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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

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

50

30

Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

REKLAMA

1 listopada Wszystkich Świętych
2 listopada Święto Zmarłych
Nie pozwolimy zgasnąć wspomnieniom
o naszych najbliższych
Zespół Kredyt Ok.
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
DZIERŻONIÓW ul. Klasztorna 5, tel. 508 731 017, 721 281 162

kredytok.pl

REKLAMA

Kredyt do 17 000 zł na okres maksymalnie 48 miesięcy
Oferta dla nowego, jak i obecnego klienta
Wystarczy tylko dowód osobisty!
Brak opłaty przygotowawczej.

REKLAMA

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

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle
Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń
GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34

• 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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Popieram
Sylwię Dąbrowską
Roman Szełemej

SYLWIA

Współpracuję z Sylwią Dąbrowską
na rzecz mieszkańców Boguszowa – Gorc
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Jej doświadczenie i zaangażowanie
gwarantuje rozwój miasta.

DĄBROWSKA
Kandydatka na Burmistrza Boguszowa-Gorc

Inne spojrzenie na miasto
Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, kandydatką na
urząd burmistrza Boguszowa-Gorc.
Czy jest Pani zadowolona
ze swojego wyniku w I turze
wyborów?
- Dziękuję z głębi serca za
każdy objaw wsparcia i za
zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście. Głosy,
które na mnie oddaliście
są bezcenne. Dzięki nim
jestem w drugiej turze wyborów na urząd Burmistrza
Miasta Boguszów-Gorce.
Czym przekonała Pani do
siebie wyborców?
- Ostatnie cztery lata mojej
działalności w Radzie Miejskiej Boguszowa-Gorc to
aktywna i sumienna praca
na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziś z czystym
sumieniem mogę powiedzieć, że przez te lata z całym oddaniem zabiegałam
o środki na duże projekty i
wspierałam ich realizację,
bo od nich zależy przecież
rozwój miasta i lepsze życie
mieszkańców, ale też nie
zapominałam nigdy o tych

Materiał pochodzi i jest ﬁnansowany z KWW Sylwii Dąbrowskiej

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.

drobniejszych,
zwykłych
ludzkich sprawach, które
może nie są medialne, ale
dla mnie zawsze były i zawsze będą ważne.
Co - jako burmistrz - chce
Pani zrobić dla Boguszowa-Gorc i jego mieszkańców?
- Teraz przede mną nowe
wyzwania: Dom Opieki dla
Seniorów, obwodnica miasta (w tym II etap - Gorce),
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ze specjalistycznymi poradniami, programy
sportowe i kulturalne skierowane do różnych grup
wiekowych. Od Was, drodzy
Państwo zależy, jakie jeszcze
potrzeby wskażecie. Ja biorę
na siebie znalezienie środków na ich realizację. Jestem
przekonana, że w ścisłej
współpracy z radą miejską,
pracownikami urzędu oraz
gminnych jednostek zrealizujemy dla Państwa wiele
ambitnych projektów.
Jako pracownik socjalny
z wieloletnim stażem zna
Pani problemy mieszkańców. Co na tym polu planuje Pani zrobić?

- Otoczymy szczególną
opieką naszych seniorów
działaniami na rzecz ochrony zdrowia, zwiększenia
bezpieczeństwa oraz zachęcania do aktywności
społeczno-kulturalnej. Nie
tylko utworzymy Dom Pomocy Społecznej – godna
jesień życia dla mieszkańców w wieku senioralnym,
ale także wprowadzimy
kartę 60+, czyli system ulg
dla seniorów, który sukcesywnie będziemy posze-

rzać 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.
Będziemy także inwestować w młodszych mieszkańców i wspierać ich na
wielu płaszczyznach: zli-

kwidujemy 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 aktywności środowisk dziecięcych i
młodzieżowych. Będziemy

Ma Pani szansę zostać
pierwszą kobietą na stanowisku burmistrza Boguszowa-Gorc.
Boguszów-Gorce
to
wszystko co kocham. Z
pełnym zaangażowaniem
wezmę odpowiedzialność
za to, aby nasze miasto
rozkwitało. Potrzebuję do
tego pomocy mieszkańców.
Dlatego proszę: dajcie mi
Państwo szansę a udowodnię, że kobieta – burmistrz
potrafi inaczej spojrzeć na
miasto i - co nie mniej ważne - skutecznie nim zarządzać. Drodzy Mieszkańcy!
Idźcie na wybory i oddajcie
na mnie swój głos 4 listopada 2018 r.
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Niepełnosprawni dla schroniska

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wałbrzychu
poszukuje wolontariuszy

Osoby niepełnosprawne przeprowadziły zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt
w Wałbrzychu.
Pod hasłem „Niepełnosprawni dla schroniska” odbyła się zbiórka karmy dla
zwierząt ze Schroniska dla
Zwierząt w Wałbrzychu.
Akcja zbiórki karmy oraz
akcesoriów odbyła się z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wicestarosty
Powiatu Wałbrzyskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wałbrzychu, Specjalnego
Ośrodka Szklono – Wycho-

wawczego w Nowym Siodle
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.
Celem tego przedsięwzięcia
była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku
oraz pokazanie dzieci i osób
niepełnosprawnych jako przyjaciela zwierząt. - Do Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu
przybywa każdego roku mnóstwo zwierząt zagubionych i
porzuconych przez właścicieli,
niekiedy często w bardzo złym
stanie. Cieszymy się, że tak
wiele osób wzięło udział w naszej akcji i że los bezdomnych,

porzuconych zwierząt nie jest
obojętny. Zebranych zostało
około 50 kg karmy, puszki,
smycze, obroże, kagańce, miski, koce, środki czystości i wiele innych rzeczy niezbędnych
w schronisku. W dniu 15 października 2018 r. przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji udali się do Schroniska
dla Zwierząt w Wałbrzychu w
celu przekazania zebranych
darów. Dlatego dziękujemy
wszystkim osobom, które
włączyły się w akcję – podkreślają organizatorzy zbiórki.
(GŁ)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu jako organizator
rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów na wolontariuszy do
pomocy w nauce dzieciom i młodzieży
przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wałbrzyskiego.
Wolontariuszem w PCPR w Wałbrzychu
może zostać każdy, kto lubi przebywać z
dziećmi, dysponuje wolnym czasem, chce
się spełniać w pracy z drugim człowiekiem
i nie boi się podejmować nowych wyzwań.
Wolontariuszem może zostać: osoba niepełnoletnia (wymagana jest wówczas
zgoda rodziców/opiekunów prawnych),
osoba pełnoletnia (w tym uczeń, student)
oraz senior. Wolontariuszem (zgodnie z
ustawą) nie może zostać osoba, która jest
lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca
zostać wolontariuszem nie może również
być skazana prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz
musi wypełniać obowiązek alimentacyjny
(jeśli został on na niego nałożony).
Korzyści dla wolontariusza:
- zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
- satysfakcja z pomocy innym,
- wzrost umiejętności społecznych,
- nabycie nowych umiejętności.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wolontariatu w PCPR w
Wałbrzychu należy zgłosić się do siedziby
centrum przy al. Wyzwolenia 20-24. Koordynatorzy wolontariatu podczas indywidualnej rozmowy opowiedzą o specyfice
pracy wolontariuszy w naszej instytucji.
Aby ustalić spotkanie zadzwoń: pod numer tel. 533-321-054 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Marta Kowalska lub
533-533-318-396 - koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej Katarzyna Moszyk.
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych
Tel. (0-74) 84-07-300

