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 sortowanie surowców wtórnych
 rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD

.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

 kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
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 operator wózka widłowego

SZUKASZ GOTÓWKI?

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

My ją dla Ciebie znajdziemy! 74 666 88 99, 74 663 80 30

Premie do 150 EUR

Kredyty i pożyczki ponad 30 firm I Po pożyczkę przyjdź do Fines
Wałbrzych I ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) I ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

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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Czas zadbać o urzędników
Sprawność państwa zależy od skuteczności jego administracji. Najważniejszym zaś elementem
każdej instytucji są ludzie, w tym wypadku urzędnicy. Kluczowej z punktu widzenia
funkcjonowania kraju grupie zawodowej należy w najbliższym czasie, już na początku nowej
kadencji parlamentu, poświęcić odpowiednio dużo uwagi.
Rząd premiera Mateusza
Morawieckiego konsekwentnie realizuje politykę wzrostu
gospodarczego, przy jednoczesnym równoważeniu wydatków z wpływami do budżetu.
Równolegle wdrażane są kolejne projekty społeczne, które zmieniły na lepsze sytuację
ekonomiczną wielu Polaków.
Wprowadzanie tak wielu zmian
wymaga ogromnego wysiłku
ze strony urzędników, zarówno w instytucjach centralnych
i rządowych, jak i samorządowych. Można powiedzieć, że
są oni cichymi współtwórcami
tego sukcesu. Niestety, ich wysiłek i zaangażowanie rzadko
są przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Media reagują zazwyczaj w sytuacjach
kryzysowych lub na skutek
interwencji osób niezadowo-

lonych z pracy urzędu. Utrwala
to nieprawdziwy i krzywdzący
stereotyp urzędnika, a jego
pracę sprowadza do uciążliwej
dla obywateli biurokracji.
Rzeczywistość jest jednak
inna. Urzędnicy muszą sprawnie poruszać się w gąszczu
przepisów, zarówno krajowych
jak oraz unijnych i w oparciu o
nie wydawać setki, jeśli nie tysiące decyzji, które mają istotne znaczenie dla każdego z
nas. Wymaga to ciągłej analizy
zmian w prawie, dokształcania
się, skrupulatności i dobrej organizacji pracy. Trudno się dziwić, że osoby takie są poszukiwane przez przedsiębiorców,
którzy są w stanie zaoferować
lepsze wynagrodzenia i warunki pracy. Do niedawna odpływ
pracowników z urzędów nie
był nadmiernie odczuwalny,

gdyż stabilność zatrudnienia
kompensowała różnicę w zarobkach. Obecnie coraz więcej
instytucji publicznych odczuwa braki wykwalifikowanej
kadry.
Jako poseł opowiadam
się za odbudowaniem etosu
urzędnika państwowego i samorządowego. Obok zauważalnego wzrostu wynagrodzeń,
ważne jest wprowadzenie na
szeroką skalę doskonalenia
zawodowego,
poszerzania
kompetencji i umiejętności.
Szczególnie istotne jest wsparcie urzędników w ich rozwoju
personalnym, chociażby w zakresie nauki języków obcych,
czy sprawnego korzystania z
najnowszych technologii. Konieczna jest dekoncentracja
wyższych urzędów państwowych oraz wojewódzkich i

przenoszenie ich do mniejszych ośrodków. Miałoby to na
celu m.in. budowanie ścieżki
kariery urzędniczej, również w
miastach takich jak Wałbrzych
czy Świdnica, bez konieczności
dalekich dojazdów do pracy w
największych ośrodkach.
Tworzenie nowoczesnego
państwa, nadrabianie dystansu do najbardziej rozwiniętych
krajów Europy, to nie tylko
wydajna gospodarka. To również sprawne działanie innych
dziedzin życia, wśród których
administracja odgrywa kluczową rolę. Wiele zrobiono już w
zakresie poprawy infrastruktury i wyposażenia naszych
urzędów, najwyższy czas zainwestować w pracujących tam
ludzi.
Maciej Badora
poseł na Sejm RP
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SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ryflowane
oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

„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
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Pomóż Jotisowi wyjść z domu
Dwoje
niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha ma problem z wyjściem
z własnego mieszkania. Bo
choć położone jest na parterze kamienicy w dzielnicy
Nowe Miasto, to do pokonania jest kilka schodów, które
dla osoby w starszym wieku,
poruszającej się na wózku
inwalidzkim, są nie do przebycia. Możemy im jednak
pomóc, zbierając pieniądze
na budowę specjalnego podjazdu.
- Panajotis i Ewa Kougogianis są wspaniałym małżeństwem. Chodź od urodzenia
oboje są niepełnosprawni fizycznie, świetnie sobie radzili.
Panajotis ma 65 lat, ale od urodzenia cierpi z powodu choroby Heinego-Medina, przez co
poruszał się o kulach łokciowych. Wraz ze swoją wspaniałą
żoną Ewą, która od dziecka na
co dzień również porusza się o
kulach, doskonale przystosowali się do sytuacji, wzajemnie
się wspierając i uzupełniając.
Kochani ludzie, którzy nigdy
nie narzekali na swój los, tylko
przez całe życie radzili sobie
mimo fizycznych ograniczeń.
Wychowali bez niczyjej pomocy dwoje dzieci, nie użalali się
nad sobą, pracowali zawodo-

Dni Jedliny-Zdroju 2019

Kamienica w której mieszkają Jotis i Ewa w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe
Miasto.
wo i pokonywali przeciwności.
Niestety, w ubiegłym roku Jotis
uległ wypadkowi i uszkodził
sobie kolano. Od tamtej pory
nie może w ogóle chodzić o
kulach i musi jeździć na wózku
inwalidzkim. A to sprawiło, że
stał się więźniem we własnym
domu... Bo choć Jotis i Ewa
mieszkają na parterze, to do
mieszkania trzeba wejść pokonując kilka schodów. Istnieje
jednak sposób żeby im pomóc!
Można zrobić specjalny podjazd od okna ich mieszkania do

chodnika, dzięki któremu Jotis
mógłby spokojnie wyjeżdżać
wózkiem, by załatwiać podstawowe sprawy. Ale pojawił
się problem z realizacją tej inwestycji. Gdy Jotis i Ewa wprowadzali się do komunalnego
mieszkania w dzielnicy Nowe
Miasto w Wałbrzychu, obiecywano im, że jak będzie potrzeba, to ów podjazd zostanie im
wykonany. Ale do 2018 roku
chodzili o kulach, to podjazd
im się nie należał i byli zbywani
przez urzędników. A teraz, gdy

doszło do tego, że Jotis musi
poruszać się na wózku inwalidzkim, przedstawiciele gminy
powiedzieli im, że w chwili gdy
wykupili mieszkanie (a zrobili to stosunkowo niedawno)
podjazd mają zrobić sami… I
nikogo nie interesuje, że ich na
to nie stać. Podjazd, który jest
przepustką do samodzielnego
i swobodnego życia, kosztuje
aż 25 000zł. Dla Jotisa i Ewy to
zawrotna suma. Bardzo proszę
o pomoc, to bardzo wartościowi i kochani ludzie. Niejeden
na ich miejscu poddał by się
na starcie, oni jednak dzielnie walczą, bo nie chcą być
od nikogo zależni i nigdy nie
narzekali na swój los, a sami
zawsze gotowi byli pomagać
innym. Teraz my pomóżmy im!
W portalu https://pomagam.pl
założyłam zbiórkę, by pomóc
moim kochanym przyjaciołom. Bardzo proszę o pomoc,
bo każda złotówka się przyda.
Z góry dziękuję za wsparcie –
mówi Marta Stawicka, organizatorka pomocy dla Jotisa i Ewy
Kougogianis.
Link do internetowej zbiórki:
https://pomagam.pl/jotis?fbclid=IwAR1Z7VFt4melvlef7anO2RenTv84ntKjLzHyeS_oacraIRMKNaVpNgKUl8U
(RED)

Wieczorną projekcją filmu „La la Land” w Parku
Północnym rozpoczęły się
obfitujące w wiele atrakcji
Dni Jedliny-Zdroju 2019. A
zakończyły się efektownym
spektaklem „Trzy oblicza
Salvadora Dali” w wykonaniu Teatru Formy z Wrocławia.
Święto miasta rozpoczęły
się od spektaklu „Tajemnica starej szafy” w wykonaniu
wrocławskiego Teatru Formy.
Następnie burmistrz miasta
Leszek Orpel wręczył nowonarodzonym
mieszkańcom
Jedliny-Zdroju „Certyfikaty Jedlinianina”. Kolejnym punktem
obchodów Dni Jedliny-Zdroju

był koncert piosenek dla dzieci
„Podróż do krainy dzieciństwa”
w wykonaniu Kamayu Art, po
którym odbył się pokaz iluzjonisty „Z zaczarowanej walizki”.
W ramach Sceny Hip Hop,
podczas solowego występu,
licznej publiczności zaprezentował się Gyros, a w ramach
Sceny Disco publiczność rozgrzewał zespół Masza. Na zakończenie Teatr Formy zaprezentował spektakl „Trzy oblicza
Salvadora Dali”. Nie zabrakło
też wielu atrakcji dla dzieci:
były pokazy, wielkie mydlane
bańki, dmuchańce, gry, różnego rodzaju zabawy i animacje z
Klaunami Klarą i Patrykiem.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLICJANT” w Wałbrzychu
Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowanych
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w Wałbrzychu przy ul. Książańskiej – Lubiechowskiej
obręb Szczawienko 1
Powierzchnia działek:
1.
Działka Nr 198/41 o powierzchni 1113 m2
2.
Działka Nr 205 o powierzchni 2457 m2
Przeznaczenie nieruchomości: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Wałbrzychu numer XXVI/55/04 z dnia 26.05.2004 r.
Cena wywoławcza:
- Działka nr 198/41 – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych ) + VAT za 1 m2
- Działka nr 205 – 15,50 zł (słownie: piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) +
VAT za 1 m2
Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić najpóźniej w ciągu 10 dni od daty
ogłoszenia na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „POLICJANT”, Wałbrzych, nr 50
1020 5095 0000 5102 0095 2424
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego. Dowód
wpłaty wadium ( z podaniem numeru kontaktowego) należy złożyć w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „POLICJANT” w Wałbrzychu, na adres Zarządu ul.
Łączna 39, 58-306 Wałbrzych.
Przetarg odbędzie się w formie ustnej. O terminie okazania działek i miejscu
przetargu, osoby zainteresowane zostaną powiadomione po wniesieniu wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601 663 964
Zastrzega się możliwość unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania
przyczyn.
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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:

