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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Święto Niepodległości

Premie do 150 EUR

Piękna pogoda sprzyjała radosnemu świętowaniu Narodowego Dnia Niepodległości.
11 listopada w każdej gminie na różne sposoby celebrowano 101 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro),
tel. 74 6638293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

Głuszyca

O godz. 10 miłośnicy aktywnego wypoczynku wyruszyli pięknymi leśnymi trasami
Strefy MTB Głuszyca i trasami
# ACTIVE z Parku Jordanowskiego do Podziemnego Miasta Osówka. Tym samym rozpoczęli gminne obchody 101.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W południe
mieszkańcy gminy, na czele z
przedstawicielami głuszyckiego samorządu, złożyli kwiaty i
znicze przy pomniku Solidarności oraz oddali hołd rodakom, którzy zginęli za wolność
ojczyzny. Przy akompaniamencie Głuszyckiej Orkiestry Dętej
wszyscy zebrani odśpiewali
„Mazurka Dąbrowskiego” i tym
samym mieszkańcy Głuszycy
włączyli się do ogólnopolskiej
akcji „Niepodległa do Hymnu”.
O godz. 16.00 rozpoczęła się
uroczysta gala z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w sali widowiskowej Centrum
Kultury w Głuszycy. Po przemówieniu zastępcy burmistrza
Grzegorza
Szymańskiego,
który przypomniał o ważnych
momentach w historii naszej
ojczyzny na drodze do odzyskania wolności po latach zaborów, zebrani wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w
wykonaniu Głuszyckiej Orkie-

stry Dętej oraz Chóru Seniorów
Renoma. Artyści wprawili publiczność w radosny i świąteczny nastrój. Wiele osób włączyło
się do wspólnego śpiewu znanych polskich utworów, uświadamiających nam, że jesteśmy
narodem o bogatej, ale jakże
dramatycznej historii.
- Słowa podziękowania
kierujemy do kapelmistrza
Głuszyckiej Orkiestry Dętej Eugeniusza Lecia i członków orkiestry oraz do rozśpiewanych i
radosnych seniorów z głuszyckiego Chóru Renoma na czele
z akompaniującymi instrumentalistami - Ryszardem Ogorzelcem i Bogdanem Osowskim –
podkreśla prowadząca koncert
dyrektor CK-MBP w Głuszycy
Sabina Jelewska, która podziękowała wszystkim przybyłym
za wspólne świętowanie.
O godz. 18 w kościele pw.
Chrystusa Króla w Głuszycy odprawiona została msza św. za
ojczyznę, w czasie której obecne były poczty sztandarowe,
a przedstawiciele głuszyckiej
młodzieży odczytali apel poległych.

Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju.
Następnie przed Obeliskiem
Miejskim przy ulicy Akacjowej
złożono kwiaty, a Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel przypomniał zebranym jak ważne
jest to święto, jak ważna jest
wolność i demokracja. Kolejnym punktem obchodów były
występy artystyczne przedszkolaków i uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
Janusza Korczaka, które odbyły
się w kościele przy ulicy Jana
Pawła II w Jedlinie. Dodatkowo
- w ramach obchodów - możliwe było zwiedzanie wieży widokowej oraz dwóch wystaw
pt. „Jedlina-Zdrój …dawniej”
oraz „Jedlina-Zdrój z lotu ptaka”, a jedlińscy restauratorzy
tradycyjnie przygotowali specjalną, świąteczną ofertę kulinarną - „Niepodległość uczcić
ze smakiem Jedliny”.
Warto również zaznaczyć,
że nowo wybudowanemu rondu, znajdującemu się na skrzyżowaniu ulic Noworudzkiej,
Kamienieckiej i Głuszyckiej w
Wałbrzychu nadano uroczyście
nazwę 100-lecia Niepodległości Polski.

Jedlina - Zdrój

Mieroszów

Uroczystości
rozpoczęła
msza święta, odprawiona w
intencji ojczyzny w Kościele
p. w. Trójcy Świętej przy ulicy

.PL

- 11 listopada uczciliśmy
naszą niepodległość w sposób najpiękniejszy, najlepiej
jak umieliśmy. Dziękując za

wolność, razem zaśpiewaliśmy
hymn, a następnie obejrzeliśmy przepiękne, wzruszające
przedstawienie „Róża Polska”,
którego scenariusz nawiązywał do „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. Przygotowały
je dzieci biorące udział w zajęciach teatralnych pod opieką
artystyczną Anny Chorążyczewskiej, Joanny Altheim i
Małgorzaty Przybylskiej. Aktorzy i opiekunki artystyczne
reprezentują Publiczną Szkołę
Podstawową w Mieroszowie,
a wspaniałe przedstawienie
odbyło się w Mieroszowskim
Centrum Kultury – podkreśla
Andrzej Lipiński, burmistrz
Mieroszowa, który wcześniej
uczestniczył we mszy świętej w
intencji ojczyzny. Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty
przed pomnikiem w mieroszowskim Rynku i wraz z całą
Polską odśpiewano hymn.
- Mieszkańcy Gminy Mieroszów uczestniczyli także
w akcji „101 Szczytów w 101
rocznicę”. Dzięki niej posprzątaliśmy Lesistą Wielką i Stożek.
Bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom akcji – podkreśla
Andrzej Lipiński.
Z kolei Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku
świętował już 8 listopada. W
101 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, o godzi-

nie 11.11 uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zaśpiewali cztery zwrotki hymnu
narodowego. Podobnie jak w
ubiegłym roku, szkoła włączyła
się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu w placówkach
oświatowych.
- Chcemy w ten sposób
uczcić bohaterstwo i waleczność naszych przodków, dzięki
którym Polska, po 123 latach,
odzyskała niepodległość –
podkreślają inicjatorzy akcji w
Sokołowsku.

Stare Bogaczowice

Mieszkańcy Starych Bogaczowic spotkali się w licznym
gronie, aby uczcić Święto
Niepodległości. Najpierw uroczysta msza święta, a później
Wieczornica Patriotyczna w sali
sołeckiej. Spotkanie rozpoczęło
się poezją o przemijaniu przedstawioną przez młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Starych

Bogaczowicach. Tego dnia gościem specjalnym był radny
Rady Powiatu Wałbrzyskiego,
historyk Łukasz Kazek, dzięki
któremu uczestnicy wieczornicy mogli obejrzeć dwa filmy
„Wilczur” oraz „Ścigam Iwana
Groźnego”. Łukasz Kazek podzielił się także swoją wiedzą
historyczną. Po spotkaniu z historią, Robert Delegiewicz zabrał wszystkich w świat pieśni
patriotycznych. Wspólne śpiewy zakończyły, pełen wzruszeń
i refleksji, wieczór. Podczas
wydarzenia wręczone zostały
także nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mój Inny
Świat. Jak widzisz Polskę w czasach obecnych?”. Uczestnicy
wieczornicy mieli także okazję
zapoznać się z wystawą „Życie
i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – Patrona Roku
2019”. Partnerem wydarzenia
była Fundacja Lotto.
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Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30
Kredyty i pożyczki ponad 30 firm
Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)
Po pożyczkę przyjdź do Fines

„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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Jak psu kość
Janusz
Bartkiewicz