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
zaprasza
do udziału w przetargu publicznym
na

„Sprzedaż zbędnych składników majątku PUP w Wałbrzychu”

Przetarg dotyczy sprzedaży używanego
sprzętu komputerowego i mebli biurowych.
Szczegółowy wykaz przedmiotów wystawionych do sprzedaży
oraz opis warunków przystąpienia do przetargu znajduje się na
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
www.walbrzych.praca.gov.pl w zakładce Aktualności.
W przypadku pytań dotyczących:
• mebli – prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Panią Marzeną Nikonor, tel. 74/84 07 332
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00,
• sprzętu komputerowego – z pracownikiem Zespołu Obsługi Informatycznej Panem Robertem Warzychą, tel. 74/84 07 372 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

(GŁ)
REKLAMA

KREDYTY GOTÓWKOWE
oraz KONSOLIDACYJNE

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

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

Biuro Kredytowe Beatu$
ul. P. Wysockiego 2/2, 58-300 Wałbrzych
Tel. 793-793-005 i 531-483-291
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
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Patronat Prezydenta
Miasta Wałbrzycha
Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SDiRZSZS w Wałbrzychu

Urząd Miejski w Wałbrzychu
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
mają zaszczyt zaprosić

V Integracyjną
Biesiadę Jesienną,
na

która odbędzie się 25 października 2018 r.
o godzinie 13:00 w Galerii Victoria
Dzisiaj Biesiady czas, który wszystko zmienia. Przeminą złe chwile, spełnią się pragnienia.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON

W V Integracyjnej Biesiadzie Jesiennej udział wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowych, Domów Samopomocy Społecznej jak również Domów Pomocy Społecznej.
Głównym celem Biesiady jest integracja osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych ze środowiskiem
lokalnym, rozbudzenie wśród niepełnosprawnej młodzieży potrzeby i umiejętności aktywnego i twórczego spędzania
czasu wolnego oraz wspólna zabawa, którą poprowadzą lokalni DJ - DJ Mike & DJ Andrew.
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SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA
INSTRUKTOR
NAUKI JAZDY KAT.B !!!
W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy instruktora nauki jazdy
z uprawnieniami na kat. B. Kładziemy bardzo duży nacisk na pracę zespołową,
co jest naszą siłą. Wykonujemy swoją pracę z pełnym zaangażowaniem
i w miłej atmosferze i tego wymagamy od nowych instruktorów.
Zależy nam na rozpoczęciu współpracy z osobą posiadającą doświadczenie.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju.

Wymagania:
• Uczciwość
• Chęć do pracy
• Dyspozycyjność

• Punktualność
• Solidność
• Zaangażowanie w pracę

Oferta dotyczy wyłącznie osób posiadających legitymację instruktorską.

CV prosimy składać w biurze szkoły (ul. Kolejowa 4)
lub na adres e-mail: biuro@sztymala.pl

REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

9 listopada - ZGORZELEC, 10 listopada - BOLESŁAWIEC, 11 listopada - WROCŁAW,
12 listopada- LUBIN i GŁOGÓW, 13 listopada - WAŁBRZYCH

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

1

do Sejmiku

DZIĘKUJĘ
Mirosław

LUBIŃSKI
lista Nr 2
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Wyniki wyborów: rekord Szełemeja i Głoda
Roman Szełemej w Wałbrzychu i Roman Głód w
Głuszycy otrzymali po ok.
85 procent głosów wyborców i będą rządzili w swoich
miastach kolejną kadencję.
Druga tura będzie potrzebna do wyłonienia burmistrzów: Boguszowa-Gorc,
Mieroszowa,
Szczawna
Zdroju i Świebodzic.
Wybory prezydenta Wałbrzycha po raz kolejny zdominował Roman Szełemej, który
zdobył 35 204 głosy. Kandydat PiS – Ireneusz Zyska –
otrzymał 5 458 głosów, startująca z własnego komitetu
Bogusława Czupryn dostała
600 głosów, a Łukasz Mikołaj-

czyk z KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 406 głosów.
Mandaty do Rady Miejskiej
Wałbrzycha dostali:
okręg nr 1 – Podzamcze, Książ,
Lubiechów: Maria Romańska,
Piotr Kraczkowski, Małgorzata
Wiłkomirska i Rafał Glapiński
(wszyscy KWW Romana Szełemeja) oraz Jerzy Langer (PiS);
okręg nr 2 – Piaskowa Góra,
Szczawienko: Alina Szełemej,
Andrzej Mielczarek, Mariusz
Kalinowski, Tadeusz Mazurkiewicz (wszyscy KWW Romana
Szełemeja) oraz Renata Wierzbicka (PiS);
okręg nr 3 – Biały Kamień,
Konradów, Sobięcin: Krystyna
Olanin, Ryszard Nowak, Marek

Dolat, Dariusz Stawowy (wszyscy KWW Romana Szełemeja)
oraz Anna Adamkiewicz (PiS);
okręg nr 4 – Nowe Miasto,
Stary Zdrój, Rusinowa, Kozice,
Poniatów: Anatol Szpur, Alicja
Rosiak, Jacek Szwajgier, Krzysztof Kalinowski (wszyscy KWW
Romana Szełemeja) oraz Cezary Kuriata (PiS);
okręg nr 5 – Śródmieście, Podgórze, Gaj, Glinik Nowy, Glinik
Stary: Roman Szełemej, Piotr
Kwiatkowski, Marta Tumidalska, Wiesław Bielawski (wszyscy KWW Romana Szełemeja)
oraz Beata Mucha (PiS).
Głosowanie w Głuszycy
zdominował komitet Romana
Głoda. Urzędujący burmistrz

uzyskał 85,25 proc. głosów
(Dariusz Kołdon z PiS uzyskał
14.75 proc. – wynik oficjalny
potwierdzony przez PKW),
a jego kandydaci do Rady
Miejskiej Głuszycy wywalczyli
komplet mandatów (15).
W Gminie Walim kolejną
kadencję będzie rządził wójt
Adam Hausman, na którego
głosowało 77,26 proc. wyborców (wynik oficjalny potwierdzony przez PKW). Poza tym
w radzie gminy będzie zasiadało 11 radnych z komitetu
wójta.
Zdecydowane zwycięstwo
w Gminie Czarny Bór odniósł
wójt Adam Górecki, który
uzyskał 74,23 proc. głosów
REKLAMA

