 4-10 lat - 750 PLN/os.
• REWAL 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.
• SZCZAWNICA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 899 PLN/os.
• WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019
- CENA 799 PLN + 60 €/os. 649 PLN + 60 € - promocja do 31.10.2018
Pełna oferta i więcej informacji na: www.duotravel.pl
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Materiał pochodzi i jest finansowany z Komitetu Wyborczego PSL

Jestem wałbrzyszaninem i Dolnoślązakiem z urodzenia i wyboru.
Zależy mi na rozwoju naszej małej ojczyzny.
Jako doświadczony działacz społeczny i samorządowiec znam doskonale
problemy, z jakimi muszą zmagać się mieszkańcy naszego regionu.
Jako lekarz wiem, jak stawiać czoła trudnym sytuacjom
i znajdować najlepsze rozwiązania.
Wiem też, jak ważna jest wzajemna życzliwość i dialog
między ludźmi. Kandyduję do Sejmiku Dolnośląskiego,
bo nie jest mi wszystko jedno.
Jeśli Państwu też nie jest wszystko jedno,
to idźcie proszę, na wybory 21 października.

Materiał pochodzi i jest finansowany z Komitetu Wyborczego PSL
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Ekologiczna inwestycja Anioły hospicjum
Powiat Wałbrzyski zakończył realizację partnerskiego projektu „ Wykorzystanie OZE w obiektach
użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego i gmin: Czarny
Bór, Walim i Stare Bogaczowice”.
Projekt realizowany był w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w partnerstwie z gminami:
Stare Bogaczowice, Walim
i Czarny Bór. Wnioskowana
kwota projektu wyniosła 3
168 462,58zł i pozwoliła na
montaż 21 instalacji foto-

woltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej na
terenie powiatu, m.in. na budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, szkołach i
placówkach prowadzonych
przez Powiat Wałbrzyski, na
świetlicach wiejskich w Jaczkowie, Borównie i Gostkowie, szkołach prowadzonych
przez gminy, remizie OSP w
Starych Bogaczowicach i na
budynkach urzędów gminnych. Inwestycja przyczyniła
się nie tylko do zmniejszenia
kosztów eksploatacji budynków ale również do poprawy
jakości środowiska naturalnego z uwagi na fakt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
(AB)

Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana m.in. na budynkach
użyteczności publicznej.

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski
uczestniczyli w gali wręczenia Aniołów Hospicjum,
zorganizowanej przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział w Wałbrzychu.
W sali Maksymiliana zamku Książ dziękowano darczyńcom za nieocenione
wsparcie, pomoc finansową,
wrażliwość i otwarte serca
na potrzeby innych. Podczas
uroczystości nie zabrakło
momentów, które ściskają
gardło - jak przedstawiony
wiersz 19-letniego Pawła, pa-

cjenta hospicjum, który już
odszedł…
Anioły są wręczane osobom
prywatnym, przedsiębiorcom,
przedstawicielom władz oraz
mediom, które zawsze uczestniczą w inicjatywach i uroczystościach
organizowanych
przez Hospicjum im. św. Jana
Pawła II w Wałbrzychu. „Anioł
Hospicjum” to jedno z ważniejszych wyróżnień jakie otrzymał
Powiat Wałbrzyski. Statuetkę
z rąk Prezes Zarząd Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Renaty Wierzbickiej odebrał
Starosta Jacek Cichura. - Dziękując za ten piękny gest i
apelujemy do Państwa: poma-

gajmy! Nawet niewielki gest z
naszej strony, może sprawić,
że na twarzy innej osoby pojawi się, choć przez chwilę
uśmiech. Wraz z Zarządem
Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej zapraszamy młodzież i dzieci do wspólnego
sadzenia żonkili w ramach
kolejnej, ogólnopolskiej edycji programu „Pola nadziei”.
Żonkil jako wyraz solidarności
z cierpiącymi i ich rodzinami,
symbol nadziei na nowe życie
– odrodzenie, symbol triumfu
miłości nad śmiercią – podkreślają Jacek Cichura i Krzysztof
Kwiatkowski.

Akcja sadzenia żonkili
została zaplanowana na 18
października (czwartek) na
godz.12.00 w ogrodzie hospicjum w Wałbrzychu. - Maksymalna liczba uczestników
z jednej placówki – 10 osób
(cebulki żonkili będą do odbioru na miejscu). Chętne do
udziału placówki prosimy o
potwierdzenie udziału w naszym programie w terminie
do 12-10-2017r. na: e-mail:
sekretiariat@phpal.pl bądź
telefonicznie: 74 641 97 50,
601 519 898 – dodaje prezes
Renata Wierzbicka.
(GŁ)
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Trzeba zadbać o nasze środowisko
Rozmowa z Piotrem Kruczkowskim – nr 1 na liście nr 12 kandydatów Komitetu Wyborczego „Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska”.
W ostatniej rozmowie mówił Pan
o przyczynach które zadecydowały, że kandyduje Pan do Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego
z list komitetu „Z Rafałem Dudkiewiczem Dla Dolnego Śląska”. Czy
są jeszcze sprawy którymi chciałby się Pan zająć na poziomie województwa?
Piotr Kruczkowski: - Tak. Mówiłem,
że aby głos Wałbrzycha był słyszalny
we Wrocławiu, potrzebujemy tam
silnej reprezentacji, znającej potrzeby i problemy naszego miasta
i Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ale przenoszenie projektów wałbrzyskich
do dokumentów strategicznych
województwa to nie wszystkie sprawy, którymi chcę się zająć.
Jakie są to sprawy?
- Pierwsza to jakość powietrza, którym oddychamy. W ostatnich latach
w końcu (!) zauważono problem
smogu i tak zwanej niskiej emisji.
Problem do tej pory lekceważony.

Z przerażeniem dowiadujemy się ilu
ludzi w Polsce z tego powodu umiera i ile osób choruje. Wszyscy znamy
widoki naszych przepięknych kotlin
górskich, które zimą toną w chmurach dymu. Często zastanawiamy
się dlaczego - mimo przepięknych
widoków - nie przyjeżdżają do nas
zagraniczni turyści. Wpisujemy
w nasze strategie rozwoju funkcje
turystyczne, ale taki Austriak, Francuz czy Włoch, jak widzi przepiękne
góry zasnute dymem, to nawet nie
wysiądzie z samochodu. Z wykształcenia jestem energetykiem cieplnym, więc na co dzień zajmuję się
problemem emisji spalin i poprawnego spalania.
Czym jest smog i jak możemy zapobiegać temu niebezpiecznemu
zjawisku?
- Smog powstaje wskutek inwersji temperaturowej co oznacza, że
warstwa chłodniejszego powietrza
znajdująca się niżej, zatrzymywana
jest przez znajdującą się nad nią
warstwę ciepłego powietrza. Dzieję
się tak najczęściej podczas wyżu atmosferycznego. Przyczyną tak zwanej niskiej emisji jest nieefektywne
spalanie paliw (węgla, drewna,

oleju), a często także śmieci w indywidualnych piecach. Mieszańcy
Piaskowej Góry oraz Podzamcza
w Wałbrzychu nie mają problemu ze
smogiem. Ich domy ogrzewane są
ciepłem sieciowym, które nie przyczynia się do powstawania smogu.
Niestety, mieszkańcy południowych dzielnic Wałbrzycha i większości miast i gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej już takiego komfortu
nie mają. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w tej kadencji przyjął
tzw. uchwałę antysmogową. Widzę
w niej jednak wiele luk oraz zapisów, które powodują, że będzie ona
nieskuteczna. Jestem za całkowitym
zakazem instalowania pieców węglowych. Nawet nowoczesne piece,
które spalają wysokogatunkowy
węgiel, emitują do atmosfery dużo
zanieczyszczeń. W dodatku taki
węgiel jest drogi i trudno dostępny.
Najskuteczniejszym
rozwiązanie
jest zamiana tradycyjnego ogrzewania na ciepło sieciowe, wykorzystanie gazu lub odnawialnych źródeł
energii.
Pojawia się jednak problem kosztów takiego ogrzewania?
- I dlatego nie można bezrefleksyj-

nie wprowadzać zakazu
instalowania
pewnych
urządzeń i jednocześnie dofinansowywania instalacji,
których eksploatacja będzie
bardzo kosztowna. Musi to
być powiązane z programami, które dofinansowują
zakup droższego paliwa.
Dzisiaj nazywamy to walką
z tzw. wykluczeniem energetycznym. Programy takie
muszą być skoordynowane
co najmniej na poziomie
województwa.
A drugi problem, którym
chce się Pan zając w sejmiku?
- To gospodarka odpadami, która
staje się coraz bardziej kłopotliwa
i coraz droższa. W Polsce nastąpiły wielkie zmiany w podejściu do
odpadów i dzisiaj już nikt nie kwestionuje potrzeby segregacji i odzysku. Pamiętam jak trzy lata temu
na jednej z konferencji, w której
uczestniczyli przedstawiciele firm
odpadowych, mówiono nam, że
w 2018 roku będą płonąć wysypiska. Wynika to z tego, że kończy się
okres, w którym można było maga-

zynować pozostałości po segregacji
odpadów o wartości energetycznej.
Dzisiaj w Polsce nie ma co z nimi
zrobić, a na świecie już dawno wymyślono bezpieczne metody ich
wykorzystania. Pozwoliłoby to na
utrzymanie cen ciepła i odbioru
odpadów. Może taki system udałoby się stworzyć na Dolnym Śląsku
z realną korzyścią dla jego mieszkańców.
Materiał pochodzi i jest sfinansowany
przez KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska
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PiMBP Biblioteka pod Atlantami” Rynek 9
"

zaprasza na spotkanie autorskie

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż

z Joanną Żak-Bucholc autorką powieści

Jaworowi
ludzie
Rzecz o czasach Bolka II świdnickiego

Literacka podróż do
epoki średniowiecza

Lektura obowiązkowa dla
miłośników historii,
dobrej literatury i tajemnic
Dolnego Śląska

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

17 października g. 17.00 Czytelnia naukowa

www.walbrzych.praca.gov.pl
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Boguszów-Gorce - miasto z potencjałem
Mamy w XXI w., a spacerując ulicami Boguszowa-Gorc można odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał 20 lat temu. Przez ostatnich 10 lat, zamiast wykorzystywać unijne dotacje, dbać o tworzenie nowych miejsc pracy, gmina
skupiła się na wyprzedawaniu wszystkiego co się dało. Taka polityka osób,
które winny kierować się interesem mieszkańców, doprowadziła do sytuacji, w której zasiłki socjalne stanowią największą część wydatków budżetu
miasta. Wielu z naszych mieszkańców straciło wiarę, że można żyć inaczej,
wielu wyjechało za chlebem. Ci, którzy zostali, starają się jakoś wiązać koniec z końcem, a seniorzy skazani są na samotność.

KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

Sławomir Wójcik
PRACA PONAD PODZIAŁAMI
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA WÓJCIKA

Okręg
wyborczy
Jowita

Okręg
wyborczy

Nr 1

Banaś

Marzena

Michalak

Wysocki

Nr 5

Monika

Zielińska

Okręg
wyborczy
Tomasz

Koniszewski

Nr 2

Sebastian

Nr 6

Dorota

Sebastian

Citak

Krakowiak

Nr 13

Nr 3

Maria

Nr 10
Olga

Magdalena

Szumska

Okręg
wyborczy

Wojciechowska

Synoś

Nr 14

Nr 4

Okręg
wyborczy

Nr 8

Okręg
wyborczy

Nr 11
Marcel

Okręg
wyborczy
Ryszard

Dzikowska

Nr 7

Dusza

Okręg
wyborczy

Nr 9

Okręg
wyborczy

Okręg
wyborczy

Okręg
wyborczy
Bożena

Borkowski

Okręg
wyborczy

Okręg
wyborczy
Jerzy Zbigniew

Okręg
wyborczy

Chmielewski

Nr 12

Okręg
wyborczy
Tomasz

Skrobich

Nr 15

KANDYDACI DO RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC

Każdego dnia przekonujemy się ile obietnic są w stanie złożyć politycy oraz ci, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać stan posiadania.
Słuchając deklaracji w TV i czytając posty można odnieść wrażenie, że
natychmiast po wyborach skarbiec NBP zostanie otwarty i rzeka pieniędzy będzie płynąć po wszystkich ulicach Boguszowa-Gorc. Ci „doświadczeni samorządowcy” albo nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć,
że pieniądze nie rosną na drzewach. Żadne znajomości w rządzie, ani
deklaracje na plakatach nie zbudują: domu opieki dla seniorów, nie poprawią bezpieczeństwa, nie wyposażą szkół w nowoczesny sprzęt, nie
rozpoczną programu budowy mieszkań komunalnych.
Charakterystycznym obrazem Boguszowa-Gorc są ludzie oczekujący na wypłatę zasiłków. Często mamy do czynienia z sytuacją, że
machina administracyjna zbyt nierozważnie udziela świadczeń, a w innych wypadkach biedni i schorowani ludzie są pozbawieni środków,
bo nie ma kto się za nimi wstawić.
Nadszedł czas, aby zmienić to, co własnymi siłami - jako mieszkańcy, obywatele, sąsiedzi - możemy zrobić wspólnymi siłami. Dziś nie
wystarczy raz na cztery lata „pójść na wybory”. O tym co będziemy
robić dla mieszkańców, możemy decydować w lokalnych referendach
i inicjatywach obywatelskich.
Spotkania z mieszkańcami, które do tej pory przeprowadziliśmy
wspólnie z kandydatami na radnych, jednoznacznie dowodzą, że ludzie wiedzą czego potrzebują, ale ich głos nie dociera do ratusza.
Obecni radni nie są skłonni składać własnych interpelacji, a co dopiero zajmować się sprawami mieszkańców. Tylko od nas zależy, czy
nadal będziemy utrzymywali obecny stan i pozwolimy na dalsze zadłużanie miasta. Inwentaryzacja zasobów gminy, redukcja aparatu
administracyjnego szkół i ośrodków kultury, uniezależnienie stanowisk kierowniczych w urzędzie oraz jednostkach podległych, które
przeprowadzimy, będą stanowić pierwszy krok na drodze do odnowy
Naszego Miasta i przywrócenia zasad współdziałania na rzecz dobra
wspólnego.
Powołanie zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
i umożliwienie podejmowania inicjatyw finansowanych poprzez zbiórki publiczne pozwoli na wydanie przewodnika turystycznego oraz
opracowanie szlaków pieszych i rowerowych. Te inicjatywy to tylko
kropla w morzu potrzeb, a jednocześnie kropla w morzu możliwości
ludzi, którzy kierują się zasadami. Zasadami które znamy, jednak musimy znów się nauczyć jak prawidłowo budować zaufanie, okazywać
szacunek i solidarnie współpracować.
Moi przeciwnicy są gotowi oskarżyć mnie o zaprzeczanie gospodarce rynkowej i prawom ekonomii. Od razu wyprowadzę ich z błędu.
Tak funkcjonują wspólnoty małych miasteczek na Zachodzie Europy,
które są zorientowane na wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów gminnych. Ludzie sami decydują, czy chcą pracować na rzecz
swojej gminy, czy wybierają opcję „tylko mieszkam”. Zadaniem gminy
jest tworzenie warunków i gospodarowanie potencjałem. Zadaniem
lokalnych przedsiębiorców jest zachowywanie umiaru w kosztorysowaniu świadczonych usług i rzetelne wykonywanie zleceń.
Początki są zawsze trudne, lecz wyłącznie od nas zależy, czy będziemy dbali o siebie na wzajem, czy pozwolimy na bezczynność radnych i samowładztwo urzędników.
Praca małymi krokami, zorientowanie na cel, dbałość o interesy
mieszkańców, a nie tylko wybrańców, jest moim priorytetem. Każdego dnia rozmawiając z mieszkańcami widzę jak duży mamy potencjał.
Dlatego wszyscy jesteśmy zobowiązani podjąć decyzję, która seniorom zapewni opiekę, dzieciom i młodzieży dobre wykształcenie,
a odpowiedzialnym dorosłym udział w rozwijaniu dobra wspólnego
Boguszowa-Gorc.
#SławomirWójcikPRACAponadpodziałam
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Wójcika
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Zainwestujemy w ludzi i miasto
Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, kandydatką na burmistrza Boguszowa
-Gorc.
Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na urząd burmistrza Boguszowa-Gorc?
Sylwia Dąbrowska: - Naszym wspólnym celem – moim i kandydatów
na radnych z mojego komitetu - jest
działanie na rzecz ciągłej poprawy
warunków życia mieszkańców Boguszowa-Gorc oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta. Nasz
program wyborczy, który opracowaliśmy na podstawie wielu spotkań
i rozmów z mieszkańcami Boguszowa-Gorc, to postulaty i oczekiwania
mieszkańców naszego miasta.
Zacznijmy od ochrony zdrowia.
- Wysoko cenimy zdrowie mieszkańców i dobrze wiemy jak trudno
uzyskać dziś specjalistyczną wizytę,
dlatego chcemy to zmienić. Wiemy
jak to zrobić, dlatego utworzymy
w mieście publiczny zakład opieki
zdrowotnej, w którym będą działały
specjalistyczne poradnie, między
innymi ginekologiczna i stomatologiczna, wraz z wyspecjalizowaną
kadrą medyczną. Zapewnimy profesjonalne wyposażenie diagno-

styczne, w tym oddział rehabilitacji,
a także wprowadzimy miejskie programy profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Dostrzegają Państwo problem starzenia się naszego społeczeństwa?
- Jako pracownik socjalny z wieloletnim stażem znam ten problem
i problemy osób starszych. Dlatego
otoczymy szczególną opieką naszych seniorów przez działania na
rzecz ochrony zdrowia, zwiększenia
bezpieczeństwa oraz zachęcania
do aktywności społeczno-kulturalnej. Wiemy jak to zrobić, dlatego
utworzymy w mieście Dom Pomocy
Społecznej – godna jesień życia dla
mieszkańców w wieku senioralnym,
a także wprowadzimy kartę 60+,
czyli system ulg dla seniorów, który
sukcesywnie będziemy poszerzać
na instytucje sektora prywatnego.
Ponadto zrealizujemy liczne akcje
profilaktyczne, prozdrowotne i edukacyjne oraz poszerzymy kierowaną do seniorów ofertę kulturalną
i sportową. Zainwestujemy również
w miejsca lubiane przez seniorów:
skwery i obiekty małej architektury.
A co z rewitalizacją miasta?

- Będziemy realizować zadania mające na celu nie tylko ożywienie
gospodarcze, ale także społeczne
Boguszowa-Gorc. Będziemy kontynuowali modernizację dróg lokalnych, chodników oraz miejsc
postojowych, czy modernizację
i uatrakcyjnianie miejsc wypoczynku
i rekreacji. Przed nami także wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, jak również modernizacja i termomodernizacja istniejących
zasobów mieszkaniowych. Ale rozumiana przez nas rewitalizacja to także aktywizacja mieszkańców przez
programy społeczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz na rzecz osób
wykluczonych społecznie.
Wiele emocji budzi budowa obwodnicy Boguszowa-Gorc.
- Wszyscy muszą mieć świadomość,
że bez infrastruktury drogowej nie
ma mowy o rozwoju miasta. A kluczową inwestycją jest tu obwodnica
naszego miasta, w budowę której od
kilku lat zaangażowana jest Gmina
Boguszów-Gorce. Od czterech lat,
w działania te aktywnie włączyła się
także większość osób tworzących
nasz komitet wyborczy. Jesteśmy
przekonani, że to kluczowe zadanie
inwestycyjne poprawi znacznie bez-

Głuszyca zagrała dla Dawida
- Zebraliśmy ponad 40
tys. złotych ! – mówią organizatorzy festynu charytatywnego „Gramy dla
Dawida”, który 7 października 2018 r. odbył się na
boisku sportowym przy ul.
Dolnej w Głuszycy. Podczas
imprezy obfitującej w wiele
atrakcji, przeprowadzona
została zbiórka publiczna
na leczenie i rehabilitację mieszkańca Głuszycy,
26-letniego Dawida, który
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
Podczas niedzielnego festynu można było zobaczyć:
pokazy bokserskie i kickbokserskie z udziałem mistrzów
świata, pokazy taekwondo
oraz footballu amerykańskiego. Wsparcie dla akcji udzieliła także liczna grupa motocyklowa „Moto Wałbrzych”.
Rozegrano również mecz piłki
nożnej samorządowcy kontra księża. Na dzieci czekały
zabawy na dmuchańcu, malowanie buziek, jazda konna.
Najmłodsi chętnie zwiedzali
także wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej. Festyn wzbogaciły
liczne występy artystyczne.

Jednym z punktów Pani programu
wyborczego jest człowiek - najlepsza
inwestycja. Co to oznacza?
- Po prostu dla nas człowiek jest
najważniejszy. Będziemy więc inwestować w naszych mieszkańców
i wspierać ich na wielu płaszczyznach. Wiemy jak to zrobić, dlatego
zlikwidujemy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych,
zwiększymy nakłady na wsparcie
klubów sportowych oraz uruchomimy system grantów dla organizacji
pozarządowych. Poza tym uruchomimy kuźnię młodych artystów,
zwiększymy współpracę z lokalnymi twórcami i artystami, a także zainicjujemy działania na rzecz

50-lecie szkoły
Dyrektor Szkoły Dorota Hałas oraz Grono Pedagogiczne
serdecznie zapraszają 12 października 2018 r. na uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3
w Głuszycy. W programie: 11.00
– msza święta w kaplicy pw.
Świętego Józefa, 12.00 – część
oficjalna i program artystyczny
– sala widowiskowa CK-MBP w
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26;
14.00 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej, zwiedzanie szkoły.
Uroczystość patronatem honorowym objął Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Podczas akcji „Gramy dla Dawida” zebrano ponad 40 tys. zł
na leczenie i rehabilitację mieszkańca Głuszycy.
Na scenie pojawili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Głuszycy, Głuszycka
Orkiestra Dęta, Chór Seniorów Renoma, Teren Cierchenia oraz Górska Roma. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób
udało się uzbierać ponad 40
tys. zł. Do zbiórki dołączyli
także uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2, którzy w
ramach biegu sponsorowanego uzbierali kwotę 2300 zł.
Pieniądze te zostały przekazane w czasie festynu. Poza tym
wiele osób przyłączyło się do
akcji mobilnej zbiórki krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu.

pieczeństwo na drogach, komfort
życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy.
Dlatego będziemy w dalszym ciągu
aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu
przeciwności w przeprowadzeniu
I etapu budowy obwodnicy (Boguszów), zainicjujemy opracowanie dokumentacji niezbędnej dla
przeprowadzenia II etapu budowy
obwodnicy (Gorce) oraz będziemy
zabiegać o środki z Unii Europejskiej
na powyższy cel.