6 września - WAŁBRZYCH, 7 września - BOLESŁAWIEC,
8 września - WROCŁAW, 9 września - LUBIN i GŁOGÓW

tel. 693-788-894, 784-609-208
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Radni nie chcą referendum
w Boguszowie - Gorcach
5 radnych za, 5 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu – taki jest wynik
głosowania Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nad wnioskiem
o rozpisanie referendum w sprawie odwołania aresztowanego
w grudniu 2018 r. burmistrza Jacka C.
Przypomnijmy: w lipcu
2019 r. opozycyjni radni miejscy z klubu „Razem dla Boguszowa-Gorc” złożyli wniosek o
zwołanie sesji i rozpisanie referendum. Dołączyli do niego
projekt uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach o przeprowadzeniu referendum w
sprawie odwołania Burmistrza
Miasta Boguszowa-Gorc wraz
z uzasadnieniem oraz opinią
prawną. Głosowanie odbyło się
22 sierpnia 2019 r. By uchwała
mogła wejść w życie potrzeba
było 3/5 głosów, co tego dnia
oznaczało, że za jej przyjęciem
musiało zagłosować minimum 9 rajców. A za byli tylko
wnioskodawcy: Michał Foryś,
Daniel Geming, Daniel Lubiń-

ski, Martin Szczeklik i Marceli
Wiśniewski. Przeciwko uchwale głosowali Ryszard Synoś i
wiceprzewodniczący rady Sebastian Borkowski z komitetu
Sławomira Wójcika oraz Beata
Chlewicka, Krzysztof Krajewski i Dorota Paruch z komitetu
aresztowanego burmistrza Jacka C., a wstrzymali się od głosu:
przewodniczący rady Stanisław Urbaniak, wiceprzewodniczący rady Marceli Lorenc oraz
Arkadiusz Łasicki – wszyscy z
komitetu burmistrza Jacka C.
W głosowaniu nie uczestniczyli: Urszula M. z komitetu Jacka
C., która przebywa w areszcie
(w związku zarzutami dotyczącymi kupowania głosów
w ubiegłorocznych wyborach

samorządowych) oraz Grzegorz Urban z klubu „Razem dla
Boguszowa-Gorc”, który jest na
urlopie.
- Koń jaki jest każdy widzi i
naocznie mogli się o tym przekonać mieszkańcy podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc – mówi Daniel
Geming z klubu „Razem dla
Boguszowa-Gorc”. – To, w jaki
sposób odnieśli się do przygotowanej przez nas uchwały
radni wybrani z komitetów
Jacka C. i Sławomira Wójcika
szeroko komentowali przybyli na sesję mieszkańcy oraz
tuż po jej zakończeniu. A z ust
radnych, którzy byli przeciw referendum usłyszeli: „Ja się nie
boję odwołania rady, ale nie

przyszli do mnie moi wyborcy,
żeby mi powiedzieć: słuchaj
kobieto zróbcie referendum.
Nie słyszałam tego od ani jednego mieszkańca” - argumentowała radna Beata Chlewicka;
„Na razie burmistrz Jacek C. nie
został prawomocnie skazany,
sąd nie wydał żadnego wyroku.
Nie jestem przeciwko, wszystko się zgadza, natomiast moim
zdaniem powinniśmy poczekać przynajmniej do werdyktu
sądu w tej sprawie” – tłumaczył
się Krzysztof Krajewski; „Nie
może być tak, że skutkiem tego
wniosku może być odwołanie
rady, która została rok temu
wybrana na kadencję pięcioletnią i realizuje swój program
wyborczy. Dlatego musimy się
bardzo mocno zastanowić nad
konsekwencjami i głosowaniem” - mówił przewodniczący rady Stanisław Urbaniak. Te
argumenty w obliczu trzytygodniowych rządów Jacka C.
są co najmniej żenujące. Nasze
stanowisko podczas dzisiej-

Bezpłatna mammografia

szej sesji zostało jasno wyartykułowane: jesteśmy winni
oddać głos mieszkańcom w
sprawie odwołania burmistrza
Boguszowa Gorc. Nieetyczne
jest pozostawienie tego stanu
rzeczy takim jaki jest i z tego
wynikał nasz projekt uchwały.
Skoro aresztowany burmistrz
nie zareagował na nasz apel
i honorowo nie zrzekł się zajmowanego stanowiska, co pozwoliłoby uniknąć kosztów dla
mieszkańców, to właśnie po to
jesteśmy obdarzeni mandatem
zaufania przez mieszkańców,
aby sprawy nas wszystkich
dotyczące rozwiązywać, a nie
kurczowo trzymać się otrzymanych funkcji. Wygląda na to, że
ci, którzy tak mocno wspierali
aresztowanego burmistrza Jacka C. martwią się tylko o swoje
stołki. Ale zapominają o tym,
że mieszkańcy mogą w drodze
referendum odwołać zarówno
burmistrza jak i całą radę miasta – dodaje Daniel Geming.
Robert Radczak

- W ramach programu Profilaktyka Raka Piersi zapraszamy Panie w wieku od 50 do
69 roku na bezpłatne badania
mammograficzne. Badania wykonywane są codziennie w godz.
od 7.40 do 17.00 (oprócz soboty
i niedzieli), a rejestracja prowadzona jest od godz. 7.00 do 14.00
w Specjalistycznym Szpitalu im.
dr Alfreda Sokołowskiego przy ul.
Sokołowskiego 4 w Wałbrzych.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu 74 64 89
670 lub 533 019 512.
(ED)

Pożegnanie wakacji
- Wszystko co dobre – szybko się kończy. Już tylko kilka
dni dzieli nas od rozpoczęcia
roku szkolnego. Zaczynamy się
przygotowywać do nowych
obowiązków. Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu proponuje
jeszcze chwilę relaksu i zabawy.
31 sierpnia zapraszamy na zakończenie wakacji z uśmiechem!
Wydarzenie odbędzie się w Parku Jordanowskim w Walimiu w
godz. 15.00 – 24.00. Zapewniamy
mnóstwo atrakcji! Będą konkursy
z nagrodami, zabawy z animatorami, darmowe dmuchańce, a dla
dorosłych dyskoteka pod gwiazdami – wylicza Paweł Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury i
Turystyki w Walimiu.
(RED)

REKLAMA

Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
Dzięki dofinansowaniu ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Wałbrzyskim Centrum Aktywności Obywatelskiej prowadzonym przez Fundację Wałbrzych 2000
mieszkańcy Wałbrzycha i wszystkich
miejscowości powiatu wałbrzyskiego
mogą bezpłatnie korzystać ze szkoleń komputerowych, warsztatów
obywatelskich czy porad specjalistów.

- Zapraszamy do konsultacji i zadawania pytań, na które sami nie potrafią Państwo znaleźć odpowiedzi.
Pierwsze tygodnie pracy WCAO pokazują, że najczęściej potrzebna jest
pomoc prawnika - mówi Łukasz Zawojak, wiceprezes zarządu Fundacji
Wałbrzych 2000.
- Zapraszamy zwłaszcza seniorów
i osoby z niepełnosprawnościami –
dodaje Magda Zywar - bo wiemy, że
mają utrudniony dostęp do bezpłatnych szkoleń i ekspertów z różnych
dziedzin.

PATRONAT MEDIALNY:
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Dzisiaj o pieniądzach
Zawierając związek małżeński
wchodzimy w zupełnie nową sytuację
majątkową. Od tej pory bowiem posiadamy składniki majątku osobistego,
ale także majątku wspólnego, który
dzielimy ze swoim mężem lub żoną.
Można powiedzieć w skrócie, że w

skład majątku wspólnego małżonków,
zgodnie z przepisami kodeksu rodzinne i opiekuńczego, wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie
trwania małżeństwa, zarówno rzeczy
ruchome, jak i nieruchomości, a także
prawa majątkowe, akcje, wierzytelności itp.
Pożyczki i kredyty
bez zgody współmałżonka
Kwestia wspólnego majątku małżonków jest ważnym aspektem przy
rozpatrywaniu
odpowiedzialności
za długi. W sytuacji bowiem kiedy
oboje małżonkowie podpisują umowę kredytową, zasady spłaty i odpowiedzialności są jasne: małżonkowie
odpowiadają wówczas solidarnie za
zaciągnięte zobowiązanie zarówno
swoim majątkiem osobistym, jak i
wspólnym.
Łatwo wyobrazić sobie jednak taką
sytuację, w której jeden z małżonków,
bez wiedzy i zgody drugiego, zaciąga
kredyt znacznej wysokości. Zachodzi
wówczas pytanie, czy żyjący w niewiedzy małżonek jest odpowiedzialny za
to zobowiązanie i czy zagrożony jest
majątek wspólny małżonków?
Odpowiedź przynosi art. 41. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
który wyraźnie normuje tę kwestię.
Stwierdza, że jeżeli jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie bez zgo-

dy drugiego, to wierzyciel nie może
dochodzić swego roszczenia, ani z
majątku osobistego tego małżonka,
ani też z majątku wspólnego małżonków. Krótko mówiąc, wierzyciel może
odebrać dług jedynie z majątku osobistego dłużnika, ale także z jego wynagrodzenia za pracę.
Od tej ogólnej zasady jest jednak
wyjątek, który pozwala pociągnąć do
odpowiedzialności małżonka, który
nie wiedział o zaciąganym zobowiązaniu. Wyjątek ten to sytuacja, kiedy
zaciągnięte zobowiązanie posłużyło
do zaspokojenia wspólnych potrzeb
życia codziennego, np. opłaty rachunków, zakup opału itp. Wtedy małżonkowie odpowiadają wspólnie za dług.

nieuczciwych małżonków. W przeważającej części są to górne limity kwot
pożyczek udzielanych bez pisemnej
zgody drugiego współmałżonka.
Łukasz Zawojak

Intercyza
Na koniec należy zwrócić uwagę na
fakt, że ostateczną ochroną przed odpowiedzialnością za długi zaciągane
przez drugiego małżonka jest ustanowienie rozdzielności majątkowej po
zawarciu małżeństwa, potocznie zwanej intercyzą. Rozdzielność będzie
obowiązywała od dnia sporządzenia
stosownego aktu notarialnego, a co
za tym idzie działanie rozdzielności
nie będzie rozciągało się na okres
sprzed jej ustanowienia. Ponadto również banki i inne instytucje finansowe
wprowadzają wewnętrzne procedury,
które mają chronić przez działaniem

