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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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Uwaga! Oszustki badają emerytów
Na terenie wałbrzyskiego Oddziału ZUS dwie kobiety
odwiedzają seniorów w mieszkaniach i proponują badanie
lekarskie, którego celem jest rzekome zwiększenie kwoty
emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Oszustki proszą także o udostępnienie dokumentów oraz
odcinka wypłaty emerytury.
- O tym incydencie
dowiedzieliśmy się od
mieszkanki Świdnicy, która powiedziała, że kobiety
podały się za pracownice
ZUS, a jedna z nich twierdziła, że jest lekarzem i zbada
seniorkę żeby sprawdzić
czy należy jej się wyższa
emerytura - mówi Iwona
Kowalska-Matis Regionalny
Rzecznik Prasowy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
na Dolnym Śląsku. – Po-

nieważ prosiły o pokazanie
dokumentów mamy bardzo
poważne podstawy, aby
przypuszczać, że kobiety te
wyłudzają dane, które mogą
wykorzystać działając na
szkodę osób, które odwiedzają –– dodaje rzeczniczka.
Zaniepokojona klientka
odwiedziła swoją lokalną
placówkę ZUS w Świdnicy
gdzie poinformowała pracowników o tym fakcie oraz
złożyła pisemne oświadcze-

nie, w którym podkreśliła,
że rzekoma lekarka zbadała
jej kręgosłup doszukując się
wyimaginowanych schorzeń, za które seniorka mogłaby dostać dodatkowe
pieniądze z ZUS.
- To już kolejny pomysł
oszustów na wyłudzenie
danych, jednak nie zdarzyło nam się do tej pory żeby
posuwali się do „badania”
emerytów w ich domach –
dodaje rzeczniczka. – Dlate-

go przestrzegamy naszych
klientów, często ludzi chorych i starszych przed przyjmowaniem w domu osób
podających się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Wyjaśniam,
że ZUS kontaktuje się ze
swoimi klientami z reguły
w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty – lub
telefonicznie - przestrzega.
Wizyta pracownika Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych w domu klienta
jest możliwa tylko w ściśle
określonych
wypadkach.
Wtedy, gdy pracownik ZUS
przeprowadza
kontrolę
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego
lub wtedy, gdy przychodzi
na kontrolę płatnika składek, jeśli siedziba firmy
jest w tym samym miejscu,
co adres zamieszkania. Na
kontrolę zwolnienia przychodzi bez uprzedzenia, ale
inspektorzy
kontrolujący
firmę zawsze umawiają się
na wizytę z jej właścicielem
z odpowiednim wyprzedzeniem. Więc jeśli nie jesteśmy
na zwolnieniu lekarskim ani
nie prowadzimy działalności gospodarczej nie wpuszczajmy osoby podającej
się za pracownika ZUS do
domu.
Pracownik ZUS, który
przychodzi na kontrolę zawsze posiada legitymację,
którą ma obowiązek przedstawić do wglądu. Pracow-
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nik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych nigdy nie pobiera żadnych opłat i nie
żąda dokumentów takich
jak: legitymacja emeryta-rencisty czy decyzji o przyznanym świadczeniu.
- Apeluję o dużą ostrożność i przypominam, aby
danych o otrzymywanych
świadczeniach z ZUS nie udostępniać osobom obcym. Nie
wolno pokazywać również
dokumentów, takich jak: legitymacja emeryta - rencisty
czy decyzja o przyznanym
świadczeniu gdyż dane z tych
dokumentów mogą zostać
wykorzystane do nieuczciwych celów - apeluje Iwona
Kowalska-Matis.
Jeżeli ktokolwiek ma
wątpliwość, co do wiarygodności kontaktujących
się osób można skontaktować się z Centrum Obsługi
Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16
00 lub z policją.
(IKM)
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• POŻYCZKI z jednorazową spłatą
• POŻYCZKI wieloratalne
• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł
• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!
„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

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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Nowy sezon w samorządzie – nowe stare otwarcie w Wałbrzychu
Wiosną tego roku, na
progu samorządowej kampanii wyborczej wyraziłem
na łamach Tygodnika DB
2010 przekonanie i nadzieję, że będzie jej towarzyszyć
poważna debata o przyszłości miasta i regionu.
Niestety, mieszkańcy nie
doczekali się bezpośredniego starcia kandydatów na
prezydenta, chociaż jeszcze
np. osiem lat temu debaty
prezydenckie organizowały
prawie wszystkie wałbrzyskie media i uczelnie.
W tym roku przekazy komitetów wyborczych mijały
się, a odmienne narracje Romana Szełemeja i Ireneusza
Zyski nie miały okazji (oprócz
krótkiego radiowego epizodu) znaleźć miejsca konfrontacji. Wynik nie zaskoczył
gdyż obecny prezydent przeżywa szczyt popularności,
przypominający
najlepsze
lata Rafała Dutkiewicza we
Wrocławiu. Wielka szkoda
jednak, że mieszkańcy nie
przejęli się bardziej tematem
kondycji finansowej Wałbrzycha. Mantrowanie z ratusza,
że póki spłacamy długi to nie
ma czym się przejmować, jest
łudzeniem opinii publicznej.

Nie spotkał się też z oburzeniem fakt wyciszenia przez
kilka miesięcy afery ze znikaniem ogromnych środków z
miejskiego budżetu, czy przegrany spór sądowy wałbrzyskich wodociągów z Gminą
Marciszów.
Zaczęła się powyborcza
rzeczywistość. Podczas ostatniej w mijającej kadencji sesji
Rady Miejskiej Wałbrzycha
radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury
wyłonienia nabywcy, udziałów należących do Gminy
Wałbrzych w spółce Miejski
Zarząd Budynków Sp. z o.o.
Podejmując taką uchwałę,
rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze sprzedaży, nie
więcej niż 4 330 udziałów
Gminy Wałbrzych w spółce, stanowiących jej 49,02
% kapitału zakładowego.
Sprzedaż udziałów, według
wycen, ma przynieść gminie
Wałbrzych od 10 do 12 milionów złotych. To sposób na
oddech dla spółki ale też dowód, że władze szukają coraz
to nowszych alternatywnych
źródeł finansowania. Pytanie, czy nowy rok zacznie się

od podwyżek czynszów, biletów komunikacji miejskiej
oraz lokalnych opłat i podatków? Czy jednostki miejskie
będą zmuszone do dalszych
oszczędności? Kampania to
nie czas ogłaszania przykrych
wiadomości, ale teraz zaczął
się już okres twardych zmagań o równowagę finansową.
Prezydent Roman Szełemej wygrał w cuglach, zyskując jednocześnie kartę transferową do polityki krajowej.
Laury, które dostaje od TVN
czy Rzeczpospolitej oraz prounijna retoryka, którą przyjął,
pozwalają przypuszczać, że
być może już za rok zobaczymy prezydenta w Parlamencie Europejskim, a mieszkańcy raz jeszcze wezmą udział
w wyborach na włodarza
Wałbrzycha. Nie jest to teza
całkiem niewiarygodna. Najbliższe lata w Wałbrzychu to
jednak orka i potrzeba łatania
budżetu miasta. Powieszenie
ogromnej flagi UE na fasadzie
ratusza w przededniu Święta Niepodległości nie było
przypadkowe. To narzucenie
nowej wizji prezydentury –
władzy miasta umocowanej
w Brukseli. I chociaż to zabieg
marketingowy, to wydaje się,

że pokazuje kierunek zainteresowań prezydenta. Sprawdzimy już w 2019 roku.
Zmienia się też polityczne otoczenie Wałbrzycha.
Władza w samorządzie województwa już za kilka dni
znajdzie się w rękach koalicji Prawa i Sprawiedliwości i
Bezpartyjnych Samorządowców, która powinna na serio
zająć się wsparciem dla tzw.
obszaru Sudetów. PiS otrzymał mandat do rządzenia
świetnym, pierwszym takim
w historii, wynikiem w naszym okręgu. Wałbrzych i
okoliczne gminy muszą stać
się beneficjentami nowego
otwarcia w Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego,
pomocy bez jakichkolwiek
uprzedzeń i patrzenia na partyjne szyldy kierujących nimi
samorządowców. Co więcej,
prawdopodobnie także w
samorządzie
powiatowym
władzy nie będzie sprawować Platforma Obywatelska,
co spowoduje pewnie dalszą
dekompozycję tego kiedyś
potężnego w Wałbrzychu
środowiska politycznego.
Za nami wybory i nowe
otwarcie w lokalnym samorządzie. I chociaż w Wał-

brzychu mamy nowe – stare
otwarcie, to przed nami niezwykle ciekawe miesiące i

bardzo ważny zbliżający się
rok.
dr Piotr Sosiński
REKLAMA
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Powiat świętował
11 listopada 2018 r. w Starych Bogaczowicach odbyły
się powiatowo-gminne obchody 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W Kościele pod wezwaniem Świętego Józefa Ob-

lubieńca Najświętszej Maryi
Panny artyści Filharmonii
Sudeckiej wykonali najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Po
mszy świętej za ojczyznę zebrani goście przemaszerowali
przed szkołę podstawową,

gdzie zasadzono Dąb Pamięci
i z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę. - Wolność
nie jest dana na zawsze. Naród ma obowiązek jej bronić
i strzec. Dzięki bohaterskiej
postawie naszych przodków

możemy dzisiaj świętować
tę piękną rocznicę. Dąb jest
żywym pomnikiem pamięci
o tych, którzy za naszą wolną
ojczyznę oddali życie. Sadząc
go oddajemy im hołd. Dziękujemy wszystkim za obecREKLAMA

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, wspólnie z wójtem gminy Stare
Bogaczowice, posadził Dąb Pamięci.
ność i wspólne świętowanie
tej niezwykłej rocznicy, które
są wyrazem jedności, porozumienia i miłości do ojczyzny – powiedział, w imieniu

organizatorów powiatowych
uroczystości, Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego.
(NS)