- W imieniu Dawida i jego
rodziny serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,
które dołączyły się do zbiórki, serdecznie dziękujemy
za każdą przekazaną kwotę
na wsparcie Dawida w jego
trudnej sytuacji – mówią organizatorzy festynu, reprezentujący: Gminę Głuszyca,
Ochotniczą Straż Pożarna w
Głuszycy Górnej oraz Komisariat Policji w Głuszycy, którzy
za pośrednictwem Tygodnika
DB 2010 przekazują podziękowania wszystkim osobom
i instytucjom, które wspomogły przygotowania i sprawny
przebieg festynu.
(SJ)

(SJ)

Platforma
na Gomólniku Małym
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód podpisał list intencyjny
pomiędzy Gminą Głuszyca a
Nadleśnictwem Wałbrzych,
reprezentowanym przez p.o.
Nadleśniczego Marka Nogawkę w sprawie budowy platformy widokowej na Gomólniku
Małym. Planowana inwestycja
będzie częścią przygotowywanego projektu „Turystyczne
zagospodarowanie
masywu
Gomólnika Małego”.
(SJ)

aktywności środowisk dziecięcych
i młodzieżowych. Będziemy realizowali pomysły mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego oraz
utworzymy Miejską Radę Seniorów
oraz Młodzieżową Radę Miasta jako
ciała doradcze dla burmistrza i rady
miejskiej. Nasz program zakłada także dofinansowanie wymiany pieców
węglowych na ogrzewanie ekologiczne i rozbudowę monitoringu
miejskiego.
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Sylwii Dąbrowskiej

Zbudują skatepark
Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz skarbnik
Gminy Głuszyca Agnieszka
Świędrych podpisali z Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego Iwoną
Krawczyk umowę o przyznanie pomocy na budowę
skateparku w Głuszycy.
– Skatepark w Głuszycy
powstanie w miejscu wskazanym przez młodych ludzi,
którzy będą na co dzień z
niego korzystać. Koncepcja zakłada, aby był to park
aktywności dla młodszych i
starszych, z siłownią i placem
zabaw. Monitorowany i bezpieczny. Ul. Dolna pozostanie
dla gier zespołowych: piłki

nożnej, siatkówki i koszykówki z porządnym parkingiem,
który będzie w lecie służył
wszystkim odpoczywającym
na basenie – wyjaśnia Roman
Głód, burmistrz Głuszycy.
W ramach zadania „Sowiogórska przestrzeń aktywności
w Głuszycy – modernizacja
parku miejskiego poprzez budowę skateparku” wykonane
zostanie także nowe oświetlenie LED i zainstalowane
będą nowe ławki z oparciem.
Zadanie jest współfinansowe
ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
i wyniesie 241.849 zł.

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy skateparku
w Głuszycy.

(SJ)
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Dolnoślązacy na medal

Gratulacje płyną nie tylko do zawodników i trenerów, ale także do
Pani, jako inicjatorki powstania
Dolnośląskiej Akademii Siatkówki.
- Cieszę się niezmiernie, że pionierski program Dolnośląskiej Akademii Siatkówki tak szybko przyniósł tak spektakularny sukces.
To właśnie uczestnicy akademii
zdobyli złoto i zostawili w pokonanym polu reprezentacje wszystkich województw. Akademia jest

jednym z działań realizowanych
na rzecz budowania sportowej
marki regionu i polega na kompleksowym wsparciu młodych,
utalentowanych
dolnośląskich
sportowców. Projekt skierowany
jest do zawodników i trenerów, a
polega na organizacji specjalnych
jednostek treningowych, warsztatów trenerskich, turniejów i badań
monitorujących rozwój młodzieży. Do tej pory powstały Dolnośląskie Akademie Piłki Siatkowej
- dwie edycje oraz piłki ręcznej i
kolarstwa. Jestem przekonana, że
wielkie zaangażowanie trenerów
i zawodników oraz ich tytaniczna
praca wkrótce przełożą się na kolejne sukcesy.
Nie będzie sukcesów w sporcie bez
klubów sportowych, które - nawet
w najmniejszych gminach, jak np.
Czarny Bór, gdzie królują kobiece
zapasy oraz biathlon – wyławiają
talenty na miarę przyszłych mistrzów olimpijskich.
- W swojej pracy na co dzień spotykam się w różnych miejscach
Dolnego Śląska ze wspaniałymi
ludźmi, którzy w gminach i klubach prowadzą pracę u podstaw.
Znam ich problemy i bolączki,
dlatego zainicjowałam Program
Gramy Razem, w ramach które-

go 700 tys. zł trafiło do 7 klubów.
Program Gramy Razem polega
na objęciu finansowaniem grup
młodzieżowych z wiodących dolnośląskich klubów. To inwestycja
w rozwój młodego pokolenia, które jest bezpośrednim zapleczem
klubów reprezentujących nasz region w grach zespołowych na najwyższym szczeblu. Kolejną formą
wsparcia jest Program Czeki dla
Klubów Sportowych. Po dwóch
latach przerwy, w 2017 i 2018
roku rozdysponowaliśmy 1,2 mln
zł. Kluby otrzymały dodatkowe
wsparcie finansowe w zależności
od liczby zdobytych punktów w
Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży. Dofinansowanie pozwoliło na dalszy rozwój karier
sportowych młodych Dolnoślązaków i utrzymanie prezentowanego przez nich poziomu sportowego. Poza tym wspieram gminy,
kluby, stowarzyszenia i fundacje w
pozyskaniu środków na remonty
obiektów sportowych oraz organizację wydarzeń zarówno o
charakterze lokalnym, krajowym i
międzynarodowym. Przykładami
są Siatkarska Liga Narodów Kobiet
w Wałbrzychu, Mistrzostwa Europy w Biathlonie i IBU Cup Biathlon
w Dusznikach Zdroju, czy Mistrzo-

programu skorzystało 65 beneficjentów, w tym ponad 1,8 mln zł
trafiło do klubów i stowarzyszeń
m.in. w Wałbrzychu, Świdnicy, czy
Strzegomiu i stanowiło istotny
wkład w modernizację, poprawę
bazy i zakup sprzętu sportowego.

stwa Europy we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego w
Strzegomiu.
Jest Pani także pomysłodawczynią
Programu Rozwoju Sportu na Dolnym Śląsku.
- Program określa katalog priorytetowych celów i obszarów
działań związanych z rozwojem
kultury fizycznej i sportu na Dolnym Śląsku na lata 2018 – 2020 z
ukazaniem możliwości wsparcia finansowego z różnych źródeł. Jest
on oparty na czterech solidnych
filarach: nowoczesnej i dobrze
zagospodarowanej
infrastrukturze, szerokiej gamie dyscyplin
sportowych w ramach sportu powszechnego i rekreacyjnego oraz
silnym sporcie profesjonalnym.
Do 2020 roku powinniśmy zainwestować blisko 300 mln zł. Trzeba wspomnieć także o realizowanym Programie Modernizacji Bazy
Sportowej. W latach 2017-2018 z

Dostrzega Pani rolę nie tylko
sportu wyczynowego, ale przede
wszystkim masowego.
- Jestem absolwentką m.in. Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu i wielką fanką sportu oraz aktywności ruchowej. Na
Dolnym Śląsku realizujemy programy „Sprawny Dolnoślązaczek”
i „Umiem pływać” (m.in. w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy) oraz budujemy infrastrukturę
sportową w ramach projektów
„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” i
„Dolnośląski Delfinek” (w Głuszycy
i Strzegomiu zostały już wybudowana, a w Szczawnie-Zdroju rozpoczęła się budowa).

PozycJa
LISTa

4

1

Kandydatka do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Iwona

#sprawdzonawdziałaniu

krawczyk

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Mówi Pani o sobie, że jest kibicem
dolnośląskich zespołów, więc w
ostatnich dniach miała Pani szczególne powody do radości.
Iwona Krawczyk: - Wszystko za
sprawą wspaniałej drużyny – siatkarskiej reprezentacji Dolnego Śląska, w której są także mieszkańcy
Aglomeracji Wałbrzyskiej - która
w meczu finałowym Turnieju Nadziei Olimpijskich w Spale pokonała 2:0 drużynę Opolskiego. Nasi
młodzi siatkarze jak burza przeszli
przez ten turniej, pokonując w
drodze do finału ekipy: Kujawsko-Pomorską, Warmińsko-Mazurską,
Świętokrzyską, Śląską i Łódzką.
Ależ to były emocje! Gratuluję nie
tylko wielkiego sukcesu, ale także
wytrwałości w codziennej, żmudnej pracy na treningach.
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Zadbam o nasze wspólne miasto Boguszów-Gorce
Rozmowa z Markiem Tarnackim,
kandydatem na urząd burmistrza
Boguszowa-Gorc.
Dlaczego zdecydował się Pan
ubiegać o mandat burmistrza Boguszowa-Gorc?
Marek Tarnacki: Kandyduję, ponieważ chcę swoje możliwości, potencjał, doświadczenie
i wykształcenie wykorzystać do
służby swojej lokalnej społeczności. Mam 54 lata i niemal od
urodzenia mieszkam w Boguszowie-Gorcach. To moja mała
ojczyzna. Wiem, że Boguszów
- Gorce ma ogromny potencjał,
który można uruchomić i wykorzystać. Nie da się tego zrobić
bez wsparcia dostępnych dziś
rządowych programów ﬁnansowych. By po nie sięgnąć, potrzeba determinacji i chęci konkurowania z innymi samorządami,
ale również pozytywnych relacji z instytucjami rządowymi,
by w odpowiedzialny i realny
sposób móc przygotować odpowiednie wnioski. Jestem w stanie to zrobić i zagwarantować
zmianę jakości zarządzania naszym wspólnym miastem.

Czy - jeśli wyborcy obdarzą Pana
zaufaniem - jest Pan przygotowany do pełnienia funkcji burmistrza Boguszowa-Gorc?
- Mam ku temu odpowiednie
przygotowanie i doświadczenie.
Od trzech kadencji jestem radnym
powiatowym. W Radzie Powiatu
Wałbrzyskiego pełniłem wiele
funkcji, między innymi: przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Samorząd
rozumiem i umiem przygotować
pracę rady miasta, by mogła służyć mieszkańcom, a jej praca była
efektywna. Jestem też dobrze
przygotowany pod względem
merytorycznym i praktycznym.
Posiadam wykształcenie wyższe
na dwóch kierunkach. Jako magister zarządzania i socjolog wiem
jak zarządzać zespołem ludzkim
i jak poruszać się w gąszczu procedur prawnych. Moim doświadczeniem w tym zakresie jest
pięcioletnie zarządzanie wojewódzkim rolniczym samorządem
zawodowym, jakim jest Dolnośląska Izba Rolnicza, jak również
zarządzany przeze mnie obecnie
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego - ﬁrma o strukturze

województwa, zatrudniająca ok.
300 pracowników i posiadająca
budżet średniej gminy. W DODR
pełnię obowiązki dyrektora.
Obecnie przewodniczę powołanemu przez Wojewodę Dolnośląskiego zespołowi ds. strategii
rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

- Dlatego przede wszystkim wybuduję prawdziwą obwodnicę
miasta Boguszów – Gorce, omijającą centra zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzę program
termomodernizacji budynków
miejskich oraz wyremontuję
drogi i chodniki gminne. Wyremontuję boiska miejskie i place
zabaw, wybuduję siłownie plenerowe oraz utworzę nowe linie
autobusowe w miejscach, które
nie są należycie obsługiwane.
A zadania te sﬁnansuję ze środków Rządowego Programu dla
Samorządów Premiera Mateusza
Morawieckiego.

Przejdźmy do pańskiego programu. Co proponuje Pan przedsiębiorcom?
- Obniżę podatki od nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz od
środków transportowych, a także
stworzę preferencyjne warunki
dzierżawy lokali użytkowych na
działalność gospodarczą i społeczną. Powołam społeczną radę
przedsiębiorców, jako organ
współpracujący z gminą w zakresie tworzenia nowych miejsc
pracy, a także sprowadzę z rejonu wrocławskiego zakłady pracy,
mogące realizować swoją działalność na terenie Boguszowa-Gorc.

Dla rozwoju miasta i mieszkańców wielkie znaczenia ma edukacja.
- Oczywiście! I ze środków Rządowego Programu dla Samorządów Premiera Mateusza Morawieckiego poprawię warunki
edukacyjne w szkołach oraz
utrzymam istniejące placówki
edukacyjne.

A dla mieszkańców miasta ważna
jest infrastruktura, która wpływa
na jakość życia.