5 grudnia 2019

Dni, w których dyżurują
(w godzinach 14.30-16.30)
eksperci Wałbrzyskiego
Centrum Aktywności
Obywatelskiej:

5 i 19 września 2019
3 i 24 października 2019
7 i 21 listopada 2019
Z ekspertem można
porozmawiać osobiście
w siedzibie Fundacji
Wałbrzych 2000,
ul. Wrocławska 53,
telefonicznie pod numerem
74 843 45 62 lub wysłać
pytanie emailem:
biuro@walbrzych2000.pl
Źródło:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
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Szczawno-Zdrój
z budżetem obywatelskim

Jest umowa, będą
pieniądze

Jedną z uchwał, podjętych na sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
23 sierpnia br. było utworzenie budżetu obywatelskiego.
Uchwała,
przygotowana przez przewodniczącego
Rady Miejskiej Michała Brodę
przy wsparciu Klubu Szczawno-Zdrój Możliwości, została
przyjęta jednogłośnie, przez
wszystkich obecnych na posiedzeniu Radnych Rady Miejskiej.
Budżet obywatelski Szczawna-Zdroju zakłada wydzielenie
w budżecie gminy 100 tys. zł
z przeznaczeniem na zadania
i pomysły, zgłoszone przez
mieszkańców. Zgłoszone zadania zostaną zweryfikowane
przez złożoną z urzędników i
radnych komisję, a następnie
te, które przejdą weryfikację
pozytywnie, będą przedstawione mieszkańcom do głosowania. Wybrane w głosowaniu
projekty będą realizowane
przez gminę.
Zgłoszenia do budżetu
obywatelskiego będą przyjmowane do 30 czerwca każdego
roku, a realizacja wybranych
zadań – w następnym roku bu-

dżetowym, czyli pierwsze zadania w ramach
budżetu obywatelskiego w naszej gminie będzie można realizować
w 2021 roku.
- Budżet obywatelski
umożliwia
mieszkańcom większe współdecydowanie o sprawach
miasta, a to jest przecież
istota wspólnoty samorządowej – komentuje
burmistrz Marek Fedoruk. – Pomysł utworzenia w Szczawnie-Zdroju budżetu obywatelskiego nie jest
nowy, pojawił się już w ubiegłej
kadencji. Nowelizacja ustawy o
samorządzie gminnym, która weszła w życie w styczniu
2018 roku, wprawdzie zawierała przejrzyste regulacje,
dające gminom możliwości
wprowadzenia tej inicjatywy
jednakże z ograniczeniem czasowym tj. począwszy od kadencji rozpoczynających swo-

- Pod koniec lipca premier
Mateusz Morawiecki w czasie
wizyty w Szczawnie-Zdroju
obiecał rządowe wsparcie dla
odbudowy spalonego Zakładu
Przyrodoleczniczego. Nie minął
miesiąc, a dzięki zaangażowaniu
Kancelaria Premiera, Wojewody
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka
oraz Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, podpisana została
umowa na przekazanie ponad
1,8 miliona złotych, które pomogą w odzyskaniu dawnego blasku przez najważniejszy budynek
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina –
mówi minister Michał Dworczyk.
(RED)

Wygraj nagrody
ją służbę w 2018 roku. Liczymy
na aktywność Mieszkańców
- zgłoszenia dotyczące małych
wspólnot, ulic, z różnych części miasta, bo to odzwierciedla
idee budżetu obywatelskiego.
Duże, strategiczne zadania
proponuje gmina, a te drobniejsze, dotyczące bezpośredniego otoczenia mieszkańców
– niech będą inicjatywą naszej
społeczności.
(ABP)

Trwa konkurs fotograficzny, organizowany wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju oraz Uzdrowiskową
Gminę Szczawno-Zdrój. „Detal
w architekturze Szczawna-Zdroju”. Termin dostarczenia prac
upływa 15 listopada, a szczegóły
konkursu w regulaminie na stronie organizatorów. Nagrodzone
i wyróżnione fotografie znajdą
się na wystawie przygotowanej
przez organizatora, a ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Detal w
architekturze Szczawna-Zdroju”
– w grudniu 2019 r.
(ABP)

V Festiwal
Krystyny Jandy
30 i 31 sierpnia w Teatrze
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju będzie można zobaczyć dwa znakomite wydarzenia w ramach V Festiwalu
Krystyny Jandy.
- Festiwal początkowo organizowany był przez Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. W
tym roku spółka
nie była w stanie podjąć się
organizacji tego
przedsięwzięcia,
dlatego zdecydowaliśmy się
przejąć na siebie ten trud, bo
warto – podkreślał burmistrz
Marek Fedoruk.
– Na deskach
naszego teatru
będziemy mogli zobaczyć najwybitniejszych artystów sceny
polskiej, bo pani Jandzie partnerować będą Jerzy Stuhr i
Jerzy Łapiński. To niezmiernie
prestiżowe wydarzenie kulturalne, cieszę się, że mieszkańcy nie tylko Szczawna-Zdroju,
ale całego regionu, będą mieli
szansę obcowania ze sztuką
najwyższych lotów, tu, na miej-

scu, bez konieczności wyjeżdżania do dużych miast.
W piątek zobaczymy „32
omdlenia” z udziałem wspomnianych gwiazd, będą to trzy
jednoaktówki na motywach
Czechowa w reżyserii Andrzeja Domalika. Po spektaklu publiczność będzie mogła porozmawiać z aktorami.
W sobotę zobaczymy najnowszy film
z udziałem Krystyny
Jandy „Słodki koniec
dnia” w reżyserii Jacka Borcucha. Aktorka
otrzymała nagrodę
za rolę na festiwalu
Sundance.
Karnety na festiwal rozeszły się bardzo szybko.
- Przyjadą do nas
widzowie z całej Polski, z Niemiec, zainteresowania festiwalem było ogromne co tylko
pokazuje, że nasze wydarzenie
ma szczególną rangę – podkreślała dyrektor teatru, Marzena
Sobczyk.
Spektakl i projekcja filmu już
30 i 31 sierpnia o godz. 19:00 w
Teatrze Zdrojowym.

REKLAMA

(RED)
REKLAMA

Jak przygotować się
do rozmowy kwaliﬁkacyjnej?
Przygotowując się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej
pamiętaj, że może to być jedyna okazja
do zaprezentowania siebie. Pamiętaj też, że rozmowa
to sztuka, której możemy się nauczyć, doskonalić
i ulepszać. Rozmowa kwaliﬁkacyjna to rodzaj rozmowy,
na efektach których szczególnie nam zależy,
co powinno być motywacją do tego, by się
do niej właściwie przygotować.

Doradcy zawodowi
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
zapraszają
do współpracy oraz pomocy w przygotowaniu
się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
ul. Ogrodowa 5B
Pokój nr 23, stanowiska: 10,11,12
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Niestety...
Janusz
Bartkiewicz

Wielkim smutkiem napełniła mnie wiadomość o
śmierci redaktora Andrzeja
Basińskiego, z którym od
lat sąsiadowałem na stronach Tygodnika DB 2010, a z
którym łączyło mnie przede
wszystkim to, że mieliśmy
w zasadzie identyczne poglądy. I chociaż kilka razy
umawialiśmy się na spotkanie, by wypić symboliczne
piwko i pogadać, nie dane
mi było poznać go osobiście. Lecz mimo tego, że się
osobiście nie znaliśmy, Pan
Andrzej – zresztą nie tak
dawno – zwrócił się do mnie
o radę i pomoc, kiedy stał
się obiektem hejtu, jednej
dosyć ponurej postaci mocno związanej z wałbrzyskim
PiS. Wiem jak to funkcjonuje, bo sam swego czasu byłem celem hejtu pewnych
prostaków z Wałbrzycha, ale
nie warto o tym wspominać.
Ważne było, że z mojej porady skorzystał, co trochę
pomogło mu, aby to obrzydlistwo jakoś znosić. Wielka
szkoda, że tego piwka już
nigdy się nie napijemy.
***
Od pewnego czasu głównym tematem poruszanym
przez parlamentarną i pozaparlamentarną opozycję,
jest zorganizowana w ministerstwie
sprawiedliwości

grupa hejterska, składająca
się z wybranych przez samego Zbigniewa Ziobro sędziów, których ulokował na
przeróżnych ministerialnych
stołkach, a także w Krajowej
Radzie Sądownictwa i Izbie
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie będę pisał o
szczegółach, bo temat ten
od wielu dni wałkowany jest
we wszystkich prywatnych
telewizjach, prasie i mediach społecznościowych.
Oczywiście w pisowskiej
telewizji (popularnie zwanej Kurwizją), radiu i sprzyjającej prezesowi Jarosławowi prasie, temat ten nie
istnieje, ponieważ przekaz
dnia z ulicy Nowogrodzkiej
jest jednoznaczny: nie ma
żadnej rządowej afery, bo
ujawniony hejt jest efektem
walki dwóch zwaśnionych
frakcji sędziowskich, na co
Z.Ziobro żadnego wpływu
nie miał i nie ma. Takie postawienie sprawy, budzi nie
tylko moje zdumienie, bo co
to za minister, który nie ma
żadnej wiedzy i wpływu na
to, co wyprawiają jego podwładni, a zwłaszcza ci, których na poszczególne stołki
sam rekomendował i sam na
nich ich usadawiał. Myślę, że
gdyby Z.Ziobro faktycznie
wiedział czym jest honor i
poczucie godności osobistej,
sam – bez oglądania się na
wzburzoną opozycję – podałby się do dymisji uznając,
że za ten paskudny ministerialny skandal ponosi osobistą, zarówno polityczną jak i
moralną, odpowiedzialność.
Tym bardziej, że jeszcze tak
niedawno bardzo głośno i
z wielkim zaangażowaniem

opowiadał publicznie (są
przecież nagrania), jak powinien – w takiej lub podobnej sytuacji - zachować się
każdy minister. Problem w
tym, że mówiąc to, miał na
myśli wyłącznie ministrów
z Platformy Obywatelskiej
i PSL. Pocieszającym jest,
że słowa te dowodziły, iż
był przekonany o honorze i
godności tychże ministrów. I
nie pomylił się, czego dowodem był postępek ministra
sprawiedliwości Zbigniewa
Ćwiąkalskiego (PO) i ministra
rolnictwa Marka Sawickiego
(PSL), którzy od razu podali
się do dymisji, chociaż zdarzenia będące powodami
ich decyzji, w ogóle ich nie
dotyczyły. Zbigniew Ziobro
mógł zachować twarz i złożyć rezygnację, licząc na to,
że nie zostanie przez prezesa Jarosława przyjęta (bo to
on przecież wszystkie karty
obecnie rozdaje), a wówczas
i twarz, i stołek by zachował.
Ale – o czym jestem przekonany – on się po prostu boi,
że prezes mógłby skorzystać
ze znanej maksymy Lecha
Wałęsy, że nie chce, ale musi.
Bo casus Kuchcińskiego wisi
nad nim niczym miecz Damoklesa.
Z drugiej strony sprawa
ta obnaża też wielką naiwność opozycji, która tak
głośno o tę dymisję się upomina, jakby nie zdając sobie
sprawy z tego, jak mógłby
to prezes Jarosław, z korzyścią dla siebie i Zbigniewa
Ziobry, wykorzystać. Bo
posiłkując się wspomnianą maksymą Lecha Wałęsy,
mógłby wspomniany casus zastosować i przekonać