Szlifują angielski
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Szczawnie Zdroju jest jedną
szkołą średnią w powiecie
wałbrzyskim, która w nauce
języka angielskiego korzysta z pomocy tak zwanych
native speakerów.
- Dzięki uczestnictwu w
spotkaniach z native speakerami, osoba ucząca się danego
języka obcego może poprawić swoją płynność wymowy
oraz nabrać obcojęzycznego
akcentu. Dodatkowo może
poznać nowe słówka, podszkolić gramatykę oraz przełamać barierę językową, która
często pojawia się wtedy, gdy
w trakcie zwykłych kursów nie
poświęca się zbyt dużo czasu
na rozmowy. A warsztaty z

native speakerami w szczawieńskim „Ceramiku” nabierają tempa. Za nami już trzy
spotkania pełne zabaw i gier
oraz śmiechu, jak i poważnych
tematów o tolerancji i różnicach kulturowych. Jesteśmy
szczególnie dumni, że Alex
Gray oraz Josh znaleźli czas,
by pomagać naszej młodzieży
rozwijać się językowo. Jesteśmy bowiem jedyną szkołą
średnią w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim, która posiada
native speakerów. Dziękujemy Alex i Josh – podkreśla
kierownictwo Zespołu Szkół
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Szczawnie Zdroju, dla której
organem prowadzącym jest
Powiat Wałbrzyski.
(RED)

Uczniowie pomagają
Samorząd
Uczniowski
Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej - Curie w
Szczawnie Zdroju, wraz z
klasą 3med, podsumował
akcję charytatywną „Odkręcamy dla Mai”.
- W edycji wrzesień-październik 2018 r. zwyciężyła
klasa 3toś/sp, która uzbierała

ponad 25 kg nakrętek. Z całego
serca dziękujemy. Klasa otrzymała dyplom oraz przepyszną
słodką nagrodę, którą upiekła
Patrycja Lisiewicz z klasy 3med.
Kolejne podsumowanie na koniec listopada. Prosimy o więcej bo warto pomagać – zachęcają organizatorzy akcji.

Uczniowie szczawieńskiego „Ceramika” czynnie wspierają akcję
„Odkręcamy dla Mai”.

(RED)
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Kredyt NA KLIK
Jesteśmy dziś z wizytą
w oddziale Getin Banku w
Wałbrzychu na ul. Słowackiego 1. Rozmawiamy z
menadżerem placówki w
sprawie rewolucyjnej oferty „NA KLIK”.
Czym jest oferta „NA KLIK”?
- To jest absolutna rewolucja na rynku kredytów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów,
wprowadziliśmy do naszej
oferty w 100% ekspresowy,
pewny i zaskakujący kredyt.
Na czym polega ta superoferta?
- Już tłumaczę. Nagrodziliśmy naszych klientów
ofertą ekskluzywną, która
polega na możliwości otrzymania pożyczki bez absolutnie żadnych dokumentów dochodowych. Nie są
potrzebne wyciągi z konta,
nie jest potrzebne zaświadczenie i nie wymagamy
żadnych innych dokumentów, które coraz częściej są
wymagane przez większość

banków. Wystarczy sam dowód osobisty.

ka na oświadczenie, pożyczki konsolidacyjne, dla osób
z listy wolnych zawodów,
przedsiębiorców itp. Każdy
kto do nas przyjdzie może
liczyć na indywidualne podejście.

I nic więcej?
- Dokładnie tak. Nic a nic.
Przychodzi Pan lub Pani do
nas z dowodem osobistym
i już. Proszę pamiętać, że
jest to oferta skierowana
do naszych klientów, którzy już z nami współpracują. Są to osoby sprawdzone, wiarygodne, które
zostały przez nas obdarzone ogromnym zaufaniem.
Takie właśnie osoby chcemy nagradzać.
Skąd taki pomysł?
- Przede wszystkim jest to
nagroda za prawidłową
współpracę, ale też ukłon w
stronę naszych - nie boję się
powiedzieć - przyjaciół. Proszę mi wierzyć, że nie ma nic
przyjemniejszego w naszej
pracy, kiedy odwiedza nas
Pani Krysia z Boguszowa-Gorc, która ma dla nas zawsze dobre słowo, lub Pan
Henryk, który w drodze do
wnuków przynosi nam droż-

W jaki sposób można otrzymać pożyczkę?
- Wystarczy przyjść do naszej siedziby przy ul. Słowackiego 1 w Wałbrzychu
(przy placu Magistrackim)
lub zadzwonić na numer
(74) 862 14 34 w celu umówienia wizyty. Zawsze radzę
zadzwonić, ponieważ wtedy
zarezerwujemy czas na rozmowę dla naszych klientów.
dżówki (jak mówi z uśmiechem - dba o nasze figury).
Pani Krysia i Pan Henryk
często potrzebują wsparcia
finansowego. I nasz bank
ułatwił ten proces.
Jak długo trwa uzyskanie
takiej pożyczki?
- Około 10 minut wraz z
podpisaniem umowy. Wi-

dzę niedowierzanie, ale naprawdę to tylko tyle trwa.
Jakie kwoty można otrzymać w tej ofercie?
- Uwaga - bardzo wysokie
- powiedzmy 100 000 złotych. I proszę sobie wyobrazić, że do takiej pożyczki nie
potrzebuje Pan lub Pani nic
oprócz dowodu osobiste-

go. Rewelacyjne, prawda?
Są oczywiście również inne
kwoty, ale wszystko zależy
od wysokości dochodów itp.
A co jeśli ktoś takiej oferty
nie otrzyma?
- Nic straconego. Dla
wszystkich
pozostałych
osób mamy pełen wachlarz
innych ofert w tym: pożycz-

Przypomnijmy Czytelnikom
godziny pracy placówki.
- Oczywiście. Placówka w
Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 1 jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 16.45.
Przypomnę numer telefonu:
(74) 862 14 34. Serdecznie
zapraszamy do kontaktu.
(MC)

W godnej oprawie

Zmiany w komunikacji miejskiej

Po wielu latach przerwy
plac przyległy do Pomnika
Niepodległości na wałbrzyskim Podzamczu, wypełnił
się uczestnikami obchodów
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przyszło ich tutaj około
tysiąca, a oprawa święta
była godna okazałego jubileuszu naszej państwowości.
Chyba najbardziej podniosłym i wzruszającym fragmentem uroczystości było
odśpiewanie hymnu narodowego przez parafialny chór
„Magnificent” oraz zespół
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26. Na pomniku z
udziałem prezydenta Wałbrzycha, dr Romana Szełemeja, przewodniczącej Rady
Miejskiej Anny Marii Romańskiej i prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej
Podzamcze
Tadeusza Choczaja, odsłonięto nową tablicę upamiętniającą doniosłe wydarzenie, a
aktu jej poświęcenia dokonał
proboszcz tutejszej parafii
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ks. prałat Ryszard
Szkoła. Pierwszym, który złożył kwiaty u stóp pomnika, był

0, 1 i 2 – tak będą oznaczone nowe trasy komunikacji miejskiej w Świebodzicach. Jest już opracowana
ostateczna koncepcja ich
przebiegu, choć ewentualne uwagi od mieszkańców
są nadal mile widziane.
Zostały zaprojektowane
trzy linie: 0 – Śródmieście i
Osiedle Piastowskie, 1 – Pełcznica, 2 – Ciernie. Linie zostały
tak zaprojektowane, by możliwie jak najlepiej połączyć całe
miasto i umożliwić mieszkańcom szybkie dotarcie z najodleglejszych dzielnic – czyli
Cierni i Pełcznica. Ważną zmianą jest także połączenie z centrum przesiadkowym, nowo
wybudowanym miejscem w
obrębie dworca PKP – chodzi
o to, by mieszkańcy korzystający z połączeń kolejowych
mogli dojechać do dworca
autobusem i przesiąść się do
pracy na pociąg.
Najważniejsze
zmiany
wprowadzone po konsultacjach z mieszkańcami:
Linia 0 - został zlikwidowany przejazd przez ul.
Metalowców, Skłodowskiej
i Browarową. W zamian autobus dotrze do pętli na OS.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej składa kwiaty
pod Pomnikiem Niepodległości.
prezydent Szełemej, a po nim
wiązanki składali m.in. wałbrzyskie parlamentarzystki,
gospodarze osiedla, władze
SM Podzamcze, obchodzącej
w tym roku swoje 40-lecie,
Rady Wspólnoty Samorządowej, tutejszych placówek
oświatowych, delegacja górników i kombatantów oraz
zawodników rywalizujących

tego dnia w Crossie Niepodległości, która to impreza już po
raz dziewiętnasty nawiązywała do największego narodowego święta (więcej o biegu
na str. 13). Uroczystość zakończyły pieśni w wykonaniu
chórów, od lat nierozerwalnie
związane i kojarzone z początkami naszego państwa.
Andrzej Basiński

Sudeckim. Ponadto, z uwagi
na odjazdy pociągów w godzinach rannych częstsze niż
raz na godzinę, autobusy zaczną wcześniej niż zakładano
kursować - z częstotliwością
co pół godziny. To ułatwi dotarcie na pociąg.
Linia 1 - został zmieniony
przejazd od ul. Wałbrzyskiej autobus pojedzie w ul. Świdnicką (a nie jak planowano
początkowo Al. Lipowymi),
następnie w ul. Spokojną i
Zwycięstwa oraz na Pl. Dworcowy (wybrane kursy, w
szczególności na odchodzące
pociągi do Wrocławia).
Linia 2 - wybranymi kursami dotrzemy w okolice
sklepów Tesco oraz Biedronki
przy ul. Wałbrzyskiej, następnie autobus ominie przejazd
ul. Mickiewicza, Browarową,
Skłodowskiej i Metalowców i
pojedzie z ul. Wałbrzyskiej w
ul. Świdnicką, następnie ul.
Spokojną i Zwycięstwa. Również jak w linii „1” wybrane
kursy dotrą na pociągi odchodzące do Wrocławia.
- Tak zaprojektowane linie pozwolą swobodnie się
przesiadać z jednej na drugą
– mówi ustępujący burmistrz