Mało brakowało, a bardzo
bym się wzruszył, słuchając w
Sejmie wystąpienia Andrzeja
Dudy, który tak pięknie o jedności Polaków prawił, podkreślając, że istniejące pomiędzy
nimi różnice światopoglądowe i
polityczne są czymś naturalnym
i nikomu nie można z ich powodów odbierać miana Polaka,
bo Polakiem jest każdy, kto Polskę w sercu nosi. Przypomniał
niedowiarkom, że na grobach
polskich żołnierzy z różnych
okresów jej historii znajdują się
liczne nazwiska o niepolskim
brzmieniu, a w grobach tych
spoczywają nie tylko wyznawcy wiary katolickiej, ale też wyznawcy prawosławia, judaizmu
oraz mahometanie, czyli polscy
Tatarzy od wieków stający z bronią w obronie Polskich granic.
Czekałem tylko, aż padną słowa,
że polskimi patriotami byli także i ci, przez zaborców i okupantów wieszani i rozstrzeliwani lub
osadzani w kazamatach, którzy
walkę swą prowadzili pod czer-
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wonymi sztandarami. Ale się
nie doczekałem, więc i nadchodzące wzruszenie szybko
mi przeszło, chociaż kiedy spoglądałem na przemawiającego
widziałem, że on sam mocno
się swymi słowami wzruszył, ale
u niego tak zawsze… Im dłużej
przemawia, tym bardziej wierzy w to co mówi i wzrusza się
tym ponad miarę. A ja - zanim
się wzruszyłem - zdążyłem się
mocno rozeźlić, bo kamera w
pewnym momencie pokazała,
że na sali plenarnej siedzi były
prezydent Polski (jedyny do tej
pory wybierany dwukrotnie)
Aleksander Kwaśniewski. Fakt,
że siedział na tzw. galerii dla
widzów, dał mi do zrozumienia,
że nie był na tę uroczystość zaproszony, tak jak ci zaproszeni
goście, których witał prezydent
Duda, wymieniając m.in. byłych
marszałków Sejmu i Senatu.
Byłego prezydenta Polski nie
przywitał, co potwierdziło moje
przypuszczenie, że Aleksandra
Kwaśniewskiego nie było na liście zaproszonych gości. Zwrócił mu na to uwagę Włodzimierz
Czarzasty, kiedy prezydent
wzruszony swoim przemówieniem, poszedł podać rękę
wszystkim posłom siedzącym
w pierwszym rzędzie poselskich
ław. Tym samym zmusił do

przywitania byłego prezydenta
marszałka seniora, który - jako
pierwszy witający wszystkich
(wymieniając skrupulatnie ich
funkcje byłe i obecne) - Aleksandra Kwaśniewskiego nie dostrzegł.
Kiedy Antoni Macierewicz
skończył swą inauguracyjną
przemowę, zrozumiałem dlaczego Andrzej Duda wyznaczył
mu to zadanie i tak wielce zaszczytną funkcję, co oburzyło
wszystkie opozycyjne kluby
parlamentarne, które nijak nie
mogły zapomnieć, że przyszły
marszałek-senior, to nikt inny,
jak największy psuj polskich
interesów politycznych, gospodarczych i militarnych. Tak bardzo szkodliwy, że nawet prezes
Jarosław w pewnym momencie
wysłał go na polityczną emeryturę, zostawiając mu na otarcie
łez – wbrew prawu i obyczajom
– pewne „zabawki” w postaci
samochodu z kierowcą i ministerialnego gabinetu. Ba, sam
prezydent Duda powiedział o
nim całkiem niedawno, że jako
minister obrony narodowej
stosuje ubeckie metody i póki
je stosować będzie, on - jako
prezydent - nie podpisze generalskich nominacji dla tych,
których Macierewicz chciał
awansować. Słuchając zatem,
REKLAMA

Profesjonalne CV
List motywacyjny
To twoja wizytówka na start!!!
Zapraszamy do korzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych –
szczegóły na temat usługi dostępne
są u doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu od
poniedziałku do piątku w godzinach
8-14:15 (pokój nr 23).

co marszałek senior miał do
przekazania Polakom, zrozumiałem szybko, że decyzja Andrzeja Dudy była niczym innym,
jak elementem rozpoczętej
przez niego kampanii wyborczej, albowiem dobrze wiedział
(a w zasadzie jego doradcy), że
Macierewicz nie odpuści, przez
co on sam jawi się Polakom,
jako koncyliacyjny gołąbek zgody narodowej, na którego warto głosować, aby dalej – jako
prezydent – Polaków łączyć
mógł w jedną wielką rodzinę,
zgodnie budującą wielkość
swej ojczyzny. I Antonii spełnił
prezydenckie oczekiwania, bo
jasno i wyraźnie powiedział, że
przed nowym parlamentem
stoi w zasadzie jedno wielkie
zadania, czyli budowanie państwa narodowego opartego na
jednej, czyli katolickiej wierze
(państwowej?), w którym nie
będzie miejsca dla wszelkich
obcych i zdrajców, co kształt
nowej Polski wypracowali 30 lat
temu przy Okrągłym Stole. Tym
samym jasno określił, że w przyszłej Polsce nie będzie też miejsca dla tych, którzy przed nim
w ławach poselskich siedzieli
wybrani z lewicowych i innych
opozycyjnych, wobec prezesa
Jarosława, list.
Ale nie tylko tak dramatycznie w tym dniu w Sejmie było,
bo w przemowie zarówno marszałka seniora, jak i prezydenta,
odkryłem wielkie pokłady politycznej satyry, co mnie poniekąd rozbawiło, chociaż w istocie
śmiać się naprawdę z czego nie
było. A rozśmieszyły mnie wielce napuszone słowa o tym, jak
bardzo ważnym zadaniem jest
przestrzeganie naszej konstytucji (której nota bene „ojcem”
był niedostrzeżony przez obu
mówców Aleksander Kwaśniewski), która stanowi źródło
i opokę naszej państwowości
oraz wszelakiej wolności i równości obywatelskiej. Słowa te
wygłaszali ludzie, którzy przez
lata swej działalności wszem i
wobec, bez żadnej żenady, pokazywali, iż tę właśnie konstytucję mają w taki samym poszanowaniu, jak szanują tych, którzy
o Polskę walczyli z innymi niż
oni hasłami na ustach. Tych,
których dekomunizowali, dezubekizowali i wymazywali (i wymazują) z przestrzeni publicznej i pamięci Polaków, a którzy
przecież też Polskę w swych sercach nosili, że tak patetycznie
za Andrzejem Duda powtórzę.
Słuchając tych wzniosłych słów
o znaczeniu i roli konstytucji, nie
mogłem oprzeć się wrażeniu, że
obaj ci panowie kpiny sobie ze
słuchaczy (również tych przed
telewizorami) urządzają, bo oto
dzień wcześniej (11 listopada),
podczas tzw. marszu niepodległości, policjanci zarekwirowali
transparent z napisem KONSTY-

TUCJA, a niosących go młodych
Polaków wylegitymowali, spisali i usunęli z trasy przemarszu.
Jak się później tłumaczono,
uczyniono tak, aby nie wywoływać niepokoju i zagrożenia dla
uczestników głównego marszu.
Straszne i śmieszne zarazem, ale
przecież nie był to czyn jednostkowy, bo doskonale pamiętam,
jak policjanci „ścigali” wszystkich tych, którzy nosili koszulki
z nadrukowanym na nich tym
słowem lub zawieszali je na
różnych pomnikach i nie tylko.
Kpinę sobie z konstytucji czyni
prezydent Duda, który dziś pamiętać będzie, że nakazuje mu
ona przyjąć przyrzeczenie od
wszystkich wybranych niedługo
przez Sejm (czytaj prezesa Jarosława) sędziów Trybunału Konstytucyjnego, chociaż w kolejce
od lat do złożenia tego aktu
czeka trzech wcześniej przez
Sejm wybranych. Wybranych
zgodnie z prawem, co zresztą
potwierdził wyrokiem Trybunał Konstytucyjny, też z wielką
emfazą wspominany przez marszałka seniora i prezydenta.
Zaiste, potrafią ludzie prezesa Jarosława kota ogonem z
kamienną twarzą odwracać, powtarzając przy tym jak mantrę,
że nikt nie wmówi im, iż białe to
białe, a czarne to czarne. Wierzę
jednak, że przyjdzie czas, iż zrozumieją wreszcie, że zaklinanie
rzeczywistości zdało się im jak
psu na budę, albowiem prawdziwe poszanowanie konstytucji
należy się Polakom jak psu kość.
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.