Ziobrę, iż dla dobra sprawy
musi chwilowo w cień się
usunąć. Następnie na konferencji prasowej (bez prawa
zadawania pytań) ogłosiliby obaj, że zgodnie z vox
populi (wiadomo, że vox
dei), minister Ziobro chociaż niczego złego etycznie
i prawnie nie uczynił, jako
człowiek honoru ustępuje,
aby niezależna prokuratura
zbadała stawiane publicznie
zarzuty. Postępuje tak, bo
oni w Zjednoczonej Prawicy
już tak mają. Lud zachwycony zawyłby z radości, a
PiS zaliczyłby skok w sondażach, pokazując opozycji
oddalające się plecy prezesa
Jarosława. A ja jestem przekonany, że dymisja Ziobry
niczego nie zmieniłaby i nie
zmieni, bo tylko ktoś całkowicie naiwny może wierzyć
w to, że kierujący Prokuraturą Krajową Bogdan Święczkowski (nota bene kiedyś
chciał być posłem z ziemi
wałbrzyskiej)
pozwoliłby
prokuratorom, aby ewentualne przewiny prawne
Z.Ziobry i jego knechtów
wyciągnęli na światło dzienne. Stawiam dolary przeciw
kasztanom, że tym razem
laptop Ziobry – oczywiście
przypadkowo – nie będzie
musiał wpaść pod koła jego
ciężkiego samochodu służbowego. A wielki i ciężki
jest, co każdy, jak konia Benedykta Chmielowskiego,
może zobaczyć, przez co
wszelkie jego dyski uległyby
całkowitemu zniszczeniu.
***
O zachowanie resztek
przyzwoitości i nieskazitel-

ności sędziowskiej, słusznie
walczy jeszcze grupa sędziów, co budzi dla nich mój
wielki szacunek. Ale tylko
dla tych sędziów. Dla tych,
którzy mają odwagę (nie tylko w Warszawie) swoje oburzenie i sprzeciw publicznie
wyrażać. Niewielu ich jest,
a przynajmniej niewielu ich
widać i słychać, przez co
odnoszę wrażenie (nie tylko ja zresztą), że tych mniej
odważnych i tych przez Zbigniewa Ziobrę zawodowo
skorumpowanych, jest więcej. Nie ma się co oszukiwać,
ale dzisiejszy sędziowie w
swojej masie zasadniczo
różnią się od tych, którzy
niegdyś do tego specyficznego zawodu trafiali. Bo
trafiali tam ludzie nie tylko o
najwyższym stopniu wiedzy
zawodowej i doświadczeniu życiowym, ale przede
wszystkim osoby o nieskazitelnej postawie moralnej, będący swego rodzaju
wzorcem dla innych. Dziś
– niestety - sędzia lub prokurator po studiach zaocznych nikogo już nie dziwi,
a ja nie mogę zapomnieć
młodej bardzo sędzi sądzącej generała Wojciecha Jaruzelskiego za coś, co winna osądzić Historia. Kiedyś,
każdy kto wówczas szedł
do sądu, nie musiał się obawiać, że spotka tam kogoś
w todze i z łańcuchem na
piersi, kto tak naprawdę z
etyką, gruntowną wiedzą
zawodową i stosownym
doświadczeniem
życiowym ma mocno na bakier.
Obecnie – w swym dzisiejszym kształcie - nawet Sąd
Najwyższy nikomu tego nie

gwarantuje. Jest tak dlatego, że po 1989 roku, na
fali neoliberalnych zmian,
liczyć zaczęły się tylko pieniądze i wszystko inne zostało odrzucone na bok. Do
policji, prokuratury, sądu
i adwokatury zaczęły trafiać też - niestety - zwykłe
moralne miernoty, korzystające z funkcjonujących
układów rodzinnych, towarzyskich i zawodowych, co
odczuwają dziś tysiące ludzi fałszywie oskarżanych, a
następnie przez sądy skazanych, niekiedy bez żądnych
dowodów i wbrew zwykłej
ludzkiej logice, przez co do
zakładów karnych trafiają
całkiem niewinni ludzie.
Wystarczy przestudiować
statystyki, obejrzeć nadawane w telewizjach programy interwencyjne i czytać
gazety, aby się przekonać,
że nie są to tylko pojedyncze przypadki, które mogą
przytrafić się zawsze. I niestety z tego rodzaju ludzi
w togach skorzystał Zbigniew Ziobro, aby zwykłą
przyzwoitość i szacunek do
prawa zastąpić polityczną i
ekonomiczną podległością
oraz uległością, czego grupa ministerialnych hejterów
jest tylko jednym z namacalnych dowodów.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada
za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści
zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.
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Raport z Gminy Mieroszów
• Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński zaprasza 1
września na godzinę 12.00
do kościoła pw. Św. Michała
Archanioła w Mieroszowie,
na uroczystą mszę świętą w
intencji naszej ojczyzny. Po
mszy nastąpi złożenie kwiatów przed pomnikiem w Rynku
oraz odbędzie się występ upa-

miętniający 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
• Zapraszamy na specjalny
pokaz filmu „Na północ od
Kalabrii” w reżyserii Marcina
Sautera, który odbędzie się 31
sierpnia o godz. 19.00 w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku (ul. Główna 36). Gośćmi
projekcji będą Diana Dąbrow-

ska - kierowniczka Kinoteatru
Zdrowie oraz Lech Moliński
z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Projekcja filmu „Na
północ od Kalabrii” w Kinoteatrze Zdrowie Sokołowsko jest
częścią projektu Dolnośląskie
Spacery Filmowe, którego organizatorem jest Wrocławska
Fundacja Filmowa, a projekt

jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Dolnośląskiego. Wstęp wolny.
• Trwa realizacja przebudowy dróg w Sokołowsku: drogi
116280D – 415 metrów bieżących (wartość zadania 353
538,12z ł) i ul. Unisławskiej w
kierunku Unisławia Śląskiego
– 900 metrów bieżących (wartość zadania 768 909,30 zł).
Środki finansowe w wysokości
80 procent na realizację robót
gmina pozyskała z MSWiA, a
REKLAMA

pozostałe 20 procent to wkład
własny Gminy Mieroszów.
• Prowadzone są zapisy do
biegu górskiego Lesista Trzydziecha który odbędzie się
22 września 2019 r. o godz.
10:00 w Mieroszowie. Start,
meta oraz biuro zawodów
(czynne od godz. 8:00 w dniu
zawodów) będą w Rynku w
Mieroszowie. Uwaga! Została
zniesiona opłata startowa - zawodnikom, którzy opłacili start,
pieniądze zostaną zwrócone.
Rejestracja biegaczy prowadzona jest na stronie ultimasport.

pl. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w hali sportowej
przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie.
Bieg o długości 30 km odbędzie
się na trasie w Masywie Lesistej
Wielkiej i Małej. Na trasie biegu
będą 2 bufety: na 10 km - szczyt
Lesitej Wielkiej oraz na 20,5 km Ostrosz - przed zbiegiem. Trasa
będzie oznakowana. Za pomiar
czasu, obsługę biura zawodów i
jeden punkt kontrolny pomiaru
czasu na trasie będzie odpowiadać ultimasport.pl. Więcej na
mck.pl.
(RED)

Wizyta w Hrusovie
W dniach 16-17 sierpnia
burmistrz Świebodzic Paweł Ozga, przewodniczący
Rady Miejskiej Świebodzic
Zdzisław Pantal, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w
Świebodzicach
Katarzyna
Woźniak oraz Ilona Szczygielska, zastępca kierownika
wydziału PS reprezentowali
Gminę Świebodzice w Obec
Hrušov - mieście partnerskim
na Słowacji.
Wizyta odbyła się na zaproszenie Starosty Obec Hrušov
Pawła Bendika, w związku z
organizacją pięknej, folkowej,
międzynarodowej
imprezy
„Hotnianska Parada”. W wydarzeniu tym wzięło udział kilkanaście tysięcy osób z Chorwacji, Słowacji, Węgier, Serbii oraz
Polski, gdzie prezentowane
były walory tych krajów.
Tegoroczna impreza miała
wyjątkowy wymiar, udział w
niej wziął Peter Gajdos - minister obrony narodowej Słowacji. W spotkaniu z ministrem

uczestniczył burmistrz Paweł
Ozga.
Miasto Hrusov przez dwa
dni wypełnione było kramami, regionalnymi wyrobami, a
przede wszystkim zespołami,
artystami, które prezentowały
swoje talenty w kameralnym
amfiteatrze. Ważnym punktem programu w Hrusovie było
przyjazne spotkanie burmistrza miasta oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Świebodzic z władzami Hrusova, w
trakcie którego omawiane były
dalsze plany współpracy miast
partnerskich.
Symbolicznym momentem
było złożenie przez burmistrza
Pawła Ozgę oraz przewodniczącego rady Zdzisława Pantala wpisu do pamiątkowej
księgi. Przypominamy, że partnerzy z Hrusova uczestniczyli w
jubileuszu obchodów 740-lecia
nadania praw miejskich naszemu miastu, tj, w Dniach Świebodzic, 8-9 czerwca.
(WPS)