Bogdan Kożuchowicz. - Czas
oczekiwania na przesiadki powinien wynosić około 5 minut.
Ponadto kursy zostaną dopasowane dla dzieci, które dojeżdżają do szkół, aby nie musiały
długo czekać lub się spóźniać
na zajęcia. Również czas przejazdu z Cierni na Pełcznicę i z
powrotem ulegnie skróceniu
o 10 minut (mimo koniecznej
przesiadki). Nowa komunikacja wydaje się być maksymalnie dopasowana do potrzeb i
oczekiwań mieszkańców. Ale
w dalszym ciągu można przesyłać konstruktywne uwagi do
ZGK Świebodzice sp. z o.o., na
adres: zgk@zgk.swiebodzice.
pl. Bardzo prosimy o podanie danych kontaktowych,
abyśmy mieli kontakt i mogli
merytorycznie porozmawiać
o ewentualnych zmianach.
Nowe trasy będą obowiązywać
od nowego roku. W grudniu
do Świebodzic dotrze czwarty,
nowoczesny autobus, który
umożliwi rozbudowę komunikacji. W sumie Świebodzice
będą dysponować 4 nowoczesnymi pojazdami marki Mercedes. Koszt ich zakupu to łącznie
5,7 mln zł.
(ABP)
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Chronią
pszczoły
Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie
zadań związanych z działaniami
na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.
Celem projektu jest ochrona
pszczołowatych w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie
pasiecznym i dzikich rojów w systemie bartnym oraz odbudowa i tworzenie siedlisk i bazy pożytkowej dla
pszczołowatych. Dofinansowanie ze
środków funduszu udzielane będzie
w formie dotacji. Dotacje udzielane
będą ze środków własnych Funduszu w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 75%
kosztów kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku,
przy czym ustala się górne limity
tych kosztów: dla zakupu jednej rodziny pszczelej – do 300 zł/rodzinę,
dla zakupu matki pszczelej – do 250
zł/osobnika, dla zakupu jednego
ula – do 300 zł/szt., dla zakładania
łąk kwietnych - do 1 300 zł/100 m2,
dla miedz – założenie miedzy o powierzchni co najmniej 1m x 100 m
oddzielającej pole poprzez obsianie
mieszanką traw z dodatkiem roślin
zielnych – do 50 zł za 1m x 100 m.
(SJ)

Dzieci Czarnych Orłów

Raport z Głuszycy

W ramach obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości, Starosta Wałbrzyski, Burmistrz Głuszycy oraz Głuszycka Grupa Teatralna „Po Godzinach” zapraszają na
spektakl „Dzieci Czarnych Orłów”.
Premiera spektaklu odbędzie się
w sobotę 1 grudnia o godz. 18.00 w
sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26. Wstęp wolny. Ze względu na
ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o telefoniczną rezerwację
miejsc pod numerem tel. 503 102
817. Spektakl zostanie także wystawiony 15 grudnia 2018 r. o godz.
18.00 w sali widowiskowej głuszyckiego CK-MBP.
Reżyserem sztuki oraz autorem
scenariusza jest Robert Delegiewicz. Obsada spektaklu „Dzieci

• Gmina Głuszyca zaprasza na sesję inauguracyjną nowo wybranej
Rady Miejskiej w Głuszycy. Sesja
odbędzie się 19 listopada 2018 r.
o godz. 16.00 w sali widowiskowej
Centrum Kultury – MBP w Głuszycy
(ul. Grunwaldzka 26).
• Burmistrz Głuszycy Roman Głód,
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy oraz Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Głuszycy zapraszają do
uczestnictwa w „Głuszyckim Dniu
Seniora”. Spotkanie zaplanowano
w środę 14 listopada o godz. 14.00 w
sali widowiskowej Centrum Kultury
– MBP w Głuszycy. Wydarzenie rozpocznie się wykładem Beaty Kras-Opyrchał - trenera biznesu i rozwoju
osobistego z Akademii Samorozwoju w Wałbrzychu. Tytuł wykładu
brzmi: ,,Sztuka pamiętania- czyli rozwijaj swój mózg w każdym wieku’’.
Po wysłuchaniu wykładu przewidziane jest spotkanie integracyjne
środowisk głuszyckich seniorów.
• W siedzibie Nadleśnictwa Wałbrzych, burmistrz Głuszycy Roman Głód spotkał się z nowo powołanym nadleśniczym Marcinem
Calów. Pierwsze spotkanie miało
charakter swobodnej rozmowy na
temat dalszej dobrej współpracy
Nadleśnictwa Wałbrzych z Gminą
Głuszyca, bo należy tu wspomnieć,
że 70% gminy to tereny leśne zarządzane właśnie przez nadleśnictwo.

Czarnych Orłów”: Anastazja- Joanna
Delegiewicz, Kazimiera- Iweta Głód,
Bronisława- Magdalena Gołda, Aniela- Agnieszka Hiszpańska, ElwiraMagdalena Kandefer, Anna- Małgorzata Lipka, Zofia- Alina Mączyńska,
Eleonora- Urszula Mrozińska, Melania-Agnieszka Musz, Apolonia- Edyta
Popek, Zawiadowca- Robert Delegiewicz, Eugeniusz- Artur Gołda, PiotrŁukasz Lipka, Tomasz- Grzegorz
Milczarek, Konrad- Mirosław Żołopa,
Ewcia- Alicja Musz, Hania- Zuzanna Parcheniak, Bałaszkow- Szymon
Sławik, Chłopak pierwszy- Krzysztof
Gołda, Chłopak drugi- Oliwier Mroziński, Dziewczyna- Marta Gołda.
W roli Piłsudskiego wystąpi Roman
Głód. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Wałbrzyski.
(SJ)

Podczas wizyty nakreślono wspólnie zakres najbliższych prac i tematów najpilniejszych związanych ze
wspólną gospodarką.
• Zapraszamy do korzystania z
krytej pływalni Delfinek przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Pływalnia czynna jest od
poniedziałku do piątku w godz. od
16.00 do 21.00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 12.00 do 20.00.
• Grupa nieformalna na czele z liderem Anetą Musik otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł w
ramach projektu #SpołecznieOdpowiedzialni, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich realizowanego przez
Narodowy Instytut Wolności Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach projektu „Niepodległa od 100 lat” zaplanowano szereg działań: Wojsko Polskie podczas I
wojny światowej; Józef Piłsudski i jego
rola w kształtowaniu wolnej Polski; sytuacje Polaków po I wojnie światowej
- walka o granice; życie w wolnej Polsce. Projekt zakłada także organizację
gry terenowej, konkursu plastycznego i konkursu piosenki patriotycznej.
Atrakcją dla dzieci uczestniczących w
projekcie będzie wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie i
udział w lekcji muzealnej „Artystyczna
droga do wolności”.
(SJ)
REKLAMA
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100 flag na 100-lecie

Remontują drogi

Burmistrz Jedliny-Zdroju
Leszek Orpel rozdał mieszkańcom miasta 100 flag na
100-lecie niepodległości.
A w ramach akcji „Niepodległość uczcić ze smakiem
Jedliny” jedlińscy restauratorzy przygotowali wyjątkowo smaczny sposób na
uczczenie tego wielkiego
jubileuszu.
Oficjalne
uroczystości,
związane z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła Msza
Święta w intencji Ojczyzny,
która została odprawiona w
Kościele p.w. Trójcy Świętej
w Jedlinie-Zdroju. Następnie
przed Obeliskiem Miejskim,
znajdującym się przy ulicy
Akacjowej, złożono kwiaty i
podkreślono wagę tego święta. Kwiaty pod Obeliskiem
Miejskim złożyli przedstawiciele samorządu: burmistrz
Leszek Orpel, sekretarz miasta Iwona Kupiec-Darmetko
i zastępca burmistrza Romuald Wysocki, przedstawiciele
Rady Miejskiej Jedliny-Zdroju
z przewodniczącą Marią Drapich, przedstawiciele Szkoły
Podstawowej z oddziałami
Gimnazjalnymi z dyrektor Katarzyną Lepis, a także przed-

Ponad milion złotych
kosztować będzie remont
kilku odcinków dróg w Jedlinie-Zdroju. Prace w ramach projektu o nazwie
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do
tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”
już się rozpoczęły.
Na to zadanie Gmina Jedlina-Zdrój pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Celem tego zadania
jest poprawa komunikacji do
miejsc będących centrami
społeczno-kulturalnymi, zlokalizowanych w poszczegól-

Główne obchody Święta Niepodległości w Jedlinie-Zdroju odbyły się przed obeliskiem.
stawiciele Centrum Kultury i
Biblioteki Publicznej, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Uzdrowiska
Szczawno-Jedlina,
przedstawiciele emerytów i
rencistów z koła działającego
w Jedlinie-Zdroju, Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju, Stowarzyszenia „Źródło”, Prawa i Sprawiedliwości,
harcerze oraz mieszkańcy. A
zakończeniem
oficjalnych,
miejskich obchodów z okazji 100. Rocznicy Odzyskania

Niepodległości były występy
artystyczne „Dla Niepodległej”, zorganizowane w kościele przy ulicy Jana Pawła II.
Część nieoficjalną uroczystości stanowiła natomiast „Zabawa Niepodległościowa” w
Restauracji CieKawa.
11 listopada burmistrz
rozdał mieszkańcom 100
flag, a miejscowi restauratorzy postanowili w wyjątkowo
smaczny sposób uczcić 100.
rocznicę odzyskania niepod-

ległości, przygotowując wyjątkowe potrawy. W Zaciszu
Trzech Gór serwowane były
„Mięsiwa Staropolskie Piłsudskiego”, w Hotelu Jedlinka
„Zupa krem biało-czerwony”
i „Gęsina Świętego Marcina”,
w Kawiarni Słodkie Sny tort
„Odwrócona Flaga”, w Oberży PRL „Niepodległościowy
biało-czerwony barszcz”, a w
Restauracji CieKawa „Szarlotka dla niepodległej”.
(KS)
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Nie wiesz co zrobić, by Twoja planowana przez Ciebie impreza była
wyjątkowa? Skorzystaj z oferty firmy Złota Oprawa, która zadba o to, by nie
zabrakło wrażeń. - Z nami Twoja wymarzona impreza będzie niezapomniana!
– mówią Joanna Andrzejewska i Marta Swoboda, właścicielki firmy.
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alizować te plany – mówią właścicielki firmy.
W ofercie firmy Złota Oprawa
jest fotobudka LUSTRO oraz fotobudka tradycyjna SMOVE, które
pomogą utrwalić na fotografiach
najwspanialsze chwile i są elementem doskonałej zabawy. Fontanna czekoladowa z podestem LED,
podświetlane SERCE na stojaku (o
wymiarach 115x80) oraz napis LOVE
(o wymiarach 420x120 z podświetleniem w technologii LED), który ma
dwa oblicza: gładki lub ażurowy są
kolejnymi elementami ozdabiającymi salę, które stają się także elementami zdjęć. Klimat imprezy po-

(KS)

Jedlina – Zdrój wyda ponad 1 mln. zł na remonty dróg.