Ulice
do przebudowy
W Urzędzie Gminy w Czarnym Borze Adam Górecki
– wójt gminy Czarny Bór i
Zbigniew Atanowski – współwłaściciel Przedsiębiorstwa
Budowlano-Instalacyjnego
BIN-POL Spółka Jawna z siedzibą w Wałbrzychu podpisali umowę na przebudowę
ulic Sportowej i Skalników w
Czarnym Borze. Wartość umowy opiewa na kwotę 2 739 210
zł brutto. Termin zakończenia
prac planowany jest do końca
2020 roku. Gmina Czarny Bór
na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 80 procent
wartości inwestycji. W ramach
realizacji inwestycji zaplanowane są m.in. następujące roboty budowlane: przebudowa
odcinków dróg klasy D o łącznej długości blisko 1 km; przebudowa chodników o łącznej
długości prawie 300 m; wykonanie chodników dla pieszych
i 46 stanowisk parkingowych;
wykonanie szykan spowalniających ruch oraz wyniesionych
wysp na skrzyżowaniach oraz
montaż instalacji ostrzegawczych LED.
- W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy przebudowie. Prosimy mieszkańców
o zachowanie ostrożności oraz
uwzględnienie niedogodności
w ruchu pieszym i kołowym.
Realizacja inwestycji przyczyni
się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa - podkreśla Adam
Górecki, Wójt Gminy Czarny
Bór.
(JJ)
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cd ze str. 1

Szczawno-Zdrój

W kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została uroczysta msza święta w
intencji ojczyzny. Uczestniczyli
w niej m.in. wicemarszałek województwa Grzegorz Macko,
burmistrz
Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk, przewodniczący rady miejskiej Michał Broda
wraz z liczną reprezentacją radnych, Iwona Czech - prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju,
przedstawiciele
stowarzyszeń, organizacji, placówek oświatowych. Po mszy
odbył się apel poległych poprowadzony przez majora Jacka Barana, a delegacje złożyły
kwiaty i znicze. Władze miasta
złożyły także kwiaty pod pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej oraz pod Pomnikiem
Niepodległości na cmentarzu
komunalnym. Rozdano także
mnóstwo kotylionów, które
można było dostać nawet w
wieży widokowej na szczycie
Chełmca! Obchody zakończył
koncert w Teatr Zdrojowy im.
Henryka Wieniawskiego.

Świebodzice

101. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Świebodziczanie obchodzili
patriotycznie, rodzinnie, z entuzjazmem i dumą. Tegoroczne obchody rozpoczęły się
punktualnie w samo południe.
W uroczystościach uczestniczyli: burmistrz Świebodzic
Paweł Ozga, sekretarz miasta
Sabina Cebula, poseł na Sejm
RP Ireneusz Zyska, przewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic Zdzisław Pantal, wiceprzewodniczący: Jan Klepiec
oraz Janusz Kościukiewicz,
radni rady miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi spółek, kierownicy i pracownicy
urzędu miejskiego. Licznie
zgromadzeni
mieszkańcy
uczestniczyli w pięknej inscenizacji historycznej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
ze Świdnicy, która doskonale
przeniosła w czas odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Następnie odśpiewano hymn

Polski i jednocześnie została
wzniesiona flaga na maszt.
Nad wzniesieniem flagi czuwali m.in. harcerze ze Szczepu
Harcerskiego Imago Batalionu
Zośka. Mieszkańców serdecznie powitał gospodarz miasta - burmistrz Paweł Ozga,
który podziękował wszystkim
za liczne uczestnictwo w tak
pięknym dniu - 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
- 11 listopada to symbol
miłości, ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol
zwycięstwa – podkreślił burmistrz.
Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne, m.in. jedną z
nich zaintonował Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Po obchodach patriotycznych, które odbyły się
w Rynku, mieszkańcy wspólnie
uczestniczyli w przemarszu do
parafii pw. św. Mikołaja na czele z pocztami sztandarowym,
gdzie została odprawiona
msza św. w intencji ojczyzny
pod przewodnictwem dziekana Dekanatu Świebodzickiego
ks. proboszcza Józefa Siema-

sza. Kolejna część uroczystości
przebiegała przed płytą upamiętniającą marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Doskonałym
uzupełnieniem uroczystości patriotycznych była, po raz pierwszy zorganizowana w naszym mieście
Wieczornica, podczas której
śpiewane były pieśni patriotyczne. Sala Miejskiego Domu
Kultury wypełniona była po
brzegi mieszkańcami, którzy radośnie uczestniczyli we
wspólnym śpiewaniu. Wydarzenie to profesjonalnie przygotował i poprowadził Sczep
Harcerski Imago na czele z
dowódcą Karolem Marcyniukiem, Miejskim Domem Kultury. W Wieczornicy uczestniczyła także sekcja instrumentalna
MDK. Wzruszające pieśni patriotyczne oklaskiwane były
przez uczestników gromkimi
brawami i nagradzane owacjami na stojąco.
Całodniowe uroczystości
patriowtyczne zostały zorganizowane przez Miejski Dom
Kultury przy współudziale Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

- Serdecznie dziękujemy za
liczny udział w 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To był wyjątkowy, patriotyczny, wspólnie spędzony czas
– podkreślają organizatorzy.

Walim

Uroczystości w Gminie
Walim rozpoczęły się już 9 listopada, gdy świętowano na
sportowo. Centrum Sportu i
Rekreacji zorganizowało po raz
9 Rodzinny Marsz Niepodległości – na sportowo. Dzieci, młodzież, rodzice z dziećmi, seniorzy, sportowcy maszerowali,
wiwatując biało – czerwonymi
flagami, z Walimia do Jugowic.
Marsz zakończył się ogniskiemna terenie kompleksu Włodarz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale. W kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego zapalone zostały znicze i
złożony wieniec. W ten sposób
uczczona została pamięć poległych przy budowie tajemniczych podziemnych kompleksów w Górach Sowich.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 11 listopada o godz.
15.00 mszą świętą w koście-

le pw. św. Jadwigi w Walimiu.
Uroczystości dopełniły poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Dziećmorowic,
Walimia oraz Zagórza Śląskiego,
a także z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu i Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Jugowicach.
Po mszy zebrani przeszli do Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, gdzie w sali kinowej dzieci z
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Polskich Noblistów oraz seniorzy z grupy teatralnej w Głuszycy przenieśli widzów w świat
zadumy i piękna. Występ młodych aktorów oraz seniorów po
prostu zachwycił. Po występie
wszyscy udali się do sali bankietowej na poczęstunek niepodległościowy, aby wspólnie porozmawiać i cieszyć się, że możemy
żyć w niepodległej Polsce.
(RED)
REKLAMA
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Biblioteczka malucha
Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego z klubu #Dialog #Współpraca #Działanie zaangażowani w akcję „Biblioteczka malucha”,
organizowaną przez Przedszkole Samorządowe w Głuszycy. Jak mówi dyrektor placówki, jednocześnie radna powiatu wałbrzyskiego
Ewa Dorosz, takie działania rozbudzają wyobraźnię i poszerzają wiedzę dzieci, uatrakcyjniają spędzony w grupie czas.

