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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

Premie do 150 EUR
REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl
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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA

„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

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

Nagłe wydatki
pojawiają się nagle
Kredyt do 17 000 zł bez zaświadczeń

Zadecydowały
4 głosy!
Zaledwie 4 głosy zadecydowały o tym, że Marek Fedoruk pozostał burmistrzem Szczawna
– Zdroju. W pozostałych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej, w których była II tura
wyborów, będą rządzili nowi włodarze.
W niedzielny wieczór
wyborczy najwięcej emocji
było w Szczawnie-Zdroju,
gdzie w II turze wyborów
burmistrza uzdrowiskowej
gminy rywalizowali urzędujący burmistrz Marek Fedoruk oraz Arkadiusz Czocher.
Co ciekawe, w czterech z
pięciu komisji wygrał pretendent, ale o końcowym
wyniku zadecydowały głosy
z komisji w Miejskiej Szkole
Podstawowej z Oddziałami
Gimnazjalnymi przy ul. Bocznej 1. Tam dotychczasowy
burmistrz uzyskał o 102 głosy więcej od rywala i wygrał
całą rywalizację różnicą zaledwie 4 głosów (Marek Fedoruk – 1226 głosów, czyli

50,08 %; Arkadiusz Czocher
– 1222 głosy, czyli 49,92 %).
Największą niespodziankę
odnotowano w Świebodzicach, gdzie dotychczasowy
burmistrz Bogdan Kożuchowicz przegrał w II turze z Pawłem Ozgą, choć I turę wygrał
różnicą ok. 13 proc. W dogrywce Paweł Ozga uzyskał
4539 głosów (53,03 %), a Bogdan Kożuchowicz – 4021 głosów (46,97 %) i po 12 latach
w Świebodzicach dojdzie do
zmiany burmistrza.
Bez niespodzianki było za
to w Mieroszowie, gdzie pewne zwycięstwo, tak jak w I turze, odniósł wieloletni radny
powiatowy Andrzej Lipiński.
Faworyt tych wyborów zdo-

był 1697 głosów (66,94 %),
a jego rywal w II turze - Mariusz Liczbiński – 838 głosów
(33,06 %).
O tym, że nowego burmistrza będzie miało miasto Boguszów – Gorce, było wiadomo
od chwili, gdy z ubiegania się
o kolejna kadencję zrezygnował dotychczasowy burmistrz
Waldemar Kujawa. W II turze
zdecydowane zwycięstwo odniósł dotychczasowy starosta
wałbrzyski Jacek Cichura, który
zdobył 2726 głosów (53,30 %).
Rywalizująca z nim dotychczasowa przewodnicząca Rady
Miejskiej Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska dostała 2388
głosów (46,7 %).
(RED)
REKLAMA

• POŻYCZKI z jednorazową spłatą
• POŻYCZKI wieloratalne
• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł

GETIN NOBLE BANK
PLACÓWKA FRANCZYZOWA 1297
UL. SŁOWACKIEGO 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/ 862 14 34

• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
kredytok.pl
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Gospodarni Dolnoślązacy
Rozmowa z Beatą Żołnieruk, przewodniczącą Stowarzyszenia
Gospodarni Dolnoślązacy.
Wybory samorządowe już
za nami. Choć zdobyła Pani
4578 głosów, to jednak nie
wystarczyło do zdobycia
mandatu radnej Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego.
Beata Żołnieruk: - Zajęłam 13
miejsce w naszym okręgu i
myślę, że - pomimo tylu negatywnych publikacji na mój
temat, zarówno w mediach
lokalnych jak i w krajowych oczywiście nieprawdziwych,
co niebawem udowodnię w
sądzie - wielu ludzi jednak
zdecydowało się oddać na
mnie swój głos, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. To
zaufanie, którym zostałam
obdarzona, chcę wykorzystać
w swojej działalności społecznej. Kilka miesięcy temu
wspominałam o programie,
który zamierzam realizować
w ramach tzw. cyklu wykładów z zakresu ekonomii.
Dzisiaj mogę już otwarcie
powiedzieć, że nie tylko rozpoczęłam realizację tych po-

mysłów poprzez założenie
stowarzyszenia, ale również
nakreśliłam
odpowiednie
cele i plan ich wdrażania.
Co konkretnie zamierza
Pani osiągnąć w związku
z działalnością Gospodarnych Dolnoślązaków i czym
będzie się zajmowało to
stowarzyszenie?
- Misją stowarzyszenia jest
upowszechnianie
edukacji
ekonomicznej w duchu postaw wolnorynkowych oraz
zachęcanie do prowadzenia
własnego biznesu. Moim celem jest skupienie wokół tej
organizacji ludzi przedsiębiorczych, w tym także przedsiębiorców lokalnych.
Jak zatem - w kilku zdaniach - chciałaby Pani ich
zachęcić do współpracy?
- Mam nadzieję, że jeszcze
w tym roku odbędzie się
pierwsze spotkanie, na które chcę zaprosić kogoś, kto z
przedsiębiorczością ma wiele

wspólnego. Nie chciałabym
zapeszać, dopóki nie będę
miała 100% pewności. Bez
cienia wątpliwości dla przedsiębiorców będzie to świetna
okazja do wymiany zdań i porozmawiania o problemach
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Czy Gospodarni Dolnoślązacy mają jakieś szczególne
cele?
- Owszem, nie jeden. Głównym celem jest prowadzenie
działalności informacyjnej i
edukacyjnej na rzecz przedsiębiorców oraz ogółu społeczeństwa. To także kreowanie
postaw przedsiębiorczych i
wspieranie rozwoju inicjatyw
lokalnych, poprzez inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową.
Oprócz cyklu wykładów z
ludźmi ze świata ekonomii,
polityki i biznesu, zamierzam
również umożliwić lokalnym
firmom
autoprezentację.
Podczas naszych spotkań bę-

dziemy prezentowali dobre
i złe przykłady prowadzenia
firm. Wierzę, że przedstawianie najlepszych praktyk, określę to jednym słowem- benchmarking, może wiele zmienić.
Z relacji niektórych byłych już
właścicieli firm wiem, że nie
każdemu udało się przetrwać.
Mam nadzieje, że takie osoby

również chętnie podzielą się
z nami swoim doświadczeniem. Być może nawet będą
potrafiły udzielić wskazówek,
jak zapobiec likwidacji firmy.
Jest to tzw. praktyczna realizacja przysłowia: „trzeba się
uczyć na błędach, ale lepiej
uczyć się na cudzych błędach,
niż na swoich”.

Kto może zostać członkiem
tego stowarzyszenia i jakie
korzyści z tego będą wynikały?
- Członkiem stowarzyszenia
może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem. To stowarzyszenie powinno - według
mnie - pomóc osobom, które
chcą się udzielać, ale niekoniecznie w szeregach partii
politycznej. Jak powszechnie
wiadomo, stowarzyszenie jest
to dobrowolne połączenie się
ludzi w określonych celach.
Dlatego serdecznie zapraszam
do współpracy w ramach wyżej wymienionych założeń.
Mam nadzieję, że wśród Czytelników znajdą się i tacy, którzy mają pomysły co jeszcze
możemy zrobić i jak rozszerzyć działalność stowarzyszenia. Każdy nowy członek to
wymierne wsparcie i dowód
aprobaty naszej działalności.
To także impuls do dalszego
działania na rzecz popularyzacji wiedzy ekonomicznej.
(RED)
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Młodzi projektanci dla dolnośląskich rzemieślników
Główne nagrody w konkursie
Fundacji Wałbrzych 2000 ogłoszonym w ramach projektu #RzemiosłoNoweRozdanie, zdobyły
dwa zespoły kreatywne: Sylwia
Wasilik i Maja Żurawek oraz Mateusz Owsiany i Kacper Poprawa.
Celem konkursu było przygotowanie przez młodych projektantów – uczniów, studentów w wieku
do 26 lat – elementów promocyjnych takich jak np. logo, ulotka,
folder, www itp. dla wybranych rzemieślników i we współpracy z nimi.
Najlepsze prace zostały wykonane
dla zakładu fryzjersko-kosmetycznego ELDAMO i cukierni Carolin &
Simon.
Sylwia Wasilik i Maja Żurawek
przygotowały wspólnie z właści-

cielką ELDAMO projekty logo, ulotki, wizytówki i strony www oraz
komplet zdjęć do wykorzystania
we wszystkich działaniach promocyjnych. Mateusz Owsiany i Kacper
Poprawa nakręcili dla cukierni film
promocyjny, zrobili zdjęcia produktów, przygotowali projekt logo
i nowego fanpage’a.
– Poprzez poznanie historii
firmy Pana Sergiusza Siemionko –
opowiada Kacper Poprawa – mogliśmy rozbudowywać nasz projekt. I bardzo się w to wkręciliśmy.
Inicjatorką konkursu i programu wsparcia rzemiosła na Dolnym
Śląsku jest Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
– Naszym celem jest rozwój rzemiosła dolnośląskiego poprzez pro-

du Województwa Dolnośląskiego
jest kontynuacją ubiegłorocznej
kampanii
informacyjno-promocyjnej rzemiosła, którą prowadziła
Fundacja Wałbrzych 2000. W 2018
roku kampania obejmuje szersze
działania związane z promocją
dolnośląskiego rzemiosła takie jak
cykl eventów w pięciu powiatach
Dolnego Śląska, zakończony właśnie konkurs i wizyty rzemieślników (lekcje rzemieślnicze) w placówkach oświatowych.