Złota Oprawa
Twojej imprezy
- Dziś każdy chce, by organizowane przez niego przyjęcie,
wesele, urodziny, czy np. rocznica
ślubu lub jakiekolwiek inne wydarzenie o charakterze towarzyskim
miało wyjątkowy klimat i oprawę.
Bez względu na to, czy taka impreza okolicznościowa jest organizowana w domu, czy w wynajętym
lokalu. Z reguły większość z nas
nie ma pomysłu na to jak zaskoczyć gości lub osoby, dla których
przygotowują niespodziankę w
postaci takiego wydarzenia. W
takiej sytuacji najlepiej poprosić
o pomoc profesjonalistów z firmy
Złota Oprawa, którzy pomogą zre-

nych częściach Jedliny-Zdroju,
a także ułatwienie korzystania z infrastruktury miejskiej
mieszkańcom Jedliny-Zdroju
poprzez podniesienie standardów dróg, co z kolei spowoduje nie tylko poprawę
bezpieczeństwa i upłynnienie
ruchu w kluczowych punktach
miejscowości, ale też ułatwi
dostęp do obiektów użyteczności publicznej, takich jak
na przykład szkoły czy centra
przesiadkowe. Ważna jest
również poprawa dostępności
do oferty usług turystycznych
skierowanych do odwiedzających miasto turystów i kuracjuszy oraz zwiększy potencjał
turystyczny miasta uzdrowiskowego, jakim jest Jedlina-Zdrój.

Z

magają także budować wytwornica
baniek mydlanych oraz wytwornica
2 w 1, produkująca bańki mydlane oraz dym, a rozbawiającą do łez
atrakcją są balony z helem oraz pudło niespodzianka.
- Już dziś zaproś Złotą Oprawę
- tylko ona zapewni wyjątkową zabawę! Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Joanna - tel. 606-933426 oraz Marta – tel. 794-632-825, a
także na nasze strony w internecie:
www.zlotaoprawa.pl oraz https://
www.facebook.com/Złota-Oprawa
- zachęcają przedstawiciele Złotej
Oprawy.
(TS)
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 fotobudka LUSTRO
 fotobudka tradycyjna SMOVE
 fontanna czekoladowa
z podestem LED
 wytwornica baniek mydlanych
oraz wytwornica 2 w 1: bańki i dym
 napis LED „LOVE” (420x120), który
ma dwa oblicza: gładki lub ażurowy
 balony z helem
 pudło niespodzianka
 SERCE podświetlane na stojaku
115x80

www.zlotaoprawa.pl
www.facebook.com/Złota-Oprawa

ZapRaSZaMY
joanna
tel. 606-933-426
Marta
tel. 794-632-825
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Wspólnie
dla niepodległej

Raport
ze Szczawna - Zdroju

Bezpieczna Gmina
Szczawno-Zdrój

Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej w
Szczawnie-Zdroju z Oddziałami Gimnazjalnymi w wyjątkowy sposób uczcili 100.
rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W
ramach
projektu
„Wspólnie dla Niepodległej”, na którego realizację
pozyskali grant z Fundacji
Santander Bank, stworzyli
pocztówkę okolicznościową,
która wraz z pozdrowieniami
i zaproszeniem do wspólnego zaśpiewania hymnu państwowego została wysłana
do polskich szkół poza granicami kraju oraz do polskich
placówek dyplomatycznych.
Pomysł wzbudził zainteresowanie polskich dzieci za granicą i organizatorzy zaczynają

• Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczawnie-Zdroju odbędzie się
w dniach 15-16 grudnia.
- Trwają przygotowania do
jarmarku, są jeszcze wolne
miejsca dla wystawców oferujących: rękodzieło, ozdoby
świąteczne, wyroby regionalne, pamiątki i prezenty itp.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z organizatorem tel.
533 474 105 – zachęcają organizatorzy jarmarku.

- Projekt „Bezpieczna
Gmina
Szczawno-Zdrój”
uzyskał aprobatę
ekspertów i już niedługo wraz z MKS
Mazbud
Basket
Szczawno
Zdrój
będziemy go realizować w Uzdrowiskowej Gminie
Szczawno-Zdrój
– informuje Paweł
Danielak z MKS Mazbud Basket Szczawno Zdrój.
- Nie było by to możliwe,
gdyby nie pomoc Stowarzyszenie „Realne Marzenia” z
Olkusza, naszego partnera
w projekcie, a także wsparcia z waszej strony w postaci
oddanych głosów (ponad
800). Nie mogę zapomnieć
o społeczności Szczawna-Zdroju i tych wszystkich,
którzy wyrazili chęć pomocy.
Dziękuję zatem: Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-Zdrój
i burmistrzowi Markowi Fedorukowi, Tomaszowi Malikowi, Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju,

otrzymywać pierwsze filmy,
zdjęcia, prezentacje multimedialne, pozdrowienia i życzenia. Dotychczas swoje dzieła
nadesłały szkoły z Hiszpanii,
Islandii, Francji, Łotwy, Litwy,
Holandii oraz Czech. Uczniowie szczawieńskiej podstawówki przyznają, że cieszy ich
fakt, że tak jak oni, również
ich rodacy odczuwają dumę z
bycia Polakami. Również pracownicy polskich placówek
dyplomatycznych w Berlinie,
Charkowie i Genewie przesłali życzenia dla społeczności
szkolnej oraz zdjęcia z obchodów jubileuszu.
Efektem podsumowującym tę część projektu będzie
stworzenie filmu prezentującego i łączącego działania
zaangażowanych szkół.
(MM)

• Trwa realizacja kolejnego
etapu budowy krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Szczawnie-Zdroju.
Po wykopach ziemnych, wylaniu podkładu betonowego,
zainstalowaniu stalowego
uzbrojenia, nastąpiło wylanie
betonowego fundamentu to kolejne 460 ton betonu.
Pogoda sprzyja i utrzymuje
się dobre tempo prac.
• 18 listopada 2018 r o
godz. 14.30 na placu
przed Koroną Piastowską
przy ul. Wojska Polskiego
1 w Szczawnie – Zdroju

odbędzie się uroczyste
odsłonięcie obelisku Barbary Chłapowskiej. W programie: występ chóru dziecięcego „Fantazja”, asysta
honorowa Wojsk Lądowych
we Wrocławiu.
• W Programie Festiwalu
Filmów Chrześcijańskich
ARKA 2018 w Szczawnie-Zdroju będzie można
obejrzeć następujące filmy: 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.
• Teatr Zdrojowy zaprasza:
„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)

Publicznemu Gimnazjum w
Szczawnie-Zdroju, Przychodni Specjalistycznej Regina i
Walenty Śliwa S.J., Szczawno
Zdrój Możliwości, HSmedical,
Uzdrowisku Szczawno-Jedlina, Control Life, Bartłomiejowi Józefowiczowi, Michałowi
Borzemskiemu, Ad Fontes
- Agencja Wydawnicza, Jarosławowi Danielakowi. Już
niedługo więcej szczegółów
o projekcie. Razem możemy więcej - podkreśla Paweł Danielak, autor projektu
„Bezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój”, który zostanie dofinansowany w ramach akcji
„Pomoc to Moc - społeczna
odpowiedzialność PZU”.
(RED)
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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Niepodległość przyszła do nas sama
Janusz
Bartkiewicz

11 listopada nie poszedłem na żadną organizowaną w Wałbrzychu manifestację i to nie tylko dlatego, że
akurat była dosyć paskudna
pogoda, ale - nie będę tego
owijał w bawełnę – wcale to
mnie jakoś nie kręciło. Wiem,
że tymi słowami narażam się
bardzo mocno różnego rodzaju „patriotom, szczerym
i prawdziwym Polakom”, ale
nie po drodze mi z tymi, którzy patriotyzm swój wyrażają
zdzierającym gardło krzykiem
„Polska, Polska” i noszeniem
szalików o barwach narodowych. Tych, którzy na pytanie
dlaczego tę Polskę kochają,
nie potrafią powiedzieć czegokolwiek sensownego, ale
kochają ją tak mocno, że z tej
miłości do niej nienawidzą
różnych „ciapatych”, gejów
czy komuchów i tym swój
patriotyzm właśnie wyrażają.