Wylądowali
w Świebodzicach

- Podczas minionego weekendu na Gminnym Lądowisku w
Świebodzicach wylądowało 11 ultralekkich statków powietrznych
z turystami z Niemiec oraz Aurtrii. Goście zagraniczni przylecieli do
Świebodzic, aby zwiedzić miasto oraz okolice, a przede wszystkim
zamek Książ. Cieszymy się, że Gminne Lądowisko spełnia swoją funkcję i
stanowi promocję dla naszego miasta – podkreśla Paweł Ozga, burmistrz
Świebodzic.
(RED)
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Bezpieczna droga do szkoły
Przed nami nowy rok szkolny, a za kilka dni zabrzmi pierwszy dzwonek. Dlatego
już dziś warto zobaczyć, którędy prowadzi bezpieczna droga do szkoły.
Czas wakacji i związanego
z nimi wypoczynku powoli się
kończy. Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny.
Dolnośląscy policjanci, jak co
roku, podejmują szereg działań, aby zapewnić dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwo
podczas zbliżającego się okresu szkolnych zajęć. Funkcjonariusze z wyprzedzeniem przeprowadzają lustrację terenów
wokół placówek oświatowych,
zwracając szczególną uwagę
na oznakowanie i stan urządzeń bezpieczeństwa ruchu
znajdujących się w tych miejscach. Jednak należy pamiętać,
że bardzo ważne jest również,
aby każdy z uczniów przed
pierwszym dzwonkiem zobaczył, którędy prowadzi bezpieczna droga do jego szkoły.
- Podczas działań funkcjonariusze ruchu drogowego oraz
prewencji będą zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów,
którzy są częściej narażeni na
różnego rodzaje zagrożenia,
zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu kołowego. Mundurowi swoją obecnością będą

Policjanci pomogą zadbać o bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
przypominać kierującym o zachowaniu szczególnej ostrożności w miejscach przemieszczania się uczniów do szkół i
przedszkoli. Ponadto policjanci
pod specjalnym nadzorem
będą mieli pojazdy przewożące
dzieci i młodzież, kontroli będzie podlegać przede wszystkim sposób przewożenia w
nich najmłodszych pasażerów.
Pamiętajmy, jak ważne jest, aby
dzieci były odpowiednio przy-

gotowane do pokonania własnej drogi do szkoły. Powinny
znać wszystkie niebezpieczne
miejsca, które mogą napotkać,
zmierzając na lekcje. Rodzice
i opiekunowie muszą zaangażować się w proces uświadamiania najmłodszym zagrożeń,
jakie mogą spotkać podczas
drogi do szkoły. Upewnijmy
się, że nasze pociechy wiedzą,
gdzie przechodzić przez jezdnię i w jaki sposób. By zwięk-

szyć bezpieczeństwo dzieci,
ich ubrania oraz plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku
odblaskowe elementy. Jeszcze
przed pierwszym dzwonkiem
każdy z opiekunów może pokazać swoim podopiecznym, jak
wygląda ich własna bezpieczna
droga do szkoły:
- przejdźmy z naszymi
dziećmi całą trasę prowadzącą
do szkoły. Pokażmy, gdzie są
przejścia dla pieszych, gdzie
jest sygnalizacja świetlna,
- pokażmy na co uczeń powinien zwrócić uwagę, gdy będzie zmierzał na lekcje,
- poinstruujmy, jak należy
się zachować, dochodząc do
przejścia dla pieszych, w którą
stronę należy spojrzeć, zanim
wejdziemy na „pasy”,
- wskażmy, jakie warunki
należy spełnić, aby bezpiecznie
pokonać przejście dla pieszych,
- pamiętajmy, że najbezpieczniejsza droga do szkoły
nie oznacza wcale tej najkrótszej.
Niech droga do szkoły będzie bezpieczna dla każdego
– podkreślają funkcjonariusze
z Sekcji Prasowej Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
(RED)

Obchody 1 września
1 września to nie tylko umowny koniec wakacji i czas powrotu do
szkół. To przede wszystkim rocznica wybuchu II
wojny światowej.
Program obchodów 80
rocznicy wybuchu II wojny
światowej w Wałbrzychu:
godz. 11.00 – Msza Święta, Kolegiata Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej i św.
Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
godz. 12.30 – oddanie hołdu poległym i zamordowanym, Plac Kościelny w
Wałbrzychu
godz. 17.00 – spotkanie z
Janem Mleczko, mieszkańcem Wałbrzycha, uczestnikiem
walk o: Kołobrzeg, Berlin i Warszawę. Moderator: dziennikarz,
regionalista Artur Szałkowski,
Stara Kopalnia/Sztygarówka
godz. 18.00 – projekcja filmów:
„Egzekutor AK” TVN24, reżyseria Mateusz Kudła (15 min),
„Ścigam Iwana Groźnego”, reżyseria Piotr Mielech (33 min).
Moderator: historyk Łukasz
Kazek, WOK na terenie Starej
Kopalni
godz. 19.00 – wystawa zdjęć
lub film „Oblężenie” J. Bryana z
1939 roku, moderator: historyk
Łukasz Kazek, wystawa pamią-

tek i zapisów świadka kampanii
wrześniowej (1 do 28 września
1939 r.), wystawa medali, pamiątek i zdjęć Eugeniusza Grabowskiego, obrońcy Westerplatte, WOK na terenie Starej
Kopalni/Multimedialna Galeria
Obrazu
godz. 21.00 – okolicznościowy spektakl Grupy Tancerzy Ognia IMPULS, pokaz
filmu „Miasto ruin” (Muzeum
Powstania
Warszawskiego),
plac przy skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Słowackiego w
Wałbrzychu.
(RED)
REKLAMA

Angielski dla najmłodszych metodą Teddy Eddie
teraz także w Wałbrzychu!
Pierwsze i jedyne w Wałbrzychu, akredytowane centrum znanej i lubianej metody Teddy Eddie
jest już otwarte.
Cieszymy się, że już w tym roku
szkolnym dzieci z Wałbrzycha i
okolic będą mogły uczyć się angielskiego metodą, która została
doceniona przez dzieci, rodziców
i niezależnych ekspertów w Polsce i na świecie (nominacja do
międzynarodowej nagrody ELTons2014 za innowacyjność w nauczaniu) – mówią Dominika Bródka i Paulina Głębocka, właścicielki
nowo otwartej szkoły językowej
Enghouse.
Obie jesteśmy z wykształcenia
anglistkami i w swojej kilkunastoletniej pracy zawodowej przetestowałyśmy wiele programów
nauczania dla dzieci. Dopiero
metoda Teddy Eddie sprostała
naszym oczekiwaniom.
W takim razie jaki jest Teddy
Eddie? Przede wszystkim komunikacyjny i ambitny. Język to nie

zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą
się całe zdania, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. To
wszystko osiągamy poprzez efekt
całkowitego „zanurzenia” w języku, ponieważ na naszych lekcjach
komunikujemy się od samego
początku po angielsku, w atmosferze interesującej i ekscytującej
zabawy w niewielkich grupach.
Ale nauka języka angielskiego to
dużo więcej niż zabawa i osłuchanie. Wiemy, że wymierne efekty i
informacja zwrotna dla rodzica są
bardzo ważne, dlatego w metodzie Teddy Eddie rodzice regularnie otrzymują rzetelne raporty o
postępach dziecka, a także mogą
skorzystać z indywidualnych konsultacji metodycznych z opiekunem metody. To wszystko gwarantują zasady licencyjne oraz
stały nadzór metodyczny nad jakością prowadzonych zajęć.
W ubiegłym roku szkolnym ponad 12.000 dzieci w ponad 200

lokalizacjach w Polsce uczyło się
angielskiego z misiem Eddie. Aktualnie w naszej szkole trwają zapisy
do grup Teddy Eddie dla dzieci w
różnych grupach wiekowych. Zapraszamy rodziców z dziećmi już
od 2 roku życia. Dla tegorocznych
pierwszoklasistów mamy specjalnie dedykowany kurs Teddy Eddie
School, będący połączeniem efektywnej nauki oraz świetnej zabawy. Zapraszamy do odwiedzenia
naszej szkoły przy ul. Wrocławskiej 113 (I piętro - obok hotelu
Arkadia) oraz skorzystania z bezpłatnych lekcji pokazowych. W naszej ofercie mamy również kursy
językowe dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Więcej informacji:
tel.: 792 555 640,
www.enghousecje.pl,
Facebook - Teddy Eddie
Wałbrzych-Enghouse
oraz www.teddyeddie.pl

Bo każde dziecko zasługuje
na lepszy językowy start!
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Ubezpieczenia NNW szkolne:
kupować w szkole czy indywidualnie?

Zagraj z naturą
w Książu

Niedługo koniec wakacji i zaprowadzimy nasze
pociechy znów do szkół i
przedszkoli. Pojawi się dylemat ubezpieczenia NNW,
czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Czy ubezpieczać dziecko
w szkole czy szukać ubezpieczenia na własną rękę?
Specjaliści z Investceo sp. z
o.o. doradzą na co zwracać
uwagę przy wyborze takiego ubezpieczenia.
Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę co zawiera takie
ubezpieczenie i od czego
jest chronione nasze dziecko.
Między innymi ile pieniędzy
dostaniemy za 1 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu w
przypadku nieszczęśliwego
wypadku, ponieważ to, co najczęściej przydarza się naszym
pociechom, to - na przykład
- różnego rodzaju złamania.
Należy również sprawdzić co
w przypadku, gdy po wizycie
w szpitalnym oddziale ratunkowym okaże się, że dziecko
nie ma złamanej ręki. Warto,
aby nasza polisa zawierała
tzw. „cukierkowe”, które chociaż w małym stopniu osłodzi

Gra z cyklu „Zagraj z Naturą” odbędzie się w najbliższą
sobotę – 31 sierpnia o godz.
10.00 - na terania parku okalającego zamek Książ w Wałbrzychu. Bezpłatna zabawa
dla dzieci powyżej 7 lat, ale
także dla całych rodzin, organizowana jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu z którym Książ nawiązał formalną współprace
w ubiegłym roku.
Trasa gry „Zagraj z Naturą”
liczy 2 km, a czas jej przejścia
to maksymalnie dwie godziny.
Po zakończeniu gry odbędzie
się ognisko z darmowymi kiełbaskami z grilla, a uczestnicy
dostaną w nagrodę pamiątkowe koszulki i dyplomy. Wiek
uczestników: od 7 lat, ale można zabrać mniejsze dzieci. W
każdym zespole musi być pełnoletni opiekun. Rozmiar zespołu: 2-4 osoby (mogą to być
zespoły rodzinne). Wymagana
jest rejestracja pod linkiem:
https://forms.gle/z8w6hzk3WoE2VUn18
Zabawa ma charakter rodzinnego, edukacyjnego spaceru i polecana jest dla osób w
każdym wieku. Najważniejsza

Przy wyborze ubezpieczenia NNW trzeba sprawdzić, czy polisa obejmuje
zajęcia pozalekcyjne, np. sporty walki.

dziecku ból, którego doświadczyło i choć ręka na szczęście
nie została złamana, to dziecko otrzyma 200 zł . Wystarczy
mieć wtedy tylko dokumenty
z wizyty w szpitalu potwierdzające zaistniały wypadek.