Iwona Krawczyk (Fot. Kamil Chorągwicki)

mocję zawodów rzemieślniczych,
regionalnych produktów i rękodzieła oraz animację działań na rzecz

Materiał przygotowany w ramach projektu #RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego
przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

zwiększania popytu na produkty i
usługi rzemiosła. Konkurs to tylko
jeden z elementów projektu #RZE,
ale bardzo istotny, bo łączy tradycyjne rzemiosło z nowym podejściem młodych projektantów. Cieszę się, że prace powstałe w wyniku
konkursu mają oryginalną wartość
praktyczną, estetyczną, funkcjonalną, a także innowacyjną – podsumowuje Pani Marszałek.
#RzemiosłoNoweRozdanie, sfinansowane ze środków Samorzą-
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Bezpieczniej w Strudze
Zakończyła się budowa chodnika i opasek bezpieczeństwa w
ciągu drogi powiatowej w Strudze.
Zadanie zostało zrealizowane
przez Powiat Wałbrzyski, wspólnie z
gminą Stare Bogaczowice. Całkowity koszt zadania wyniósł 259 837,50
zł. Budowa chodnika zaczęła się w
lutym 2018 r. w formule zaprojektuj i wybuduj. Chodnik ma długość
1332 m.b. Rowy częściowo wzmocniono płytami ażurowymi. Całkowita powierzchnia wynosi 1190 m2.
- Cieszę się, że udało się nam
doprowadzić do tej inwestycji.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest
dla nas priorytetem. Do tej pory
piesi musieli poruszać się po jezdni, narażając się na potrącenia. Od
początku kadencji podkreślałem,

Krzysztof Kwiatkowski i Bogusław Uchmanowicz podczas inspekcji chodnika
w Strudze.
że infrastruktura drogowa będzie
stale modernizowania dla komfortu mieszkańców oraz rozwoju naszego regionu, dlatego w zeszłym
roku wykonaliśmy na tej drodze
remont nawierzchni, a w tym wybudowaliśmy chodnik- mówi wi-

cestarosta wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski. O remonty i inwestycję w infrastrukturę drogową na
terenie gminy Stare Bogaczowice
aktywnie zabiegał radny Bogusław
Uchmanowicz.
(NS)

Powiat wspiera strażaków
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego,
realizując ustawowe zadanie ochrony przeciwpożarowej, przekazał na
rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
74 sztuki węży strażackich o łącznej
wartości blisko 13 000 zł.
Przekazane węże będą służyły
funkcjonariuszom Straży Pożarnej

w trakcie prowadzenia akcji gaśniczych również na obszarze powiatu
wałbrzyskiego. - Bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest dla nas bardzo ważne.
Stale wspieramy wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
przekazując niezbędny sprzęt ratowniczy. Ze względu na ostatnie

wydarzenia związane z pożarami
obszarów leśnych, podjęliśmy decyzję o zakupie węży strażackich,
które są niezbędnym elementem
wyposażenia jednostek- powiedział
podczas uroczystego przekazania
sprzętu wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski.
(NS)
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Urzędzie do składania wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie.
Bon ten przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli za wykonywanie
pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Wysokość podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do
miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego
przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Bon na zasiedlenie zostaje przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż
200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy, pok. 107, nr tel. 74/8407 (367) lub (368).
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Szukasz gotówki?
MY ją dla Ciebie
znajdziemy!
Do 25 tys. zł na 48 rat
Oferta indywidualna
bez sprawdzania baz
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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Gnojowisko
Andrzej
Basiński

Mój sąsiad na felietonowym poletku, Janusz Bartkiewicz, napisał niedawno,
że niekiedy ma wrażenie, że
wszystko, co się wokół niego
rozgrywa, to tylko jakaś ponura senna mara, która zniknie
po obudzeniu. Tak się jednak
nie dzieje, bo rzeczywistość
jest anormalna. Mam podobne odczucia. Wielokrotnie w
ciągu mijających trzech lat,
widząc narastające absurdy
złowrogiej zmiany pytałem
sam siebie: „Czy to się dzieje
naprawdę?”. I każdorazowo
ze zdumieniem i goryczą
przyznawałem, że tak.
Znowu obrazek, po którym scyzoryk się w kieszeni
otwiera. Prezydent A. Duda
na spotkaniu z mieszkańcami
Leżajska (Podlasie, wiadomo).
Tym razem padają słowa o
„wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele
wynika”. To znaczy, że Unię
trzeba mieć w nosie, a może

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
i poniżej lędźwi, bo nam się
wtrąca i reformy zakłóca. Pogarda dla mądrości i wrażliwości milionów Polaków, których systematycznie obraża
(ale Podlasie, czy Podkarpacie
zrozumie). Unia Europejska
to ich ogromne osiągnięcie.
Jesteśmy największym beneficjentem unijnych funduszy.
Dzięki nim finansowanych
jest tysiące ważnych przedsięwzięć (także na Podlasiu),
tysiące Polaków przemieszcza
się bez wiz po naszym kontynencie, pracuje zarobkowo w
krajach Unii i tamże studiuje (30 tys.). Unia gwarantuje
nam gospodarczą stabilność,
kierujemy do jej krajów 80
proc. naszego eksportu, wielotysięczna polska armia w
krajach Unii pracuje. Zapewnia nam ona bezpieczeństwo.
To tylko niektóre z korzyści,
których wrzeszczący wiecownik nie dostrzega, a raczej
udaje, że nie widzi, bo ma w
tym jakiś osobisty interes, by
podgrzewać nastroje. Zapewne po to, by przypodobać się
Jarosławowi Kaczyńskiemu,
który obiecał mu wystawienie
na kolejną kadencję.
Aleksander Kwaśniewski
skierował do obecnego pre-

zydenta list otwarty, w którym określa jego stwierdzenia
jako nieprawdziwe i niebezpieczne. „To wbrew polskiej
racji stanu” - czytamy w liście. „Wola wyrażona w referendum 2003 r. niezmiennie
obowiązuje” - przypomina
największy dotychczas polski prezydent. Słowa A. Dudy
Włodzimierz
Cimoszewicz
(zawsze mówi o nim z pominięciem pełnionego urzędu...) określił jako „krańcową
głupotę”.
Pełniony urząd wielokrotnie urzędującego prezydenta
przerósł. Wyciągnięty z trzeciego szeregu przez Jarosława
Kaczyńskiego, po wyborach
napompował swoje ego do
niespotykanych rozmiarów i
do dziś pojąć nie może, że jest
pierwszą (nie dla mnie i wielu)
osobą w państwie. Delektuje
się tą upojną świadomością
ponad miarę na wiecach w
małych miasteczkach (Podlasie, Podkarpacie, Podbeskidzie, Podhale), bo tylko tam
może liczyć na bezkrytyczne
owacje niewiele o państwie
wiedzących odbiorców, ograniczonych to TV Jacka Kurskiego. Niedobrze się robi, ale co
tam poprawność: rzygać się
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

chce, gdy ogląda się człowieka
do tego stopnia kochającego
swoją retorykę i nakręcającego się w miarę trwania wystąpienia! Nie tak dawno miało to
miejsce w kościele św. Brygidy,
gdy - nie bacząc na miejsce pluł na sędziów. Mam wielki
szacunek dla uczniów III LO im.
Marynarki Wojennej w Gdyni,
którzy podczas uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego
doprowadzili prezydenta do
tragicznej drżączki, wybuczając jego niestosowne wywody na temat sądownictwa
(to już jakiś potworny i zastanawiający kompleks!). Ów
człowiek zapomniał, że mówił
nie do ciemnej gawiedzi na
wiecach, a do przyszłych studentów Oxfordu, Cambridge,
Harvardu i Heidelbergu, bo
tam uczniowie najczęściej
kierują się po zdaniu międzynarodowej matury w swoim
renomowanym liceum. Dali
mu mocną odprawę. Więcej
takich reakcji, przede wszystkim wśród młodzieży, która
powinna energiczniej zaangażować się w postawy obywatelskie. Konstytucja! To słowo
prezydenta, który łamał ją wielokrotnie, powinno prześladować na każdym kroku. Z pewnością zdaje sobie sprawę, że
za pogardę dla najważniejszego dokumentu, za uporczywe
i wręcz maniakalne deptanie
godności sędziów, w tym
Sądu Najwyższego, czekają
go odpowiednie konsekwencje. Czyżby chciał strach przed
tym zakrzyczeć podczas swoich wiecowych wystąpień? A
może ciągle jest przekonany,
że PiS będzie rządził do końca
świata i dlatego jego buta narasta, podobnie jak i innych zawstydzających watażków tego
niszczącego państwo ugrupowania?
Kościół katolicki unurzany
jest w gnojowisku pedofilskich afer. Tysiące potworów
w sutannach winnych jest
okrucieństw i cierpień swoich ofiar, z których wiele popełniło samobójstwo, a inne
do końca życia torturowane
będą przez obrzydliwe wspomnienia i poniżenie swojej
godności. Kardynałowie i
biskupi także mają swój plugawy udział w aferach, kryjąc draństwa podległych im
księży. Jeszcze do niedawna
wydawało się, że po ostrym
napiętnowaniu zbrodniarzy
w Irlandii, USA, Chile, Niemczech i innych krajach, pedofile spod ołtarzy najbezpieczniej będą się czuli w Polsce,
gdzie wśród ciemnogrodu do
dziś panuje przekonanie, że
donieść na księdza jest grze-