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

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

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

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

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

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

(wynik oficjalny potwierdzony przez PKW).
Ósmą kadencję (!) będzie
rządził w Jedlinie-Zdroju Leszek Orpel, który uzyskał ponad 58 proc. głosów i wprowadził do rady miejskiej 15
radnych.
Kolejnym włodarzem, któremu mieszkańcy ponownie
powierzyli mandat, jest wójt
Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech. Urzędujący wójt
uzyskał 56,44 proc. głosów, a
do rady gminy wprowadził 11
radnych.
W Boguszowie – Gorcach
w II turze powalczą: dotychczasowa
przewodnicząca
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska i
dotychczasowy starosta wałbrzyski Jacek Cichura. Według nieoficjalnych wyników I
turę wygrała Sylwia Dąbrowska – 32,07 proc., uzyskując
27 głosów więcej. Do rady
miejskiej komitet Jacka Cichury wprowadził 7 radnych,
komitet Sylwii Dąbrowskiej 6
radnych, a komitet Sławomira
Wójcika jednego. W jednym
przypadku zadecydowało losowanie, bowiem kandydaci
Sylwii Dąbrowskiej i Sławomira Wójcika dostali taką samą
liczbę głosów.
W Mieroszowie I turę wygrał Andrzej Lipiński, który
zdobył 40,68 proc głosów i
do Rady Miejskiej Wałbrzycha wprowadził 9 radnych.
Drugie miejsce zajął Mariusz
Liczbiński, który zdobył 18.36
proc (wynik oficjalny potwierdzony przez PKW). Na ustępującego burmistrza Marcina
Raczyńskiego głosowało 13
proc.

W Szczawnie – Zdroju w II
turze spotkają się obecny burmistrz Marek Fedoruk – 25,32
proc. i Arkadiusz Czocher –
24.82 proc. (wyniki oficjalne
potwierdzone przez PKW).
W Świebodzicach urzędujący burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zdobył 44,12
% głosów, a Paweł Ozga
30,87% (wynik oficjalny potwierdzony przez PKW) i
obaj spotkają się w II 4 listopada.
Wybory do Rady Powiatu
Wałbrzyskiego wygrał komitet Z poparciem Romana
Szełemeja, który uzyskał 8
mandatów (Leonard Górski, Jolanta Woźniak, Kamil
Orpel, Ewa Dorosz, Łukasz
Kazek, Bogdan Stochaj, Ramona Bukowska, Jarosław
Buzarewicz). Komitet Ziemi
Wałbrzyskiej zdobył 6 mandatów (Adam Zdeb, Mirosław
Potapowicz, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Pol, Bogusław
Uchmanowicz i Stanisław
Skrzyniarz), a komitet PiS 3
mandaty (Iwona Frankowska,
Sylwestra Wawrzyniak, Jerzy
Masiuk).
W wyborach do Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego nieoficjalnie PiS zdobył
w okręgu obejmującym byłe
województwo
wałbrzyskie
3 mandaty (Kamil Zieliński,
Grzegorz Macko, Jerzy Dec
), Koalicja Obywatelska PO
– Nowoczesna – IP – 3 mandaty (Iwona Krawczyk, Jacek
Iwancz, Stanisław Jurcewicz),
Bezpartyjni Samorządowcy –
1 mandat (Patryk Wild), PSL
– 1 mandat (Mirosław Lubiński ).
Robert Radczak
REKLAMA

Ubezpiecz dom i złap 10 % zniżki na ubezpieczenie auta!

Agencja Ubezpieczeniowa PZU
w Głuszycy
OFERUJE:
• ubezpieczenia komunikacyjne, w tym ubezpieczenia
OC, AC, ZK, Assistance, szyb, bagażu;
• ubezpieczenia mieszkania, domu i domów
w budowie, również pod cesje dla banków;
• ubezpieczenia ﬁrm.
• ubezpieczenia OC działalności podmiotów
gospodarczych – ﬁrm, przedsiębiorstw;
• ubezpieczenia OC zawodowe;
• ubezpieczenia turystyczne;
• ubezpieczenia NNW;
• ubezpieczenia na życie grupowe i indywidualne
• oraz wiele innych.
Zapraszamy do biura
przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy:
- w poniedziałek w godz. 10.00-16.00
- od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Tel. 660 494 473
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Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
- Specjaliści mówią o coraz liczniejszych przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
Dotyczy to szczególnie
zaburzeń depresyjnych i
autoagresji (m.in. uzależnienia, samookaleczenia i
próby samobójcze), które
mogą poważnie zagrażać
ich zdrowiu. Nie powinniśmy lekceważyć problemów psychicznych u dzieci,
a w razie jakichkolwiek niepokojących symptomów,
niezwłocznie
skorzystać
z pomocy psychologa lub
psychiatry - podkreśla dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Regina Marciniak.
W konferencji wezmą
udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy,

pielęgniarki szkolne, pracownicy samorządów lokalnych
odpowiedzialnych za edukację, politykę społeczną i
zdrowotną. W dyskusji o tak
ważnym problemie nie powinno zabraknąć rodziców
oraz osób zainteresowanych
profilaktyką zdrowia. Konferencja pod kierownictwem
specjalisty poradni - Ewy
Perlik jest objęta patronatem honorowym Starosty
Powiatu Wałbrzyskiego i dofinansowana w całości przez
powiat wałbrzyski. Zapisy
na konferencję odbywają się
telefonicznie oraz przez formularz zgłoszeniowy do pobrania z naszej strony www.
pppp.walbrzych.pl.
Serdecznie zapraszamy w dniu
21.11.2018r.
(TP)

REKLAMA

Szanowni Wyborcy
okręgu nr 2 w Szczawnie-Zdroju,
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim Mieszkańcom ulic: Akacjowej,
Granicznej, Jarzębinowej, Jaśminowej i 3 Maja,
którzy w tegorocznych wyborach samorządowych
ponownie obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali
głos na moją kandydaturę. Ilość otrzymanych
głosów motywuje mnie do dalszej pracy.
Chciałbym zapewnić, że jako Radny Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju, w dalszym ciągu będę czynił
wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania,
a swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie
w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro
Mieszkańców naszej Gminy.
Z poważaniem

Józef Kaczanowski
Regina Marciniak i Ewa Perlik.