Nasze przedszkole odwiedzili Jarosław
Buzarewicz i Kamil Orpel, radni powiatu
wałbrzyskiego. Przeczytali dzieciom
bajkę „Za dużo marchewek” i „ Polskie
wyliczanki i rymowanki”. Opowiedzieli
również, czym zajmują się oraz o swoich
pasjach, a w prezencie przekazali
przedszkolakom książki do naszej
biblioteczki malucha, gry planszowe
i zręcznościowe oraz klaser z monetami.
Dzieci zaprosiły swoich gości do wspólnej
zabawy.

Jolanta Woźniak, Ramona Bukowska
i Leonard Górski, radni powiatu, wzbogacili
naszą bibliotekę malucha w nowe książki,
których fragmenty również przeczytali.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem
wysłuchały bajek o Kubusiu Puchatku.
Grupa „Pszczółek” zaprosiła gości
na wspólne zajęcia plastyczne „Jesienne
drzewko Kubusia Puchatka”. Goście
poczęstowali nas pysznym miodem,
który Kubuś Puchatek uwielbia.
Grupę „Pszczółek” odwiedził Łukasz Kazek - dziennikarz, autor
wielu książek o tematyce historycznej i współautor programów
telewizyjnych, radny powiatu wałbrzyskiego. Opowiedział
wiele ciekawostek i pokazał dzieciom m.in.: filiżankę, która
ma ponad 90 lat, stare klisze i...pieniądze. Dzieciom bardzo
podobały się opowieści o poszukiwaniu skarbów. Pan Łukasz
opowiedział także bajkę o Smoku Wawelskim, przeczytał
kilka wierszy. Wzbogacił naszą bibliotekę malucha o książki:
„Wiersze I. Krasicikiego”, „Przyjaciele lasu, mieszkam w lesie jeleń”, „Ninjago - nieustraszony ninja”. Przedszkolaki zaprosiły
swojego gościa do wspólnego wykonania smoka z liści.
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Ogrody światła w Książu
Po raz pierwszy w historii
ogrody zamku Książ w Wałbrzychu rozbłysną tysiącem
świateł.
- Przez 5 miesięcy zamkowe
tarasy będą mienić się od spektakularnych dekoracji świetlnych,
które tchną życie w niezwykłą
architekturę zamku. Z fontann
popłyną strumienie świateł, na
Tarasie Różanym wyrosną kwiaty, a Taras Zachodni zamieni się
w Salę Balową, gdzie odbędzie

się prawdziwy książęcy bal. Dajcie się porwać magii ogrodów
świateł – zachęca Anna Żabska,
prezes Zamek Książ sp. z .o.o.
Ogrody światła w zamku
Książ można zwiedzać w dniach
8 listopada 2019 r. – 31 marca
2020 r. w godzinach: niedziela –
czwartek 16.00 – 20.00 (kasy biletowe do 19.30), piątek – sbota
16.00 – 21.00 (kasy biletowe do
20.30). Zakup biletów jest możliwy również w recepcji hotelu

Książ. Bilet wstępu: normalny –
20 zł, ulgowy – 15 zł; bilet wstępu ze zniżką – dla posiadaczy
innego ważnego biletu na usługi zamkowe: bilet normalny plus
– 15 zł, bilet ulgowy plus – 10 zł,
dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny
(bilet na inną dowolną usługę
zamkową musi być niezrealizowany w momencie zakupu
biletu uprawniającego do zwiedzania ogrodów światła. Bilet
na inną usługę zamkową należy

okazać ochronie wraz z biletem
wstępu na ogrody.
- Zachęcamy do zakupu biletów online na www.ksiaz.walbrzych.pl. Bilety można okazać
w wersji papierowej lub na ekranie urządzania elektronicznego.
Wspaniały pokaz światła i dźwięku w Sali Balowej na Tarasie Zachodnim odbywa się codziennie
co 25 minut, począwszy od godz.
16.25 aż do zamknięcia ogrodów.
(MM)
REKLAMA

Niezdolność do samodzielnej
egzystencji a niepełnosprawność
Wiele problemów stwarza
rozróżnienie pojęć niepełnosprawności i niezdolności
do samodzielnej egzystencji.
Są one nie tylko mylone, ale
i traktowane, jako mające to
samo znaczenie. Tymczasem
różnice są dosyć istotne i
warto je poznać zanim złożymy wniosek, o 500+ czyli o
dodatek, o którym potocznie
mówi się, jako o „500+ dla
niepełnosprawnych”.
Jednak to nie stopień niepełnosprawności decyduje o jego
przyznaniu.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji przyznaje się
osobie, która nie tylko, że nie
może pracować, ale potrzebuje pomocy drugiej osoby w
najprostszych
czynnościach
życiowych. Opiekun musi, zatem nie tylko zrobić zakupy i
przygotować jedzenie, ale też
nakarmić swojego podopiecznego. Musi także pomagać
osobie, którą się opiekuje w codziennej higienie, poruszaniu
się, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w procesie
leczenia, rehabilitacji, edukacji
oraz praktycznie wszystkich
kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Krótko mówiąc
osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest całkowicie
zależna od osób, które się nią
opiekują.
- Odmiennie jest w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, które
wydają zespoły ds. orzekania o
niepełnosprawności a nie ZUS
– mówi Iwona Kowalska-Matis,
Regionalny Rzecznik Prasowy
ZUS na Dolnym Śląsku.
Osoby
niepełnosprawne
często pracują i prowadzą aktywne życie rodzinne, towarzyskie i sportowe a co za tym idzie
lekarz orzecznik nie przyzna im
statusu osoby niezdolnej do
samodzielnej egzystencji.
- Wiele osób, które przychodzą do nas pyta o to czy fakt, iż
mają przyznany określony stopień niepełnosprawności daje

im gwarancję dostania 500+ i
są bardzo rozczarowane, gdy
dowiadują się, że to nie wystarczy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. – Dlatego jeszcze
raz podkreślam, że aby otrzymać świadczenie uzupełniające, czyli. tzw. „500+”, należy
posiadać ważne orzeczenie o
niezdolności do samodzielnej
egzystencji, które jest wydane
przez lekarza orzecznika ZUS.
Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie
uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym czy go dostaniemy decyduje lekarz orzecznik ZUS – dodaje.
Rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku radzi, aby osoby,
które chcą otrzymać wsparcie a nie posiadają orzeczenia
wydanego przez zusowskiego
lekarza orzecznika, powinny
do wniosku o dodatek dołączyć dokumentację medyczną
oraz inne dowody, które mogą
być dla orzecznika ważne przy
wydaniu orzeczenia. Mogą to
być na przykład: karta badania
profilaktycznego, dokumentacja z rehabilitacji leczniczej lub
zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane
przez lekarza opiekującego się
pacjentem ale nie wystawione
wcześniej niż miesiąc przed
złożeniem wniosku.
(IKM)
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Młodzieżowa Rada Miejska wybrana Raport ze Świebodzic
W Świebodzicach zakończyły się wybory uczniów do
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Świebodzic.
Nastoletni radni
wybierani byli w siedmiu
okręgach wyborczych:
okręg wyborczy nr 1: Szkoła
Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania – 4 mandaty, wybrano: Antoniego Tokarskiego, Annę Oleśkiewicz,
Dominikę Sielewicz, Zuzannę
Balcerzak;
okręg wyborczy nr 2: Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego – 3 mandaty, uprawnionych do głosowania 385, udział wzięło 334
uczniów, a z czternastu kandydatów wybrano: Hannę Białą,