ZAWIADAMIA
że w okresie od 09.11.2018r.
do dnia 30.11.2018r.
w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach
przy ulicy Głównej 132 na tablicy
ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz
nr 9/2018 nieruchomości zabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargowym.
chem śmiertelnym (znane
są przypadki surowych kar
wymierzanych przez rodziców swoim dzieciom-ofiarom
księżowskiej pedofilii!), a wykorzystujący te iście średniowieczne mroki hierarchowie
konsekwentnie, bez cienia
empatii i litości dla ofiar, ukręcali łby ponurym sprawom i
jaskrawo zaprzeczali temu, iż
są sługami bożymi. Po interwencjach papieża Franciszka, również nasz episkopat
zapowiedział walkę z gnojowiskiem na swoim terenie.
Ale jakoś nie bardzo wierzę w
jej efekty... Z goryczą należy
przyznać, że chodzi o pomoc
licznych ciągle w Polsce fanatycznych środowisk, których
nie przekona do zmiany opinii żadne świństwo „pasterzy” i gotowych do obrony
oczywistych ich draństw jak
niepodległości. Dla polskiego
zaścianka proboszcz z biskupem, rozbijający się wartymi fortunę brykami jeszcze
długo będą nienaruszalnymi
świętościami. Znakomity, doniosły i nad wyraz potrzebny
film „Kler”, najbardziej piętnują ci, co go nie oglądali.
„Atak na Kościół” - jaka to pełna głupoty reakcja. Nie wolno
wyciągać jego brudów? A to
niby dlaczego?! Zaczynamy
być dewocyjnym światowym
kuriozum, co panowie w czerni wykorzystują do bólu. Polsko, jak nisko upadasz...
Podczas uroczystości w
kościele św. Brygidy, arcybiskup Głódź, po krzykliwym
wystąpieniu
prezydenta,
pierwszy zerwał się z fotela z
ochoczymi brawami. Potem
przekazał Jackowi Kurskiemu
„pierścień Inki”. Kolejny przejaw obrzydliwego sojuszu ołtarza z tronem i wstrętnej ule-

głości kleru wobec łamiącej
konstytucję i praworządność
władzy, które to zjawiska dręczą polską rzeczywistość, wyludniają świątynie i odsuwają
ludzi od wiary. Kościół nie
wykorzystał wspaniałej okazji
do ustawienia się po stronie
porządku i ładu społecznego,
prawdziwej moralności, zamykając oczy na nieprawości
i butę władzy, gdyż jest mu
wygodna. Co robiły przedwyborcze banery PiS na kościelnych ogrodzeniach?! W wielu
sprawach należy powiedzieć:
dość!
Premier Morawiecki notorycznie kłamie i obraża poprzedników u steru, wśród
których wcześniej czuł się całkiem swojsko, a także gardzi
zwykłymi ludźmi, w tym klientami banku, którym przez lata
mkierował... Gejzery hipokryzji w wykonaniu człowieka
omamionego żądzą władzy
i wejścia w łaski nowych panów!
Pani prokurator umarza
sprawę pobicia kobiet zagradzających drogę faszystom,
prezentując kuriozalne uzasadnienie, określone przez
jej kolegów jako prawnicza
pornografia. Za okrzyki i koszulki z napisem: „konstytucja” - prokuratorskie prześladowania, za ciosy, kopniaki i
plwociny – łaska umorzenia.
Państwo pokazało, jak jest
niesprawiedliwe i jak chroni przestępców. To może
się przerodzić w coś bardzo
groźnego. Janusz Bartkiewicz,
od którego refleksji rozpocząłem niniejszy felieton, pisze
wstrząsające teksty o policyjnych dewiantach i katach,
którzy w nienormalnych czasach mogą liczyć na skuteczną obronę. Gnojowisko...
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Utrudnienia w centrum
W związku z organizowanymi przez Urząd Miejski
w Wałbrzychu uroczystymi
obchodami 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości,
11 listopada w godzinach
od 10.45 do 14.00 wystąpią
utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta. W godzinach tych kolumna uczestników uroczystości poruszać się
będzie następującymi ulicami:
Gdańska, Rynek, Moniuszki do
Kościoła p.w. św. Aniołów Stróżów, następnie Moniuszki, Rynek, 1 Maja przed Pomnik Niepodległości. Po uroczystościach
oficjalnych, w godz. od 14.00
do 15.00 w Rynku odbędzie
się rekonstrukcja historyczna.
- Prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o wyrozumiałość i
zapraszamy do wzięcia udziału
w obchodach – mówi Arkadiusz
Grudzień, rzecznik prezydenta
Wałbrzycha.
(RED)

Jesień plastycznie
i na sportowo
Coroczny konkurs „Barwy Jesieni”, organizowany
przez Radę Wspólnoty Samorządowej wałbrzyskiego Podzamcza, odbył się w
dwóch tutejszych placówkach oświatowych – PSP
nr 21 im. Olimpijczyków
Polskich oraz PSP nr 26 z
Oddziałami Integracyjnymi, których dyrekcje partycypowały w przygotowaniu
imprezy.
W części plastycznej, która
odbyła się w PSP 26, uczestniczyło 42 uczniów klas I-III obu
szkół. W kategorii klas pierwszych zwyciężył Franek Mazur
(21) przed Tosią Mazur (21)
oraz Marceliną Czupryn (26).

Remontują przejazd

Wśród uczniów klas drugich
wygrała Zuzia Kowalska (26),
a kolejne miejsca zajęły: Tosia
Jadczyk (21) i Roksana Wask
(21), natomiast w grupie klas
trzecich najlepszą okazała się
Paulina Filusz (26), wyprzedzając Anielę Wilk (21) i Julie
Majewską (26).
Część sportowa konkursu
odbyła się w PSP 21 z udziałem
60 uczniów obu placówek.
Organizatorzy
dziękują
sponsorom, którzy zapewnili
nagrody laureatom: PEC-owi z jego dyrektorem Franciszkiem Waśniowskim oraz
Castoramie (dyr. Sebastian
Gamorek).
(BAS)

Odpracują Wigilię
W tym roku Wigilia Bożego
Narodzenia wypada w poniedziałek. W związku z tym dzień
24 grudnia prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej ustalił
jako wolny dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Następstwem tego dzień
roboczy ustalił w terminie 8
grudnia, czyli w sobotę.
(RED)

Do 13.12.2018 r. zaplanowane
są roboty związane z naprawą
przejazdu kolejowego na ul.
Armii Krajowej/ Chrobrego
w Wałbrzychu. Roboty będą
wykonywane na połowie jezdni
ulicy (na dwóch pasach ruchu )
w godzinach od 7.00 do 17.00.
W momencie układania nowych
szyn (z uwagi na technologię
prac) nastąpi całkowite zajęcie
całej jezdni ul. A. Krajowej – ten
zakres robót będzie realizowany
wyłącznie w godzinach nocnych
24.00 – 4.00. W związku z tym
zmieniona została organizacja
ruchu drogowego w tym rejonie.

2=1 w OSK

(RED)

Aktywnie po zdrowie
I etap Wałbrzyskiej Strefy Aktywności i Zdrowia rozpoczął
się marszem nordic walking.
45 uczestników z Wałbrzycha,
Świebodzic, Świdnicy, Sobótki, Bielawy, Boguszowa-Gorc,
Mieroszowa, Kamiennej Góry,
Bolkowa i Legnicy pokonało
13-kilometrowy odcinek. Na
początek zwiedzano wałbrzyską Palmiarnię, następnie trasa
przebiegała przez tereny Książańskiego Parku Krajobrazowego do rezerwatu geologiczno-leśnego Jeziorko Daisy. Marsz
zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek i losowaniem
nagród. Organizatorem „Strefy”
jest Wałbrzyski Klub Biegacza
Podzamcze-Zamek Książ.
(BAS)

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu z jego organizatorami.

Podczas wernisażu wystawy.
W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej Podzamcze
w Wałbrzychu miłośnicy fotografii spotkali się na wernisażu wystawy „2=1”.
Autorami prac są Danuta
i Waldemar Kałasznikowie.
Pasja która ich połączyła, jak
wspomina Waldemar: „pozwala im zapomnieć o upływającym czasie, przebywać
w miejscach, których bez fotografowania nie zobaczylibyśmy, oglądać świat z innej
perspektywy, inaczej postrzegać kolory, czy temperaturę
światła”. Fotografie Danuty
wykonane zostały podczas
wędrówek i plenerów od

Bałtyku po Bieszczady, natomiast Waldemar zmierzył się
z otwartą przestrzenią Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Oboje wyznają zasadę
prekursora fotografii Roberta
Bressona: „Fotografując staraj
się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”.
Podczas tego wydarzenia
prezes spółdzielni Podzamcze Tadeusz Choczaj odebrał Medal PTTK „Za Pomoc i
Współpracę”, nadany ośrodkowi przez Zarząd Główny
PTTK. Współorganizatorem
wernisażu była Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
(BAS)
REKLAMA

PROMOCJA JESIEŃ - ZIMA

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce
JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 2018
• KRAKÓW - TERMIN: 01.12.2018 - CENA 90 PLN/os.

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

ŚWIĘTA 2018

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

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

SYLWESTER 2018/2019

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

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

• REWAL OSTATNIE 10 POKOI 3 dni (2 noce) - CENA 549 PLN/os. 4 dni (3 noce) - CENA 629 PLN/os.
5 dni (4 nocy) - CENA 749 PLN/os. 6 dni (5 nocy) - CENA 799 PLN/os. 7 dni (6 nocy) - CENA 899 PLN/os.