A sprawy społeczne?
- Tu także jest wiele do zrobienia. Utworzę dom opieki dzien-

nej dla seniorów, przywrócę
Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców miasta,
a także wprowadzę program
„Przyjazny Urząd” w celu poprawienia jakości obsługi mieszkańców w instytucjach gminnych. Ponadto wesprę działające
stowarzyszenia, kluby sportowe
i Ochotniczą Straż Pożarną.
Co się kryje pod hasłem: „Mieszkasz – decydujesz”?
- Jeśli mieszkańcy mi zaufają,
stworzę gminny budżet partycypacyjny, w którym mieszkańcy
decydować będą o wydawaniu
części środków budżetowych na
cele dla nich ważne.
Materiał pochodzi i jest ﬁnansowany
z KWW Nasze Wspólne Miasto

Praca wre w Jedlinie

Mieszkanie plus
tuż tuż

Aby do wiosny

Pogoda sprzyja trwającym w Jedlinie-Zdroju szeroko zakrojonym pracom
rewitalizacyjnym. Powstają
nowe miejsca parkingowe,
nowe strefy aktywności,
ścieżki pieszo-rowerowe,
siłownie terenowe, budynki użyteczności publicznej
przechodzą proces termomodernizacji i rewitalizacji,
pojawiają się nowe alejki,
nowe nasadzenia i elementy małej architektury.
Pomiędzy ulicą Noworudzką a ulicą Jasną powstał
łącznik
pieszo-rowerowy.
Utwardzona
nawierzchnia
została wyłożona kostką betonową. Łącznik utworzony
został w ramach zadania pod
nazwą „Budowa Stref Aktywności - Modernizacja Placów
Zabaw wraz z Modernizacją
Tras Pieszo-Rowerowych „ACTIV” Jedlina- Zdrój/Głuszyca
w mieście Jedlina-Zdrój”, które zostało dofinansowane ze
środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Między ulicą Piastowską a
Piękną, w ramach rewitalizacji
przestrzeni publicznej, powstała ścieżka piesza - tzw. „basenowa”. Nowa ścieżka z kostki

9 października 2018 r. nastąpił
kolejny ważny krok na drodze
do budowy budynku wielorodzinnego, który zakłada wybudowanie 41 mieszkań przy ul.
Andersa w Jedlinie -Zdroju. - Na
ogłoszony przez Gminę Jedlina-Zdrój konkurs na wybór wspólnika
i inwestora finansowego do spółki
celowej, która będzie realizowała
program mieszkaniowy w ramach
rządowego programu „Mieszkanie
plus” w Jedlinie-Zdroju, wpłynęła
oferta Banku Gospodarstwa Krajowego „Nieruchomości”. Teraz
czekają nas negocjacje, których
efektem będzie powołanie spółki
celowej. Utworzona spółka przygotuje i poprowadzi cały proces
inwestycyjny związany z budową
mieszkań – wyjaśnia Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
(KS)

W Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Active przy
ulicy Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju odbyło się ostatnie
w tym roku spotkanie biegowe dla dzieci i młodzieży.
Młodzi biegacze ponownie
rozpoczną rywalizację na
wiosnę.
Cykliczne, bezpłatne spotkania biegowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Biegaj w Jedlinie” mają na celu
popularyzację biegów wśród
dzieci i młodzieży, a także

W wielu miejscach Jedliny-Zdroju trwają prace związane
z rewitalizacją miasta.
betonowej i jedenastoodcinkowe schody terenowe zostały
wzbogacone o zmodernizowane powierzchnie zielone.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020. Dofinansowanie
sięgało 95 procent inwestycji,
w tym: 85 procent to środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 10 procent to środki pochodzące z
budżetu państwa.
Także aleja Niepodległości
otrzymała nową nawierzch-

nię. Kostka granitowa w środkowej części została zastąpiona płytami granitowymi, co
znacznie ułatwia przemieszczanie się aleją. Wzdłuż alei
remontowane i malowane są
ławki, zniszczone elementy
są wymieniane, pojawią się
nowe kosze na śmieci. Obecnie trwają prace związane z
nowymi powierzchniami zielonymi i zagospodarowaniem
klombów, remont koryta odwadniającego oraz remont
muru przy korycie odwadniającym.
(KS)

promowanie zdrowego stylu
życia. Biegi odbywały się na 6
różnych dystansach, w zależności od wieku uczestników,
prowadzona była też osobna
klasyfikacja dla dziewcząt i
chłopców. Jako że było to już
ostatnie spotkanie biegowe
w tegorocznej edycji imprezy,
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a najlepsi biegacze w
poszczególnych kategoriach
- puchary i nagrody rzeczowe.
(KS)

Droga jak nowa
W 12 października nastąpi
otwarcie ul. Pokrzywianki w
Jedlinie-Zdroju. Droga ta prowadzi do jednej z największych
atrakcji turystycznych - do wieży
widokowej na górze Borowa. Z
uwagi na wzmożony ruch turystyczny po wybudowaniu wieży,
podjęta została decyzja o remoncie, wykonaniu miejsc postojowych oraz mijanek na tej drodze.
(KS)

Najlepsi biegacze dostali w nagrodę puchary i nagrody rzeczowe z rąk
burmistrza Jedliny-Zdroju Leszka Orpla.
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Dbamy o potrzeby mieszkańców
Rozmowa z Adamem
Hausmanem, wójtem Gminy Walim.
Co w kończącej się kadencji
było dla Pana najtrudniejsze?
Adam Hausman: - Było kilka
trudnych tematów. Przede
wszystkim reforma oświaty.
Najpierw potrzebowaliśmy
wielu lat, żeby przystosować
szkoły do poprzedniej reformy. Wiązało się to z konkretnymi kosztami i dużym
dyskomfortem dla uczniów
i nauczycieli. Nowa reforma
wiąże się dokładnie z takimi
samymi problemami.
Co w związku z reformą
zmieniło się w Gminie Walim?
- Szkoła w Walimiu dodatkowo uczyła gimnazjalistów, a
w mniejszej szkole w Jugowicach funkcjonowała tylko
szkoła podstawowa. Teraz
mamy dwie równorzędne
szkoły, ale - niestety - w Jugowicach warunki lokalowe są dużo gorsze. Dlatego
musimy jak najszybciej znaleźć sposób, by uczniowie
i pracownicy tej placówki
również mogli pracować w

godziwych warunkach, pomimo że uczą się tam teraz
dwa dodatkowe roczniki.
Jako wójt zostałem do tego
zobowiązany przez mieszkańców oraz radnych.
A inne trudne sprawy?
- Rozwiązania problemu
kładki nad jeziorem Bystrzyckim. Kiedy dwanaście
lat temu obejmowałem
urząd wójta, problem wydawał się niemożliwy do
rozwiązania. Okazało się, że
istniejący most ma czterech
właścicieli, którzy się do niego nie przyznają i nikt nie
wie kto go zaprojektował
oraz zbudował! Nie mogliśmy też skontaktować się z
osobą zarządzającą „Wodniakiem”. Dziś w tym miejscu powstał nowy ośrodek
z hotelem i rozpoczęły się
prace przy budowie nowej
kładki. Do tego potrzebny
był czas i mnóstwo uporu.
Najpierw
rozwiązaliśmy
problem „Wodniaka” i znaleźliśmy inwestora, który
zagwarantował, że wybuduje w tym miejscu nowy
ośrodek. Następnie załatwiliśmy sprawy własności starej kładki. Braliśmy na siebie

pełną odpowiedzialność za
zabezpieczenie konstrukcji,
ale nie było innego wyjścia.
Nie mogliśmy udawać, że
problem nie istnieje i czekać
na nieszczęście. Okazało się,
że ta decyzja była słuszna,
bo udało nam się wywalczyć kolejne miliony, tym
razem w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej i rozpoczęliśmy budowę nowej kładki w
związku z większym projektem realizowanym na terenie Zagórza Śląskiego.
Pojawiły się jednak problemy techniczne. Czy mogą
one zagrozić realizacji tej
inwestycji?
- Moim zdaniem nie jest
zagrożona, bo można było
się spodziewać, że przy tak
dużych inwestycjach mogą
pojawić się problemy techniczne. Tym bardziej, że jak
wspomniałem nie było dokumentacji starej konstrukcji, na której podstawach
bazujemy.
A jak wyglądały nakłady na
drogi?
- Zgodnie ze strategią gminy, budujemy wizerunek
gminy turystycznej, ale

na pierwszym miejscu są
jednak potrzeby naszych
mieszkańców. To oni powinni czuć się dobrze w
swoich miejscowościach,
a dopiero wtedy możemy
walczyć o zadowolonych
turystów, którzy będą zostawiać u nas pieniądze.
I realizujemy tę strategię
przez rozwiązywanie podstawowych
problemów,
czyli dziurawych dróg, czy
braku chodników. Przeprowadziliśmy sporo takich inwestycji, bo skutecznie walczymy o środki zewnętrzne,
a dzięki temu możemy zrobić więcej.
Tymczasem wiele budynków mieszkalnych jest w
fatalnym stanie…
- Ale po dziesiątkach lat zaniedbań sytuacja poprawia
się bardzo powoli. Zaczęliśmy od remontów dachów
w naszych kamienicach i
wspieramy takie działania
we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina
ma udziały. W budynkach,
które do nas nie należą nie
możemy nic zrobić, dlatego szukamy programów, z
których mogliby skorzystać

właściciele. Udało się już
przeprowadzić kompleksowe remonty kilku kamienic
w Walimiu i Dziećmorowicach. W planach są kolejne
inwestycje, więc za kilka lat
efekty powinny być widoczne. Zależy mi, żeby estetyka
naszej gminy się polepszała,
bo wtedy zadowoleni będą
i mieszkańcy i odwiedzający
nas turyści.
Czy działania związane z
rozwojem turystyki przynoszą efekty?
- Oczywiści! Nasze imprezy
przyciągają coraz więcej
osób, co odczuwają lokalni przedsiębiorcy. Efekty
widać też po przychodach
Centrum Kultury i Turystyki ze sprzedaży biletów
do Sztolni Walimskich i do
zamku Grodno. W 2015 roku
były na poziomie 1,4 miliona złotych, a w 2017 roku o
pół miliona wyższe.

A jak układała się współpraca z Radą Gminy Walim?
- Na sesjach i komisjach nie
było polityki, tylko rzeczowa
dyskusja. Przez dwanaście
lat, żaden radny nie zagłosował przeciwko udzieleniu
mi absolutorium z wykonania budżetu. Według mnie,
to oznacza, że zgadzali się z
moją wizją funkcjonowania
gminy, ale mieli też swoje
zdanie. Radni reprezentują
mieszkańców poszczególnych sołectw i w pierwszej
kolejności chcą rozwiązać
problemy występujące na
w ich miejscowościach. Ja
reprezentuję
mieszkańców całej gminy i jestem
zobowiązany do dbania
o zrównoważony rozwój
wszystkich sołectw. Dlatego czasem musieliśmy
wypracować kompromis,
ale zawsze z pozytywnym
skutkiem.
(RED)
REKLAMA
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Dziękuję za zaufanie
Rozmowa z Andrzejem Lipińskim,
radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Za Panem 20 lat w radzie powiatu. Jak zmienił się powiat i rada na
przestrzeni tych lat?
Andrzej Lipiński: - Z samorządem
powiatowym związany jestem od
jego początku, czyli od roku 1998.
Pamiętam jak tworzyliśmy struktury
powiatu ziemskiego w latach 19982002. Następnie w 2002 roku krótka,
dwumiesięczna kadencja, po której od 1 stycznia 2003 roku miasto
Wałbrzych straciło prawa grodzkie
i powstał duży powiat z Wałbrzychem
w składzie. W radzie powiatu zasiadało 29 radnych, w tym 20 z Wałbrzycha
i 9 radnych z pozostałych gmin. Budżet powiatu sięgał prawie 150 mln
złotych, ale miał również zadłużenie
ponad 36 mln złotych. Od 1 stycznia 2013 roku Wałbrzych znów stał
się miastem na prawach powiatu,
a zadłużenie powiatu przejęło miasto Wałbrzych. Przekazane zostały
zadania i kompetencje, zmieniły się
granice administracyjne. Oczywiście,
budżet powiatu ziemskiego zmniejszył się o 100 mln zł. Obecnie w radzie
powiatu zasiada 17 radnych, którzy są

przedstawicielami ośmiu gmin wchodzących w skład obecnego powiatu.
To wszystko znacząco zmieniło funkcjonowanie powiatu bez Wałbrzycha
i wytyczyło wiele nowych zadań. Na
przestrzeni tych 20 lat pełniłem w nim
wiele funkcji: byłem wiceprzewodniczącym i przewodniczącym rady,
członkiem zarządu, wicestarostą,
przewodniczącym komisji rewizyjnej.
Działalność publiczna stała się moją
długoletnią pasją, praca z ludźmi i dla
ludzi dostarcza mi wiele satysfakcji,
jest ciągłym wyzwaniem i siłą.
Jak Pan ocenia kończącą się kadencję?
- Ostatnie cztery lata to wzrost wydatków na modernizację i remonty dróg
powiatowych. Wprowadzenie w powiecie budżetu partycypacyjnego dla
organizacji pozarządowych. Pomoc
finansowa w zakupie samochodów
i sprzętu dla Ochotniczych Straży
Pożarnych w powiecie. Wspieranie
i organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych o charakterze lokalnym
i regionalnym. To wszystko na plus.
Minusy to ciągłe spory w radzie powiatu, wzrost zatrudnienia pracowników w starostwie powiatowym i wydatków na ich wynagrodzenia. Wzrost