Nasze dzieci w większości uczęszczają na zajęcia
poza lekcyjne, takie jak: taniec, sztuki walki, pływanie
itd. Niestety, większość polis
zawieranych w szkołach nie
obejmuje ubezpieczeniem
REKLAMA

zajęć poza lekcyjnych, w
szczególności sztuki walki i
innych sportów, które uznawane są za ekstremalne. Ale
polisa wykupiona indywidualnie może obejmować
ochroną tego typu zdarzenia.
Investceo poleca Państwu
produkt, który - w zależności
od potrzeb - dostępny jest w
trzech wariantach ubezpieczeniowych. Składka na cały
rok to - w zależności od pakietu - 47 zł, 79 zł i 125 zł. Wszystkim zainteresowanym nasi
specjaliści od ubezpieczeń
pomogą również w ewentualnym zgłaszaniu szkód, ponieważ z naszego doświadczenia wiemy, że większość
klientów ma z tym problem.
Zapraszamy do naszych biur
po więcej informacji:
Wałbrzych - Piaskowa
Góra, ul. Broniewskiego 65,
tel. 530-846-846, e-mail: walbrzych@investceo.pl
Świebodzice - ul. Jeleniogórska 2a, tel. 535-140-150
Zapraszam także na naszą
stronę internetową www.
investceo.pl.
Specjaliści z Investceo sp. z o.o.

jest spostrzegawczość i umiejętność kojarzenia faktów. Tematem przewodnim zabawy są
obszary sieci Natura 2000 położone w okolicy Wałbrzycha i
Gór Wałbrzyskich. Uczestnicy
będą mieli dwie godziny na
przejście trasy ok. 2 kilometrów.
Pokonają ją swoim własnym
tempem, spacerując i rozwiązując zagadki. Trasa spaceru
będzie wiodła dróżkami parku.
Gra terenowa „Zagraj z naturą”
realizowana w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka”. Koegzystencja zamiast konkurencji w
dolnośląskich obszarach Natura 2000 w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Grę organizuje firma
Akademia Zaciekawienia na
zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy
współudziale spółki Zamek
Książ w Wałbrzychu.
(MM)
REKLAMA
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FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ
Nauka oparta na programie „Dar zabawy”

Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy
• Twórcza Rytmika
• Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem
• Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody • Tańce

przedszkola@onet.pl
Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA I

Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

KONICZYNKA

Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

JEDYNECZKA

Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

BAJKA

Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

Czas do przedszkola!

Zamek Grodno i jego cień

Nastał czas, aby wybrać
przedszkole dla swojego najcenniejszego skarbu, czyli
dziecka. Minęły czasy, gdy
robiliśmy to pochopnie, bez
większego namysłu.
Dzisiaj wiemy, że ten wybór to jeden z najważniejszych filarów na drodze do
sukcesu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
zapraszamy do pierwszego
przedszkola freblowskiego w
Wałbrzychu i Świebodzicach,
opartego na autorskiej metodzie F.Froebla. Nauka oparta
jest na programie “Dar zabawy”, który skłania do kierowanej przez nauczyciela samodzielnej aktywności dziecka
o charakterze poznawczym,
badawczym, ruchowym i konstrukcyjnym. Pobyt w naszej
placówce, to niepowtarzalna
przygoda edukacyjna związana z ruchem, działaniem

Zamek Grodno w Zagórzu
Śląskim kryje jeszcze wiele
tajemnic, o czym można było
się przekonać podczas warsztatów naukowych studentów
i kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej.
Okazuje się, że mury zamku są w stanie zdradzić wiele
ciekawych informacji o historii
Grodna i jego kształcie od XIII
wieku po współczesność. Studenci, dzięki wsparciu swoich
nauczycieli, nie tylko wdrażali
się w nowe technologie badawcze, jak skaning laserowy,
czy metody termowizyjne, ale
także opracowywali projekty
udostępnienia turystom i prezentacji odkrytych przez siebie
ciekawostek historycznych.
– Warsztaty odbywały się
od 22 do 30 lipca br. pod hasłem „Zamki i ich cienie”, a
ich organizatorem było Koło
Naukowe Historii Architektury
ArcHist Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa
Politechniki
Wrocławskiej.
Opiekę naukową nad całością
powierzono prof. Małgorzacie
Chołowskiej z PWr. Grupa spędziła w zamku Grodno ponad
tydzień, a podsumowaniem
prac było seminarium i prezentacja wyników, która miała
miejsce 30 lipca. W seminarium
końcowym udział wziął także Wójt Gminy Walim Adam
Hausman, dyrektor CKiT w
Walimiu Paweł Brzozowski,
a także przedstawiciele Rady
Gminy Walim. Podczas podsumowania studenci mówili, że postawili sobie za cel
swojego pobytu opracowanie bryłowej rekonstrukcji
poszczególnych faz budowlanych zamku, włącznie z projektem wnętrz i sporządze-

twórczym, muzyką, śpiewem i
wspólną zabawą.
Oferta, którą proponują przedszkola dodatkowo to:
- nowoczesne licencjonowane
metody pracy,
- języki obce: angielski, francuski, niemiecki,
- twórcza rytmika,

- akademia dźwięku i ciszy,
- spotkania z teatrem i filharmonią,
- lekcje żywej przyrody,
- tańce.
Zapraszamy wszystkie dzieci
wraz z rodzicami do odwiedzenia naszych placówek:
freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:
Koniczynka I • 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 32-34
Jedyneczka • 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 17A
freblowskie
przedszkole
sportowo – artystyczne
Koniczynka • 58-160 Świebodzice, Osiedle Sudeckie 12
Bajka • 58-301 Wałbrzych, ul.
Bogusławskiego 2
Kontakt - tel. 602 231 533

Zatrudnimy
pracowników

W obecnej chwili prowadzimy nabory na stanowiska:
nauczyciel przedszkola, nauczyciel geografii, pracownik
gospodarczy. Osoby zaintereswane prosimy o kontakt teefoniczny pod nr. 602 231 533 lub
mailowy: przedszkola@onet.pl.
(KT)

niem inwentaryzacji detali
architektonicznych, jednak
jednym z nieoczekiwanych
wniosków było to, że zamek
Grodno w średniowieczu miał
znacznie większe znaczenie,
niż wcześniej sądzono. Warto na bieżąco śledzić profil na
Facebooku zamku Grodno,

ponieważ w najbliższym czasie
będą tam publikowane ciekawostki historyczne, które udało
się na zamku podczas warsztatów odkryć – mówi Krzysztof
Karwowski, specjalista ds. kultury i turystyki Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu.
(KK)
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Remont na ukończeniu
Dobiegają końca prace remontowo-budowlane
w kościele przy ulicy Jana
Pawła II. Już za kilka tygodni
uczniowie pobliskiej szkoły
podstawowej, mieszkańcy
oraz kuracjusze, turyści i
odwiedzający Jedlinę-Zdrój
goście będą mogli podziwiać
miasto z innej, ciekawej perspektywy, ponieważ w wyremontowanej kościelnej wieży powstał punkt widokowy.
Na remont wieży i utworzenie na niej punktu widokowego Gmina Jedlina-Zdrój
otrzymała dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we
Wrocławiu w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powstanie tego interesującego
punktu widokowego w Gminie
Jedlina-Zdrój przyczyni się do
uatrakcyjnienia tej miejscowości w oczach mieszkańców
i turystów. Całkowity koszt
zadania „Ochrona zabytków i
budownictwa tradycyjnego.

Odbudowa wieży kościelnej
przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój – udostępnienie w
celach turystycznych” to 615
163,57 złotych, natomiast kwota dofinansowania wyniosła
391 428,00 złotych.
- Warto podkreślić, że prowadzone w kościele prace remontowo-budowlane objęły
nie tylko wieżę z punktem widokowym, ale również empory
i chór. Nowa przestrzeń służyć
będzie celom edukacyjnym,
kulturalnym i promocyjnym
regionu. Będą tam organizo-

Bezpłatne szkolenia

wane wystawy, koncerty i wernisaże. Dodatkowo przy ulicy
Jana Pawła II powstała nowa
alejka, przy której zamontowane zostanie nowoczesne
oświetlenie, elementy małej architektury takie jak ławki, będą
nowe nasadzenia roślin. Przy
kościele powstaną też nowe
miejsca parkingowe w ramach
zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju” – dodaje Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
(KS)

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla
potencjalnych
wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW
2014-2020 za pośrednictwem
LGD Partnerstwo Sowiogórskie
w ramach poddziałania 19.2:
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. - Szkolenia odbędą się
w Centrum Kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (ul.
Grunwaldzka 26 - wejście z prawej
strony budynku ): podejmowanie i
rozwijanie działalności gospodarczej - 9 września 2019 r. godzina
14:00 – poniedziałek (planowany
czas trwania 5 godzin szkoleniowych); granty - stowarzyszenia,
fundacje oraz osoby prywatne - 9
września 2019 r. godzina 18:00
– poniedziałek (planowany czas
trwania 3 godziny szkoleniowe). W
związku z koniecznością przygotowania materiałów szkoleniowych
zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji umieszczonego na stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie.
pl i przesłanie mailowo: biuro@
partnerstwo-sowiogorskie.pl. Termin składania deklaracji upływa 5
września 2019 roku – wyjaśniają
organizatorzy.
(RED)