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

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

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

• WENECJA - TERMIN: 29.12.2018 - 01.01.2019 - CENA 799 PLN + 60 €/os. 699 PLN + 60 € - promocja do 30.11.2018

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

Już od listopada rozpoczynamy przedsprzedaż wczasów i obozów na lato 2019.
Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Czarnogóra - taniej nawet do 30 %.
więcej informacji na stronie www.duotravel.pl oraz w naszych biurach.
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Tu mieszkam, bywam, wypoczywam, pracuję
Z zaproszenia Wójta
Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha do
udziału w konkursie fotograficznym „Tu mieszkam,

bywam,
wypoczywam,
pracuję” skorzystało 11
autorów fotografii.
- Temat tegorocznego
konkursu nie sprawił uczest-

nikom trochę trudności,
ale i tak liczba przesłanych
prac, ich zróżnicowanie pod
względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiły spore

wyzwanie dla jury konkursu
i utrudniało jednomyślne
podjęcie decyzji. Świadczy
to zatem o wysokim poziomie konkursu. Mamy
REKLAMA

nadzieję, że projekt będzie
się nadal rozwijał i pojawią
się jego kolejne edycje. Jury
spośród wszystkich nadesłanych fotografii postanowiło wyłonić prace, które
zostaną
zaprezentowane
podczas wystawy pokonkursowej jest to więc pierw-

szy etap wyróżnienia zdjęć,
spośród tej grupy wybrano
zwycięzców konkursu oraz
przyznano wyróżnienia. Po
burzliwych obradach jurorzy postanowili nagrodzić:
pierwszą nagrodą - 1000 zł
Olgę Pałczyńską za pracę
"Rowerem w plenerze", drugą nagrodą - 600 zł Agnieszkę Pasieka za pracę "Młyn",
trzecią nagrodą -300 zł Iwonę Borowską za pracę "Pole
rzepaku - horyzont". Jury
wyróżniło: Wiktorię Malczewską za pracę "Trójgarb",
Zuzannę Witkowską za pracę "Zimowy wiatrak" oraz
Tomasza Pasiekę za pracę
"Młyn o wschodzie słońca".
Wszystkim
uczestnikom
gratulujemy pięknych fotografii i dziękujemy za udział
w konkursie – podkreśla Mirosław Lech.
(IL)

Nasze stulecie

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Pod patronatem Starosty Wałbrzyskiego, 10 listopada o godz. 17.00 w Pałacu Struga w Gminie Stare
Bogaczowice odbędzie się
kolejne spotkanie z cyklu
„Nasze stulecie”. Tym razem o roli i pozycji kobiet w
średniowieczu opowie Joanna Żak-Bucholc, autorka
powieści „Jaworowi ludzie.
Rzecz o czasach Bolka II
świdnickiego”.
- Rok 2018 jest wyjątkowy
w historii naszej ojczyzny,
bowiem w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Ten rok ważny jest również
w kontekście zdobycia przez
kobiety prawa wyborczego.
Jest więc niezwykły. W zaplanowanych
działaniach
chcemy podkreślić ogromną
rolę kobiet, które w tym okresie wychowywały następne
pokolenia, dbały o rodzinę,
pracowały zawodowo, zdobywały wykształcenie, kompetencje i umiejętności do
zajmowania stanowisk zarówno w sferze publicznej,
jak i w biznesie. Zaplanowałyśmy cykl spotkań, koncerty i spacery herstoryczne –
podczas spacerów będziemy
przybliżać sylwetki kobiet,
tych wybitnych oraz zwykłych
kobiet mieszkających na terenie powiatu wałbrzyskiego
lub odwiedzających nasz region. Zależy nam, żebyśmy
świętowali ten wyjątkowy jubileusz z wielkim szacunkiem,
estymą ale też z radością.
Spotkania zaplanowałyśmy w
Wałbrzychu, w Zamku Książ,
Szczawnie – Zdroju, Sokołowsku, Strudze i Czarnym Borze

– wyjaśniają organizatorki akcji „Nasze stulecie”.
10 listopada o godz. 17.00
w pałacu w Strudze odbędzie
się wykład „Rola i pozycja kobiet w średniowieczu”.
- O kobietach w średniowieczu opowie Joanna
Żak-Bucholc - absolwentka
polonistyki i antropologii kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka licznych
artykułów
poświęconych
symbolice, mitologii i historii
starożytności. Autorka książek „Przemienić Świat i siebie
– New Age i transformacja
świadomości”, „Dusza Gór” i
„ Jaworowi Ludzie”. Podczas
spotkania dowiemy się między innymi o roli i pozycji
kobiet w średniowiecznym
społeczeństwie; o beginkach
i beginażach w średniowiecznej Europie i na ziemiach
śląskich; o współczesnych
spadkobierczyniach średniowiecznej kobiecej duchowości; o duchowości kobiecej
ówcześnie i dziś. Odpowiemy
również na pytanie, czy bohaterki „Jaworowych ludzi” to
fikcja literacka czy przedstawicielki ówczesnego pokolenia kobiet. Poznamy także
inne Wielkie Kobiety średniowiecza. Następnie Cezary
Fanselow zaprezentuje "Najbardziej wpływową kobietę
ostatniego 200-lecia: MSC",
a na zakończenie wieczoru
wystąpią: Włodek Brzeziński skrzypce i Paweł Styczyński –
fortepian. A do tego zaserwujemy jesienny poczęstunek.
Przybywajcie na godz. 17:00
do pałacu Struga. Wstęp wolny – zachęcają organizatorki.
(RED)
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Perła w koronie

100 lat Krainy
Sowiogórskich
Tajemnic
Święto Odzyskania Niepodległości jest jednym z
najważniejszych świąt narodowych, obchodzonym co
roku 11 listopada dla upamiętnienia dnia, w którym
Polska odrodziła się po 123
latach niewoli. Zapraszamy
mieszkańców Gminy Walim
11 listopada 2018 r. na uroczystość obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości. W
programie: godz. 12:30 – uroczysta Msza Święta w kościele
pw. św. Jadwigi w Walimiu;
godz. 14:00 – miejsce: sala
kinowa Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: uroczysta
akademia uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Polskich Noblistów w Walimiu;
rozstrzygnięcie konkursów:
plastycznego „Polska Niepodległa” oraz na prezentację
multimedialną „100 lat Krainy
Sowiogórskich Tajemnic”; prezentacja filmu „Ludzie z klisz”;
godz. 15:00 – miejsce: sala
bankietowa Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu; otwarcie
wystawy zdjęć śp. Filipa Rozbickiego „100 zdjęć na 100-lecie Niepodległości”.
(RED)

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim zdobył tytuł
„Najlepszego Produktu Turystycznego Dolnego Śląska”.
- W Świdnicy, podczas konferencji Kongresu Turystyki
Polskiej „Sieciowe produkty
turystyczne” zostały przyznane certyfikaty Najlepszego Produktu Turystycznego
Dolnego Śląska. Otrzymany
certyfikat, przyznany został
w ramach konkursu organizowanego przez Dolnośląską
Organizację Turystyczną we
współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Celem kon-

Patriotyczny festiwal

kursu jest podnoszenie jakości
i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez kreowanie
produktów, które nie tylko
wyróżniają się atrakcyjnością
turystyczną, ale także są nowatorskie, przyjazne turystom
i dające wiele możliwości
spędzenia w ciekawy sposób
wolnego czasu. Niezmiernie
nam miło za uznanie naszej
pracy oraz dostrzeżenie oferty
turystycznej zamku Grodno –
podkreśla Paweł Brzozowski,
dyrektor Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu, które zarządza zamkiem Grodno.
(RED)

Zapraszamy na Patriotyczny
Festiwal Filmowy w Walimiu.
Impreza rozpocznie się 15 listopada o godzinie 11:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. W programie m.in. pokaz
filmów „Kamienie na szaniec”
oraz „Powstanie Warszawskie”
wraz z udziałem gości specjalnych: Marcela Sabata i Agnieszki Kunikowskiej. Wstęp wolny.
(RED)

Andrzejki w Walimiu
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu zaprasza mieszkańców Gminy Walim i okolic
na Andrzejki. Impreza została
zaplanowana na sobotę 24 listopada w godz. 20.00 – 4.00.
Cena: 30 zł od osoby.
(RED)

Bike Park czeka

Dyrektor Paweł Brzozowski odebrał certyfikat dla „Najlepszego
Produktu Turystycznego Dolnego Śląska” przyznany zamkowi
Grodno.

Ratowali Grodno

Bike Park Walim MTB to
pierwsza tego typu atrakcja
dla wszystkich amatorów
zjazdowych tras rowerowych.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie:
od łatwych do niesamowicie
trudnych elementów min.: 2
x rock garden, mega pump
track, kamienna pułapka, hopki, skoczni oraz elementy North
Shore.
(RED)

Kilkudziesięciu strażaków i ratowników ćwiczyło w zamku Grodno.
Kilkanaście
jednostek
straży pożarnej, pogotowia
ratunkowego i GOPR przeprowadziło akcję ratunkową w zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.
Specjalne
jednostki
ochotniczej i zawodowej straży pożarnej z Walimia, Zagórza Śląskiego oraz Wałbrzycha,
ratownicy Wałbrzysko- Kłodzkiej Grupy GOPR, oddziały
pogotowia ratunkowego wraz
z wykwalifikowanymi lekarzami i ratownikami- to służby,
które 6 listopada, brały udział
w powiatowych ćwiczeniach
ratowniczych odbywających
się na terenie Zamku Grodno
w Zagórzu Śląskim. Od godzin
popołudniowych, do późnego
wieczora trwały działania ra-

townicze zainicjowane w terenie średniowiecznej twierdzy.
Miejsce organizacji ćwiczeń
to jeden z głównych obiektów turystycznych w regionie,
który rocznie odwiedzany
jest przez kilkadziesiąt tysięcy turystów. Zorganizowana
akcja ratunkowa na terenie
zamku, stanowiła prawdziwy sprawdzian umiejętności
wszystkich służb. Zainicjowana akcja obejmowała pożar
części drewnianych zamku,
bezpieczne wyprowadzenie
turystów poza zagrożony
obiekt oraz ewakuację i ratunek osób uwięzionych w
zamkowej wieży – relacjonuje
Maciej Garbiec, inspektor ds.
promocji Gminy Walim.
(MG)
REKLAMA