Natalię Świderską, i Karolinę
Grzebną;
okręg wyborczy nr 3 - Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Janusza
Korczaka – 2 mandaty, uprawnionych do głosowania 100,
udział wzięło 96 uczniów, z
sześciu kandydatów wybrani
zostali: Anna Wójcik i Krzysztof
Grygiel;
okręg wyborczy nr 4 - Szkoła
Podstawowa Integracyjna im.
Henryka Sienkiewicza – 2 mandaty, uprawnionych do głosowania 85 osób, udział wzięło
81 uczniów, spośród ośmiu
kandydatów wybrano: Monikę
Sałatę, Angelikę Weber;
okręg wyborczy nr 5 - Zespół
Szkół
Ogólnokształcących
w Świebodzicach – 4 mandaty, udział wzięło 216 osób
(uczniów i nauczycieli), a wy-

brano: Stanisława Tokarskiego,
Polę Kruk, Tomasza Smykowskiego i Annę Wapczyńską;
okręg wyborczy nr 6 - Zespół
Szkół w Świebodzicach im.
Stanisława Prosińskiego – 2
mandaty, uprawnionych do
głosownia 66, udział wzięło 52
uczniów, z sześciu kandydatów
wybrano: Kacpra Kasińskiego i
Damiana Jakubowskiego.
W okręgu wyborczym nr
7 - Miejski Dom Kultury - ze
względu na zbyt małą ilość
kandydatów konieczne było
przeprowadzenie
wyborów
uzupełniających. W wyniku
dwóch tur wybrano: Nicolę
Szklarczyk, Dominikę Ciechowską oraz w wyborach uzupełniających: Jakuba Nowaka i
Monikę Wojciechowską.
(WP)

Zamknięte
przejście

• Na ul. Słowackiego w Świebodzicach trwają prace związane
z rewitalizacją. W związku z tym
12 listopada zostało zamknięte
przejście z ul. Słowackiego na
ul. Piłsudskiego. Utrudnienia
potrwają do czasu zakończenia
budowy.

Zbiórka krwi

• 20 listopada odbędzie się w
Świebodzicach kolejna zbiórka krwi. Mobilny ambulans
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu stanie w świebodzickim Rynku. Krew będzie
można oddać w godz. 9.00 –
13.00. Organizatorzy przygotowali dla krwiodawców niespodzianki.

Utwardzili grunty

• Zakończyło się utwardzanie
nawierzchni gruntowych przy
Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Zakres zadania
obejmował utwardzenie nawierzchni gruntowych, zlokalizowanych w rejonie budynków nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E i 3F,
podczas którego wykonano:
niwelację terenu, dwa wpusty
deszczowe, warstwę cementowo-piaskową o grubości 5 cm
oraz ułożenie kostki betonowej
o grubości 8cm.

Remont przepustów

• Zakończyła się realizacja remontu przepustów melioracyjnych na drogach transportu rolnego usytuowanych w
dzielnicy Ciernie. Zakres zadania obejmował: rozbiórkę

istniejącej konstrukcji przepustów, pogłębienie koryta
(w tym plantowanie skarp,
dna wykopu i korony nasypów, odmulenie dna na długości 5 m poza przepustem),
wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm (zagęszczanie
mechaniczne),
wykonanie
warstwy tłucznia gr 40 cm
(zagęszczanie mechaniczne),
ułożenie rury polietylenowej
karbowanej, zasypanie rury
pospółką z zagęszczeniem,
wykonanie warstwy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm
– warstwa dolna, wykonanie
warstwy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm – warstwa
górna, brukowanie skarp
oraz dna na odcinkach 1,50
m poza przepust.
(WP)
REKLAMA

Komfort Kuchnie,
czyli meble dla wymagających
– Prowadzony przez nas
salon mebli kuchennych
Komfort Kuchnie działa w
Wałbrzychu od 1991 roku.
Piękno i wysoką jakość oferowanych przez nas mebli doceniły setki klientów – mówi
Adam Krzywda, właściciel
profesjonalnego studia mebli
kuchennych, które ma siedzibę przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu.
- Dzięki współpracy z czołowymi producentami mebli
i akcesoriów, nasza firma oferuje klientom szeroki wachlarz
różnorodnych rozwiązań systemów kuchennych wykonywanych na wymiar. Podczas
niedawnych targów w niemieckiej fabryce Nobilia zaprezentowanych zostało wiele nowości
tak w zakresie wzornictwa, kolorystyki, jak i rozwiązań technicznych. Mając dostęp do tych
nowinek, jesteśmy w stanie
sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów
– podkreśla właściciel studia
Komfort Kuchnie.
800 wzorów frontów
W ofercie firmy jest około
800 wzorów frontów mebli kuchennych, które są wykonane z
płyt niemieckich i austriackich
producentów.
– To gwarantuje najwyższą
jakość oferowanych przez nas
produktów. Fronty te cechuje
różnorodność wykonania, a
asortyment obejmuje fronty:

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT nawet do 50%
LODÓWKA I ZMYWARKA

GRATIS!

. 9 tys. z³

przy zakupie mebli w cenie min

ZAPRASZAMY
Wa³brzych, ul.D³uga 39•tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

kuchenne laminowane; wykonane z płyty MDF i pokryte
folią; wykonane z płyty MDF i
lakierowane. Są także: fornirowane, drewniane, a nawet ze
szkła, kamienia oraz ceramiczne.

– Blaty w ofercie naszego
studia wykonane są z materiałów o wysokiej wytrzymałości
i odporności na ścieranie, czyli
z konglomeratów kwarcytowych, mineralnych, a także naturalnego kamienia.

Odporne blaty
Nie mniej ważne od frontów, dla wyglądu całej kuchni,
są blaty mebli kuchennych.

Komfort użytkowania
– Oferowane przez nas meble kuchenne wyposażone są
także w najnowocześniejsze

systemy domykania i wysuwania szuflad, jak również w
systemy domykania dolnych i
górnych zawiasów oraz w elektryczne wspomaganie otwierania szuflad i frontów szafek wiszących. Dzięki temu meble ze
studia Komfort Kuchnie oferują
maksymalne wyciszenie podczas ich użytkowania, co zdecydowanie podnosi komfort życia
w domu.