Dla mnie patriotyzm to szacunek dla wszystkich współobywateli, czyli traktowanie
ich jak jednej wielkiej rodziny,
szacunek dla polskiego prawa, płacenie obowiązujących
podatków i alimentów, szacunek dla środowiska przyrodniczego, a także szanowania
mowy polskiej oraz polskiej
historii. Niestety, zdecydowana większość z tych, którzy
tak dumnie chodzą na rożnego rodzaju patriotyczne marsze, nie ma o tej historii zielonego pojęcia, poprzestając na
propagandowej i - niemającej
nic wspólnego z historyczną
prawdą - papce propagandowej. Przedstawię więc kilka
podstawowych faktów powodujących, że dzień 11 listopada nie wzbudza we mnie jakichś wielkich patriotycznych
uniesień, albowiem chłodna
analiza następujących po
sobie wydarzeń nakazuje mi
uznać, że setna rocznica odzyskania niepodległości miała
miejsce 6 listopada.
Kiedy Rosja zaczęła przegrywać na swoich wojennych frontach, latem 1915

roku na tereny Królestwa
Polskiego, będącego częścią rosyjskiego imperium,
weszły okupacyjne wojska
Niemiec i Austro-Węgier, w
tym Legiony Polskie walczące u ich boku. W efekcie tych
walk w szeregach armii tych
państw zabrakło ponad miliona żołnierzy, więc Niemcom i Austriakom zależało
na szybkim i znacznym zasileniu swych armii. Dlatego
5 listopada 1916 roku, podczas konferencji w Pszczynie,
państwa te zapowiedziały
utworzenie w przyszłości
samodzielnego (nie niepodległego, ale samodzielnego
właśnie) państwa polskiego,
obejmującego jednak tylko
tereny Królestwa Polskiego,
będącego częścią rosyjskiego imperium. Miało to zachęcić Polaków z okupowanych
terenów rosyjskiego zaboru
do zgłaszania się w szeregi
armii Niemiec i Austro-Węgier. Następnie, 6 grudnia
1916 roku, okupacyjne władze Królestwa Polskiego w
osobach niemieckiego generalnego gubernatora w WarREKLAMA

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

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 104; nr tel. 74/8407384). Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl
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szawie gen. Hansa Beselera i
gen. Karla Kuka, generalnego
gubernatora austro-węgierskiego w Lublinie, wydały
rozporządzenia powołujące
Tymczasową Radę Stanu,
czyli polski obywatelski organ emancypacyjny, mający być zalążkiem przyszłej
samodzielnej władzy. Inauguracja działalności tej rady
odbyła się w zamku warszawskim 14 stycznia 1917 r., kiedy gubernatorzy z Warszawy
i Lublina wręczyli członkom
rady dekrety nominacyjne.
Przypomnę, że działo się to
w czasie, kiedy trwały jeszcze
działania wojenne, w trakcie których Polacy musieli
strzelać do siebie, ponieważ
nosili mundury różnych
państw zaborczych. Niech
mnie „patrioci, szczerzy i
prawdziwi Polacy” nazywają
jak zechcą, ale uważam, że
przyjmowanie tego rodzaju
nominacji z rąk władz okupacyjnych, dla mnie osobiście
ma znamiona kolaboracji,
której braku tak bardzo się
szczycimy w okresie II wojny
światowej (bo podczas jej
trwania w Europie, tylko w
Polsce żaden kolaboracyjny
rząd nie powstał). Zaraz po
5 listopada 1916 roku Hans
Beseler zaczął tworzyć Polskie Siły Zbrojne (Polnische
Wehrmacht), w skład których włączyć chciał Legiony
Polskie Józefa Piłsudskiego,
czemu lojalna wobec okupanta Tymczasowa Rada
Stanu się nie sprzeciwiała.
Zupełnie inaczej postąpili
legioniści, którzy w zdecydowanej większości w dniach 9
i 11 lipca 1917 roku odmówili
złożenia przysięgi wierności.
Wszyscy oni zostali rozbrojeni i internowani, a w nocy z
21 na 22 lipca 1917 internowano również Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, których umieszczono
w twierdzy w Magdeburgu.
Po tym wydarzeniu, 25 lipca
1917 r., Tymczasowa Rada
Stanu powołała Radę Regencyjną, której przekazała
pełnię władzy, ale jej skład
osobowy nie został przez
Niemców uznany. Kolejną
- całkowicie niesuwerenną
- Radę Regencyjną Niemcy
powołali 12 września 1917 r.
Wcześniej, bo 3 marca tego
roku w Brześciu, Niemcy i
Austro-Węgry podpisały z
bolszewicką Rosją separaty-

styczny traktat pokojowy, w
efekcie którego 28.03. Królestwo Polskie uzyskało formalną niezależność od Rosji.
Warto jednak zwrócić uwagę
na to, że Królestwo Polskie
nadal pozostawało jednak
pod niemiecką i austriacką
okupacją. Realizując postanowienia Traktatu Brzeskiego, rząd bolszewickiej Rosji
(Rada Komisarzy Ludowych)
pod przewodnictwem Włodzimierza Lenina, 28 sierpnia 1918 roku anulował akty
rozbiorowe Polski z 1795
roku, czym spowodował, że
niemiecko-austriacka okupacja Królestwa Polskiego
jako części Rosji, w wyniku
tego aktu, stała się okupacją formalnie niepodległego już w istocie kawałka
terytorium Polski. Kolejnym
ważnym wydarzeniem, będącym efektem anulowania
przez Lenina traktatów rozbiorowych, było powołanie
w nocy z 6 na 7 listopada
pierwszego polskiego rządu,
który powstał suwerennie,
bez żadnej obcej ingerencji
i politycznego i wojskowego
parasola zaborców i okupantów. Był to rząd stworzony
przez polskich patriotów,
na czele którego stał znany
działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacy Daszyński.
Rząd ten podjął energiczne
działania, mające na celu
odtworzenie władz państwa
polskiego i ustanowienie
w nim demokratycznych,
sprawiedliwych dla wszystkich zasad ustrojowych,
które później znalazły się w
pierwszej demokratycznej

polskiej konstytucji, uchwalonej 17.03.1921 roku. Oczywiście ten tzw. Rząd Ludowy
nie uznawał władzy Rady
Regencyjnej, jako organu
niesuwerennego, działającego z nadania niemieckich i
austriackich zaborców i okupantów. Po powrocie Józefa
Piłsudskiego do Warszawy,
co miało miejsce 11 listopada
1918 r., jeszcze w tym samym
dniu Ignacy Daszyński złożył
na jego ręce dymisję swego
rządu, która została przyjęta.
Fakt ten świadczy bez żadnej
wątpliwości o tym, że Józef
Piłsudski uznał rząd Ignacego Daszyńskiego, za legalny
organ władzy odradzającego się państwa polskiego,
bo przecież od „jakichś samozwańców” dymisji by nie
przyjmował. I aby to potwierdzić, 14 listopada 1918 roku
zlecił mu powołanie nowego
rządu. W tym samym dniu
Rada Regencyjna, powołana
na mocy decyzji okupantów,
rozwiązała się. Uczyniła tak,
mając pełną świadomość
tego, że nie miała żadnego
wsparcia ze strony polskiego
społeczeństwa.
I z tych właśnie powodów,
dniem który ma dla mnie wymiar symboliczny, jest właśnie 6 listopada i to w tym
dniu 2018 roku minęła 100
rocznica odrodzenia się państwa polskiego. Jednakże z
uwagi na to, że Rząd Ludowy
stworzyli socjaliści, prawica
polska stara się datę tę wymazać z historycznej narodowej
pamięci. Dlatego 11 listopada
pozostałem w domu.
www.janusz-bartkiewicz.eu

DB2010

Czwartek, 15 listopada 2018 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Patriotyczny dąb
Gmina Walim uczestniczy w ogólnopolskiej akcji:
„100 dębów na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości”.
- W ramach tej inicjatywy 9 listopada odbyło się
uroczyste sadzenie dębu na
terenie Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Jugowicach. Uczestniczący w wydarzeniu wójt Gminy Walim
Adam Hausman odsłonił tablicę pamiątkową i podkreślił,
jak ważne jest pielęgnowanie
patriotycznej postawy już od
najmłodszych lat. Przekazał
uczniom także flagę narodową, symbol naszej wolności.
Jugowiccy uczniowie przygotowali szereg występów: były
patriotyczne scenki i pieśni,
a biało-czerwone barwy napajały dumą wszystkich przybyłych. Przygotowany został
także pokaz multimedialny,
który zachwycił zebranych.
Ta wspaniała akcja, to wyraz
naszego przywiązania do
ojczyzny. Tradycja sadzenia
rocznicowych drzew odnosi
się do spontanicznego wydarzenia, jakie miało miejsce
w latach 1918-1928. Społeczeństwo wraz z leśnikami na
terenach całej Polski sadziło

100 zdjęć na 100-lecie Walimski ślad
na Wawelu

Panorama Walimia, której dziś już nie ma, pierwsze
powojenne święta, pierwszy
polski sklep i ludzie, którzy
do miejscowości leżącej u
podnóża Gór Sowich przyjechali po wojnie – to wszystko widnieje na zdjęciach autorstwa Filipa Rozbickiego.
Dzięki dofinansowaniu z
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu
„Patriotyzm Jutra”, w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu
zorganizowano wystawę fotografii Filipa Rozbickiego pn.
100 zdjęć na 100-lecie Niepodległości. Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się w niedzielę, 11 listopada 2018 r.

Filip Rozbicki był aktywnym fotografem-amatorem
dokumentującym pierwsze
lata osadnictwa polskiego
w Walimiu i jego okolicach.
Po jego śmierci odnaleziono
120 rolek filmowych zawierających 800 zdjęć z lat 19471959. Zdjęcia te stały się przyczynkiem do nakręcenia filmu
Ludzie z klisz w reż. Mateusza
Kudły oraz powstania spektaklu muzycznego Polska 120 w
reż. Justyny Majewskiej.
Wystawa zdjęć Filipa Rozbickiego czynna jest do końca roku w godzinach pracy
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu. Wstęp wolny.
(RED)

Wiktoria zasadziła Dąb Pamięci
przy szkole w Jugowicach.
wtedy dęby, będące symbolem siły, długowieczności i
nieprzemijalności. Drzewo,
posadzone przez najmłodszą
z uczennic - Wiktorię, symbolicznie jest także pomnikiem
wdzięczności dla Józefa Franczaka ps. “Lalek” – ostatniego,
poległego w boju partyzanta
podziemia antykomunistycznego w Polsce – podkreślają
organizatorzy uroczystości.
(RED)

Mieszkańcy Gminy Walim licznie odwiedzają wystawę zdjęć Filipa
Rozbickiego.