Lodówka i zmywarka w prezencie

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
Jak sprawić, by zbliżające się wielkimi krokami
święta Bożego Narodzenia
były wyjątkowe? Wystarczy
zmienić serce domu, jakim
jest kuchnia. A pomoże w
tym najnowsza oferta Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej w Wałbrzychu:
każdy klient, który do końca roku kupi meble kuchenne za minimum 9 tysięcy

złotych, lodówkę i zmywarkę do zabudowy dostanie
gratis! Trwa także promocja
na meble z ekspozycji.
- Kuchnia jest sercem
domu – tę starą prawdę zna
każdy z nas. To w kuchni skupia się pozytywna energia,
przyjazna atmosfera i to co
najpyszniejsze. To wyjątkowe miejsce nabiera szczególnego znaczenia w okresie

przedświątecznym, gdy nasze
żony, mamy, babcie wyczarowują najpyszniejsze potrawy.
Co zrobić, by było to miejsce
wyjątkowe? Zapraszamy do
Komfort Studio Kuchenne –
profesjonalnego studia mebli
kuchennych z siedzibą przy
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu,
które oferuje swoim klientom
szerokie spektrum różnorodnych rozwiązań systemów

kuchennych wykonywanych
pod wymiar. Współpracujemy m.in. z Wolsztyńską Fabryką Mebli oraz niemieckimi firmami Nobilia i Sachsen
Kuchen. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu firma sprosta
najbardziej wygórowanym
wymaganiom klientów, którym zapewnia swobodę w
procesie tworzenia ich wymarzonej kuchni. Dodatkowym

atutem firmy jest aż pięcioletnia gwarancja udzielana na
cały asortyment. A do końca
tego roku mamy dwie promocje: rabaty do 50 procent
na meble z naszej ekspozycji
oraz lodówkę i zmywarkę w
prezencie dla każdego klienta, który zamówi u na nowe
meble za minimum 9 tysięcy
złotych. Wszystkich, którzy

cenią sobie najwyższą jakość
produktu i najwyższe standardy obsługi klienta, zapraszam
do profesjonalnego studia
mebli kuchennych Komfort
Kuchnie przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu oraz do kontaktu
pod numerami: 74 666 03 39
i 601 77 13 57 – mówi Adam
Krzywda, właściciel firmy.
(TS)
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Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka 2018
W Programie Festiwalu
Filmów
Chrześcijańskich
ARKA 2018 w Szczawnie-Zdroju będzie można
obejrzeć następujące filmy: 10 listopada o godz.
19.00 – „Chleb z nieba”,
17 listopada o godz. 19.00
- „Kateri” i 24 listopada o
godz. 19.00 - „Największy
Dar”. Seanse odbywają się
w Teatrze Zdrojowym im.
Henryka Wieniawskiego, ul.
Kościuszki 19. Bilety do nabycia tuż przed seansami.
- Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA jest dla tych,
którzy są ciekawi. Dla tych,
którym nie jest wszystko jedno. Dla tych, którzy poszukują
prawdy i odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wreszcie
dla tych, którzy kochają kino
i chcą w nim spędzać czas
w przekonaniu, że nie był to
czas stracony.
Kino najczęściej bywa
rozrywką, odskocznią od
szarej, wymagającej wysiłku codzienności. Niemal
wszyscy lubimy filmowe
opowieści, gdyż wzruszają,
uczą, intrygują i straszą, a
zatem bawią, przenosząc
widzę na dłuższą chwilę w
„inne światy”. Należąc do

kultury masowej, kino miało
zawsze charakter ludyczny,
czyli zabawiało publiczność.
Z czasem jednak zaczynamy
zwracać uwagę na filmy, pozwalające głębiej wniknąć w
rzeczywistość, penetrować
niezbadane stany ludzkiej
duszy. Na jakimś etapie życia
potrzebujemy filmów, które
zaspokajają pragnienie zrozumienia sensu kruchych
ludzkich doświadczeń, bo
dorastając dojrzewamy, urabiani przez życiowe wzloty
i upadki. Często potrzebujemy wtedy nowych impulsów, ponownego rozpoznania znaczeń, by dokonać
kolejnego kroku na tajemniczej drodze życia…
Niemiecki teolog i poeta,
ks. Lothar Zanetti, napisał:
„Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, którzy żyją miłością, widzą głębiej. Ci, którzy
żyją wiarą, widzą wszystko
w innym świetle”. Te właśnie
stwierdzenia, towarzyszyły
jego twórcom w doborze
filmów na tegoroczny festiwal ARKA. Ciągle bowiem
zdarzają się w światowej kinematografii dzieła, dające
możliwość rozpalenia przygasłej nadziei, umocnienia

kiełkującej wiary i ponownego uwierzenia w miłość – największych darów Boga. Właśnie takie filmy wybraliśmy
do tegorocznego festiwalu
– skromne i nieoczywiste.
Ciekawe i – mamy nadzieję –
niebanalne. Bywają zaliczane
do kina metafizycznego czy
religijnego, choć nie są to filmy biblijne czy poruszające
wprost tematy związane z
chrześcijaństwem. Niewątpliwie jednak sięgają one ponad horyzont doczesności,
otwierają na „inny wymiar”,
na transcendencję, choćby
tylko przez jej poszukiwanie.
Tegoroczne filmy przywracają znaczenie najważniejszym
słowom i doświadczeniom
ludzkiego losu, ale nie są filmami wyłącznie dla koneserów.
Za nami jest już pierwsza
projekcja filmowa. 3 listopada
amerykański film dokumentalny „Z miłości do Joey”. Film
opowiada prawdziwą historię
znanej w USA piosenkarki country Joey Feek i jej niezwykłego życia. Mimo przegranej
walki z rakiem, Joey wraz z
rodziną i przyjaciółmi pokazują, że nie tylko fizycznie
zdrowi ludzie żyją szczęśliwie.

Teatr Zdrojowy zaprasza
Uroczysty koncert z okazji
Święta Niepodległości - 11.11
o godz. 19.00. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, Radosław Droń
– dyrygent, Krystyna Swoboda - prowadzenie koncertu. W
programie utwory W. Kilara, W.
Kazaneckiego, G. Verdiego, B.
Smetany i innych.
"Don Giovanni" - wybór scen
z opery Wolfganga Amadeusza Mozarta - 15.11 o godz.
19.00, bilety w cenie 50 zł.
Spektakl komediowy "Klimakterium 2" - 18.11 o godz.
16.00, bilety: 90 zł - widownia,
80 zł – balkony.
(RED)

Rocznicowy turniej

Film opowiada ostatnie lata
podróży życia niesamowitej
kobiety i jej pożegnania z
ukochaną rodziną, gdy posta-

nawia pozwolić Bogu prowadzić jej dom – mówią organizatorzy festiwalu.
(RED)

- Zapraszamy na ostatni turniej podsumowujący cały
cykl Grand Prix Szczawna-Zdrój w Szachach. IV Turniej
GP Szczawna-Zdrój z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości zostanie rozegrany 10 listopada o godz. 9.30 przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 28. Prosimy uczestników, aby w razie
złych warunków pogodowych
dysponowali obuwiem zmiennym. Informujemy jednocześnie, że w obszarze sali gry
znajdują się szatnie, w których
będzie można zmienić obuwie
– wyjaśniają organizatorzy turnieju.
(RED)

REKLAMA

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Szczawna-Zdroju!
Serdecznie dziękuję za udzielone zaufanie i poparcie w 2. turze
wyborów na urząd Burmistrza Szczawna-Zdroju. Składam gorące
podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy oraz
pomagali i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej.
Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na mojego
kontrkandydata, a którzy poprzez swój udział w wyborach dali
dowód obywatelskiej dojrzałości. Szanuję inne poglądy i pomysły,
które mogą sprzyjać rozwojowi naszego miasta.
Otrzymałem od Państwa mandat zaufania, co zobowiązuje mnie
do wytężonej pięcioletniej pracy. Myślę, że dobra współpraca,
na jaką liczę ze strony wybranych radnych, zaowocuje dalszą
poprawą jakości życia naszej społeczności lokalnej.
Moim niedawnym konkurentom z całego serca życzę dalszej
aktywności w działaniach na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.
Mam nadzieję, że staną się oni moimi sprzymierzeńcami.
Marek Fedoruk
Burmistrz Szczawna-Zdroju
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Głuszyca ma autobusy

Dla Niepodległej

- Dwa autobusy niskoemisyjne dostarczone zostały 30 października do
Głuszycy przez Firmę Busimport Pl Sp. z o.o. Zakup
autobusów przez Gminę
Głuszyca to jedno z zadań w
ramach realizacji projektu
„Sowiogórski Raj - budowa
Centrum Przesiadkowego
w Głuszycy” – informuje
burmistrz Roman Głód.
Po wybraniu przez gminę
operatora, autobusy będą
wykorzystywane do zapewnienia bezpłatnej usługi
transportu zbiorowego na
terenie Gminy Głuszyca. Autobusy mogące pomieścić
do 70 osób będą dowozić
mieszkańców i turystów z terenu gminy do Centrum Przesiadkowego w Głuszycy, skąd
będzie można kontynuować
podróż autobusem linii nr 5
lub pociągami Kolei Dolnośląskich. Rozkład jazdy autobusów dostosowany będzie
do czasu dojazdu pracowników do miejsc zatrudnienia.
Autobusy będą także dowozić dzieci do szkół na terenie
Głuszycy. Ponadto bezpłatna
komunikacja gminna obowiązywać będzie także w dni
wolne od pracy. Planowany

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Centrum
Kultury- MBP w Głuszycy
zapraszają do udziału w
gminnych uroczystościach
upamiętniających stulecie
odzyskania niepodległości.
- Pragnę bardzo serdecznie
zaprosić Państwa do udziału
w niezwykle ważnym wydarzeniu dla nas Polaków. Zachęcam
do wspólnego, rodzinnego świętowania setnej rocznicy Odzyskania
Niepodległości
przez naszą Ojczyznę. W przeddzień
rocznicy w Głuszycy rozpoczynamy świętowanie
aktywnie i „na
sportowo”. Proponujemy wspólny przemarsz z
kijkami oraz rajd
rowerowy zakończony przy Podziemnym Mieście
Osówka. Prosimy
o zabranie ze sobą
biało-czerwonych gadżetów.
Start zaplanowany jest w Parku