liczby członków zarządu powiatu do
pięciu. Przypominam, że w poprzedniej kadencji było tylko trzech członków zarządu. Na pewno współpraca
zarządu powiatu z niektórymi włodarzami gmin nie układała się w tej kadencji najlepiej. Minusem jest też brak
dialogu z miastem Wałbrzychem, a co
za tym idzie z Aglomeracją Wałbrzyską. Uważam, że należy być otwartym
na sugestie gospodarzy samorządów gmin, ale równocześnie trzeba
być kreatywnym i mieć własną wizję
rozwoju powiatu. Samorząd to nie
miejsce na politykę, ale na skuteczne
zarządzanie finansami publicznymi.
A co udało się zrobić w Mieroszowie
w tej kadencji?
- W trakcie kadencji 2014-2018 składałem wiele wniosków do kolejnych
budżetów powiatu w różnych sprawach, w tym dotyczących remontów
dróg powiatowych. Dzięki przychylności koleżanek i kolegów radnych
oraz zarządu powiatu, zrealizowano
następujące remonty dróg: drogi
powiatowej tzw. Górka Unisławska,
drogi powiatowej nr 3364D od wiaduktu kolejowego do Sokołowska
oraz w samym Sokołowsku, drogi
powiatowej nr 3383D od wiaduktu

kolejowego na ul. Sportowej w Mieroszowie do Nowego Siodła i w samym sołectwie Nowe Siodło, drogi
powiatowej z Łącznej w kierunku
Chełmska Śląskiego do granicy z powiatem kamiennogórskim. Ponadto
wybudowano chodnik na odcinku
drogi powiatowej 3365D od ulicy Hożej w kierunku ul. Kwiatowej
w Mieroszowie (261 metrów bieżących) oraz wyremontowano chodnik
przy ul. Sportowej. Przyznaję z nie
małą satysfakcją, że w Gminie Mieroszów mamy wszystkie drogi powiatowe wyremontowane. Powiat
również aktywnie włączył się w organizację kolejnych edycji Festiwalu
Nordic Walking w Sokołowsku oraz
wspierał wydarzenie Festiwal im.
W. Szomańskiego „Nie tylko Gospel”
w Mieroszowie.
Czy są rzeczy, których nie dało się
zrobić?
- Niestety są. Nie udało się spełnić
warunków i standardów opiekuńczo-wychowawczych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Catharina”
w Nowym Siodle. Ustalony termin
realizacji zaleceń upływa z dniem
31 grudnia 2018 r. Po tym okresie

sugerowane jest rozważenie możliwości zapewnienia wychowankom
placówki innych form pieczy zastępczej. Więc szybko muszą być podjęte
decyzje w tej sprawie.
Kończy Pan 20-letnią pracę w samorządzie powiatowym z wyróżnieniem.
- Bardzo dziękuje staroście Jackowi
Cichurze oraz koleżankom i kolegom
radnym za wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego.
Pragnę podziękować pracownikom
starostwa powiatowego, jednostkom organizacyjnym powiatu,
a przede wszystkim mieszkańcom
Powiatu Wałbrzyskiego, z którymi
miałem przyjemność współpracować przez te wszystkie lata będąc
radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Był to dla mnie wielki zaszczyt
i dziękuję za zaufanie jakim przez
te lata byłem przez Państwa obdarzany.
Rozmawiał Robert Radczak
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Nowa szansa dla Szczawna – Zdroju
Rozmowa z Jarosławem Stachowiakiem, kandydatem na burmistrza
Szczawna- Zdroju.
Czy tym razem przedstawi nam Pan
swój program?
Jarosław Stachowiak: - Wolę mówić
o planie, który założyłem sobie do zrealizowania. Programy, obietnice wyborcze, źle mnie się kojarzą. Najistotniejszym, głównym i priorytetowym
jest Uzdrowisko Szczawno- Zdrój. Ten
cel skupia w sobie wszystkie działania:
ochronę środowiska, turystykę, rekreację, kulturę, edukację, biznes, rozwój
lokalnej przedsiębiorczości, transport.
Co się za tym kryje?
- Przede wszystkim doprowadzę do
tego, by Szczawno – Zdrój na nowo
stało się czynnym członkiem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, bo
teraz jest tylko członkiem na papierze.
Nie możemy sobie pozwolić, aby nie
być i nie działać w tej elitarnej grupie
uzdrowisk.
Jakie będą z tego korzyści?
- Głównymi zadaniami Stowarzyszenia
jest: obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdrowiskowych, wspieranie
wszelkich działań mających na celu roz-

wój polskich uzdrowisk oraz promocja
uzdrowisk w kraju i za granicą. Jest to
niebagatelne wsparcie, poza tym duży
może więcej. A ponieważ mój plan jest
bardzo ambitny, chcę czerpać ze wsparcia i pomocy tego stowarzyszenia.
Jednym z problemów Szczawna –
Zdroju jest zanieczyszczenie powietrza. Mam Pan jakieś pomysły?
- Planowana jest budowa obwodnicy
Wałbrzycha, która bezpośrednio dotyczy naszego miasta. Wykorzystując to,
że w części miasta - od strony Piaskowej Góry - będzie ogromny plac budowy, chcę zająć się tematem centralnego
systemu ogrzewania Szczawna-Zdroju.
Chcę przygotować propozycję wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a przede wszystkim ochrony
powietrza. Wiadomo, że tak wielkie
przedsięwzięcie będzie wieloletnie i podzielone na etapy. Pierwszym będzie
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, projektów, planów. Już dziś wiem,
że centralny system ogrzewania miasta
nie przekroczy obecnych wydatków
mieszkańców na ten cel, a i cała inwestycja przyłączania gospodarstw będzie
pokryta ze środków na ten cel pozyskanych. Korzyści dla gospodarstw domowych to przede wszystkim koniec z za-

Drogi
do niepodległości
Projekt „Szczawieńskie
drogi do Niepodległości” to cykl 9 wydarzeń
sportowych, kulturalnych
i oświatowych, którym
Stowarzyszenie Miłośników
Szczawna-Zdroju
i Uzdrowiskowa Gmina
Szczawno-Zdrój włączyły
uzdrowiskową gminę w
obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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.
Konkurs Wiedzy o Mazurku
Dąbrowskiego zorganizowany będzie dla młodzieży

oraz dorosłych – podkreślają organizatorzy.
Tego samego dnia i w
tym samym miejscu, ale
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.
- Powodem pobytu hrabiego Krasińskiego w kurorcie nie była choroba, którą
mógłby leczyć miejscowymi
wodami zdrojowymi, lecz
rozstanie z miłością jego
życia – Joanna Bobrową.
Ten romantyczny wątek,
który będzie wykorzystany
w inscenizacji, posłuży jako
kanwa do wyeksponowania
działalności
Krasińskiego
jako poety i dramatopisarza
zaangażowanego w sprawy
narodowowyzwoleńcze –
dodają wyjaśniają organizatorzy.
(RED)

kupem węgla, drewna, noszeniem ich
niejednokrotnie na drugie czy trzecie
piętro do mieszkania, czyszczeniem palenisk domowych, no i oczywiści aspekt
finansowy. Będzie taniej. O względach
bezpieczeństwa też należałoby wspomnieć - o zatruciach czadem, których
już nie będzie, czy o eliminacji szkodliwych związków do atmosfery, które
wszyscy wdychamy.
A co z komunikacją, która tez ma
wpływ na jakość powietrza?
- O tym, że doprowadzę do bezpłatnej
komunikacji można się dowiedzieć
z naszych materiałów wyborczych. Ale
tutaj chcę przedstawić Państwu plan,
który wcześniej nie był publikowany.
Zatem zadbam o to, aby reaktywowano linię kolejową do Szczawna- Zdroju, by odtworzyć dworzec kolejowy,
przywrócić łączność ze światem, a na
początek z Wrocławiem. Chcę dzięki
temu zmniejszyć ruch samochodowy
i sprawić, aby do Szczawna- Zdroju
przyjeżdżało więcej kuracjuszy i turystów. Dodam, że Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w zeszłym tygodniu
przyjął uchwałą plan odzyskania 400
km nieczynnych, zlikwidowanych linii
kolejowych, których zarządcą są Koleje
Dolnośląskie.

Jednym z atutów Szczawna – Zdroju
powinien być wypoczynek w otoczeniu przyrody…
- Park Szwedzki i Park Zdrojowy należą do największych na Dolnym Śląsku.
Dołożę wszelkich starań, aby były one
wizytówką naszego uzdrowiska i magnesem dla naszych gości. A wyjątkowość natury powinna być wzbogacona
życiem kulturalnym. Międzynarodowy
Festiwal Henryka Wieniawskiego czy
Festiwal Krystyny Jandy to imprezy,
które powinny być nie tylko regionalne
ale i ogólnopolskie. Czy tak jest? Niestety, zatracono prestiż tych imprez,
ale odbuduję ich rangę. Mam również
plan, by w Szczawnie odbywały się
Ogólnopolskie Targi Wód Mineralnych
- pierwsze w Polsce. Wszystkie moje
działania przyczynią się do podniesienia atrakcyjności Szczawna- Zdroju
jako uzdrowiska, a to bezpośrednio
przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, agroturystyki, handlu,
wyrobu pamiątek. Szczawno – Zdrój
ma walory nie tylko turystyczne, ale
i uzdrowiskowe. Tym większa szansa
na wielopłaszczyznowy rozwój.
Jednym z najważniejszych elementów gwarantujących rozwój jest budownictwo mieszkaniowe.

- Mam świadomość, że bez oferty mieszkaniowej nie zatrzymamy
w Szczawnie-Zdroju ludzi młodych
i rodzin. Burmistrz Marek Fedoruk
ostatnio podpisał dokumenty o przystąpieniu naszej gminy do rządowego programu Mieszkanie Plus. Doprowadzę
do tego, aby ten projekt był realizowany
z dużym naciskiem na rzetelność, zgodność z dokumentacją i terminami.
Dziękuję za rozmowę.
Materiał Pochodzi i jest finansowany
przez Komitet Wyborczy Wyborców
Jarosława Stachowiaka

Bezpłatne
konsultacje

Zbierają na odbudowę

Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk oraz Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa zapraszają
mieszkańców Szczawna-Zdroju na bezpłatne konsultacje
psychologiczne w poradni przy
przychodni. Konsultacje odbywają się w co drugi czwartek
miesiąca (18.10; 15 i 29.11 oraz
13 i 27.12.2018 r.) w godzinach
16.00-18.00. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają
pracownicy przychodni zdrowia
w siedzibie placówki (ul. Zacisze
3) oraz telefonicznie pod nr 74
666 38 77.

W Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie – Zdroju odbył
się koncert charytatywny,
którego organizatorem był
Społeczny Komitet na Rzecz
Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie
– Zdroju. – Trwa liczenia
zebranych pieniędzy. Cały
dochód z imprezy zostanie
przekazany na odbudowę
Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie – Zdroju –
podkreśla założyciel komitetu Jarosław Stachowiak.
Na Koncert przybyli: burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, wiceprezydent
Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, prezes Uzdrowiska
Szczawno – Jedlina S.A. Paweł Skrzywanek, radni Rady
Miasta Szczawna – Zdrój oraz
mieszkańcy i kuracjusze. Pomysłodawca koncertu - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Szczawna – Zdroju Jarosław
Stachowiak, rozpoczął to wydarzenie od powitania wielkiego mistrza, Honorowego
Obywatela Szczawna – Zdroju Wiesława Ochmana i zaproszonych przez niego gości.
- Wszyscy uczestniczymy
w tym ważnym wydarzeniu
artystycznym z radością i

(AG)

Teatr zdrojowy
zaprasza
„Wielka sława to żart” - koncert operetkowo – musicalowy
13.10., godz. 19.00, bilety: 50 zł.
Spotkanie autorskie z Janiną
Malinowską - autorką książki
„Szczawno - Zdrój. Wczoraj i
dziś.” - 15.10., godz. 17.00, wstęp
wolny (sala kameralna).
Koncert piosenek L. Cohena i
W. Wysockiego w wykonaniu
Janusza Kasprowicza i Stanisława Marinczenki - 24.10., godz.
19.00, bilety: 30 zł.
Komedia teatralna „Obóz
przetrwania” - 27.10., godz.
16.00, bilety: 70 zł, 60 zł i 50 zł.
(RED)

Wiesław Ochman (w środku) i zaproszeni przez niego artyści zostali
nagrodzeni owacją.
ekscytacją, choć powód, dla
którego tu się znaleźliśmy
do radosnych nie należy.
Jest to bowiem odruch serca
na wydarzenie z marca tego
roku, na pożar Zakładu Przyrodoleczniczego. To przykre
zdarzenie zmobilizowało całkiem sporą grupę ludzi do
powołania Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Szczawnie – Zdroju, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Ogromnie się cieszę,
że nasz komitet ma tak duże
wsparcie u burmistrza Marka
Fedoruka, a także u prezesa

Pawła Skrzywanka. Współpraca ponad podziałami jest
szansą na zwieńczenie celu
komitetu, jaką jest odbudowa. I za nią bardzo dziękuję i
proszę o jeszcze - powiedział
Jarosław Stachowiak.
W programie koncertu
zaproszeni artyści, którzy
zrezygnowali z honorarium,
zaśpiewali znane arie, pieśni
i duety. Koszt cegiełki wynosił 50 zł, a zebrana kwota
zostanie przekazana na rzecz
odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w SzczawnieZdroju.
(RED)
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Wspólnie służymy gminie
Rozmowa z Wiesławem Zalasem, kandydatem na burmistrza
Mieroszowa.
Jak ocenia Pan sytuację Gminy
Mieroszów?
Wiesław Zalas: - Gmina ma bardzo wiele potrzeb w zakresie
infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, wodnej, kanalizacyjnej oraz stanu obiektów sportowych. Nie lepiej jest w zakresie
transportu, stosunków społecznych, edukacji i zarządzania.

Zaśpiewają
na jubileuszu
14 października o godz.
17.00 w sali głównej Narodowego Forum Muzyki we
Wrocławiu odbędzie się koncert z okazji 40-lecia zespołu
Spirituals Singers Band. Do
udziału w tym wielkim wydarzeniu artystycznym zaproszony został Chór Dniajednego,
którego szeregi wypełniają
wokaliści z mieroszowskiego
zespołu Irysy, Chóru Salve Regina oraz Chóru Filharmonii
Sudeckiej. Chór „Dniajednego”
stworzony został z okazji Festiwalu „Nie tylko Gospel” im.
Włodka Szomanskiego w Mieroszowie. Zadebiutował 6 lipca
br., biorąc udział w koncercie
Inauguracyjnym Festiwalu „Gospel, Gospel Słowo Boże”, gdzie
wystąpił wraz z Chórem Gospelowym „Błogosławieni” pod
kierownictwem
muzycznym
Ren Gosławskiej i z solistką Olgą
Szomańską. Program wypełniły
m.in. fragmenty „Missy gospel”
op.2 Włodka Szomanskiego.
Energia, zapał i muzykalność
upewniły słuchaczy, że choć
Chór Dniajednego w nazwie
ma wyraz mówiący o okazjonalnej i jednodniowej działalności,
to już wszedł w szeregi chórów,
które zasługują na podziw i
uznanie.
(RED)

W trakcie rozmów z ludźmi dowiaduję się o potrzebach indywidualnych i lokalnych konkretnych ludzi. Na szczęście mamy
tu wspaniałych ludzi, którzy
mogą dać impuls do rozwoju
i właśnie z takich ludzi składa
się mój zespół.
Jak jest Pana recepta na sukces
Mieroszowa?
- Patrząc na aktualną sytuację
Mieroszowa i uwarunkowania
budżetowe, gmina nie ma du-

żych możliwości inwestycyjnych. Tylko program odważny
może być wspomnianą receptą
na sukces. Wszystkie ekipy mają
podobne postulaty i propozycje
rozwiązania problemów gminy.
Powoli i stopniowo będą one
realizowały swoje programy
i może za dwie, trzy kadencje się
polepszy. My mówimy: nie! My
mówimy: sprzedać halę na Hożej z byłym gimnazjum na hotel
sportowy z zapleczem. To jest
działanie dla rozwoju turystyki.
Mamy bardzo potrzebny hotel,
25 miejsc pracy, gotówkę ze
sprzedaży i w przeciągu dwóch
lat podatki wpływające do budżetu. Nie mamy wrzodu, który
nas kosztuje około 350 tys. zł
rocznie. My mówimy, że Gmina
Mieroszów nigdy nie poradzi
sobie sama z wodą i kanalizacją.
Po to powstał Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji,
aby takie małe gminy jak nasza mogły sprostać potrzebom
mieszkańców. Trzeba wrócić
do WZWiK, a nie tracić czasu
na procesy sądowe, podczas
gdy mieszkańcy nie mają wody
w kranach. To tylko dwa z na-

szych śmiałych działań. Jestem
przekonany, że jak wyborcy
mają dość tego marazmu, to
nas wybiorą i powolna wegetacja gminy skończy się jeszcze
w pierwszej turze wyborów.
Szkoda czasu na wałkowanie
zaległości, trzeba działać!
Wierzy Pan, że mieszkańcy Gminy
Mieroszów w to uwierzą i że
będzie tylko jedna tura wyborów
burmistrza?
- Od wielu miesięcy o tym właśnie ze mną rozmawiają. To
są wspaniali i odważni ludzie.
Mają dość marazmu i świadomości, że wszyscy dookoła idą
do przodu, a nasza gmina tonie.
Ja nie realizuję swojego programu, ja go ustaliłem z mieszkańcami naszej gminy. Wszyscy

inni zapewniają zmiany w żółwim tempie, a tylko nasz odważny program daje szansę na
dogonienie innych. Zajrzyjcie
Państwo na naszą stronę www.
kwwwieslawzalas.pl - tam są
szczegóły, tam są sylwetki zupełnie nowych ludzi, którzy
dadzą ognia, tam jest przedstawione moje doświadczenie
jako lidera, który już wiele w życiu osiągnął. Przyjdźcie na spotkanie do Rampy 17.10.2018r.
o godz. 18.00 i porozmawiajmy. Pierwsza tura dla Zalasa
i jego zespołu, to Twoja decyzja! Pamiętaj szkoda czasu, bo
trzeba działać!
Materiał pochodzi i jest sﬁnansowany z KWW
Wiesław Zalas Wspólnie Służymy Gminie

Zbudują nową studnię

Dofinansowanie
na zagospodarowanie

Parkuj i jedź

- Przed nami duże wyzwanie w postaci wybudowania nowej studni
głębinowej, która będzie
dodatkowym
źródłem
wody pitnej dla mieszkańców Gminy Mieroszów –
mówi Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
- Niestety, w ciągu zaledwie 4 lat mojej kadencji
dwukrotnie wystąpiła poważna susza hydrologiczna – w
roku 2015 i 2018 - powodująca utrudnienia w dostawie
wody. Taki stan rzeczy staje
się normą i nie mamy co liczyć na odwrócenie się tej
tendencji. Klimat w sposób
ewidentny się zmienia. W latach 2016-2017 wymienione
zostały pompy w studniach
głębinowych, uruchomiono
drenażowe ujęcie wody na ul.
Kwiatowej, a także odwrócono bieg wodociągu pomiędzy
Mieroszowem a Sokołowskiem, aby ujęciami wody z
Sokołowska zasilać Kowalową i Mieroszów. Również
zamontowano elektroniczny
system monitoringu pomp
i stanu wody w zbiornikach.
W tym roku bardzo długo
broniliśmy się przed skut-

Gmina Mieroszów otrzymała
kolejne w tym roku dofinansowanie. Tym razem kwota w
wysokości 25 000 zł zostanie
przeznaczona na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni
publicznej na terenie Gminy
Mieroszów – Zagospodarowanie skweru w miejscowości Sokołowsko”. Pieniądze pochodzą
z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2018”. Dofinansowany
projekt obejmuje zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Głównej i Szkolnej w
Sokołowsku. W ramach tej inwestycji zaplanowane jest działanie polegające na pielęgnacji
istniejącej zieleni oraz na wykonaniu nowych nasadzeń roślin.
Projekt zakłada także inne działania inwestycyjne i budowlane, które będą obejmowały
wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej oraz montaż elementów małej architektury, czyli
nowych ławek oraz koszy na
odpady. We wniosku zapisano
także montaż oświetlenia rewitalizowanego terenu i dlatego
staną tam nowoczesne lampy
w energooszczędnej technologii LED. Projekt zakłada zrealizowanie wszystkich działań w
tym roku.

Trwa realizacja projektu
ograniczenia niskiej emisji
transportowej w Gminie
Mieroszów.
We wrześniu ruszyły prace
związane z budową parkingu terenowego dla samochodów osobowych wraz z
zagospodarowaniem terenu,
wyposażeniem w elementy
małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiatę, stojak
na rowery), niezbędną infrastrukturą techniczną m.in.
oświetlenie, ciągi pieszo-rowerowe oraz przebudową
drogi publicznej – ul. Nad Potokiem, która stanowi dojazd
do parkingu. Celem projektu
jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach
kompleksowych strategii ni-

Mieszkańcy Gminy Mieroszów
znów odczuwają skutki suszy.
kami suszy, jednakże są one
odczuwalne przez niektórych
mieszkańców od ponad 2 tygodni. Poprosiłem, aby prezes spółki ZGKiM przygotował dodatkowy szczegółowy
raport o wydajności naszych
studni głębinowych oraz ujęć
powierzchniowych.
Wtedy
podejmiemy dalsze zdecydowane kroki. Wybudowanie
nowej studni głębinowej jest
w chwili obecnej priorytetem
– podkreśla Marcin Raczyński.
(RED)

(RED)

skoemisyjnych w Aglomeracji
Wałbrzyskiej oraz ograniczenie indywidualnego ruchu
zmotoryzowanego w centrum miasta Mieroszów. W
ramach zadania planowana
jest również wymiana opraw
oświetlenia ulicznego na
energooszczędne przy głównych ciągach komunikacyjnych gminy.
Projekt: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w
Gminie Mieroszów poprzez
budowę Park&Ride, Bike&Ride
oraz wymianę oświetlenia na
energooszczędne” otrzymał
dofinansowanie w wysokości
85 % czyli 1 444 413,02 zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W Mieroszowie trwa budowa parkingu wraz z infrastrukturą.