Nie tylko meble
– Salon Komfort Kuchnie
przy ul. Długiej w Wałbrzychu
świadczy kompleksową obsługę klientów, rozpoczynającą się od pomiarów w domu
czy mieszkaniu, przez projekt
kuchni wykonany przy użyciu
profesjonalnego
programu
CAD-kuchnie oraz wykonanie
mebli i ich montaż u klienta, aż
po usługi serwisowe. Dlatego,
obok najwyższej jakości mebli,
oferujemy naszym klientom
również nowoczesny sprzęt
kuchenny
renomowanych,
między innymi: Miele, Bosch,
Siemens czy Electrolux.
Gwarancja i satysfakcja
– Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i setkom zrealizowanych projektów, nasza
firma jest w stanie sprostać

najbardziej
wygórowanym
wymaganiom klientów. Co
ważne: zapewniamy naszym
wszystkim pełną swobodę w
procesie tworzenia ich wymarzonej kuchni. Dodatkowym
atutem oraz wyrazem dbałości o zadowolenie i komfort
klienta, jest aż pięcioletnia
gwarancja udzielana przez
studio Komfort Kuchnie na
cały asortyment. Wszystkich,
którzy cenią sobie najwyższą
jakość oferowanych produktów i najwyższe standardy obsługi klientów zapraszamy do
profesjonalnego studia mebli
kuchennych Komfort Kuchnie
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu oraz do kontaktu telefonicznego pod numerami: 74
666 03 39 i 601 77 13 57 – zachęca Adam Krzywda.
(TS)
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Cmentarz w internecie Zostali uczniami
Listopad jest szczególnym miesiącem pamięci o
bliskich, których nie ma już
wśród nas. Odwiedzamy groby rodziny, przyjaciół i znajomych, stawiając symbole
naszego szacunku.
- Przypominamy, że na oficjalnej stronie miasta Jedlina-Zdrój funkcjonuje system
GROBONET 2.6®, w którym z
łatwością możecie odnaleźć
poszukiwane groby. Ikona
znajduje się po prawej stronie
www.jedlinazdroj.eu.
Przez
wpisanie imienia i nazwiska
system umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie
osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na do-

kładnej mapie cmentarza. System pokazuje zdjęcie danego
grobu. System jest na bieżąco
aktualizowany i doskonalony,
poprawiane są błędy i uzupełniane informacje, jednak
mogą pojawić się pewne nieprawidłowości. W związku z
powyższym zwracamy się z
prośbą: jeśli znajdą państwo
niezgodność dotyczące lokalizacji grobu lub jego prezentacji w systemie prosimy
o jej zgłaszanie telefonicznie:
nr 74/ 8455215 wew. 17 lub
e-mailem: urzad@jedlinazdroj.
eu – apelują pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.
(KS)

W
Publicznej
Szkole
Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Jedlinie-Zdroju
odbyła się uroczystość pasowania na uczniów dzieci z
klas pierwszych.
W obecności zaproszonych
gości, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka Katarzyny Lepis
i wicedyrektor Barbary Jakackiej, nauczycieli, rodziców,
koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli uroczyste
ślubowanie. Dyrektor szkoły
dokonała ceremonii pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem,
wypowiadając słowa:”Pasuję
Cię na ucznia pierwszej klasy”.
Dzieci z klas pierwszych zapre-

Małżeńskie jubileusze
w Jedlinie-Zdroju

zentowały swoje umiejętności
w programie artystycznym,
oklaskiwanym przez przybyłych gości. Uroczystość prowadzona była przez samorząd
uczniowski, który w klimacie
bajki przeprowadził kandydatów na ucznia przez wiele
ciekawych zadań do wykonania. Z okazji tej uroczystości
wychowawcy klas wręczyli
uczniom dyplomy. Koleżanki
i koledzy z klas 0a, 0b, 2a i 2b
obdarowali pierwszaków samodzielnie przygotowanymi
prezentami. Na koniec uroczystości rodzice rozdali dzieciom
kuferki ze słodyczami. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia klas.

W Zespole Pałacowo-Hotelowym Jedlinka odbyła się
uroczystość z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego.
W tym roku swoje rocznie
świętowało kilkadziesiąt par
z Jedliny-Zdroju.
Nie zabrakło kwiatów, życzeń, gratulacji, upominków,
dyplomów i odznaczeń państwowych. Było też odnowienie przysięgi małżeńskiej, symboliczna lampka szampana,
słodki poczęstunek i zabawa
na parkiecie. 65-lecie pożycia
obchodziła jedna para; 60-lecie, czyli diamentowe gody
- trzy pary; jubileusz 55-lecia

- szmaragdowe gody - dwie
pary; złote gody - oznaczające
50-lecie pożycia małżeńskiego - aż jedenaście par. Pary te
odebrały z rąk Burmistrza Jedliny-Zdroju Leszka Orpla odznaczenia państwowe.
Ponadto 45-lecie pożycia
- szafirowe gody - obchodziły
trzy pary, 40-lecie - rubinowe
gody również trzy pary, a 35-lecie - koralowe gody sześć par.
Perłowe gody, czyli jubileusz
30-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły cztery pary, a srebrne gody - jubileusz 25-lecia dwie pary.
(KS)

(KS)
REKLAMA

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA
ZAPRASZAJĄ
NAUKA OPARTA NA PROGRAMIE „DAR ZABAWY”
Oferujemy:

tel. 602 231 533 I przedszkola@onet.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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
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Chcą wymienić piece
- Cieszymy się, że mieszkańcy Szczawna-Zdroju składają już pierwsze wnioski na
dotacje do wymiany ogrzewania na ekologiczne. Przypominam, że można otrzymać aż 5000 zł – mówi Marek
Fedoruk, burmistrz Szczawna – Zdroju.
Zwiększona kwota dotacji,
zaproponowana przez burmistrza Marka Fedoruka, to jeden
z elementów działań gminy
na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście w okresie
grzewczym. Podniesienie kwoty dofinansowania z 2 do 5 tysięcy złotych jest znaczącym
wsparciem finansowym. Nowe
zapisy zwiększyły znacząco
kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania, aby je
otrzymać należy spełnić jeden,
podstawowy warunek: zlikwidować źródło ciepła na paliwo
stałe. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany
jest złożyć wniosek wraz z załącznikami do formularza. Do
wniosku (do pobrania na
stronie
www.szczawno-zdroj.pl) wnioskodawca
dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości albo tytuł
prawny do władania nieruchomością wraz ze zgodą
właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na
przeprowadzenie prac lub

robót, w przypadku, gdy on nie
jest wnioskodawcą;
2) pełnomocnictwo, jeżeli
wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia
robót, albo pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają
takiego pozwolenia;
4) kosztorys przewidywanych prac lub robót.
Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane
koszty inwestycji (faktury, rachunki). Uchwała wchodzi w
życie 14 dni po opublikowaniu
jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
- Jest to kolejny element
działań, mających na celu
ograniczanie tzw. niskiej emisji
i poprawę jakości powietrza w
naszym mieście – komentuje Marek Fedoruk burmistrz
Szczawna-Zdroju. – A przypomnę tylko, że jest ich sporo:
to monitoring jakości powietrza poprzez zakup 6 mobilnych sensorów, prowadzona

Delfinek coraz bliżej
jest kampania informacyjna
straży miejskiej dla mieszkańców „Nie pal śmieci, bo trujesz siebie i innych” - w tym
sezonie nałożono już kilka
mandatów na palących „byle
czym”; systematycznie prowadzone są kontrole. Gmina
złożyła wniosek o pozyskanie
środków unijnych do wymiany kotłów pn. „Modernizacja
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania
emisji kominowej”. Czekamy
wciąż na rozstrzygnięcie konkursu, planuje się dopłaty dla
ponad 100 systemów ogrzewania – wysokość dotacji to
70 % kosztów. Urząd miejski,
wspólnie z PGNiG i PSG, działa
w zakresie udzielania wsparcia i pomocy merytorycznej
mieszkańcom, którzy są zainteresowani zmianą systemu
ogrzewania - tel. 693781536
oraz na spotkaniach konsultacyjnych w urzędzie miejskim
w 1 i 3 piątek miesiąca, zaś
szczawieńska straż miejska
uczestniczy w cyklu szkoleń dotyczących kontroli
przestrzegania uchwał antysmogowych.
Apelujemy także do
wszystkich mieszkańców: jeśli ktoś w Waszej okolicy zatruwa powietrze - warto zadzwonić i zgłosić strażnikom
miejskim - tel. 606 743 008.
(ABP)