- Planowany czas rozpoczęcia kursowania autobusów to marzec
2019 r. – mówi burmistrz Roman Głód.
czas rozpoczęcia kursowania
autobusów to marzec 2019 r.
Na realizację projektu
„Sowiogórski Raj - budowa
Centrum Przesiadkowego w
Głuszycy” Gmina Głuszyca
otrzymała prawie 2,9 mln zł
dofinansowania w ramach Osi
Priorytetowej nr 3 „Gospodar-

ka niskoemisyjna” działania
nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania
nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych – ZIT AW”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.
(SJ)

Jordanowskim o godz. 10. W
niedzielę 11 listopada uroczystości rozpoczynamy mszą św.
w kościele pw. NMP Królowej
Polski i złożeniem kwiatów
przy Pomniku Solidarności
przy ul. Grunwaldzkiej. Popołudniowa uroczysta gala z
recitalem największych przebojów z repertuaru Kabaretu

Starszych Panów przewidziana jest w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Głuszycy
– informuje burmistrz Roman
Głód.
Program Gminnych Obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości w Głuszycy:
10.11. 2018 (sobota)
godz. 10.00 – Niepodległościowy Rajd Rowerowy
oraz Jesienny Marsz
Nordic Walking, start:
Park Jordanowski.
11.11. 2018 (niedziela)
godz. 11.30. Msza Św. za
Ojczyznę, kościół NMP
Królowej Polski w Głuszycy.
godz. 12.50 Złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Solidarności, ul.
Grunwaldzka.
godz. 17.00 „Dla Niepodległej”- uroczystość
w sali widowiskowej
CK-MBP, „Piosenka jest
dobra na wszystko” –
recital najpopularniejszych piosenek Kabaretu Starszych Panów
w wykonaniu Roberta
Delegiewicza oraz artystów Agencji Wartki, ul.
Grunwaldzka 26.
(SJ)
REKLAMA
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Niepodległość
ze smakiem
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza na obchody 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości,
które odbędą się 11 listopada 2018 r. – Po części oficjalnej zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu
„Niepodległość uczcić ze
smakiem Jedliny”- zachęca
burmistrz Leszek Orpel.
Oficjalne uroczystości rozpocznie o godz. 11.30 msza
święta w intencji ojczyzny w
kościele p.w. Trójcy Świętej
przy ul. Piastowskiej. O godz.
12.30 odbędą się miejskie
uroczystości 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przy
obelisku na ul. Akacjowej, a
na godz. 13.00 zaplanowany został występ artystyczny
„Dla Niepodległej” w kościele przy ul. Jana Pawła II. A o
godz. 19.00 rozpocznie się
zabawa
niepodległościowa w Restauracji CieKawa
(wstęp 5 zł, dla każdego
ciastko).

REKLAMA

- Zapraszamy także do
wzięcia udziału w wydarzeniu „Niepodległość uczcić ze
smakiem Jedliny”. Jedlińscy
restauratorzy przygotowali
wyjątkowo smaczny sposób
na uczczenie 100. rocznicy
obchodów odzyskania niepodległości. Gorąco zachęcamy do degustacji niepodległościowych potraw z okazji
11 listopada. Warto tego dnia
wraz z rodziną wybrać się na
świąteczną promocję kulinarną, która proponuje bogatą
ofertę dań na terenie naszego
miasta – dodaje w imieniu organizatorów akcji Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(RED)

REKLAMA

Mięsiwa staropolskie
piłsudskiego
/ rozgrzewające zupy /
„polska przystawka”
gratis
Agroturystyka
Zacisze Trzech Gór
ul. Pokrzywianka 10
tel. 74 885 52 38,
kom. 502 771 888,
www.jedlina-zdroj.com.pl
Zupa krem
biało-czerwony / gęsina
na świętego marcina: gęś
faszerowana borowikami
podawana na puree
z ciecierzycy z sosem
kremowym i warzywnym
ratatouille
Hotel Jedlinka
ul. Zamkowa,
tel. 74 847 49 00
www.hoteljedlinka.pl

Szanowni Mieszkańcy Boguszowa-Gorc,
za nami wybory samorządowe, które były okazją do licznych
spotkań i rozmów o naszym mieście oraz o jego przyszłości.
Dziękuję Wam za okazane wsparcie oraz za wszystkie
głosy oddane na mnie i na kandydatów do rady miejskiej
z mojego komitetu.

Sylwia Dąbrowska

Nowe kursy:

5.12 Wałbrzych • 6.12 Głuszyca

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

Odnowione centrum
Wejście do budynku
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zostało przebudowane i dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób na wózkach inwalidzkich i opiekunów dzieci w wózkach.
Prace prowadzone były w
ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej
i
niezagospodarowanych
podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Watro przypomnieć,
że na to zadanie o wartości
blisko 3 milionów złotych
Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie, podpisując umowę z Instytucją
Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Część zadań zaplanowanych do realizacji w
ramach tego projektu została już ukończona, część jest
jeszcze w trakcie realizacji.

Wśród zadań znalazły się
między innymi: zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic
Sienkiewicza-Lipowa, zagospodarowanie terenu wraz z
budową parkingu przy Domu
Zdrojowym, budowa chodnika łączącego parking przy ul.
Lipowej z parkingiem przy
Domu Zdrojowym, budowa
parkingu i schodów przy pl.
Zdrojowym 6, modernizacja
al. Niepodległości, zagospodarowanie poboczy wzdłuż
ulicy Sienkiewicza, utwardzenie ścieżki od Promenady
Słonecznej do parku linowego, remont i przebudowa budynków byłej rozlewni wód
mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i
gospodarczo-magazynowy,
adaptacja pawilonu handlowo-usługowego na punkt informacji turystycznej.
(KS)

Tort „odwrócona flaga”
/ biało-czerwone desery
Kawiarnia Słodkie Sny
ul. Poznańska 34
kom. 502 679 481
Niepodległościowy
biało-czerwony barszcz
Oberża PRL
ul. Kłodzka 81
tel. 74 844 35 13
www.oberza-prl.pl
Szarlotka
dla niepodległej
/ biało-czerwone dania
w menu
Restauracja Ciekawa
ul. Plac Zdrojowy 4
kom. 516 988 516

Osoby z problemami ruchowymi mają ułatwiony dostęp do Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju.
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Zagospodarują szlaki
Gmina Mieroszów pozyskała środki zewnętrzne na
zagospodarowanie szlaków
turystycznych oraz wykonanie materiałów promocyjnych.
Wniosek Gminy Mieroszów ,,Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu
polsko-czeskim”, złożony do
Euroregionu Glacensis, został
zatwierdzony do dofinansowania przez Euroregionalny
Komitet Sterujący. - Projekt
przewiduje wykonanie i
montaż małej architektury
turystycznej przy szlakach na
terenie Gminy Mieroszów.
Planuje się także wydanie ma-

teriałów informacyjno-promocyjnych
zawierających
adresy miejsc noclegowych
na terenie Gminy Mieroszów,
informacje o atrakcjach turystycznych przedstawiających potencjał przyrodniczy
i kulturowy pogranicza broumovsko-mieroszowksiego.
Realizacja zadania rozpocznie się już w przyszłym roku.
Całkowita wartość wydatków
kwalifikowalnych wynosi 17
783,34 euro. Zatwierdzona
wartość dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
15 115,83 euro – wyjaśniają
autorzy projektu.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w Gminie Mieroszów
zagospodarowane zostaną szlaki turystyczne.

(RED)

Można nagrywać
Burmistrz Mieroszowa zaprasza
do korzystania z oferty Mieroszowskiego Centrum Kultury, które zostało wzbogacone o studio nagrań oraz salę prób. Studio nagrań
jest to pomieszczenie z profesjonalnym wygłuszeniem, przeznaczone
do pracy z muzyką, zaopatrzone w
sprzęt najwyższej klasy. Znajdujący
się w studiu nagrań sprzęt elektroakustyczny przystosowany jest
do zadań edycji, montażu, miksu i
masteringu materiału dźwiękowego. Oferta obejmuje: nagrania muzyczne; nagrania lektorów i audiobooków; wielościeżkowe nagrania
koncertowe; nagrania reklamowe;
podkłady muzyczne; miks; mastering; produkcję muzyczną; digitalizowanie.
(RED)

Autorskie spotkanie
W sali wystawowej Mieroszowskiego Centrum Kultury, w
ramach Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej, odbyło się spotkanie z Julianem
Golakiem – autorem książki
„Wspomnienia o ludziach, którzy
odeszli”. Julian Golak w swojej
książce opowiada o ludziach, którzy współpracowali z nim w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji
polsko-czeskich. Ta długoletnia
praca na pograniczu, nazywana
dyplomacją publiczną pozwoliła
na stworzenie przyjacielskich relacji między obu państwami.
(RED)

Przeciw klęskom żywiołowym
W ramach polsko-czeskiego projektu „Wspólnymi siłami przeciw klęskom
żywiołowym” w Kowalowej
w Gminie Mieroszów zamontowane zostało urządzenie do pomiaru stanu
wody rzeki Ścinawki, przepływającej przez gminę
Mieroszów, a dalej przez
Republikę Czeską, by w
miejscowości Tłumaczów
wpłynąć znowu do Polski.
Pomiary z tego urządzenia będą udostępniane na
stronie internetowej czeskiego Regionalnego Serwisu
Informacji
Hydrologicznej
https://cidla.mopos.cz/. Serwis ten dostarcza aktualnych
informacji na temat poziomu
wody na wybranych ciekach
wodnych, a także informacji
o opadach, temperaturze i
wilgotności w wybranych
regionach. Informacje są
przekazywane do systemu
z czujników powierzchni,
mierników opadów deszczu
i stacji meteorologicznych
zlokalizowanych w monitorowanych
lokalizacjach.
Dzięki zamontowanemu w
Gminie Mieroszów urządzeniu, możliwy będzie monitoring stanu rzeki Ścinawka,

W Kowalowej działa już urządzenie do pomiaru stanu wody rzeki
Ścinawki.
szczególnie ważny w okresie
przyrostu wody w stanach
kryzysowych, a przez to
wcześniejsze przeprowadzenie akcji ostrzegawczych.
Projekt „Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiolowym”
zrealizowany
został dzięki współpracy
następujących gmin: Gmina
Mieroszów, Gmina Radków,

Mĕsto Mezimĕstí, Obec Otovice. W ramach projektu przeprowadzone zostały również
szkolenia dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z Polski i
Czech, wydane zostały materiały informacyjne, a także
zakupiony został potrzebny
sprzęt do przeprowadzenia
akcji ratowniczych.
(RED)
REKLAMA

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Mieroszów!
Serdecznie dziękuję za Wasz liczny udział w II turze wyborów
burmistrza Mieroszowa. Szczególnie dziękuję wszystkim,
którzy oddali na mnie swoje głosy i wspierali moją kampanię
wyborczą. Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos
na mojego kontrkandydata. Moim niedawnym konkurentom
z całego serca życzę dalszej aktywności w działaniach na rzecz
Naszej Gminy i jej mieszkańców.