PROGRAM KONFERENCJI: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”
9.30 – 9.50 - Rejestracja uczestników
9.50- 10.00 - Rozpoczęcie konferencji: Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura oraz Dyrektor PPPP Regina Marciniak
10.00 – 11.00 - Zdrowie psychiczne i czynniki je kształtujące.
Współczesne zagrożenia. lekarz psychiatra
11.00 – 12.00 - – Tu nie chodzi o jedzenie, czyli zaburzenia
odżywiania okiem psychoterapeuty Małgorzata Borczyk –psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

12.00 - 12.20 - Przerwa kawowa
12.20 - 13.00 - Lękowe zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Mutyzm wybiórczy.– Renata Apolinarska - Kozar - psycholog
13.00 – 13.30 – Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży – Kamila
Majcherczyk – psycholog PPPP

13.30 – 14.00 – Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – Tomasz Drzyzga – terapeuta uzależnień, pracownik Dziennego
Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpital im Sokołowskiego w Wałbrzychu
14.00 – 14.20 - Planowanie pracy w szkole promującej zdrowie
w kontekście współczesnych zagrożeń - Łukasz Franków, nauczyciel konsultant DODN filia Wałbrzych
14.20 - 14.30 - Zakończenie i podsumowanie konferencji
REKLAMA

Szanowni Państwo,
dziękuję każdej osobie, która w wyborach samorządowych 2018 oddała
na mnie swój głos.
Dziękuję za udział w wyborach, zaufanie i poparcie, które od Was otrzymałam. W trakcie kampanii wyborczej prowadzonej na terenie Szczawna Zdroju i Gminy Stare Bogaczowice poznałam wielu wspaniałych ludzi,
odbyłam wiele inspirujących spotkań i rozmów. Dziękuję, że poświęciliście
mi swój czas.
To nasz wspólny sukces! Bez Was nie byłoby tych 403 ważnych głosów!
Życzę wszystkim mieszkańcom, aby nowi radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego spełnili oczekiwania w nich pokładane, a samym radnym wielu sukcesów i owocnej pracy w nadchodzącej kadencji.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Jennings
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Szanowni Państwo,
z całego serca dziękuję za tak liczny udział w
wyborach samorządowych i wszystkie głosy oddane
na przyszłych reprezentantów Waszych gmin
i powiatów w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Szczególne podziękowania kieruję do osób, które
swój głos oddały na mnie, co pozwoliło mi osiągnąć
fantastyczny wynik i zdobyć mandat,
aby nadal pracować na rzecz naszego regionu.
Iwona Krawczyk
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Meble za pół ceny lub lodówka i zmywarka gratis

REKLAMA

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

Lodówka i zmywarka do
zabudowy kuchennej gratis? To nowa promocja w
Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej w Wałbrzychu! Każdy klient, który
kupi meble kuchenne za minimum 9 tysięcy złotych, lodówkę i zmywarkę do zabudowy dostanie gratis. Trwa
także promocja na meble z
ekspozycji.
Remont kuchni i wymiana
mebli kuchennych to zawsze
duży wydatek. By wszystko słu-

żyło bez awarii wiele lat, przy
zakupie nowych mebli pod wymiar zalecany jest także montaż nowego sprzętu gospodarstwa domowego. I to urządzeń
przeznaczonych do zabudowy,
by całość dawała efekt tak estetyczny, jak i funkcjonalny. Czy
w takim razie można obniżyć
koszty takiej inwestycji? Można, korzystając z najnowszej
oferty Studio Kuchenne przy
ul. Długiej w Wałbrzychu.
- Każdy klient, który do
końca tego roku kupi u nas

meble kuchenne za minimum
9 tysięcy złotych, lodówkę i
zmywarkę do zabudowy dostanie w cenie mebli – wyjaśnia Adam Krzywda, właściciel firmy, która na rynku
działa od 1992 roku i współpracuje z czołowymi producentami.
Osoby, którym zależy na
czasie, bo potrzebują nowe
meble od ręki, mogą skorzystać z wyprzedaży zestawów,
które stanowią ekspozycję
w Komfort Studio Kuchenne

przy ul. Długiej w Wałbrzychu.
- Rabaty na meble z ekspozycji sięgają nawet 50 procent,
a do tego objęte są – tak jak
wszystkie meble – pięcioletnią gwarancją. Zatem warto
wybrać się do naszego salonu i sprawdzić naszą ofertę,
która jest stale wzbogacana
o najnowsze trendy zarówno
we wzornictwie, jak i technologiach – podkreśla właściciel
Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej w Wałbrzychu.

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
Nawiążemy współpracę z architektami,
projektantami i dekoratorami wnętrz
oraz z osobami zajmującymi się aranżacją
i wyposażeniem wnętrz, a także studentami
kierunków pokrewnych i osobami
zamierzającymi realizować się zawodowo
w tej dziedzinie.
REKLAMA

Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy 21 października 2018 r.
wzięli udział w wyborach samorządowych.
Szczególnie dziękuję tym,
którzy oddali swój głos na mnie.
Dzięki Wam po raz kolejny zostałem radnym
Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Mirosław Potapowicz
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Dobrze gospodarujemy

Targi lokalnej
twórczości
Zapraszamy kupujących
jak i sprzedających na Targi Lokalnej Twórczości w
Starych Bogaczowicach.
- Impreza rozpocznie się 26
października 2018 r. o godz.
16.00 w sali Rady Soleckiej
Stare Bogaczowice. W programie: prezentacja biżuterii, rękodzieła i lokalnych
wyrobów, możliwość zakupu unikatowych pamiątek
i upominków, konkurs kulinarny „Kuchnie świata w
naszej wsi” - na uczestników
czekają atrakcyjne nagrody
AGD, w domu należy przygotować potrawę z różnych
stron świata ( także z Polski
) i przynieść ją do oceny na
targi w dn. 26.10.2018 r. Odbędzie się także podsumowanie projektu „Smacznie i
kreatywnie na wsi” - prezentacja wykonanych produktów. Projekt realizowany w
ramach projektu: „Smacznie
i kreatywnie na wsi” – mówi
Agnieszka Lechowicz z
Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w
Starych Bigaczowicach.
(AL)

Rozmowa z Markiem
Fedorukiem, burmistrzem
Szczawna-Zdroju.
Jak na koniec kadencji
2014-2018 wyglądają finanse Uzdrowiskowej Gminy
Szczawno-Zdrój?
Marek Fedoruk: - Szczawno-Zdrój zajęło 9. miejsce (na
237 gmin) w kraju w kategorii gmin miejskich w rankingu finansowym samorządu
terytorialnego. Ranking został przeprowadzony przez
niezależne podmioty, m.in.
przez : Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz
ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
A jak finanse gminy wyglądają w liczbach?
- Dochody bieżące w obecnej kadencji wynoszą 96 128
799,58 zł, a w poprzedniej
kadencji (2010-2014) to było
77 978 863,47 zł. Warto podkreślić, że pozyskaliśmy środki
zewnętrzne na inwestycje w
kwocie 11 125 731,29 zł. Dla
porównania w kadencji 20102014 było to zaledwie 1 393
855,14 zł. Dzięki temu, że zdobyliśmy pieniądze spoza budżetu naszej gminy, mogliśmy