Eryk Sowa uczestniczył w zakopaniu kapsuły czasu na Wawelu
(fot. Dominik Piątek).
100 listów na 100-lecie
niepodległości znalazło się
w kapsule czasu, którą 7 listopada zakopano na terenie Zamku Królewskiego na
Wawelu w Krakowie. Wśród
nich znalazł się list napisany przez chłopca z Walimia
Eryka Sowę.
- Autorami listów są laureaci konkursu „Listy do przyszłości”, w którym uczestniczyło ponad 12 tys. uczniów
z 279 szkół podstawowych.
Konkurs, przeznaczony dla
uczniów klas 4-8, odbywał
się na terenie czterech województw:
małopolskiego,

śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Zadaniem uczestników było napisanie listu do
kolegi z przyszłości, w którym
mieli opisać jak spędzają czas
wolny lub opowiedzieć co
chcieliby robić gdy dorosną.
Informację o kapsule zapisano w archiwach wawelskich
wraz z prośbą o odczytanie
listów w 2118 roku. Podczas
uroczystości na Wawelu Eryk
Sowa odebrał swoja nagrodę
w postaci książki bonu podarunkowego oraz pamiątkowego dyplomu – relacjonuje
Dominik Piątek.
(RED)
REKLAMA
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Przemijanie
Andrzej
Basiński

Początkowo zamierzałem
przetrawić kilka gorzkich refleksji o zmienności natury
ludzkiej, machnąć na tę naturę ręką i dać sobie dla psychicznej higieny spokój, bo
codzienność nas nie oszczędza. Podobnie jak upały, które w tym roku zdecydowanie
przegięły. Ale po namyśle
postanowiłem przelać te refleksje na papier, licząc na
zrozumienie
Czytelników,
którzy mogli mieć podobne
doświadczenia. Może sprawa,
mimo że zalatująca prywatą,
nie jest tak błaha i banalna,
jak na pozór wygląda?
Ekipa sąsiadów instalowała się w czteropiętrowym
budynku na wałbrzyskim
Podzamczu na początku lat
osiemdziesiątych minionego
wieku. Zwykle z małolatami.
Jak sobie przypominam, nastrój wśród zasiedlających
dom skłaniał do optymizmu i

REKLAMA

wiele przemawiało za tym, że
wypełni go na wiele lat jedna
wielka rodzina. Obrazkiem,
który czynił te nadzieje realnymi, był pierwszy Sylwester
w nowym miejscu zamieszkania. Lokatorzy umówili się na
powitanie Nowego Roku w...
suszarni, do której schodzili
się z jadłem i napitkiem, a po
zainstalowaniu przez jednego z sąsiadów nagłośnienia
i muzycznych przekaźników,
ruszyli w tany pośród wzniecanego na betonie pyłu. Dalsza integracja zapowiadała
się znakomicie.
Tak już jednak bywa, że
nadzieje sobie, a życie sobie.
Z biegiem czasu małolaty
przeobrażały się w podlotki
i coraz bardziej dorodnych
młodzieńców. Potem młodzież odlatywała z gniazd w
celach edukacyjnych i zarobkowych, a następnie zakładała własne siedliska, co pewien
czas przywożąc wnuki dziadkom na Podzamcze. To samo
dotyczyło mojego pierworodnego, Roberta, który wylądował na osiedlu mając lat
dziesięć z okładem, a wyprowadził się z niego czternaście
lat później. Naturalną rzeczy

koleją sąsiedzi znacznie ograniczyli wzajemne kontakty,
najczęściej do „dzień dobry”,
ale nigdy nie dochodziło pomiędzy nimi do utarczek i poważniejszych nieporozumień,
a tym bardziej do gorszących
ekscesów. Ale swoje zrobiła
biologia – w ciągu prawie 40
lat, które minęły od przybycia
na Podzamcze, do lepszego
świata przeniosło się czterech
ojców rodzin.
Przed kilkoma tygodniami Robert odwiedził swoich
rodzicieli i podczas rozmowy
wystąpił z pewną propozycją. Otóż będąc na strażackiej
emeryturze, dba o podtrzymanie fizycznej kondycji,
często wyruszając na rowerowe wycieczki, a samochody, które znajdują się w jego
rodzinie, służą do dalszych
eskapad. Przyjeżdżając do
nas, chciałby jakoś zabezpieczyć rower (jako dziecko
doświadczył jego kradzieży)
i proponuje, że zwróci się na
piśmie do naszych sąsiadów
o zgodę na zamontowanie
przy ścianie, tuż za drzwiami
wejściowymi, w rogu sieni,
by nikomu nie przeszkadzać,
pałąka, do którego przytwierREKLAMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Stare Bogaczowice, 15 listopada 2018r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018, poz. 1945), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz uchwały nr XXIV/196/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów,
gm. Stare Bogaczowice

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 listopada 2018r. do 13 grudnia 2018r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice,
w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
12 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.

dzałby swoją maszynę na czas
swojego pobytu u mieszkających na trzecim piętrze rodziców. Uznaliśmy tę propozycję
z żoną za coś zupełnie normalnego i formalność do załatwienia od ręki. Gdyby nas
ktoś poprosił o podobną zgodę, wyrazilibyśmy ją bez chwili wahania. Syn usiadł do komputera, napisał i wydrukował
prośbę, ilustrując ją zdjęciem
wspomnianego pałąka oraz
informując, żeby ewentualne zastrzeżenia zgłaszać do
rodziców, po czym przylepił
kartkę do ściany w sieni.
Nikt się do nas nie zgłosił,
ale po dwóch dniach kartka
została ze ściany zerwana.
Wcześniej jedna z sąsiadek
stwierdziła, że nie ma nic
przeciwko propozycji syna,
a inni pochwalali ją, bo również goszczą rowerzystów.
Dlatego po kilku dniach Robert przyjechał, a ponieważ
nikt nie zgłaszał do nas uwag,
przystąpił do montowania
uchwytu. I wtedy nastąpiła
gwałtowna reakcja sąsiadki,
która kategorycznie zakazała
synowi realizacji jego zamierzenia.
A tak przy okazji: w pobliskiej „klatce” znajomy zamontował nowy zamek do
drzwi piwnicy, a z rachunku
wynikało, że każda rodzina
ma wyasygnować na jego
rzecz kwotę 3,50 zł. (słownie:
trzy pięćdziesiąt). Nie obyło
się bez kłopotów oraz małostkowych podejrzeń i insynuacji, które na długo odebrały
znajomemu społecznikowski
zapał...
Synowi, który od czasu,
gdy był wczesnym nastolatkiem i zawsze okazywał sąsiadom szacunek, a także nam,
zrobiono dużą przykrość.
Po kilkudziesięcioletnim zamieszkiwaniu pod wspólnym
dachem, zabrakło odrobiny życzliwości i zaufania. W
gruncie rzeczy postanowiono: „NIE, BO NIE”. Takie „argumenty” zawsze niepotrzebnie
robią złą krew, jakby mało
było jeszcze smutków i ciężarów, które niesie nam życie.
Pójść komuś na rękę? A niby
dlaczego? Skąd się to bierze?
Z upływu lat, z bezinteresownej niechęci i meandrów osobistych przeżyć? Nie wiem...

***
Coraz bardziej oddala się
tegoroczny dzień Wszystkich
Świętych i następujące po
nim Zaduszki, kiedy na tysią-

Nowe kursy:

5.12 Wałbrzych • 6.12 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Od września szkolimy
na samochodzie
z automatyczną
skrzynią biegów!
cach polskich cmentarzy (bo
to nasza narodowa specyfika!) oddawano hołd bliskim,
którzy odeszli, a także tym,
którym - chociaż ich osobiście nie znaliśmy - należy
się wieczna pamięć z uwagi
na nieprzemijającą wartość
ziemskich zasług, prawdziwe
człowieczeństwo i po prostu
za zwykłą przyzwoitość, cechę cenniejszą od złota i brylantów.
Co pewien czas zastanawiam się, jak długo trwa
pamięć po kimś, kto pożegnał świat, a nie zapisał się
złotymi zgłoskami w historii i publikacjach. Po takim
zwykłym, szarym człowieku,
który przeszedł przez życie
cicho i bez fanfar. Doszedłem
do wniosku, że ta w miarę
wyrazista pamięć kończy się
zwykle na prawnukach zmarłego. Dla kolejnych pokoleń,
które stawiają na grobie i
zapalają co jakiś czas znicze
oraz pilnują, by nie zabrakło
na nim kwiatów, ich przodek
jest już raczej abstrakcją i
anonimem. Dobrze, gdy ktoś
z rodziny przechowuje po
nim i przekazuje młodszym
zdjęcia, jakieś zapiski lub
inne pamiątki. To przedłuża
pamięć o odchodzących. Ale
bywa, że po latach suweniry
gdzieś się zawieruszają w dalekich kątach i zakamarkach
lub giną bezpowrotnie...
Wtedy odejście jest całkowite i ludzka istota wyrusza w
niepamięć na zawsze. Może
to prawda brutalna, ale i
zrozumiała. Życie toczy się
dalej... Dla wierzących odchodzący przeniósł się do
lepszego świata, a dla innych
pogrążył się w otchłani...

Wisława Szymborska, nasza wspaniała noblistka napisała: „Umarłych wieczność
dotąd trwa, póki pamięcią
im się płaci” i to w jakiś sposób podsumowuje powyższe
krótkie rozważania. Cóż pozostaje żyjącym? Nie odnosząc
się do jednostek wybitnych,
trafiających do panteonu sławy i chwały, „po prostu” żyć
tak, by chociaż u garstki towarzyszących im na tym padole
zaskarbić sobie odrobinę miłości, przyjaźni i szacunku.
Tylko tyle, czy aż tyle?
Gdy nachodzą mnie chwile refleksji i zadumy nad ludzką egzystencją, niezmiennie
powracam do napisanego w
1989 r. poetyckiego utworu
Tadeusza Różewicza „Czas
na mnie”, który porusza prostotą, a zarazem wstrząsa
naszym człowieczeństwem,
które jest takie ulotne.
Pamięci Konstantego Puzyny
Czas na mnie
czas nagli
co ze sobą zabrać
na tamten brzeg
nic
więc to już
wszystko
mamo
tak synku
to już wszystko
a więc to tylko tyle
tylko tyle
więc to jest całe życie
tak całe życie
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Wymiana kotłów
30 października 2018 roku
Gmina Mieroszów podpisała umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Poprawa
środowiska naturalnego w
Gminie Mieroszów poprzez
zmianę systemu ogrzewania”. Projekt obejmuje wymianę starych źródeł ciepła na
nowe ekologiczne kotły gazowe, elektryczne oraz kotły na
paliwa stałe lub biomasę co
najmniej klasy 5. W wyniku
realizacji zadania zostanie
zlikwidowanych około 40 szt.
starych i nieekologicznych
źródeł ciepła, co przyczyni się
do redukcji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia
to ponad 600 tysięcy złotych,
natomiast dofinansowanie
przyznane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu w formie pożyczki
wynosi 300 tysięcy złotych.
Więcej informacji na temat
projektu na stronie internetowej WFOŚiGW: www.wfosigw.wroclaw.pl.
(RED)