Drodzy Państwo dziękuję Wam za zaufanie !

Pozdrawiam
Andrzej Lipiński
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Sukces Taipana
Kadra Narodowa Polskiej
Federacji Taekwondo, w
której brylowali zawodnicy Klubu Taekwon-do
Taipan Wałbrzych, odniosła wielki sukces podczas
zawodów Pucharu Europy,
które zostały rozegrane w
chorwackim Dubrowniku.
- W walkach oraz układach
formalnych Julia Futryk zdobyła dwa złote medale, Dariusz Marciniak złoto i srebro,
Aleksandra Szczepańska dwa
srebra, Jakub Drabiński złoto
i brąz, Mikołaj Matuszak złoto i brąz, Hubert Cytarzyński
dwa brązy, a debiutująca w
zawodach tej rengi Zuzanna
Malesa zajęła dwa piąte miejsca. Poza tym trener Jarosław
Włochal, po latach sięgnął po
medal brązowy w walkach
ciągłych. Jest to tym większe
osiągniecie, że zawody stały
na bardzo wysokim poziomie,
a uczestniczyło w nich około
300 zawodników z wielu krajów całej Europy. Dziękujemy
za wsparcie, za dobre słowa,
za to że jesteście z nami, bez
Was nic by się nie udało –
podkreśla Sabum Rajmund
Felusiak, który był sędzią podczas chorwackiego turnieju.
(RED)

Pomogę reprezentacji
Międzynarodowa Federacja Koszykówki na Wózkach (IWBF) zadecydowała,
że kolejne Mistrzostwa Europy Dywizji A mężczyzn
odbędą się w dniach 28
sierpnia – 9 września w
Polsce, a Polski Związek
Koszykówki wskazał na
Wałbrzych i Świebodzice. - Pomogę reprezentacji
w zdobyciu przepustki na
Igrzyska Paraolimpijskie w
Tokio – powiedział Tygodnikowi BD 2010 jej filar,
Marcin Balcerowski.
Dotychczas czempionat
kontynentu, zarówno kobiet,
jak i mężczyzn, odbywał się w
tym samym mieście. Tym razem panie będą rywalizowały
w Rotterdamie, a oba turnieje
będą zarazem kwalifikacjami
do igrzysk paraolimpijskich.
Do stolicy Japonii pojadą po
cztery najlepsze drużyny kobiece i męskie z Europy.
- Zrobimy wszystko, by
wykorzystać atut, którym jest
fakt bycia gospodarzem mistrzostw. Liczę, że mój wkład
przyczyni się do realizacji
tego zadania i osiągniemy
cel, którym są igrzyska. Do na-

szych najgroźniejszych rywali
będą zapewne należeć: Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja
i Niemcy – ocenił Marcin Balcerowski.
W ostatnich dniach sierpnia biało-czerwoni uczestniczyli w Mistrzostwach Świata w Hamburgu, zajmując
szóste miejsce. Pokonali tam
Kanadę, Argentynę, Koreę
Południową i przegrali z Australią, która wywalczyła brązowe medale. Balcerowski
walnie przyczynił się do zwycięstwa nad Kanadą, która
przez wiele lat dominowała
w tej dyscyplinie, zdobywając 21 pkt.
- Staram się jak najczęściej wykorzystywać swoje
atuty, za które uważam rzut
i doświadczenie – podkreślił
41-letni zawodnik wywodzący się z Wałbrzycha.
W reprezentacji wystąpił
już ponad 300 razy, a w mistrzostwach Europy na Teneryfie w 2017 roku, które
Polska także ukończyła jako
szósta, wybrano go do najlepszej piątki turnieju. Z zespołem narodowym wystąpił na
Igrzyskach Paraolimpijskich w

Londynie. Poza tym pracował
jako trener reprezentacji.
Marcin Balcerowski był
niegdyś dobrze zapowiadającym się koszykarzem Górnika Wałbrzych. Niestety,
jego plany przekreślił wypadek samochodowy, któremu
uległ w 1998 roku. Stracił po
nim władzę w nogach. Swoją
koszykarską pasję realizował
jako zawodnik na wózku. Z
wieloma sukcesami. Klubowy Puchar Europy zdobywał
trzykrotnie z zespołem RSC
Zwickau, a raz z RSB Turinga.
Obecnie drugi sezon gra w
HSV Hamburg, a rozpoczął
go od trzech wygranych spotkań.
Cała rodzina Balcerowskich jest związana z basketem. Syn Marcina, 19-letni
Aleksander, zawodnik klubu
Gran Canaria, kandyduje do
reprezentacji Polski w koszykówce klasycznej. Jego
mama, Sylwia, grała niegdyś
w AZS Lublin.
W historii dotychczasowych mistrzostw Europy,
Polska zapisała się kilkoma
udanymi występami. Trzecią
lokatę zajmowała w 1939,

Marcin Balcerowski (z piłką) atakuje kosz w meczu z Kanadą
(fot. archiwum M.Balcerowskiego).
1965 i 1967 roku, natomiast
wicemistrzem była w 1963
roku. Dwukrotnie – w 2009 i
2011 roku – lokowała się na 4.
pozycji.
Arenami zmagań podczas
mistrzostw Europy w 2019
r. będzie w Wałbrzychu hala
Centrum Sportu i Rekreacji
Aqua Zdrój, część reprezentacyjnego, działającego od 5
lat ośrodka w dzielnicy Biały
Kamień, wielofunkcyjnego
obiektu służącego mieszkańcom przez okrągły rok
oraz hala OSiR w pobliskich

Świebodzicach, gdzie swego
czasu grał w ekstraklasie wałbrzyski Górnik.
- Mamy już spore tradycje
w częstym goszczeniu reprezentacyjnych drużyn, m.in.
w koszykówce kobiet i mężczyzn, które przebywały tu na
zgrupowaniach i rozgrywały
mecze międzypaństwowe.
Liczymy, że obiekt okaże się
szczęśliwy dla naszych koszykarzy na wózkach – powiedział Mariusz Gawlik, prezes
spółki Aqua Zdrój.
Andrzej Basiński
REKLAMA
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Tartak Urbaniak oferuje:

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Powtórka z rozrywki
Drugi z rzędu mecz u siebie i drugie przekonujące
zwycięstwo – po 6:0 z AZS
Wrocław tym razem AZS
PWSZ Wałbrzych pokonał
Olimpię Szczecin 6:1.
- Od początku spotkania
gospodynie miały pełną kontrolę nad wydarzeniami na
boisku i kwestią czasu było,
kiedy padnie pierwszy gol.
Stało się to w 10 minucie,
gdy Anna Rędzia zagrała piłkę wzdłuż linii bramkowej
do Klaudii Fabovej, strzał z
bliska reprezentantki Słowacji obroniła Joanna Pastusiak,
ale Klaudia Miłek skuteczną
dobitką z 10 metrów wyprowadziła swój zespół na
prowadzenie. W 25 min. w
praktycznie bliźniaczej sytuacji podawała Anna Zając, a
Klaudia Fabova tym razem nie
pomyliła się z kilku metrów,
pakując futbolówkę do siatki.
Mimo prowadzenia 2:0 wałbrzyszankom wciąż było mało
i starały się nadal atakować
oraz stwarzać sobie sytuacje
do zdobycia kolejnych goli. W
34 min. po raz kolejny asystą
popisała się Anna Zając dośrodkowując z prawej strony
w pole karne, Klaudia Fabova
przepuściła piłkę, a Karolina
Ostrowska z bliska pokonała
Joannę Pastusiak i było 3:0.
W 45 min. kibice obejrzeli najbardziej chyba efektowną akcję meczu: Monika Kędzierska
podała do Klaudii Fabovej,
która piętką odegrała w pole
karne do Klaudii Miłek, a napastniczka zespołu gospodyń
pewnie wykończyła sytuację
sam na sam. Do przerwy było
4:0 dla AZS PWSZ i na stadio-

Lider gromi
W rozegranym awansem meczu
VI kolejki II ligi siatkarzy MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych pokonał
MKS Olavia Oława 3:0 (25:23,
25:10, 25:10). MKS Aqua-Zdrój zagrał w składzie: Szablewski, Kącki,
Olszewski, Bocianowski, Zieliński,
Nowak, Szydłowski (libero) oraz
Praca, Kulik, Gawryś, Dereń, Grad,
Szczygielski. Kolejne spotkanie
podopieczni trenera Janusza Bułkowskiego rozegrają 10 listopada
w Bolesławcu z miejscowym BTS.
(RED)