REKLAMA

Serdecznie dziękuję

mieszkańcom Lubomina
za udział w wyborach
i za głosy

oddane na mnie
Minister Elżbieta Rafalska, burmistrz Marek Fedoruk i minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk.
wydać na inwestycje 25 225
594,29 zł., czyli prawie dwa
razy tyle co w latach 20102014. Na przykład na drogi
przeznaczyliśmy 7 724 427,93
zł, podczas gdy nasi poprzednicy w kadencji 2010-2014 wydali 207 322,85 zł.
Jakie inwestycje są lub będą
realizowane w Szczawnie
Zdroju?
- Przy ul. Słonecznej mamy
już piękną halę sportową, a
teraz wykopana obok ogromna dziura w ziemi zaczyna
"wypełniać się" budynkiem
basenu. Początek bardzo
ważnych prac, dotyczących

przygotowania
podłoża
pod fundamenty i zbrojenia, mamy za sobą. 230 ton
betonu to dopiero początek
szczawieńskiego
„Delfinka”. W 2019 roku rozpocznie
się budowa nowej szkoły i
przedszkola, a na mocy podpisanego przeze mnie porozumienia pomiędzy Gminą
Szczawno-Zdrój, Ministrem
Infrastruktury i Budownictwa
oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości wybudowanych
zostanie w Szczawnie-Zdroju
minimum 40 mieszkań dwu
i trzypokojowych. Prowadzona jest termomodernizacja
wielorodzinnych budynków

Edward Podgórski

mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej
2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej
15 w Szczawnie-Zdroju. Poza
tym trwa przebudowa lokali
użytkowych na Wielofunkcyjny Klub Integracji Społecznej
w budynku przy ul. Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju.
W klubie powstaną pomiesz-

czenia typu świetlicowego,
kuchnia i sanitariaty. Przewidywane funkcje obiektu to
świetlica środowiskowa dla
dzieci i młodzieży, klub dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych oraz klub
abstynenta. To tylko część zadań, które zostały lub zostaną
zrealizowane.
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA

Tegoroczne wybory samorządowe w Gminie
Stare Bogaczowice cieszyły się dużą frekwencją
wyborców. Jest to dla nas powód do dumy.
Dziękuję wszystkim tym, którzy w niedzielę udali się
do lokali wyborczych. Szczególne podziękowania
kieruję do osób, które oddały głos na mnie oraz na
kandydatów z KWW Współpraca Dla Rozwoju.
Nasza współpraca jest gwarancją dalszych
pozytywnych zmian.
Wygrana ta pokazuje, że docenili Państwo moje
dotychczasowe działania na rzecz rozwoju
Gminy Stare Bogaczowice i poprawy jakości
życia mieszkańców. Jest to dla mnie motywacja
do dalszej, intensywnej pracy.
Dziękuję za zaufanie!
Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
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„RAZEM ZMIENIMY MIEROSZÓW”

Z serca dziękuję za wszystkie
1263 głosy, które oddali
Państwo na mnie w I turze.
Zapraszam 4 listopada 2018 r.
do udziału w II turze wyborów
burmistrza Mieroszowa
Serdecznie Pozdrawiam
Andrzej Lipiński
Program wyborczy „Razem Zmienimy Mieroszów”, to efekt spotkań i
konsultacji, a także wieloletniego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców Gminy Mieroszów. Realizacja zadań, które przedstawiamy, jest
Państwa i naszym zdaniem najważniejsza. Przed nami trudne wyzwanie,
bo zarządzanie naszą gminą musi mieć charakter aktywny, nastawiony na
nowoczesne kreowanie jej przyszłości. Wspólnie z radnymi z mojego komitetu, którzy w niedzielę zostali wybrani do Rady Miejskiej Mieroszowa,
skutecznie i odpowiedzialnie będziemy dążyć do wykonania proponowanych zadań. Konsekwentnie i profesjonalnie będziemy rozliczać swoje zobowiązania wobec mieszkańców. Dlatego deklarujemy wolę współpracy
z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w Gminie Mieroszów.
Samorząd ma ogromny wpływ na codzienność życia, a najważniejszym
elementem jego dobrego działania jest współdziałanie burmistrza i rady
miejskiej.
Nasze cele:
• zarządzanie gminą - skuteczne współdziałanie organów gminy i
wprowadzenie dobrych praktyk urzędniczych: nowoczesność, pozyskiwanie środków, jakość i szybkość zarządzania
• infrastruktura i inwestycje – precyzyjne określenie potrzeb w zakresie infrastruktury i kierunków inwestowania, źródła finansowania i
poprawa infrastruktury
• sprawy społeczne – poprawa jakości życia mieszkańców
• bezpieczeństwo – zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia
• ekologia i odnowa środowiska – obniżenie emisji, ochrona wód,
nowoczesna energetyka
• aktywny wypoczynek – wszelkie rodzaje aktywności mieszkańców
i form wypoczynku
Zadania:
I. Zarządzanie gminą w sposób otwarty
i przyjazny dla ludzi
• zapewnienie profesjonalnego funkcjonowania urzędu i przyjaznej obsługi mieszkańców,
• bezpośredni kontakt Burmistrza z mieszkańcami w świetlicach sołeckich
• oddanie inicjatywy mieszkańcom poprzez wydzielenie z budżetu gminy budżetu partycypacyjnego,
• wspieranie działań na rzecz rozwoju podmiotów gospodarczych,

• ścisła współpraca w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
• skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój gminy,
• kontynuacja współpracy transgranicznej.

• nawiążemy współpracę z sąsiednimi gminami i powiatem, która będzie dotyczyć aktywności i udziału mieszkańców gminy w organizowanych imprezach.