(RED)
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Współpraca Dla Rozwoju

- stawiamy na rekreację, sport, turystykę i integrację społeczną

Rozbudowa infrastruktury rowerowej jest istotna dla rozwoju Gminy Stare Bogaczowice. Budowa ścieżek rowerowych nie powinna
mieć tylko charakteru lokalnego, ale przede wszystkim łączyć sołectwa z Wałbrzychem, Szczawnem – Zdrój oraz Świebodzicami. Inwestycje te wymagają współdziałania gminy z zarządcami dróg. Budowa długich, spójnych ciągów rowerowych wpłynie na rozwój bardzo
popularnej turystyki. Najistotniejszą jest budowa drogi rowerowej od
ronda w Szczawnie Zdroju przez Strugę do tzw. drogi Czereśniowej
i dalej do Starych Bogaczowic. Drugim ważnym projektem jest budowa trasy rowerowej łączącej Świebodzice z Cieszowem i z ruinami
zamku Cisy. Obecnie realizowana jest inwestycja zagospodarowania

masywu Trójgarbu, w której jednym z zadań jest wyznaczenie tras
rowerowych na tym obszarze. Połączenie tych ścieżek rowerowych
z planowanymi trasami, umożliwi rozwój infrastruktury turystycznej. Napływ turystów pozwoli stworzyć szanse na wzrost popytu na
wszelkiego rodzaju usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.
W obecnej kadencji dokonaliśmy rewitalizacji zalewu. Ważne jest,
aby dalej rozbudowywać ofertę turystyczną zalewu o nowe atrakcje.
Chcę, by nowa Rada Gminy Stare Bogaczowice podjęła uchwały
pozwalające na udzielenie wsparcia sportowcom, bo młodzież i dzieci powinny aktywnie spędzać wolny czas i realizować się w różnych
dyscyplinach sportu. Widoczny wzrost ofert sportowych (basen, boks,
sztuki walki, kolarstwo, piłka nożna) jakie kierowane są do naszych
młodszych mieszkańców oraz zainteresowanie nimi ich rodziców,
powinno być poparte przez gminę w sposób szczególny. Ustanowienie dla najlepszych sportowców systemu stypendiów powinno być
motywacją do uzyskiwania coraz lepszych wyników sportowych oraz
promowania Gminy Stare Bogaczowice w kraju i za granicą.
Rozbudowana przeze mnie w tej kadencji baza sportowa nie jest
jeszcze wystarczająca. Chcę rozbudować stadion w Starych Bogaczowicach o elementy związane z lekkoatletyką: bieżnię tartanową oraz
stanowiska do konkurencji technicznych. Zadanie to będzie realizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych (trwa projektowanie). Deklaruję kontynuację kolejnych edycji półmaratonu górskiego
„Z flagą na Trójgarbie”, która z roku na rok gromadzi coraz większą
liczbę biegaczy i kibiców oraz innych cyklicznych imprez sportowych
o zasięgu ponad gminnym.
Integracja mieszkańców to nie tylko rekreacja, sport i turystyka. Widzę potrzebę stworzenia w każdym sołectwie nowoczesnych miejsc,
w których mieszkańcy będą mogli się spotykać. Teraz są w budowie

Kandydaci KWW Współpraca Dla Rozwoju do Rady Gminy Stare Bogaczowice

dwa lokalne ośrodki integracji społecznej w Strudze i Chwaliszowie.
Powstające Centrum Wsparcia w Strudze będzie miało za zadanie prowadzić do aktywizacji społeczno – zawodowej dorosłych oraz udzielać im właściwego wsparcia. Natomiast w Chwaliszowie powstaje
Centrum Międzypokoleniowe, którego zadaniem jest integracja osób
starszych, dzieci i młodzieży. Kolejna nowoczesna świetlica powstanie
w Cieszowie - zbudowana zostanie przy pomocy środków zewnętrznych. Złożony wniosek o dofinansowanie został wysoko oceniony
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, co daje
realne szanse rozpoczęcia budowy na początku 2019 roku. Najbliższe
pięć lat to unowocześnienie świetlic wiejskich w innych sołectwach.
Niezwykle ważne jest, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość spotkań,
integracji oraz spędzania wolnego czasu w miejscach do tego przygotowanych. Nowoczesne, dobrze wyposażone świetlice to w naszych
czasach nie luksus, to standard.
Chcemy, aby nasza gmina nadal się rozwijała, dlatego wśród naszych najważniejszych założeń znajdują się także:
1. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej poprzez budowę mieszkań
komunalnych, mieszkań na wynajem oraz przygotowanie terenów
pod budownictwo jednorodzinne.
2. Gazyfikacja miejscowości w Gminie Stare Bogaczowice.
3. Kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej chodniki i drogi.
4. Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
5. Wspieranie wymiany źródeł ogrzewania.
6. Współpraca z Wałbrzychem w celu zapewnienia pełniejszej komunikacji.
Mirosław Lech
kandydat na wójta Gminy Stare Bogaczowice
Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Współpraca Dla Rozwoju
Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Współpraca Dla Rozwoju

Izabela
Kamińska
W minionej
kadencji, wraz
z władzami gminy i radnymi
z klubu Współpraca Dla Rozwoju, zrealizowaliśmy szereg inwestycji, które przyczyniły
się do rozwoju Gminy Stare Bogaczowice.
Zrobiliśmy bardzo dużo, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Ostatnie 4 lata były
dla mnie niezwykle pracowite. Mimo to
zdecydowałam się ponownie kandydować, bo chcę nadal aktywnie uczestniczyć
w wyznaczaniu kierunku rozwoju naszej
gminy oraz decydować, na co będą wydawane nasze wspólne pieniądze. Obecność
w radzie gminy daje mi także możliwość
stania na straży potrzeb mojej miejscowości, a wobec Strugi mam jeszcze wiele
planów. Będę zabiegała o budowę ścieżek
rowerowych, co poprawi bezpieczeństwo
na drogach. Niezwykle ważne jest dla
mnie dbanie o porządek i czystość – chcę
uporządkować teren stawu przy ul. Głównej (przy wjeździe na bloki nr 32). Będę
również dążyła do likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Kontynuując starania o świetlicę, która właśnie powstaje, włączę się
w organizację zajęć dla dzieci.

Emilia
Kmiecik

Pierwszą inwestycją, którą
chcę zrealizować w nowej kadencji jest budowa placu zabaw
wraz z siłownią
zewnętrzną w Strudze - został już wydzielony i społecznie oczyszczony teren
pod budowę placu na ul. Kolejowej. Kolejnym priorytetem jest pozyskiwanie
dotacji na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, rekuperacje i inne inicjatywy
służące oczyszczeniu powietrza w gminie. Mam w planie usunięcie zbiornika
przeciwpożarowego w Strudze, który
dziś jest zbiornikiem nieczystości. Zadbam również o odnowienie szlaków
turystycznych na Trójgarb i innych dróg
w nasze góry. Ważna jest kontynuacja
chodnika od Strugi do ronda w Szczawnie - Zdroju. Nadal będę podejmowała
działania zmieniające wizerunek Strugi, dbając o jej czystość oraz wygląd,
będę organizowała imprezy kulturalne,
warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bardzo ważne jest
doświetlanie wsi Struga na ulicach: Kolonia, Głównej i Kolejowej. Będę także
zabiegała o dostęp gazu ziemnego oraz
kanalizacji w naszej wsi.

Aneta
Rajca

W poprzednich wyborach
zostałam wybrana do rady gminy
z osobami, które
wykazały
się
ogromną chęcią
pracy na rzecz lokalnej społeczności. Radni
klubu Współpraca dla Rozwoju są bardzo
aktywni w składaniu w imieniu mieszkańców wniosków i petycji oraz podejmowali
w swoich miejscowościach wiele inicjatyw
służących integracji lokalnych społeczności. Dzięki naszemu zaangażowaniu nasza mała ojczyzna zmienia się na lepsze.
Zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców, powstały nowe miejsca do rekreacji
i sportu, polepszyła się nasza zwykła codzienność. Dla mnie zaufanie mieszkańców Chwaliszowa da mi możliwość kontynuowania wielu rozpoczętych projektów:
przebudowy drogi wraz z chodnikami,
wyznaczenia przejść dla pieszych, budowy
wiat przystankowych, poprawy nawierzchni dróg gminnych. Kolejna kadencja to
czas na realizację projektów związanych
z budową Centrum Integracji Społecznej
i zagospodarowaniu terenu wokół niego.
Moim celem jest aktywizacja mieszkańców
od najmłodszych do najstarszych, by czuli,
że wieś jest dla nich i oni ją tworzą.

Rodryg
Świteńki
Gmina Stare
Bogaczowice rozwija się
bardzo
szybko, a obecność
w radzie gminy
pozwoli mi pracować przy projektach
i realizacji kolejnych inwestycji. Dzięki
temu zadbam o interesy wsi Stare Bogaczowice - moich bliższych i dalszych
sąsiadów. Jako radny będę zabiegał
o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice. Zadbam także o rozwój demokracji i współżycia
społecznego wśród dzieci i młodzieży.
Wiem jak ważną rolę w naszej gminie
pełnią organizacje pozarządowe, dlatego dołożę wszelkich starań, aby ich
działania były wspierane przez gminę. Nadal będę aktywnie uczestniczył
w działaniach na rzecz najstarszych
mieszkańców naszej gminy. Chcę
wspierać organizacje seniorów w programach kierowanych do ich grupy
społecznej. Zadbam także o promocję
Gminy Stare Bogaczowice, a w szczególności Starych Bogaczowic w celu
rozwoju turystyki historycznej, pieszej
i rowerowej.

Ariel
Zarzeczny
Kadencja
2014-2018 zbliżą
się ku końcowi.
Moje plany na
najbliższe lata są
związane z dalszym rozwojem
gminy. Przede wszystkim to 10 ważnych
spraw do zrealizowania, które są priorytetami na lata 2018-2023. Gazyfikacja
miejscowości, rozbudowa infrastruktury
drogowej- nowe drogi, chodniki, drogi rowerowe (w tym starania o budowę trasy
rowerowej na odcinku Stare Bogaczowice-Szczawno Zdrój) oraz pełniejsza komunikacja z Aglomeracją Wałbrzyską. Kolejnym
celem mojej pracy w radzie będzie budowa mieszkań pod wynajem oraz dalsze
inwestowanie w ekologię (wymiana źródeł
ciepła oraz przydomowe oczyszczalnie
ścieków). Lata 2018-2023 to nacisk na rozbudowę infrastruktury turystycznej - nowe
szlaki, atrakcje, rozwinięta baza turystyczna. Nadchodząca kadencja to także dalsze
prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa
mieszkańców: montaż monitoringu, dalsza
wycinka starych i niebezpiecznych drzew
na „górach wałbrzyskich” czy nowe punkty
świetlne. Wisienką na torcie będzie renowacja parku przy„moście wałbrzyskim”.
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Seniorzy znowu razem
Wraz z październikiem
powróciły
cotygodniowe
spotkania
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Starych
Bogaczowicach.
Spotkanie inauguracyjne
odbyło się w miniony czwartek. Słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku mieli tego
dnia okazję porozmawiać z
zaproszonymi gośćmi: prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, wójtem
Gminy Stare Bogaczowice Mirosławem Lechem oraz jego
zastępcą Bogdanem Stochajem.
Kilkudziesięciu seniorów
będzie co tydzień odwiedzało Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne,
aby
wziąć udział w inspirujących
zajęciach
prowadzonych
przez
wykwalifikowanych
wykładowców. I wciąż 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

Czyste powietrze
12 października 2018 r. o
godz. 18.00 w Gminnym
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej
148 odbędzie się spotkanie
informacyjne dotyczące kompleksowego programu „Czyste
powietrze”, którego celem jest
zmniejszenie lub unikniecie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany
jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy domu jednorodzinnego.

Anielska gmina
Wśród
tegorocznych
wyróżnionych osób i instytucji podczas tegorocznej
gali wręczenia Aniołów Hospicjum, zorganizowanej
przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu,
kolejny anioł trafił do Gminy Stare Bogaczowice.
- Anioł to ktoś, kto bez
względu na zamożność zawsze chce pomagać. To
osoba która daje swoje serc,
swój czas, swoje pieniądze,
swoją wiedzę albo pomaga w

sprawach różnych hospicjum
- podkreślają organizatorzy
corocznej gali.
W tym roku w gronie wyróżnionych znalazł się wójt Gminy
Stare Bogaczowice Mirosław
Lech, który otrzymał statuetkę
Super Anioła. - Miałem zaszczyt
odebrać tę wyjątkową nagrodę, ale Super Anioł Hospicjum
to podziękowanie dla wszystkich mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice, którzy wspierają
codzienną działalność wałbrzyskiego hospicjum.
(IL)

(IL)

Gościem inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych
Bogaczowicach był prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
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 akademickie-

go 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)

Nowa droga
w Gostkowie
W Gostkowie zakończyły się
prace przy remoncie drogi
gminnej prowadzącej obok
kościoła. Na odcinku 70 m na
nowym podłożu ułożona została nawierzchnia z kostki betonowej. Uregulowana została
również sprawa odprowadzenia wód opadowych poprzez
wzmocnienie rowu płytami betonowymi.
(IL)

Kolejny Anioł Hospicjum powędrował do Gminy Stare Bogaczowice.
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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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44,
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy)
tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
www.tech-dom.com.pl

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
już od 950zł
SZYBA W OKNIE z montażem

DRZWI

GRATIS

U NAS TANIEJ!