Wciąż niepokonani

nie przy ulicy Ratuszowej zapowiadał się pogrom. Początek drugiej połowy był jednak
trochę słabszy w wykonaniu
podopiecznych Kamila Jasińskiego, a szczecinianki powoli
zaczęły dochodzić do głosu.
W 47 min. Aleksandra Witczak
przejęła piłkę na 20 metrze,
wpadła w pole karne i strzałem w krótki róg pokonała
Jagodę Sapor. Zawodniczki
Olimpii po zdobyciu gola ożywiły się i dużo częściej niż w
pierwszej połowie gościły na
połowie wałbrzyszanek, ale
gospodynie broniły się dobrze, a w końcówce wyprowadziły jeszcze dwa ciosy. W
83 min. pięknym uderzeniem
z około 20 metrów popisała
się Dominika Dereń, a wynik
meczu ustaliła w 87 minucie
- po dośrodkowaniu z rzu-

tu rożnego - strzałem głową
Małgorzata Mesjasz – relacjonuje Tomasz Stasiński z
PWSZ.
Teraz piłkarki czeka przerwa w rozgrywkach ligowych, a kolejne spotkanie
AZS PWSZ Wałbrzych rozegra
18.11. w Łodzi z UKS SMS.
(TS)
AZS PWSZ Wałbrzych – Olimpia
Szczecin 6:1 (4:0)
Bramki: Klaudia Miłek 2 (10, 45),
Klaudia Fabova (25), Karolina
Ostrowska (35), Dominika Dereń
(83), Małgorzata Mesjasz (87) oraz
Aleksandra Witczak (47).
AZS PWSZ: Sapor, Kędzierska,
Zawadzka, Mesjasz, Szewczuk, Zając
(62’ Rapacka), Dereń, Ostrowska (67’
Rozmus), Rędzia, Miłek (72’ Głąb),
Fabová (75’ Głowacka)

Piłkarze Górnika Wałbrzych
wciąż nie znaleźli pogromcy w
rozgrywkach grupy wschodniej IV ligi. W meczu XIII kolejki
Polonia Trzebnica uległa Górnikowi 0:1 (0:0), a zwycięskiego
gola zdobył w 66 min. Sławomir
Orzech. Górnik zagrał w składzie:
Jaroszewski - Michalak, Orzech,
Smoczyk, Krzymiński, Rytko (58
Sobiesierski), Wepa, Oświęcimka,
Chajewski, Tragarz (75 Krawczyk),
Jakacki (58 Rodziewicz). Przed
zespołem trenera Jacka Fojny
kolejny mecz na własnym boisku.
10 listopada o godz. 13.00 Górnik
będzie podejmował Piasta Żerniki Wrocław.
(RED)

Jesienny nordic-walking
Gmina Głuszyca, Centrum
Kultury – MBP oraz głuszycki
Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają w sobotę, 10
listopada, do uczestnictwa w
jesiennym marszu nordic – walking połączonym z aktywnym
świętowaniem setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. Marsz
rozpocznie się o godz. 10.00 i
wyruszy z Parku Jordanowskiego
przy ul. Leśnej w Głuszycy. Zakończenie marszu zaplanowane
jest przy Podziemnym Mieście
Osówka.
(SJ)

Koszykarski maraton
Koszykarze Górnika Trans.
eu Wałbrzych nie mieli czasu
na radość ze zwycięstwa nad
ekipą z Pruszkowa. W środę
zmierzyli się we Wrocławiu
z prowadzącym w I lidze Śląskiem, a w sobotę zagrają we
własnej hali z GKS-em Tychy.
W spotkaniu VII kolejki I
ligi koszykarzy Górnik Trans.
eu Wałbrzych pokonał Elektrobud-Investment ZB Pruszków
62:51 (13:12, 14:12, 18:18, 17:9).
Punkty dla Górnika zdobywali:
Niedźwiedzki 19, Glapiński 15,
Durski 9, Krzywdziński 7, Kruszczyński 7, Wróbel 4, Spała 1, Der
0, Ratajczak 0. Mecz VIII kolejki
Śląsk Wrocław - Górnik Trans.
eu Wałbrzych, który został rozegrany w środę – zakończył
się po zamknięciu tego numeru (relacja na sport.db2010.pl).

A już w sobotę – 10 listopada
o godz. 18.30 - Górnik będzie
podejmował w hali Aqua-Zdrój
GKS Tychy.
W VII kolejce III ligi koszykarzy MKS Mazbud Basket
Szczawno-Zdrój uległ Team-Plast KK Oleśnica 75:80 (19:13,
23:20, 18:23, 15:24). Punkty dla
Mazbud Basket zdobywali: Adrian Stochmiałek 22, Mateusz
Myślak 19 (1x3), Przemysław
Olszewski 13, Mateusz Frankiewicz 11, Michał Glabuś 6
(1), Kacper Rejek 3 (1), Kamil
Matusik 1, Marcin Antkowiak
0, Jakub Grabka 0. Kolejny
mecz podopieczni Bartłomieja
Józefowicza rozegrają w sobotę, 10 listopada, a ich rywalem
w Kłodzku będzie miejscowy
Chrobry XXI.
(RED)

Koszulki na okoliczność
Osiemnaście razy odbywał się dotychczas na wałbrzyskim Podzamczu Cross
Niepodległości, impreza będąca częścią składową cyklu
całorocznych zawodów Grand
Prix Idol, organizowanych
przez Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ.
Cross Niepodległości od kilkunastu lat tradycyjnie kończy
na wałbrzyskim Podzamczu
rywalizację w ramach całorocznego, sportowo-rekreacyjnego,
w wielu dyscyplinach, cyklu
Grand Prix Idol, organizowanego przez Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ.
W tym roku bieg będzie jedyną

tego rodzaju konkurencją sportową w mieście z okazji 100-lecia odzyskania naszej państwowości. Tym razem odbędzie się
on w przeddzień narodowego
święta,10 listopada. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem
Niepodległości na największym
wałbrzyskim osiedlu, zawodnicy
wyruszą z ul. Blankowej na 7-kilometrową trasę (będzie jeszcze
4,5-kilometrowy bieg dla pań
oraz biegi dla najmłodszych).
Tym razem zawodnicy zostali
wyposażeni w okolicznościowe
koszulki ze specjalnym napisem
i grafiką akcentującą jubileusz
narodowego święta.
(BAS)
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

WESOŁA, STASZIC, MARCEL, SILESIA
EKOGROSZEK
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
(4) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(4) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indy-

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

Okna LUCH

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

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

TERAZ
JAKOJAKO
OPIEKUNKA
OSÓB
PRACUJ
OPIEKUN
STARSZYCH
WIĘCEJ!
SENIORÓWZAROBISZ
W NIEMCZECH

Oferujemy
bezpłatne
kursy niemieckiego
nawet
12 000
PLN
W DWA MIESIACE, SZCZEGÓŁY: WWW.PROMEDICA24.PL
i atrakcyjne kontrakty
DARMOWE KURSY
ze
świąteczną premią
NIEMIECKIEGO!

516 051
789
218 318
008

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

SKUP
aut/motocykli
Płatność gotówką
na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003

widualne – TANIO! www.meble-ibg.

2 pokoje, co gaz, po remoncie,

weebly.com Tel. 607-218-533
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5 w
Wałbrzychu.

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

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

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

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

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

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
535-416-014 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

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 299.000
zł , tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-901
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro, 40.000
zł, tel. do kontaktu 792-549757 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 792-549757 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
MS - 3643 Piaskowa Góra po kapitalnym remoncie, 2 pok. 42m2,
cena 162 tys. Tel. 883 334 481
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
MS-3590 Piaskowa Góra, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie, cena
205 tys, Tel. 883 334 481
MS-3572 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje do wprowadzenia, cena
148 tys. do neg. Tel. 883 334 486
MS-3667 Piaskowa Góra, 40m2, 2
pokoje, 2 piętro w 4-piętrowym
bloku, 127 tys. Tel.883 334 481

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

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

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

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

MS- 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

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

cena 120 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Rusinowa ul.
Osiedle Górnicze, 1 pokój, parter,
po remoncie cena 79 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Kani, 50 km2, 2 pokoje, co miejskie
cena 125 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.
Sztygarska, ogród, 3 pokoje, 90
m2 cena 189 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,
parter, Co gaz, cena 175 000 tel
883 332 730

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 - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro, CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - Śródmieście-

RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa, 3 pokoje, parter
cena 175 000 tel 883 332 727

okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2

RENOMAHOME – PIASKOWA
GÓRA garaż na ulicy Odlewniczej, tel 883 332 727

RENOMAHOME - Łomnica –

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Mieszka I -go, 1 pietro, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 balkony,
cena 185 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - GORCE – 40

RENOMAHOME - SzczawnoZdrój, kolo deptaka, 58 m2, 3
pokoje, co gaz cena 129 000 tel
883 334 836

2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

działka budowlana 2 ha, cena
250 000 tel 883 332 727

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 – Boguszów, 2

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

pokoje, balkon, 48 m2, cena 65

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Nałęczowska, 41 m2, parter,

z co gaz, cena 60 000 tel 883

000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - Gorce 2 pokoje
334 836
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REKLAMA

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 –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 –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 – 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 – 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 – PODZAMCZE, 4 pokoje, 83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, 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 – 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 – DO WYNAJĘCIA NOWE MIASTO ul. Chopina, 2
pokoje, 38m2, 700ZŁ dobry stan,
ogrzewanie elektryczne, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

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

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
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

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

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.

DB2010
• Ogłoszenia
okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi
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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!

umowy końcowej związanej z jej

w Tygodniku DB 2010,
w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY! Tel. 790 709 590

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
w Głuszycy i na stronę www.
zolnieruk.pl, gdzie znajduje się
wiele innych ofert.
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.
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