II . Infrastruktura i inwestycje
• uporządkowanie organizacji ruchu drogowego i dostosowanie do potrzeb mieszkańców w obszarze placu Niepodległości i ulic przyległych,
• realizacja projektu uporządkowania gospodarki wodnościekowej i gazyfikacji w gminie,
• współpraca z TBS Kamienna Góra zmierzająca do budowy budynków
mieszkalnych
• rewitalizacja przestrzeni publicznej, budynki mieszkalne – estetyczne
podwórka,
• poprawa infrastruktury drogowej – remonty ulic Mała, Dolna, Krótka,
Polna, Powstańców, Leśna, Parkowa,
• przebudowa chodnika ul. Mikołaja Kopernika,
• podejmiemy działania w celu pozyskania środków na budowę mostu
na ul. Powstańców na rzece Ścinawce,
• rozwiązanie problemów komunikacyjnych sołectw Łączna, Rybnica
Leśna, Kamionka,
• budowa toalet publicznych w gminie (Mieroszów, Sokołowsko),
• miejsca parkingowe w Sokołowsku i Andrzejówce,
• współpraca z zarządcami dróg w zakresie remontu dróg: Unisław
Śląski – Rybnica Leśna, ul. Mickiewicza oraz chodników w Unisławiu
Śląskim i Kowalowej,
• kontynuacja budowy chodnika (z Powiatem Wałbrzyskim) ul. Kwiatowa,
• budowa i sukcesywna wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne.

IV. Bezpieczeństwo
• uporządkowanie i konserwacja koryta rzeki Ścinawki w porozumieniu
z RZGW,
• nowoczesne strażnice dla OSP,
• doposażenie w sprzęt jednostek OSP,
• wymiana oświetlenia ulic,
• montaż barier drogowych ochronnych przy ul. Powstańców od strony
rzeki Ścinawki,
• poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę schodów przy ul. Miłej
i ul. Mikołaja Kopernika,
• wspólna realizacja budowy ścieżki pieszo-rowerowych (droga powiatowa od Sokołowska do wiaduktu kolejowego).

III. Sprawy społeczne
• funkcjonowanie placówek oświatowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców,
• remonty i modernizacje placówek oświatowych,
• doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
• rozszerzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
uczniów,
• organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
• budowa placu zabaw przy ul. Wałbrzyskiej,
• wspieranie pozarządowych organizacji społecznych i inicjatyw lokalnych oraz aktywna współpraca ( klubów seniora, świetlic wiejskich),

V. Ekologia i odnowa środowiska
• dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
• sukcesywna redukcja niskiej emisji poprzez dofinansowanie do modernizacji lub przebudowy systemów ogrzewania,
• termomodernizacja budynków,
• modernizacja parków i terenów zielonych,
• odnowienie szlaków turystycznych i infrastruktury.
VI. Aktywny wypoczynek
• zapewnienie wsparcie dla TKS Biały Orzeł Mieroszów i Akademii Piłkarskiej,
• współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi,
• remont stadionu sportowego z zapleczem przy ul. Sportowej,
• organizacja i wspieranie imprez sportowych: Bieg Jeża, Bieg Mieszka i
Dobrawy, Nordic Walking, Sudety MTB Challenge, Bieg Skalnika i innych,
• aktywne wspieranie i pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych:
Hommage a Kieślowski, Nie Tylko Gospel, Konteksty- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sanatorium Dźwięku,
• aktywna współpraca z Gminą Głuszyca przy budowie wieży widokowej na Waligórze i utrzymaniu szlaków turystycznych.
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TERAZ DWA PUNKTY

OFERTA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH:

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

USŁUGI WYSOKOŚCIOWE
KRZYSZTOF WELIK

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

• 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

Nowe kursy:

5.11 Wałbrzych • 6.11 Głuszyca

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

 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

Meandry sądowej logiki
Janusz
Bartkiewicz

10 października br. Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu,
po 19 miesiącach od zdarzenia, wydał nieprawomocny
wyrok w sprawie śmierci
57-letniego
bezdomnego
Czesława Cz., którego ciało
zostały ujawnione 10 marca
2017 r. w przydrożnym lasku
na obrzeżach Wałbrzycha.
Sekcja zwłok wykazała, że
zmarł z wyziębienia, a w wyniku śledztwa ustalono, że w
tym samym dniu trzęsący się
z zimna mężczyzna został zabrany do radiowozu z ławki
przy ul. Przyjaciół Żołnierza
w dzielnicy Biały Kamień.
W miejsce to podjechali z
polecenia oficera dyżurnego wałbrzyskiej komendy
miejskiej, którego następnie
poinformowali (drogą radiową), że nie ma podstaw do
interwencji, a więc udaj się
do innych zadań. Jednakże
wbrew temu, co dyżurnemu przekazali, zabrali go
do radiowozu i udali się na
obrzeża Wałbrzycha, gdzie
następnie wysadzili go z samochodu, co było efektem
polecenia oficera dyżurnego, że mają udać się na kolejna interwencję. Pisałem o
tym dwukrotnie (DB2010 nr
12 z 30.03 i nr 14 13.04.2017),
więc bliższe szczegóły sprawy pomijam. W efekcie przeprowadzonego
śledztwa,

prokuratura postawiła tym
funkcjonariuszom
zarzut
niedopełnienia obowiązków
oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci i skierowała do sądu akt oskarżenia.
10 października 2018 r. Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu
obydwu oskarżonych skazał
na 10 miesięcy pozbawienia
wolności z zawieszeniem na
2 lata, 3 lata zakazu wykonywania zawodu policjanta
oraz po 1000 złotych grzywny na rzecz Skarbu Państwa.
Prokuratura zapowiedziała
apelację.
Nie dziwię się, ponieważ
uważam, że sąd zbyt łagodnie panów tych potraktował,
zmieniając im kwalifikację
czynu z „nieumyślnego spowodowania śmierci” (art.155
kk) na „nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia”
(art.160 § 3 kk), co jest zagrożone znacznie niższą karą,
albowiem z art. 155 kk kara
wynosi od 3 miesięcy do 5
lat, natomiast z art. 160 kk
górna granica kary nie może
przekraczać 3 lat. We wspomnianych wyżej dwóch
wcześniejszych felietonach
sugerowałem, że zarzut winien być oparty na art. 160
§ 2 kk, ponieważ ci dwaj
funkcjonariusze na pewno
nie mieli zamiaru spowodowania śmierci bezdomnego,
natomiast bez wątpienia powinni sobie zdawać sprawę
z faktu, że pozostawienie na
odludziu przemarzniętego
człowieka może skończyć
się dla niego tragicznie. Najważniejsze jednakże w tym