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Lepsi od Chrobrego

Zagrają z Astorią

Pierwszy mecz przed własną publicznością zakończył się w czterech setach
na korzyść siatkarzy MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych. Mecz na szczycie obfitował w wiele
atrakcyjnych dla kibiców zagrań, najbardziej zacięty była trzecia partia spotkania,
którą na przewagi wygrali podopieczni Janusza Bułkowskiego.
Po pierwszym secie trudno
było wyłonić zdecydowanego faworyta. Walka toczyła się
punkt za punkt i dopiero pod
koniec wałbrzyszanom udało się uzyskać przewagę oraz
wygrać 25:21. W drugim secie
wałbrzyszanie grali, jakby im
odcięto prąd. Zmotywowany
Chrobry od początku zdobył 7
punktów przewagi, której nie
oddał do końca seta, a wałbrzyszanie nie potrafili odnaleźć się
ani w ataku, ani tym bardziej
w obronie. W trzecim secie

Chrobry poszedł za ciosem, odskakując na kilka oczek. Trener
Janusz Bułkowski uspokoił siatkarzy, którzy w porę zdołali się
otrząsnąć. Przegrywając 16:20
nie tylko doprowadzili do remisu, ale po zaciętej końcówce wygrali seta 27:25. Czwarta
partia pojedynku nie sprawiła
MKS-owi problemów. Wyrównana walka toczyła się do stanu 6:6. Potem wałbrzyszanie
wspomagani przez publiczność systematycznie punktowali głogowian, wygrywając

czwartego seta 25:15 i cały
mecz 3:1. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany
atakujący MKS – Adrian Bocianowski.
(FK)
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych – Chrobry
Głogów 3:1 (25:21, 19:25, 27:25,
25:15)
MKS: Szablewski, Bocianowski,
Szczygielski, Olszewski, Kącki, Zieliński, Szydłowski (libero) oraz Dereń,
Nowak, Kulik.

Profesor Stochmiałek
MKS Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój pokonał
w 3 kolejce III ligi dolnośląsko-lubuskiej KKS Kobierzyce, prowadzony przez
trenera Radosława Czerniaka, byłego szkoleniowca
Grórnika Wałbrzych.
Od samego początku mecz
toczył się pod dyktando miejscowych, którzy - między innymi dzięki dobrze dysponowanemu w tym dniu Adrianowi
Stochmiałkowi - odskoczyli na
kilka punktów i kontrolowali
grę w pierwszej kwarcie, wygrywając ją ostatecznie 21:14.
Druga kwarta była już bardziej wyrównana i wygrali ją 4

punktami (20:16) podopieczni
Radosława Czerniaka. Po przerwie wszystko wróciło do normy i podopieczni trenera Bartłomieja Józefowicza narzucili
swój styl gry. Trener Radosław
Czerniak próbował zmianami
ratować sytuację, ale koncertowa odsłona w wykonaniu
Mateusza Myślaka i jego 11
punktów nie pozwoliły gościom na nawiązanie równej
walki w 3 kwarcie. MKS wygrał ją 27:18 i przed ostatnią
częścią prowadził różnicą 12
punktów. Przyjezdni nie składali jednak broni i próbowali
za wszelką cenę pokrzyżować
plany dobrze dysponowanym

W II kolejce rozgrywek I ligi koszykarzy Czarni Słupsk pokonali Górnik Trans.eu Wałbrzych
77:66 (19:20, 17:15, 19:11, 22:20).
Punkty dla Górnika zdobywali:
Wróbel 18, Niedźwiedzki 11, Glapiński 9, Kruszczyński 9, Ratajczak
7, Der 6, Durski 6, Krzywdziński 0,
Spała 0. W kolejnym meczu Górnik będzie podejmował Astorię
Bydgoszcz. Mecz zostanie rozegramy hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu 13.10. o godz. 18.30.
(RED)

Bez goli
W IX kolejce rozgrywek grupa
wschodniej IV ligi piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali na
własnym boisku z Orłem Prusice 0:0. Górnik zagrał w składzie:
Jaroszewski - Michalak, Smoczyk,
Wepa, Sobiesierski (62 Woźniak),
Chajewski, Rytko, Oświęcimka,
Krzymiński, Sawicki, Tragarz. 13
października o godz. 14.00 wałbrzyszanie zagrają w Marcinkowicach z Sokołem.
(RED)

Zwycięstwo Polek
w tym dniu zawodnikom MKS-u. Gospodarze kontrolowali
grę i wynik, między innymi
dzięki skutecznym atakom i
przewadze wzrostu. Czwarta
kwarta zakończyła się wynikiem 30:24 dla miejscowych, a
całe spotkanie 94:76.
(PD)
MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój
- KKS Kobierzyce 94:76 (21:14; 16:20;
27:18; 30:24).
Mazbud Basket Szczawno-Zdrój: Stochmiałek 30 (1x3), Myślak 22 (2x3),
Matusik 14 (2x3), Olszewski 9, Rejek
8 (1x3), Pawlikowski 7, Sulikowski 2,
Antkowiak 2, Jakub Szczęsny.

Po emocjonującym meczu piłkarska reprezentacja Polski
kobiet do lat 15 zwyciężyła
w Wałbrzychu rówieśniczki z
Czech 3:2. Podopieczne Patrycji
Jankowskiej zrewanżowały się
rywalkom za przegrany meczu w
Nachodzie.
(RED)

Nowe kursy:

5.11 Wałbrzych • 6.11 Głuszyca

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

Waligóra Run Cross 2018
Waligóra Run Cross jeden z najtrudniejszych
biegów górskich w Polsce
po raz trzeci odbył się w
Głuszycy w minioną sobotę. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że na obu
dystansach – 53 km oraz 25
km ponownie ustanowione
zostały rekordowe czasy.
Bieg ukończyło prawie 200
zawodników, w tym silna
grupa biegaczy z Głuszycy.
Czech Ondřej Penc ukończył Ultra Wrc (53 km) z rewelacyjnym czasem 4:57, a tym
samym poprawił swój ubiegłoroczny rekord wynoszący
5:04. Również wśród kobiet
Joanna Lorenc, która ukończyła bieg z czasem 6:26, znacznie poprawiła ubiegłoroczny
rekord trasy 6:43 należący do
Turczynki Aysen Solak. Na dystansie półmaratonu Michał
Kur ukończył bieg z czasem
2:05, natomiast najlepsza
wśród pań Aleksandra Bocheńska osiągnęła czas 2:43.
Najlepsi biegacze z Głuszycy w Half i Ultra WRC 2018:

kategoria M20 Half - 2 miejsce
Łukasz Kowalski, czas 2:21;
kategoria M40 Half - 1 miejsce Andrzej Sławik, czas 2:23;
kategoria M40 Half - 3 miejsce Krzysztof Kameczura, czas
2:42; kategoria M30 Ultra – 3
miejsce Marek Swoboda, czas
6:00.
- Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich
wolontariuszy, którzy wsparli
organizatorów biegu. Serdeczne podziękowania dla
Gminy Mieroszów i burmistrza Marcina Raczyńskiego
oraz sponsorów i partnerów
WRC. Podziękowania dla pracowników Centrum Kultury-MBP, Urzędu Miejskiego w
Głuszycy, Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej
nr 3 w Głuszycy, OSP w Głuszycy Górnej, funkcjonariuszy policji Komendy Miejskiej
w Wałbrzychu - wyliczają
burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Ewa Sobieraj i Andrzej Kolisz ze Stowarzyszenia Waligóra Run.

Wyścig o czapkę śliwek
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz Gmina Głuszyca
zapraszają 14 października na
Wyścig MTB XC o Czapkę Śliwek. Miasteczko zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy przy ul.
Kolejowej 8. Start zaplanowano
o godz. 11.00. Zapisy na: https://
zapisy.ultimasport.pl/424.
(RED)

Około 200 biegaczy z Polski i zagranicy wystartowało w biegu
Waligóra Run Cross 2018.

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

NIERUCHOMOŚCI
(2) Szukam małego mieszkania do
wynajęcia lub pokoju z osobnym
wejściem. Tel. 604 393 586
(3) Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

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

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

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

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

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

UBEZPIECZENIA:

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

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

DOJAZD DO KLIENTA

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT:
535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z
witryną 50m2 w atrakcyjnej
lokalizacji tel. do kontaktu 535416-014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-LS - 967
WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO,
SUPER LOKALIZACJA, 2 pokoje
43 m2 , 1 piętro. Ogrzewanie
gazowe Mieszkanie do remontu
Cena 75 000 zł. tel. do kontaktu
535-416-014
WAŁBRZYCH BIAŁY KAMIEŃ 1
pokój 31m2 1pietro cena
45.000,- zł do wprowadzenia. tel.
do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-705
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

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

UWAGA!!!

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

DZIAŁKI BUDOWLANE

na rynku od 1998 roku.

i inne...

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

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

SKUP AUT

ZATRUDNIMY

ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - Piaskowa GÓRA ,
58 m2, 4 pokoje,, 1 piętro cena 155
000 tel 883 334 836

informatyk

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter, 2
pokoje, co gaz, po remoncie , cena
125 000 tel. 883 334 836

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
MS- 3652 Biały Kamień ul. Bukietowa, ogrzewanie miejskie, 26,50
m2, do wprowadzenia, cena 69
tys. Tel. 883 334 486
MS – 3660 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, 1 piętro w 4-piętrowym
budynku, cena 105 tys. Tel. 883
334 486
MS – 3649 Biały Kamień, 3 pokoje
60m2, 1 piętro, cena 139 tys. Tel.
883 334 486

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

- serwisant
TEL. 74 84-23-617

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani
, 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730

MS- 3663 Biały Kamień, kawalerka
do wprowadzenia, wyposażona,
77 tys. Tel. 883 334 486

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90 m2
cena 189 000 tel 883 332 727

MS- 3635 Szczawno Zdrój, 32m2,
2 piętro, cena 99 tys. Tel. 883 334
481
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY ZADŁUŻENIA

MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie, cena 205
tys, Tel. 883 334 481

MS-3667 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje, 2 piętro w 4-piętrowym
bloku, 127 tys. Tel.883 334 481
MS- 3666 Piaskowa Góra, 41m2, 2
pokoje, wysoki parter, do remontu, 98 tys. Tel. 793 111 130
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 83 tys. Tel.
883 334 481
DS – 3628 Dom Piaskowa Góra,
180 m2, działka 300m2, cena 485
tys. Tel. 883 334 481

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

MS – 3642 Podzamcze, 3 pokoje
po kapitalnym remoncie, 1 piętro,
cena 205 tys. Tel. 883 334 481
MS-3612 Piaskowa Góra 41,50 m2,
6 piętro w 10- piętrowcu, cena 129
tys. Tel. 793 111 130

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
pół domu, duża działka, super
miejsce cena 349 000 tel 883 334
836

rekrutacja@start-net .pl

MS - 3643 Piaskowa Góra po kapitalnym remoncie, 2 pok. 42m2,
cena 162 tys. Tel. 883 334 481

MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
148 tys. do neg. Tel. 883 334 486

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

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,
duży balkon , 35 m2, cena 115 000
złotych tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727
RENOMAHOME - Łomnica – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 ,
2 pokoje, parter , co miejskie, cena
79 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - BOGUSZÓW , 2
pokoje, ogródek, 1 piętro cena 100
000 tel 883 332 730 ,
RENOMAHOME – Do Wynajęcia 3
pokoje, umeblowane, na Piaskowej Górze tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje
z co gaz , cena 60 000 tel 883 334
836
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REKLAMA

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

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

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

SKUP

Okna LUCH

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Płatność gotówką

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

Płacimy najwięcej !

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

aut/motocykli
na miejscu

Tel. 606 478 000

e-mail: budowlane@duotravel.pl

795 002 003

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

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

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

www.duotravel.pl

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!

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

Czwartek, 11 października 2018 r.
www.db2010.pl
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