Świętowali mali i duzi
Przedszkolaki, uczniowie ze szkół w Gminie Mieroszów oraz dorośli mieszkańcy przez kilka ostatnich
dni świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
- Dzieci i pracownicy z
Przedszkola Miejskiego w
Mieroszowie uczcili wyjątkowo tegoroczne Narodowe
Święto Niepodległości. Już
od dłuższego czasu wnętrze przedszkola ozdabiały
symbole narodowe, wykonane przez dzieci, a w piątek, 9 listopada, każda grupa
przedstawiła przed społecznością przedszkolną wiersz
lub piosenkę o tematyce
patriotycznej. Przedszkolaki,
ubrane na galowo, odśpiewały też wspólnie „Mazurka
Dąbrowskiego” w ogrodzie
przedszkolnym – o godzinie
11.11. Przyszli rodzice, dziadkowie i mieszkańcy miasteczka, którzy ze wzruszeniem
uczestniczyli w tym pięknym świętowaniu. Wszystkie
przedszkolaki,
pracownicy
i pani dyrektor przedszkola przemaszerowali ulicami
Mieroszowa. Dzieci wręczały
przechodniom flagi, i spontanicznie zaśpiewały piosenkę

Podziękowania
za wodę
- Serdecznie dziękuję zarządowi Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu za
okazaną pomoc i wsparcie w
dostarczaniu wody dla mieszkańców Gminy Mieroszów.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w trudnych sytuacjach
– mówi Andrzej Lipiński, burmistrz – elekt Mieroszowa, dzięki któremu przed długim weekendem uzupełniony został stan
wody w mieroszowskim zbiorniku.
(RED)

Zabytek na szlaku
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Mieroszów zachęcali do wspólnego świętowania 100 rocznicy odzyskania
niepodległości.
o Polsce pod pomnikiem nadania praw miejskich. Te obchody Święta Niepodległości
na pewno zostaną w pamięci przedszkolaków i lokalnej
społeczności – relacjonuje
Alicja Kornalewicz z Przedszkola Miejskiego w Miero-

szowie. Oficjalne obchody w
Mieroszowie odbyły się 11
listopada. W mieroszowskim
rynku znawili się mieszkańcy,
samorządowcy oraz żołnierze
ze Świętoszowa.
- Kolejną wspaniałą inicjatywą było wspólne od-

śpiewanie naszego hymnu
narodowego w Sokołowsku.
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obchodach 100
rocznicy niepodległej Polski
– mówi Andrzej Lipiński, burmistrz – elekt Mieroszowa.
(RED)

- Kościół pod wezwaniem
świętej Jadwigi Śląskiej został jednym z najciekawszych
zabytków w Polsce dzięki
wpisaniu go do zabytków
Szlaku Świętego Wojciecha.
Wielkie podziękowania należą
się twórcom tego szlaku: Julianowi Golakowi oraz Konradowi
K. Czaplińskiemu. Dziękujemy również wszystkim, którzy
wspomagają projekt – podkreślają członkowie Stowarzyszenia „Rybnica Leśna”.
(RED)
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Podgórze zawsze gra fair

Wałbrzyszanie
kontra Juve
W VII kolejce II ligi siatkarzy
BTS Elektros Bolesławiec
przegrał z MKS Aqua-Zdrój
1:3 (7:25, 15:25, 25:20, 15:25).
MKS Aqua-Zdrój zagrał w Bolesławcu w składzie: Szablewski,
Bocianowski, Nowak, Szczygielski, Gawryś, Kącki, Szydłowski
(libero) oraz Kulik, Grad, Dereń,
Sroka, Praca (libero). Następny
mecz podopieczni trenera Janusza Bułkowskiego, którzy są
liderem swojej grupy II ligi, rozegrają znów na wyjeździe. W
VIII kolejce, która została zaplanowana na 17 listopada MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych sprawdzi w Głuchołazach miejscowy
Juve Wakmet.
(RED)

Siatkarski szczyt
W III kolejce Piko Sport Dolnośląsko-Lubuskiej III Ligi
Kobiet w Siatkówce KS AZS
AWF Piko Sport Wrocław
przegrał z MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 1:3 (28:26,
12:25, 17:25, 14:25). Następny
mecz, w ramach IV kolejki, Chełmiec rozegra 17 listopada o
godz. 17.00 w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów. Rywalem wałbrzyszanek będzie KS Milicz.
(RED)

W wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze rozpoczął się
trzeci sezon programu sportowego dla najmłodszych
„Podgórze gra Fair Play”.
Projekt - stworzony i finansowany przez Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, wspierany przez Gminę
Wałbrzych - skierowany jest
do uzdolnionych sportowo
dzieci z Podgórza.
W ramach programu mali
sportowcy mają zapewnione
m.in. profesjonalne, bezpłatne treningi siatkarskie pod
okiem świetnego wałbrzyskiego siatkarza i trenera
Piotra Wierzbickiego oraz
darmowe stroje i buty do siatkówki. Finansowanie tej części programu wzięła na siebie
KSS Bartnica, która jest pomysłodawcą przedsięwzięcia.
Natomiast Gmina Wałbrzych
umożliwia małym sportowcom bezpłatne korzystanie z
nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Dzięki współpracy
kopalni i miasta, uzdolnione
sportowo dzieci z Podgórza
mogą w najlepszych warunkach, za darmo, rozwijać swoje umiejętności przez kilka
lat: najpierw w finansowanej

Prezes KSS Bartnica Jakub Madej przygląda się postępom podopiecznych trenera Piotra Wierzbickiego.
przez kopalnię drużynie Podgórze gra Fair Play, następnie
w prowadzonych przez miasto Akademiach Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych. - W
dzisiejszych czasach, kiedy
dzieci najchętniej spędzałyby

czas przed komputerem czy
smartfonem, takie zapewniające im zdrowy ruch i sportowy rozwój inicjatywy, które
maluchy w dodatku lubią, są
wręcz na wagę złota - mówi
trener Piotr Wierzbicki.

W 3. edycji programu bierze udział dwanaścioro dzieci
- w wieku 8 i 9 lat - wybranych
spośród utalentowanych i kochających sport uczniów SP
nr 5. Podobnie jak ich koledzy
z poprzednich edycji, mali

sportowcy będą mieć możliwość poznania magii sportu
nie tylko poprzez treningi.
Projekt wiąże się też z wyjazdami na obozy sportowe,
udziałem dzieci w treningach
i meczach utytułowanych
siatkarskich drużyn, uczestniczeniem w turniejach z nagrodami itp. Celem projektu
jest bowiem zaszczepienie w
najmłodszych pasji sportu i
radości z jego uprawiania.
Jednak mali zawodnicy
już dziś wiedzą, co jest w życiu ważne. - Ja uwielbiam
ruch i sport! A ja chcę zostać
najlepszym w Polsce siatkarzem! A ja lubię treningi, bo
pan trener jest super! - przekrzykiwali się początkujący
siatkarze podczas otwarcia
trzeciego sezonu Podgórze
gra Fair Play. - Jestem z was
bardzo dumny! Z waszej pasji
i zaangażowania. Możecie na
nas liczyć, bo wspieranie takich zuchów jak wy i waszego
sportowego rozwoju jest dla
naszej spółki naprawdę ważne - mówił do małych zawodników Jakub Madej, prezes
KSS Bartnica. Obecna edycja
projektu potrwa do końca
roku szkolnego.
(EG)
REKLAMA
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ANDRZEJKI
w Willi Alfa w Kudowie Zdroju

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

w super cenie
516 051
789
218 318
008
399 zł 219 zł od osoby
W cenie: 2 noclegi z wyżywieniem
i kolacją andrzejkową przy muzyce

Tel. 503 58 17 28

ul. Słoneczna 12A, Kudowa Zdrój

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

Maratoński cel: Antarktyda
Sportowym celem Pawła Spyta, jest maraton na
Antarktydzie.
36-letni
wałbrzyszanin
startował
dotychczas na sześciu kontynentach, a ostatnim ze
„zdobytych” jest Australia,
gdzie w ostatnich dniach
września dystans 42 km
195 m przebiegł w Sydney.
- Zadanie chciałbym zrealizować w 2020 roku – powiedział.
Swój pierwszy maraton
ukończył w Poznaniu w 2012
roku. Potem był pierwszy zagraniczny – w Zurychu. - Wtedy określiłem swój początkowy sportowy cel: zdobycie
Korony Maratonów Polskich
i do stolicy Wielkopolski dołożyłem najpierw Kraków, a
potem Warszawę, Dębno i
Wrocław. Wtedy pomyślałem,
że warto byłoby osiągnąć
Koronę Maratonów Ziemi –
stwierdził.
Składają się na nią biegi
na siedmiu kontynentach.
Po Sydney ma ich już sześć.
Teraz brakuje mu tylko Antarktydy. - W Europie startowałem też we Frankfurcie nad
Menem, Rzymie, irlandzkim
Cork, Atenach, Moskwie i Lizbonie. W Azji w Singapurze,
Jerozolimie, Dubaju, Kalkucie
i Bangkoku. Ameryka Północna to biegi w Nowym Jorku,
Panamie i Toronto, Ameryka
Południowa to Rio de Janeiro
i Lima, a Afryka - marokański
Marrakesz i Nairobi – wyliczył.
Dotychczas przebiegł 25
maratonów, a swój rekord
życiowy 3:55. 17, ustanowił
przed trzema laty w Warszawie. Za swoje najbardziej dra-