Remontują place
wszystkim jest to, że chyba
przedstawiciel prokuratury,
a na pewno sądu, zapomnieli o jednym bardzo ważnym
elemencie, a mianowicie o
tym, że z chwilą kiedy ci dwaj
policjanci zabrali Czesława
Cz. do radiowozu, zaczął
ciążyć na nich szczególny
obowiązek opieki nad osobą
narażoną na niebezpieczeństwo. W marcu i kwietniu
2017 roku pisałem o tym,
wspominając o tzw. kumulatywnym zbiegu przepisów
(art.11 kk), z którym mamy
do czynienia wtedy, kiedy
jeden czyn narusza dwa lub
więcej przepisów karnych,
a w tym przypadku określonych w art. 155 i 160 kk. W
razie takiego zbiegu przepisów sąd wymierza karę na
podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą,
a więc od 3 miesięcy do 5 lat.
Myślę, że gdyby prokuratura
oskarżyła tych funkcjonariuszy właśnie z art. 160 § 2
kk, wówczas sąd nie miałby
możliwości wykazania się
tak nadzwyczajną łagodnością i na pewno argumentu
nieumyślności nie mógłby
wysunąć na plan pierwszy.
No bo o jaką nieumyślność
może chodzić, w przypadku
świadomego przecież wywiezienia człowieka, znajdującego się w szczególnej
potrzebie, poza miasto? Po
co go w ogóle z tej ławki zabierali, kiedy nie mieli zamiaru mu pomóc? Bo przecież
nie pojechali do noclegowni
im. Brata Alberta na ul. Pocztowej, ani do najbliższego
szpitala, aby temu nieszczę-

śnikowi udzielono fachowej
pomocy, wybierając zagajnik na obrzeżach miasta. Czy
prokuratura i sąd naprawdę
są przekonani, że mieli zamiar w tym miejscu urządzić
temu bezdomnemu piknik z
gorącymi kiełbaskami? Sąd
natomiast
zaprezentował
zadziwiający (przynajmniej
dla mnie) proces myśliwy,
którego ostatecznym efektem była konstatacja, że zachowaniu oskarżonych nie
można przypisać skutku w
postaci śmierci mężczyzny.
To tak, jakby stwierdzić, że
na pewno do śmierci rannego człowieka nie przyczyniło
się to, że lekarz pozostawił
go bez żadnej pomocy. Meandry sądowej logiki są dla
mnie (zbyt często) nie do
ogarnięcia. Ktoś powie, że
policjant to nie lekarz, więc
nie ciąży na nim obowiązek
opieki wskazany w art. 160
§ 2 kk, wobec czego prokuratura zarzutu takiego nie
mogła postawić. Z gruntu
się z takim stanowiskiem nie
zgadzam.
Jako argument podam
bardzo podobną historię,
która rozegrała się 9 maja
2018 roku w Pobiedziskach
(woj. wielkopolskie), gdzie
dwaj policjanci (w tym policjantka) zabrali leżącego na
ulicy pijanego mężczyznę
(lat 36) i zamiast wezwać pogotowie, czy odwieźć go do
izby wytrzeźwień, zawieźli
go do lasu, gdzie go pozostawili. Efektem ich postępku
była śmierć tego człowieka.
Wielkopolska prokuratura
nie miała żadnych wątpli-

wości, że funkcjonariusze ci,
działając wspólnie i w porozumieniu narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu mężczyzny, którego wywieźli do
lasu. W ten sposób naruszali
zdecydowanie – zdaniem
tejże prokuratury – ciążący
na nich obowiązek opieki
nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w
Poznaniu prok. Magdalena
Mazur-Prus nie miała wątpliwości, że udzielenie pomocy
było obowiązkiem funkcjonariuszy. Taki sam obowiązek ciążył na wałbrzyskich
stróżach prawa (?), którzy
mając do czynienia z mocno
przemarzniętym
człowiekiem, winni udzielić mu chociażby najprostszej pomocy, czyli odwiezienia go do
wspomnianej noclegowni,
tak nieodległej od miejsca, z
którego Czesława Cz. zabrali.
Nie wiem co się dzieje z
polską policją, ale dzieje się
coraz gorzej, a ja zastanawiam się kiedy pojawi się
ktoś, kto w tej stajni Augiasza zrobi wreszcie porządek? Zastanawiam się również, czy dożyję czasu, kiedy
nad tego rodzaju zdarzeniami nikt już nie będzie rozciągał parasola ochronnego, a
każdy sprawca, niezależnie
od jego statusu społecznego i zawodowego, będzie
sądzony zgodnie z takimi
samymi regułami. Bo ponoć
prawo jest dla wszystkich
jednakie.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Trwają prace remontowe placów zabaw przy ulicy Łukasiewicza oraz w Parku Jordanowskim przy ulicy Grunwaldzkiej
w Głuszycy. Zadanie realizowane
jest w ramach programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) – edycja 2018
realizowane wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W
ramach programu zostaną wykonane: strefa relaksu, strefa zabaw
oraz strefa ćwiczeń z urządzeniami siłowni zewnętrznej.
(SJ)

Nowe inwestycje
-Trwają prace przy budowie
drogi przeciwpożarowej przy
Delfinku. Dodatkowo powstanie plac manewrowy oraz nowe
miejsca parkingowe - informuje
burmistrz Roman Głód. Inwestycja pod nazwą „Sowiogórski Raj
– Głuszyca, budowa basenu przy
Szkole Podstawowej nr 3” – budowa drogi pożarowej” w całości
finansowana jest z budżetu Gminy Głuszyca. Wartość zadania wyniesie 339 523,96 zł.
(SJ)

Nauka pływania
Do 30 stycznia 2019 r., w ramach porozumienia podpisanego między burmistrzem
Jedliny-Zdroju, a Dyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy, uczniowie klas I Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum
w Jedlinie-Zdroju będą mogli
bezpłatnie korzystać z lekcji
nauki pływania i doskonalenia,
prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania na krytej pływalni „Delfinek”
w Głuszycy. Zajęcia odbywać się
będą w każdą środę w ramach
zajęć szkolnych.
(KS)
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Punkt widokowy
W Jedlinie-Zdroju powstanie kolejny, ciekawy
punkt widokowy. Będzie
nim wieża remontowanego kościoła przy ulicy
Jana Pawła II, którą Miasto Jedlina-Zdrój może
dysponować na mocy
porozumienia zawartego
pomiędzy burmistrzem
Leszkiem Orplem a ks.
prałatem Ryszardem Urygą – proboszczem parafii
pw. Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju.
Kościół przy ulicy Jana
Pawła II to zabytkowy
obiekt, posiadający duże
znaczenie zarówno dla
miejscowej parafii jak i dla
szeroko pojętej architektury
miasta. Szacunkowy koszt
wyremontowania kościelnej
wieży wraz ze schodami i
emporami oraz udostępnienia jej jako wieży widokowej
wynosi 615 163,57 zł. Gmina
Jedlina-Zdrój złożyła wniosek konkursowy do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu o pomoc na
operacje typu "Ochrona za-

bytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach
wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozstrzygnięcie tego
konkursu okazało się korzystne i Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 391 428
złotych. Promesę na przekazanie środków wręczyła
burmistrzowi Leszkowi Orplowi Iwona Krawczyk - Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego. Dzięki temu
możliwe będzie wsparcie
obiektu zabytkowego i wykorzystanie go do promowania regionu i wydarzeń
kulturalnych. Warto zaznaczyć, że planowana wieża
widokowa będzie atrakcją
zarówno dla mieszkańców
naszego miasta jak i dla licznie odwiedzających Jedlinę-Zdrój turystów, ponieważ
pozwoli zobaczyć rozległą
panoramę miasta z innej,
niecodziennej perspektywy.
(KS)