Szczawieński
Delfinek
coraz bardziej przypomina
basen. W najbliższym czasie
zaplanowano montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
a to oznacza, że wykonawca
zamyka stan surowy obiektu.
Jedna z największych inwestycji sportowo-oświatowych
realizowana jest terminowo,
czyli w przyszłym roku mieszkańcy i kuracjusze będą mogli
pływać i relaksować się w miejskim basenie.
Przypomnijmy:
zadanie,
które rozpoczęło się w 2018
roku, a zakończy w 2020, obejmuje budowę krytej pływalni
wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Słonecznej 1A w
ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Inwestycja realizowana jest jako kolejny etap
budowy nowoczesnego kom-

pleksu oświatowo – sportowo - rekreacyjnego. Szczawno
wzbogaci się o krytą pływalnię
o wymiarach niecki 16,67 m x
8,5 m i głębokości 0,9 m - 1,35
m z czterema torami pływackimi po 2 m szerokości każdy
oraz ze słupkami do skoku
startowego. Takie parametry
niecki pozwalają na organizację zawodów szkolnych oraz
treningów pływackich, jak
również na komfortowe pływanie rekreacyjne osób dorosłych, a także na szereg zajęć
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
Głębokość i profil dna
umożliwiają prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dla
dzieci w klasach I-VIII, a także
nauczanie takich elementów
sportu pływackiego, jak skok
startowy czy nawrót. Niecka

basenowa jest zwymiarowana
tak, aby można było na niej prowadzić zajęcia nauki pływania
dla jednej, max. 30-osobowej
klasy. Pływalnia będzie wyposażona w urządzenia do masażu, gimnastyki i inne. Obiekt
posiadał będzie pomieszczenia
szatniowe, natryski, nogomyjki, toalety, pomieszczenie dla
ratowników, magazyn sprzętu
sportowego itp. Planuje się połączenie pływalni za pomocą
łącznika z budynkiem szkolnym i halą sportową, jak również przewiduje się odrębne
wejście dla osób z zewnątrz. Na
basen czekają także kuracjusze, ponieważ gmina podpisała porozumienie z Sanatoriami
Dolnośląskimi sp. z o.o., które
umożliwi kuracjuszom korzystanie z obiektu.
(ABP)
REKLAMA

DB2010

Czwartek, 14 listopada 2019 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

Animacje w Sokołowsku
W najbliższy piątek, 15 listopada, w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku odbędą
się projekcje filmowe oraz
spotkania z twórcami i pasjonatami sztuki ruchomych
obrazów w ramach Międzynarodowego Dnia Animacji
(MDA).
MDA to największe niekomercyjne święto filmu animowanego, obchodzone 28
października na pamiątkę
pierwszego publicznego pokazu animacji Emile Reynauda w 1892 w Paryżu. MDA w
skali świata organizowane
jest przez ASIFA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego) po

REKLAMA

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

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

raz 18, w skali Polski odbywa
się po raz 11, a Sokołowsku
po raz 3 - dzięki współpracy
z wrocławską Galerią Entropia oraz kuratorką MDA z ra-

mienia ASIFA Poland – Alicją
Jodko.
- W programie wydarzenia
zobaczymy m.in. filmy z Kanady, Francji, Niemiec, Japonii,

Program Obchodów Międzynarodowego Dnia Animacji w Sokołowsku:

MDA dla dzieci
- Blok filmów animowanych dla dzieci (5+), nagrodzonych na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych ITFS w Stuttgarcie;
- Specjalny prapremierowy pokaz animacji tworzonych przez dzieci dla dzieci, m.in. animacje grupy Chaos z Chełmska Śląskiego,
efekt pracy dzieci i młodzieży z Krzeszowa oraz filmy Dziecięcej Wytwórni Filmowej z Galerii Entropia we Wrocławiu.
10:00 – 11:00 pokaz dla grup zorganizowanych /brak wolnych miejsc/
11:30 - 12:30 pokaz dla grup zorganizowanych /brak wolnych miejsc/
12:45 – 14:00 spotkanie dla pasjonatów animacji, twórców, instruktorów, pracowników instytucji kultury.
15:00-17:00 przerwa obiadowa
MDA dla młodzieży i dorosłych
godzina 17:00 – 18:30
- słowo wstępne – Alicja Jodko
- blok filmowy dla młodzieży i dorosłych (16 – 99+) – animacje nagrodzone w konkursach tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ITFS w Stuttgarcie
18:30 – 19:30 dyskusja wokół animacji, prowadzenie Alicja Jodko
REKLAMA

Zapraszamy do nowo otwartego Salonu
z bielizną - Hetmańska 1C w Wałbrzychu
Konkurencyjne ceny figi od 9 zł
biustonosze od 25 zł
w ofercie posiadamy miseczki A-L
Miła obsługa i profesjonalny dobór bielizny

Szwajcarii, Danii, Czech, Rosji
czy Litwy, nagrodzone w konkursach Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Animowanych ITFS w Stuttgarcie. Na
najmłodszych widzów czekamy z blokiem zabawnych,
wzruszających i przystępnych
(bezdialogowych)
animacji
wyróżnionych na ITFS. W porannym bloku planujemy też
kilka lokalnych niespodzianek,
m.in. pokaz animacji stworzonych przez dzieci i młodzież z
Chełmska Śląskiego, Krzeszowa czy Wrocławia. W popołudniowym bloku dla dorosłych
będzie można zobaczyć filmy
dające do myślenia, traktujące
o ludzkiej naturze, opowiadające o przyjaźni, ulotnych uczuciach czasu dorastania, ale też
dosadnie diagnozujące plagi
współczesności. Będą to m.in.
arcydowcipny, nominowany
do Oscara „Animal Behaviour”
- komedia ze sfery psychoterapii grupowej przekonująca,
że radzenie sobie z naturalnymi odruchami wcale nie jest
łatwe, nawet w przypadku
zwierząt, następnie zdobywca
Grand Prix ITFS - „Bloeistraat
11” - subtelny portret dwóch
przyjaciółek, dziewcząt wchodzących w okres dojrzewania,
czy chociażby „Selfies“ - oszałamiający artystyczny fajerwerk
przedstawiający powszechny
obłęd ludzkości na punkcie auto-prezentacji. Po projekcjach
zapraszamy zainteresowanych
na spotkanie z Alicją Jodko,
kuratorką pokazów MDA, która
m.in. od ponad 30 lat prowadzi
we wrocławskiej Galerii Entropia warsztat animacji dla dzieci
i młodzieży o nazwie Dziecięca
Wytwórnia Filmowa. Będzie to
okazja by w kameralnym gronie porozmawiać na tematy
związane ze sztuką ruchomych
obrazów. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny. W
organizację tego największego
niekomercyjnego święta kina
zaangażowały się Sanatoria
Dolnośląskie, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Lubawce
oraz Gmina Mieroszów, za co
serdecznie dziękujemy – podkreśla Justyna Janicka, koordynator Międzynarodowego Dnia
Animacji w Sokołowsku.
(RED)

OKNA

montaż gratis

PROMOCJA
TRZECIA
SZYBA
W OKNIE

DRZWI
już od 950zł
z montażem

GRATIS
U NAS TANIEJ!

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

Reymonta jak nowa

- Za nami kolejna piękna i potrzebna inwestycja. Zapraszam na spacery
ulicą Reymonta w Mieroszowie. Można tutaj również zaparkować auto
na czas zwiedzania naszego miasta – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz
Mieroszowa.