Ruszyły prace
przy Maluchu
W wyniku zakwalifikowania się do resortowego
programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „Maluch+” 2019, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Gmina Jedlina-Zdrój będzie miała żłobek.
Wykonawca
inwestycji
czyli P.P.H.U. „WiW-bud” przejął już plac budowy. Jedliński
„Maluch” powstanie w zmodernizowanych, specjalnie za-

adaptowanych, wydzielonych
pomieszczeniach znajdujących
się w budynku dawnego Gimnazjum przy ulicy Słowackiego
5. Znajdzie się w nim miejsce dla
24 dzieci w wieku od 1 roku do
3 lat. Na realizację tego zadania
Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała
dofinansowanie w wysokości
528 000 złotych. Koszt inwestycji to kwota 1 060 000 złotych.
Przewidywane uruchomienie
żłobka - luty 2020.
(KS)
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Sudecka Żyleta
565 osób wyruszyło ze
stadionu sportowego w Głuszycy na trasę organizowanej po raz siódmy „Sudeckiej
Żylety” - jednego z najtrudniejszych maratonów pieszych w Polsce.
Z każdą edycją maraton
cieszy się coraz większym zainteresowaniem piechurów,

którzy przybywają nie tylko z
regionu wałbrzyskiego, ale też
z innych części naszego kraju.
Zjawiają się, by stawić czoła
swoim słabościom. W tegorocznej, letniej edycji maratonu do przejścia przygotowano
dystans o długości 67 km z
sumą podejść powyżej 3500
m. Trasa wiodła przez Góry So-

wie, Suche, Wałbrzyskie oraz
otaczające Głuszycę szczyty,
m.in. Jałowiec, Gomólnik Mały,
Stożek Wielki, Garbatkę czy
Ruprechticki Szpiczak. Piechurzy zawitali również do Gminy Mieroszów. Dodatkowym
utrudnieniem było pokonanie
części trasy pod osłoną nocy.
Siódmą „Sudecką Żyletę”
ukończyło 316 uczestników, a
pierwsza osoba pojawiła się na
mecie o 8:15, czyli 12 godzin i
15 minut po starcie! Gratulacje

należą się wszystkim, którzy
wzięli udział w imprezie – tym,
którzy pokonali cały dystans
oraz tym, którzy z różnych
względów musieli zrezygnować. Zawodnicy zgodnie przyznawali, że trasa była bardzo
wymagająca.
- Dziękujemy wszystkim,
dzięki którym siódma edycja
Sudeckiej Żylety mogła się
odbyć. Podziękowania dla
wszystkich partnerów i sponsorów oraz niezawodnej gruREKLAMA

py wolontariuszy: Decathlon
Szczawno-Zdrój, Fotograf i Ja,
Podziemne Miasto Osówka,
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, Recal, portal Górskie
Wyrypy, Agencja Reklamowa
FioDesign, Browar Jedlinka,
Mountain Spirit, Agroturystyka

Pograniczna, Schronisko Pod
Muflonem, KFC, Tacos Locos,
Every Can Counts – podkreślają
organizatorzy wydarzenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz partner wiodący Gmina
Głuszyca.
(MC)

Piłkarskie pożegnanie
wakacji
Młodzi zawodnicy wzięli
udział w Podwórkowej Lidze
Piłkarskiej, zorganizowanej
w kompleksie boisk Orlik w
Głuszycy.
W sportowych zmaganiach
wzięły udział cztery drużyny. Puchar zdobyli zwycięzcy - Czerwoni Jedlina, drugie
miejsce zajęły Orły z Dolnej, a
miejsce trzecie Zieloni Jedlina.
Na miejscu czwartym znalazł
KS Mordeczki. Piękna sportowa rywalizacja zakończyła
się rozdaniem pucharów dla
zwycięzców i upominków dla
wszystkich uczestników ligi.
Nad prawidłowym przebie-

giem rozgrywek czuwali lokalni animatorzy sportu: Sławomir
Kulik i Zbigniew Ogrodnik.
Organizator
wydarzenia
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy dziękuje wszystkim zawodnikom za udział w zabawie
sportowej, a także obecnym
w czasie rozgrywek kibicom.
Serdeczne podziękowania za
wsparcie i ufundowanie voucherów dla Gracjana Rudnickiego z Łowiska Pstrągów Złota
Woda w Łomnicy, dla Grzegorza Czepila z „Jadła” i Krystiana
Jóźwiaka z restauracji „Gościniec Sudecki” w Głuszycy.
(MC)

Przegrali ze Stalą,
wygrali ze Śląskiem
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych przygotowują się do rozgrywek I ligi
i rozgrywają mecze kontrolne. – Zakontraktowaliśmy
silnych sparingpartnerów,
którzy pomogą nam w doskonaleniu naszej gry – mówi
Łukasz Grudniewski, trener
Górnika.
W pierwszym meczu kontrolnym w Ostrowie Wielkopolskim miejscowa Arged BMSlam
Stal pokonała Górnika Trans.
eu Wałbrzych 95:63. Punkty
dla Górnika w Ostrowie zdobywali: Pieloch 14, Jakóbczyk 13,
Durski 11, Koperski 9, Kulka 6,
Wróbel 6, Glapiński 2, Podejko
1, Cechniak 1, Ratajczak 0, Zywert 0.
Kolejnym sparingpartnerem wałbrzyszan był Śląsk

Wrocław, który pod wodzą
Andrzeja Adamka przygotowuje się do rozgrywek ekstraklasy. Niespodziewanie Górnik
wygrał 85:81 (21:24, 26:24,
17:19, 21:14), a w tym meczu
dla wałbrzyszan punktowali:
Jakóbczyk 20, Cechniak 16,
Kulka 13, Zywert 11, Pieloch 6,
Wróbel 5, Koperski 5, Ratajczak
4, Durski 3, Glapiński 2, Makarczuk 0, Podejko 0, Jeziorowski
0. Natomiast dla Śląska punkty
zdobywali: Musiał 14, Dziewa
11, Custer 10, Batts 9, Dorn 9,
Humphrey 8, Kulon 8, Gabiński
7, Żeleźniak 5.
Kolejnymi rywalami Górnika
w meczach kontrolnych będą:
MKS Dąbrowa Górnicza oraz
BK JIP Pardubice (5.09.2019 r.,
godz. 17.30 w hali Aqua Zdrój).
(RED)
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Skuteczne
na wyjazdach
Drugi wyjazd i drugie zwycięstwo – piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych pokonały w
Żywcu Mitech 4:2 i powetowały sobie tym samym niepowodzenie sprzed tygodnia
z meczu z Czarnymi.
Pierwsza połowa stała pod
znakiem wyrównanej walki i
szans z obu stron, ale to gospodynie okazały się skuteczniejsze i w 12 min. objęły prowadzenie, gdy po prostopadłym
zagraniu w pole karne Alicja
Bijak wyprzedziła Jagodę Sapor i skierowała piłkę do siatki.
Do przerwy, mimo prób jednej
i drugiej drużyny, wynik nie
uległ zmianie i w lepszej sytuacji były gospodynie. Po zmianie stron do zdecydowanych
ataków ruszyły wałbrzyszanki i
już w 48 min., po ładnej zespołowej akcji Katarzyna Rozmus
uderzyła na bramkę, Aleksandra Komosa zdołała jeszcze
odbić piłkę, ale wobec dobitki
Julity Głąb była bezradna i było
1:1.
W drugiej połowie na murawie dominował AZS PWSZ i
cały czas dążył do zdobycia kolejnych goli. Udało się to w 62
min., gdy Karolina Ostrowska

Gortat otworzy mistrzostwa

zagrała do Oliwii Rapackiej, a ta
plasowanym strzałem tuż przy
słupku dała swojej drużynie
prowadzenie. Już cztery minuty później, po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego i przedłużeniu
piłki głową przez Klaudię Fabovą, zamykająca akcję Monika Kędzierska uderzeniem od
poprzeczki podwyższyła na
3:1. Korzystny wynik pozwolił
podopiecznym trenera Kamila Jasińskiego spokojnie kontrolować grę i dopiero w 90
min. gospodynie – po rzucie
rożnym i skutecznej główce
Patrycji Rżany – zdołały zdobyć kontaktowego gola. Było
już jednak za późno na doprowadzenie do wyrównania, a
dodatkowo w drugiej minucie
doliczonego czasu gry, po rzucie z autu Jagody Szewczuk i
przedłużeniu przez Oliwię Rapacką, Klaudia Fabova pewnie
wykończyła sytuację sam na
sam, ustalając rezultat tego
spotkania na 4:2 dla gości.
Po tej wygranej zespół AZS
PWSZ czeka dwutygodniowa
przerwa, a do zmagań wróci 7.
września domowym starciem z
GKS Katowice.
(TS)

W piątek, 30.08.2019 r. o
godzinie 18.00 w hali widowiskowo-sportowej w Centrum Aqua-Zdrój rozpocznie
się najważniejsza wydarzenie sportowe roku 2019 w
Wałbrzychu i Świebodzicach
- mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach mężczyzn.
- Po raz pierwszy w historii
impreza tej rangi odbędzie
się w Europie Środkowo-Wschodniej, tym większy
zaszczyt, że możemy być jej
gospodarzem. Turniej, który
odbędzie się w dniach 30.088.09 w Centrum AQUA-ZDRÓJ
oraz OSiR Świebodzice, będzie jednocześnie bezpośrednią kwalifikacją do Igrzysk
Paraolimpijskich w Tokio
2020. Najlepsze 4 zespoły mistrzostw starego kontynentu
otrzymają przepustkę do występu na Igrzyskach. Wstęp
na wszystkie mecze podczas
turnieju jest bezpłatny! Szczególnie zapraszamy wszystkich
kibiców na oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Europy
w piątek 30.08 o godzinie
18.00 – gościem specjalnym,
który otworzy turniej będzie
Marcin Gortat, wieloletni
zawodnik ligi NBA, w której
reprezentował zespoły takie

Harmonogram spotkań, które zostaną rozegrane
w świebodzickiej hali w fazach grupowych:
sobota, 31.08.2019 r.
godzina 14:00: Francja – Izrael
godzina 16:15: Turcja – Rosja
godzina 18:30: Hiszpania – Holandia
niedziela, 01.09.2019 r.
godzina 14:00: Włochy – Austria
godzina 16:15: Anglia – Szwajcaria
godzina 18:30: Niemcy – Polska

jak Orlando Magic, Phoenix
Suns, Washington Wizards i
Los Angeles Clippers. Mecz
otwarcia odbędzie się o godzinie 19:00, a pierwszym
rywalem reprezentacji Polski
będzie Szwajcaria. Gorąco
zapraszamy do kibicowania
reprezentacji Polski podczas
całego turnieju! – zachęcają
organizatorzy.
Świebodzice - jako współorganizator imprezy - gościć będzie 15 spotkań, pozostałe (w
tym mecze otwarcia i finałowy)
rozegrane zostaną w Wałbrzychu.
(RED)

poniedziałek, 02.09.2019 r.
godzina 14:00: Hiszpania – Izrael
godzina 16:15: Francja – Turcja
godzina 18:30: Rosja – Holandia
wtorek, 03.09.2019 r.
godzina 14:00: Anglia – Polska
godzina 16:15: Szwajcaria – Austria
godzina 18:30: Niemcy – Włochy
środa, 04.09.2019 r.
godzina 14:00: Francja – Rosja
godzina 16:15: Holandia – Izrael
godzina 18:30: Turcja – Hiszpania
Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny.
REKLAMA
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
USŁUGI
(1) Pranie tapicerki meblowej,
samochodowej, dywanów i
wykładzin. Tel: 796 535 222
(2) Hydraulik – instalacje co, wod-kad, gaz, kotły co. Tel. 506 754 379
(1) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(1) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam mieszkanie w centrum Głuszycy - 57 m kw., 2 pokoje
, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe, cena 65 tys. zł. 510 291
817

Tartak Urbaniak oferuje:

PRACA

(1) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

INNE
(1) Atrakcyjna pożyczka bez BIK.
Wstępna weryfikacja przez telefon.
Kontakt 796 700 605

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.