Zasłużeni obywatele

Nocne
zwiedzanie
Wszystkich
nieustraszonych zapraszamy na nocne
zwiedzanie średniowiecznego zamku Grodno w Zagórzu Śląskim! Przy blasku
srebrzystego księżyca poznanacie jego historię i mieszkańców. Jeżeli nie straszne
Wam tonące w ciemności
kamienne zamczysko oraz
Biała Dama to zachęcamy do
skorzystania z naszej oferty.
Nocne zwiedzanie to rozrywka dla tych naprawdę niezlęknionych! Aktualne terminy: 26
października 2018 r., o godz.
20:00; 30 listopada 2018 r., o
godz. 19:00; 28 grudnia 2018
r., o godz. 19:00. Uwaga: Wyruszamy z ronda w Zagórzu
Śląskim przy ul. Głównej! Na
nocne zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy mailowo na: biuro@zamekgrodno.
pl, telefonicznie +48 74 845
33 60 lub kom. +48 723 973
354 bądź osobiście w kasie
biletowej zamku Grodno. Ze
względu na trasę nocnego
zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie wygodnego, płaskiego obuwia.
Koniecznie prosimy zabrać ze
sobą latarki.
(PB)

Rada Gminy Stare Bogaczowice zakończyła kadencję 2014-2018 wyróżnieniem dla zasłużonych
mieszkańców gminy.
- Podczas ostatniej sesji
w tej kadencji Rady Gminy
Stare Bogaczowice dwojgu
mieszkańcom Starych Bogaczowic: Marcie Świteńkiej i
Januszowi Selent wręczono

okolicznościowe
dyplomy
przyznające im tytuł "Zasłużonego Obywatel Gminy Stare Bogaczowice". Wyróżniono ich za duży wkład pracy
w działalność na rzecz mieszkańców i popularyzację
swojej miejscowości – mówi
Mirosław Lech, wójt Gminy
Stare Bogaczowice.

Przewodnicząca rady gminy i wójt wręczyli Marcie Świteńkiej i
Januszowi Selent dyplomy przyznające im tytuł „Zasłużonego
Obywatel Gminy Stare Bogaczowice”.

(WŚ)

Otwarcie
bike parku
Już w ten weekend, 27 października (sobota) o godzinie 11.00 zapraszamy na
otwarcie nowej atrakcji w
Walimiu. - Bike Park Walim
MTB, znajdujący się przy hali
sportowej CSiR w Walimiu, to
nowa trasa – pełna utrudnień
i wymagająca od uczestników
zjazdu nie lata umiejętności.
Przemyślana, zjazdowy tor
stanowić będzie nie tylko doskonały element szkoleniowy
dla wszystkich amatorów terenowej jazdy na rowerze, ale
również kluczowy punkt “Rowerowej Ustawki -Eliminator
SC” , podczas której każdy
będzie mógł spróbować swoich sił na nowej trasie. Wspólna rywalizacja, to nie jedyna
atrakcja przewidziana na sobotę. Dla wszystkich zorganizowany zostanie wspólny
grill. Zapraszamy do zapisów
na “Rowerową Ustawkę” w
dniu imprezy od godziny 9.00
– zachęcają organizatorzy imprezy z okazji otwarcia Bike
Parku Walim MTB.
(MG)
REKLAMA
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

ZATRUDNIMY

SKUP AUT

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, SILESIA
EKOGROSZEK

informatyk

ZA GOTÓWKĘ

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
USŁUGI
(1) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(1) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(1) 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
(1) Super okazja! Uzbrojone działki

SPRAWNE*) do pakowania kosmetyków. Wałbrzych. Tel. 606 829 141
(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA
12) 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

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

rekrutacja@start-net .pl

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

Poniatów. Tel. 609-461-816.

(1) * Osoby (również *NIEPEŁNO-

TEL. 74 84-23-617

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

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

budowlane, usługowe – rejon

PRACA

- serwisant

REKLAMA

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

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

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

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

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

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

MS-3612 Piaskowa Góra 41,50 m2,
6 piętro w 10- piętrowcu, cena 129
tys. Tel. 793 111 130
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 - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska , 41 m2 , parter, 2
pokoje, co gaz, po remoncie , cena
125 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - NOWE MIASTO
pół domu, duża działka, super
miejsce cena 349 000 tel 883 334
836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani
, 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730

RENOMAHOME - 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-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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P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

SKUP

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

aut/motocykli

na rynku od 1998 roku.

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
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

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
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

Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006
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,

TERAZ
JAKOJAKO
OPIEKUNKA
OSÓB
PRACUJ
OPIEKUN
STARSZYCH
WIĘCEJ!
SENIORÓWZAROBISZ
W NIEMCZECH
Oferujemy
bezpłatne
kursy niemieckiego
nawet
12 000
PLN
i atrakcyjne kontrakty
DARMOWE KURSY
ze
świąteczną premią
NIEMIECKIEGO!

W DWA MIESIACE, SZCZEGÓŁY: WWW.PROMEDICA24.PL

516 051
789
218 318
008
łazienka. CENA: 149 000 (nr:
2408) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na
stronie: www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA- DO WYNAJĘCIA –
SZCZAWNO ZDRÓJ 2 pokoje,
37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 POKOJE, jasna
kuchnia, 36m2, 3 piętro w 10,
c.o. miejskie, po remoncie z
wyposażeniem, cena 135.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul.
SKŁODOWSKIEJ, 2 pokoje + garderoba, 61m2, 3 piętro w 4, cena
89.000zł, dobry stan techniczny,
łazienka, c.o. weglowe tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry
stan techniczny, cena 215.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice SŁOWICZEJ, 3 pokoje, 55m2,
1 piętro, bardzo dobry stan,
ogród, co. gaz, cena 130.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
ul. Solicka, działka pod lokal
użytkowy, 170m2, cena 29.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 4 pokoje, 105m2, 3 piętro
w 3, C.O. gazowe + kominek,
balkon, cena 285.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2,
cena 299.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2,
305m2 działki, po remoncie,
cena 470.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA NOWE MIASTO ul. Chopina, 2
pokoje, 38m2, 700ZŁ dobry stan,
ogrzewanie elektryczne, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

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
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich
osobistą weryfikację. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu lub
sprzedaży, aż do momentu
umowy końcowej związanej z jej
nabyciem/zbyciem. Pomożemy
w określeniu stanu prawnego i
kompletowaniu dokumentów.
Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o powierzchni 3544m²
cena 166 tys.zł

w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się
wiele innych ofert.
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