Paweł Spyt ze swoimi trofeami: z Toronto (z lewej) i Kalkuty.
matyczne starty uznaje biegi
w Singapurze, gdzie wilgotność wynosiła 94 proc. oraz
w stolicy Kenii, gdzie także
upał, ale i wysokość omal nie
spowodowały zejścia z trasy.
W Nowym Jorku biegł wśród
50-tysięcznej rzeszy zawodników.
Do każdego startu przygotowuje się z ośmiotygodniowym
wyprzedzeniem,
głównie na siłowni i bieżni.
- Podchodzę do ćwiczeń jakościowo, nie chodzi mi o „nabijanie licznika” kilometrów, z
czego jest więcej szkody niż
pożytku – zapewnił.
Swoich wypraw nie ogranicza tylko do sportowych
startów. Przy okazji jako tury-

sta odwiedza ciekawe miejsca
w sąsiednich krajach. Ma ich
już w „kolekcji” 63. - Ostatnią
eskapadę na antypody wzbogaciłem o krótkie wypady do
Chin i Nowej Zelandii – wyjaśnił.
Nigdy jeszcze nie korzystał ze wsparcia sponsorów.
Środków na wyjazdy dostarcza mu praca spawacza w
pobliżu Stuttgartu. Jego dotychczasowe koszty to 118
tys. zł. Wydatki, np. na hotele, ogranicza do minimum i
często nocuje w... śpiworze.
- Wyprawa na Antarktydę
będzie najbardziej kosztowna. Samo wpisowe wynosi 15
tys. euro, a do tego dochodzi
m.in. transport samolotem

REKLAMA

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000

Sportowy raport
wojskowym lub statkiem
z Chile. Dlatego liczę na finansową pomoc przyjaciół.
Na Facebooku rozpocząłem „Operację Antarktyda”
i uzbierałem na razie 13 tys.
zł. Wsparcie obiecał też wałbrzyski ratusz, który oprócz
specjalnej odzieży zaopatrzy
mnie we flagę z herbem miasta – zaznaczył i dodał, że z
satysfakcją będzie się przyglądał, jak będzie łopotała na
wietrze, zatknięta w zaspie,
czy lodowej bryle. Na razie nie
zajmuje go rozpamiętywanie,
że szybkość wiatru na Antarktydzie dochodzi do 300 km/h
i że w sierpniu 2010 r. zanotowano w jej wschodniej części
najniższą temperaturę na naszym globie, minus 94,7 st.C...
Ma też inny cel do zrealizowania. Pisze książkę o swoich
sportowych i turystycznych
wrażeniach. - Będzie miała tytuł „Korona Maratonów Ziemi
– Biegiem przez świat”. Zadedykuję ją synowi Oliwierowi,
który ma teraz sześć lat. Lepiej
pozna biegowo-podróżniczą
pasję i dokonania swojego
taty, który postanowił znaleźć
się w elitarnym towarzystwie
Seven Continents Club. Może
zachęci go ona do wytyczenia
ważnych życiowych celów?
- zakończył Paweł Spyt. Pochodzi z Wałbrzycha i chociaż
teraz mieszka w Kamiennej
Górze, to czuje się wałbrzyszaninem i nie wyklucza powrotu w rodzinne strony.
Na grudzień zaplanował
start w Kamerunie. A w przyszłym roku mierzy w Mexico
City.
Andrzej Basiński

19. Cross Niepodległości
na osiedlu Podzamcze,
był największą imprezą
sportową w Wałbrzychu
zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Dla zawodników przygotowano
okolicznościowe
stroje, jubileuszowy akcent
miały też trofea. Mężczyźni
rywalizowali na dystansie
6,5 km, a panie na trasie
o długości 4,3 km. Cross
był ostatnim tegorocznym
punktem programu Grand
Prix Idol, cyklu zawodów
w różnych dyscyplinach
przygotowanym
przez
Wałbrzyski Klub Biegacza
Podzamcze-Zamek Książ.
Wyniki: mężczyźni - 1. Piotr
Holly – 19 min. 50 sek., 2.
Patryk Bryłkowski – 20.00, 3.
Rafał Kubiak – 20.07; kobiety - 1. Joanna Hoja – 15.29,
2. Magdalena Ridel – 15.36,
3. Agnieszka Kluzek – 16.53.
Poza tym odbyły się biegi
dla dzieci w 5 kategoriach
wiekowych. Podczas wręczenia nagród 26 zawodników otrzymało nominacje
do udziału w XVI Gali Sportu
Idol 2018, która odbędzie
się 30 grudnia (piątek) w
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia.
(A.Bas.)

Wyszarpali zwycięstwo
W meczu IX kolejki I ligi koszykarzy Górnik Trans.eu
Wałbrzych pokonał GKS Tychy 73:65 (18:12, 4:19, 24:6,
27:28). Punkty dla Górnika
Trans.eu zdobywali: Niedź-

wiedzki 19, Kruszczyński
15, Durski 11, Der 9, Wróbel 8, Ratajczak 6, Spała 5
Glapiński 0, Krzywdziński 0.
17 listopada o godz. 18.00
podopieczni trenera Marcina Radomskiego zagrają w
Siedlcach z SKK.
Ta ostatnia kwarta
Chrobry XXI Kłodzko pokonał MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój 70:64
(17:15, 15:24, 16:16, 22:9) w
VIII kolejce III liga koszykarzy. Punkty dla MKS Mazbud
Basket zdobywali: Myślak
17 (2x3), Frankiewicz 14 (2),
Grabka 14 (2), Stochmiałek 9
(1), Olszewski 4, Rejek 3 (1),
Sulikowski 3 (1), Antkowiak,
Pawlikowski.
Następny
mecz ekipa trenera Bartłomieja Józefowicza rozegra
17 listopada o godz. 17.30
we własnej hal z WKK II Wrocław.
Zwycięskie pożegnanie
W ostatnim w tym roku meczu IV ligi przed własną publicznością, piłkarze Górnika
Wałbrzych pokonali Piasta
Żerniki Wrocław 3:2 (1:1).
Bramki: 1:0 Kamil Młodziński
(11), 1:1 Piotr Tylka (45), 1:2
Jakub Telatyński (53), 2:2 Piotr
Krawczyk (54), 3:2 Damian
Chajewski (64). Górnik: Jaroszewski, Michalak, Orzech,
Krawczyk (60 Rodziewicz),
Smoczyk, Wepa, Młodziński
(58 Jakacki), Chajewski, Rytko,
Oświęcimka, Tragarz (71 Rękawek). 17 listopada o godz.
13:00 Górnik zagra z Piastem
w Nowej Rudzie.
(RED)
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Sprzedam samochód
Renault Kangoo 1,5 Dci,

5-osobowy z homologacją ciężarową. Rok produkcji: 2005.
Wyposażenie: 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja,
fabryczne radio, centralny zamek, halogeny, 2 komplety opon.
Stan dobry. Cena: 5000 zł. Wystawiam fakturę VAT.

Tel. 791 87 34 77
USŁUGI
(3) KUCHNIE, meble na wymiar, SZAFY
WNĘKOWE, GARDEROBY i inne stolarskie. TANIO! 692-123-981.
(3) Montaż i ustawianie anten satelitarnych oraz dvb-t. Szybko, solidnie i
tanio. Tel. 606 937 229.
34) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia indy-

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

SKUP AUT

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

ZA GOTÓWKĘ

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Walimiu (ul. Boczna
nr 9) oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.walim.pl) i na stronie Urzędu
Gminy Walim – ( www.walim.pl: menu
Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia )
został wywieszony na okres od 13.11.2018
r. do 05.12.2018 r. wykaz nr 13/2018
z dnia 13.11.2018 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

na rynku od 1998 roku.

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

widualne – TANIO! www.meble-ibg.

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

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

PRACA
(1) Osoby (również NIEPEŁNOSPRAWNE*) do pakowania kosmetyków.
Wałbrzych. Tel. 734 108 163
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

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

KUPIĘ
(16) 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

2 pokoje, co gaz, po remoncie,

MS- 3635 Szczawno Zdrój, 32m2,
2 piętro, cena 99 tys. Tel. 883
334 481

Osiedle Górnicze, 1 pokój, parter,

DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY
ZADŁUŻENIA

RENOMAHOME - SOBIĘCIN ul.Ka-

cena 120 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Rusinowa ul.
po remoncie cena 79 000 tel 883
334 836

ni, 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

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

883 332 730
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 - 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
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 – 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 –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 06
BON- OKOLICE CZARNEGO
BORU, okazyjny, niezwykły dom,
Pow. 51 m2, działka 629 m2, 2
pokoje, 149 000 zł (nr: 2512) , (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 06
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ Oferta
tylko w naszym biurze!-dom wolnostojący, piętrowy 180m2(część
willowa miasta), 6 pokoi,2
łazienki, ogrzewanie gazowe i
węglowe, garaż w bryle budynku, ogród zagospodarowany ze
szklarnią, pow.860 m2. Cena:439
000zł (nr:2515) -(74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
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 – GAJ, Dom w zabudowie
„bliźniaczej” 95m2, 4 pokoje,
ogrzewanie gazowe, do wprowadzenia, garaż wolnostojący,
zagospodarowana działka. Cena:
357 000zł (nr:2516) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON –SOBIĘCIN, mieszkanie
na wynajem po remoncie, 45
m2, 2 piętro,kuchnia ,łazienka
ogrzewanie gazowe cena: 850
zł (nr: 1988) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena wynajmu:
2500 zł:sprzedaż: 190 000 zł
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –Oferta tylko w naszym
biurze! SZCZAWIENKO, dom
wolnostojący, 110m2, działka
916m2, garaż, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka do modernizacji. Cena:
295 000 zł (nr: 2462) - (74) 666 66
06, (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) 843 33 33
BON – Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM, 50 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
BON –PIASKOWA GÓRA , lokal
użytkowy w ścisłym centrum
handlowym o powierzchni 32
m2, witryna, zaplecze, dobrze
utrzymany. Cena wynajmu: 790
zł:sprzedaż: 79 000 zł (nr: 2520)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA , malowniczo
położony dom wolnostojący do

wykończenia, 190 m2, 4 pokoje,
działka 3100m2, ogrzewanie
piecem z podajnikiem. CENA: 249
000 zł . Na sprzedaż także nieopodal DZIAŁKI ROLNE 1 HA PO
30 ARÓW 20 ZŁ ZA M2 (nr: 2484)
(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 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
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 06, (74) 843 33 33

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

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 – 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 – DO WYNAJĘCIA NOWE MIASTO ul. Chopina, 2
pokoje, 38m2, 700ZŁ dobry stan,
ogrzewanie elektryczne, 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,

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpieczne i sprawne przejście

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

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.

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
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
100 tys. 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
Sprzedam kawalerkę w Głuszycy,
ul. Dolna o pow. 22 m2. Cena 35
tys. zł

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

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.
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