Szkolimy na samochodzie
z automatyczną skrzynią biegów!

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

Nowe kursy:

Tel. 602 190 848

SPRZEDAM
MIESZKANIE
40 m - Rynek
w Świebodzicach,
po modernizacji
i remoncie, 98 000 zł.
Tel. 74 641 98 13
2

KUPIĘ TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ!
• MIESZKANIE
• DOM • DZIAŁKĘ
• DO REMONTU • ZADŁUŻONE
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

DB2010

• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg
za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
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

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

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

- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o.,
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie,
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż
- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych
- dobór, montaż i konﬁguracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego na realizację inwestycji
Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

REKLAMA

Wykonujemy:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

.PL
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(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

Masz orzeczenie? Dzwoń -lekka,
siedząca praca. PILNE Wałbrzych,
606 829 141

2.09 Wałbrzych • 3.09 Głuszyca

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

DOMOFONY
MONITORING

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

REKLAMA

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

Tel. 606 478 000

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

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

DB2010
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www.db2010.pl
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ronę www.zolnieruk.pl.
Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

MS-3915 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, po remoncie,
cena 189 tys. Tel. 883 334 486
MS-3886 Podzamcze, ul. Hetmańska, 36m2, mieszkanie po kapitalnym remoncie, cena 156 tys. Tel.
883 334 481
MS-3847 Podzamcze, 4 pokoje,
66m2, 2 piętro w 4, cena 214 tys.
Tel. 883 334 481

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014

MS-3870 Piaskowa Góra, 4 pokoje,
57 m2, cena 169 tys. Tel. 883 334

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!

Tel. 883 334 481

Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
900,-zł tel do kontaktu 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW
998
PODZAMCZE Do wynajęcia 2 pok
48m2 6 piętro z balkonem 1350,-zł
tel do kontaktu 792-549-757 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MW960
PODZAMCZE 36m2 2pok 2piętro,
do wprowadzenia cena 130tys Tel
do kontaktu 535-416-014 oferta
dostępna na www.panorama.net.
pl pod nr PAN-MS-1032
PODZAMCZE 41m2 2pok 4piętro,
po generalnym remoncie 163tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1040
ŚRÓDMIEŚCIE 108m2 2piętro
2poziomy cena 190tys zł tel do
kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 285.000 zł ,
tel. do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-MS-901
SOBIĘCIN ( GÓRNY) Mieszkanie z
ogrzewaniem miejskim 2pokoje
56,5m2 3 piętro tel do kontaktu
535- 416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod numerem PAN-MS-1026
BOGUSZÓW Lokal użytkowy z
witryną 50m2 50.000,-zł w atrakcyjnej lokalizacji tel. do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna na
www.panorama.net.pl pod numerem PAN-LS - 967

MS-3874 Piaskowa Góra, 54 m2, 3
pokoje po kapitalnym remoncie,
Cena 225 tys.
MS-3914 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
29m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 883 334 486
MS-3913 Biały Kamień, ul. Ludowa – mieszkanie z ogródkiem i
garażem, po remoncie, 3 pokoje,
50m2, cena 170 tys. tel. 883 334
486
MS-3897 Biały Kamień, 2 pokoje,
96m2, cena 147 tys. Tel. 883 334
481
MS-3879 Biały Kamień, 2 pokoje,
42 m2, ul. Pionierów, cena 99 tys.
Tel. 606 976 630
MS-3835 Nowe Miasto, 2 pokoje,
54m2, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, cena 149 tys. Tel. 883
334 481
MS-3804 Stary Zdrój, ul. Marconiego, 3 pokoje, 63 m2, do odświeżenia, cena 119 tys. Tel. 606 976 630
MS-3899 Śródmieście – Rynek, 2
pokoje, 60m2, cena 125 tys. Tel.
883 334 481
MS-3875 Okazja!!! Sobięcin okolice
Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż,
cena 89 tys. Tel. 883 334 486
DS-3628 Dom Piaskowa Góra, 180
m2, działka 300m2, cena 485 tys.
Tel. 883 334 486

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

RENOMA – PODZAMCZE, 4 pokoje,
83m2, parter w 10, dobry stan
techniczny, cena 215.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Aleja
Wyzwolenia, 4 pokoje, 89m2,
wysoki parter, C.O. gazowe, po
remoncie, siłownia, Park Sobieskiego, cena 245.000zł, 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
285.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
budownictwo, 2 pokoje, 42m2, 1
piętro w 2, do odnowienia, cena
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
przy deptaku, 2 pokoje, kuchnia
z jadalnią, 75m2, 1 piętro, , C.O.
gazowe, taras, cena 240.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

33 33, (74) 666 66 06

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71
m2 cena 99 000 tel. 883 334 836

NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena
159 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 pokoje cena 155 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 poziomowe, po remoncie cena 148 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena
85 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

ZA GOTÓWKĘ!

Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!!
tel. 606 976 630

RENOMA- PIASKOWA GÓRA, ul.
Michałowskiego, nowe - komfortowe, 3 pokoje, 45m2, 9 piętro w 10,
WYSOKI STANDARD, 189.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4
piętro w 4, do odnowienia, cena
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAW-

ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks

666 66 06, (74) 843 33 33

kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA,

ce. Cena: 250 000 zł, (nr:118) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 miesz-

107 000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66

kania z dodatkową powierzchnią

06, (74) 843 33 33

do własnej aranżacji, 75m2, 4
pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,
Cena: 219 000 zł, (nr:2543) - (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !!

Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,
4 pokoje,
2 kuchnie,duża piękna działka

GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO

Cena: 360 000 zł (nr: 2569) - (74)

STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,

666 66 06, (74) 843 33 33

2 niezależne mieszkania, warsztat,

BON –OKOLICE Głuszycy, poleca-

garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

my na sprzedaż kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny

nie z balkonem, 100m2, 3 piętro,

13 324 m2. Powierzchnia łączna

jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-

zabudowań 7 277 m2. Cena: 750

wanie gazowe, cena: 187 000 zł

000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06,

(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666

(74) 843 33 33.

RENOMAHOME - ŁOMNICA – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727

66 06

RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel
883 334 836

dwupoziomowy. Cena wynajmu:

BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
1500 zł:sprzedaż: 115 000 zł
(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem

www.renomahome.pl

wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 2500 zł, ( nr: 2551)-

z oknem, łazienki z kabiną prysznicową i toaletą oraz przedpokoju.
Wnętrze nie wymaga nakładów
finansowych. Cena 115 000 zł
(nr.2576) – (74) 666 66 06, (74) 843
33 33,

wyjątkowy dom wolnostojący o

(74) 843 33 33

powierzchni 700 m2 w Starych

BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM

Bogaczowicach . Cena 500 000

NA WYNAJEM z wyposażeniem

zł (2229), (74) 666 66 06, (74) 843

nieopodal Strefy Ekonomicznej

33 33,

, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi,
2 łazienki, garaż, ogród 800 m2
Cena: 2 980zł (nr: 2540) (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z

nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2

mieszkanie do wprowadzenia
pokoje, aneks kuchenny, łazienka

m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129

z WC, ogrzewanie gazowe, moni-

000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06,

toring. Możliwość adaptacji do-

(74) 843 33 33

datkowej powierzchni. CENA:149

RENOMAHOME - SZCZAWNO –
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2
piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280
000 tel 883 334 836

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-

000 zł (nr: 2528)(74) 666 66 06, (74)

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,
4 pokoje, cena 169 000 tel 883
334 836

wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,

843 33 33

wc, poczekalnia, ogrzewanie

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe

elektryczne. Cena: 169 000zł.

domy w zabudowie szeregowej o

Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)

pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,

843 33 33, (74) 666 66 06

kuchnia, garaż w bryle budynku,

wadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec

62 m2- składa się z 3 pokoi, kuchni

BON - Oferujemy na sprzedaż

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe

nie położony, piętrowy, do wpro-

Nowe Miasto mieszkanie o pow.

2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,

(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GLINIK-dom bliźniak pięk-

BON – WAŁBRZYCH dzielnica

dobrze utrzymany. Cena wynajmu:

ogrzewaniem miejskim, Pow.62

RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332
727

BON –WAŁBRZYCH dzielnica Stary

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

i zadbanym ogrodem (parter) na

RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2, do remontu cena
85 000 tel 883 334 836

montu, duża piękna działka Cena:

usytuowany na działce o pow.

Wszystkie oferty biura na stronie :

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 179 000 tel 883 334 836

dom wolno stojący, 130m2, do re-

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
tel: 883 334 836, 883 332 727,

w trakcie modernizacji na gazowe.
CENA: 159 000 zł (nr: 2549) (74)

ni 118 m2, witryna, zaplecze,

58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

roba, łazienka z WC, ogrzewanie

nie z balkonem, piękną werandą i

wy w ścisłym centrum, powierzch-

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c.
Tel. 883 334 486

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 1
–go Maja, 1 pokój, 33m2, 2 piętro
w 2, cena 52.000zł, okna PCV,
łazienka, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

883 332 730

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

www.eurodom.walbrzych.pl

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-go
Listopada, nowsze budownictwo,
4 pokoje, 69,3m2, 3,5 piętro w 4,
C.O. miejskie, do zamieszkania,
DUŻY TARAS, cena 179.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul.
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje,
45 m2 cena 99 000 tel 883 334 836

DS-3922 Dom Poniatów, 112m2,
działka 300m2, do kapitalnego remontu, cena 249 Tel. 606 976 630

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

Oferty na stronie:

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 35,1m2, 10
piętro w 10, do remontu, nowe
okna PCV, cena 119.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

balkon, ogród CENA: 298 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

z podajnikiem węglowe, ogród

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne

zagospodarowany-pow.1016 m2.

mieszkanie do wprowadzenia nie-
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