(RED)

Dach prawie gotowy

- Kończymy odbudowę dachu! To wieloetapowy projekt, który powstaje
pod opieką konserwatorską przy współpracy specjalistów. Chcemy w
szczególności podziękować: projektantom, konstruktorom, firmom
wykonawczym, murarzom, dekarzom, jak również Jarosławowi
Michalakowi, który sprawuje piecze nad odbudową Sanatorium dr.
Brehmera. Zapraszamy wszystkich do wsparcia dzieła odbudowy
tego wspaniałego obiektu: https://odbuduj.sokolowsko.org/przekazdarowizne/ - zachęcają przedstawiciele Laboratorium Kultury w
Sokołowsku (fot. Laboratorium Kultury w Sokołowsku).

(RED)
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Mają skatepark
Po kilku latach oczekiwania młodzież może już
skorzystać z nowego skateparku, który powstał w
Ogrodzie Jordanowskim w
Głuszycy. Powstanie skateparku to głównie ich inicjatywa – zebrali 1000 podpisów pod przygotowaną
przez siebie petycją, którą

złożyli na ręce burmistrza
miasta.
6 listopada, w obecności
młodzieży, dyrektorów szkół
i instytucji miejskich, radnych
rady miejskiej oraz lokalnych
mediów oficjalnie otwarto
nową atrakcję. Wstęgę przecięli zaproszony na tę okazję
Wicemarszałek Województwa

Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz przedstawiciel młodych mieszkańców – Mikołaj
Fereńczuk. Otwarcie było połączone z pokazem umiejętności
młodych sportowców, którzy
od jakiegoś czasu mieli okazję
korzystać nowego obiektu w
Ogrdzie Jordanowskim.

Zadanie o nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności w
Głuszycy – modernizacja parku
miejskiego poprzez budowę
skateparku” zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt przedsięwzięREKLAMA

cia to 541 765,70 zł, z czego 241
849 zł to dofinansowanie unijne
uzyskane przy współpracy z Lo-

kalną Grupą Działania Partnerstwo Sowiogórskie.
(MC)

Świetlica po remoncie
Zakończył się remont
świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Prace obejmowały modernizację sceny na sali widowiskowej, przebudowę oraz
odpowiednie przystosowanie
toalet, remont klatki schodowej, modernizację elewacji z
tyłu budynku i przybudówki
wraz z ociepleniem. Dodatkowo zakupiono specjalny
schodołaz, który ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Efekty
przeprowadzonych prac miał
okazję zobaczyć Wicemarszałek Województwa Dolnoślą-

skiego Grzegorz Macko, który
przyjechał do Głuszycy Górnej
na zaproszenie Burmistrza Romana Głoda.
Remont świetlicy był przedmiotem zadania „Odnowa wsi
poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy
Głuszyca”, realizowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota przeznaczona na ten
cel to blisko 580 tys. zł, z czego
333 tys. zł to dofinansowanie z
PROW.
(MC)

Raport z Gminy Głuszyca
Jubileusze małżeństw

• Burmistrz Głuszycy Roman
Głód serdecznie zaprasza pary
małżeńskie świętujące w 2019
roku 30, 35, 40, 45 i 50 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego na uroczystość „Jubileuszy
Małżeństw 2019 w Gminie Głuszyca”, która odbędzie się w
sobotę 23 listopada 2019 roku
o godz. 16.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Prosimy o dokonywanie
zgłoszeń do 19 listopada 2019
r. u kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Głuszycy –Wiesławy Moździerz - tel. 74 88
66 744, pokój nr 8 w Urzędzie
Miejskim w Głuszycy.

Dotacja na internet

• Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 15
tys. euro w ramach programu
Call 3. Dotyczy on upowszechniania dostępu do internetu w
społecznościach lokalnych –
WiFi4EU. Inicjatywa WiFi4EU to
program na rzecz zapewnienia
dostępu do wysokiej jakości Internetu. Pomoże to zmniejszyć

przepaść cyfrową, zwłaszcza w
mniejszych miejscowościach
i na terenach wiejskich. Stworzenie ogólnodostępnej sieci
ułatwi dostęp do usług online,
na przykład e-administracji.
Skorzystają z niej również mali
i średni przedsiębiorcy, dla
których będzie to możliwość
wprowadzenia innowacyjnych
produktów i usług cyfrowych.
Możliwa będzie też organizacja
kursów dla osób wykluczonych
cyfrowo.

Festiwal Filmowy Arka

• Trwa IV Festiwal Filmów
Chrześcijańskich Arka. Festiwal
jest odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania
z filmem dobrym i ważnym –
w myśl hasła przewodniego:
„Weź udział w święcie kina
chrześcijańskiego”. W kolejne
niedziele w Głuszycy (ul. Chrobrego 4a) będzie można obejrzeć filmy: 17 XI, godz.19.00
– Odwaga w ogniu; 24 XI,
godz.19.00 – Jutro czeka nas
długi dzień; 1 XII, godz.19.00 –
Schronienie w górach.
(MC)
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Nocą do zamku

Trzeba segregować!

– Jeśli jeszcze nie poczuliście dreszczyku emocji
podczas nocnego zwiedzania naszego zamczyska, to
zachęcamy do zapoznania
się z terminami na 2019 rok.
Wszystkich nieustraszonych
zapraszam do zwiedzania
zamku Grodno nocą! – zachęca Paweł Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Terminy zwiedzania w 2019
roku: 29 listopada i 27 grudnia o godz. 19.00. Cena biletu
– 30,00 zł obejmuje: przejście
z przewodnikiem z Zagórza
Śląskiego do zamku Grodno,

Podczas
październikowej sesji, Rada Gminy Walim
podjęła dwie uchwały dotyczące zmiany wysokości
opłat za odpady komunalne,
które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku. Nowe prawo
nie daje opcji „nie segreguję”. Wszyscy będziemy mieli
obowiązek sortowania odpadów. Za brak segregacji
przewidziano podwyższone
stawki opłat sankcyjnych.
- Zgodnie z nowymi przepisami, koszt odbioru odpadów
będzie wynosił 20 zł miesięcznie od jednego członka rodziny, natomiast opłata sankcyjna wyniesie 50 zł od osoby.
Ryczałtowa roczna opłata za
domek letniskowy wyniesie
160 zł, a opłata podwyższona
400 zł rocznie. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych,
na tę chwilę pozostają bez
zmian. Do końca 2019 roku,
do wszystkich właścicieli nieruchomości oraz zarządców
wspólnot
mieszkaniowych,
zostanie skierowane zawiadomienie o wysokości obowiązującej opłaty. Mieszkańcy nie
będą musieli składać nowych
deklaracji – wyjaśniają pracownicy Urzędu Gminy Walim.
- Należy podkreślić, że
wzrost cen nie jest zależny od

zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, ciepłą herbatę oraz
możliwość skorzystania z ogniska (prowiant we własnym zakresie). – Przypominamy, że na
nocne zwiedzanie obowiązują
wcześniejsze zapisy, mailowo
na:
biuro@zamekgrodno.pl
bądź telefonicznie: 74 845 33
60 i 723 973 354. Ze względu
na trasę nocnego zwiedzania
uczestnicy proszeni są o zakładanie wygodnego, płaskiego
obuwia. Koniecznie prosimy
zabrać ze sobą latarki – dodaje
Beata Rosicka z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
(RED)

Żyj swoją emocją
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu zaprasza na wernisaż Moniki Karankiewicz
– mieszkanki Walimia. Wystawa prac autorki pt. „Żyj swoją
emocją” odbędzie się 16 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w
Centrum Kultury i Turystyki
przy ul. T. Kościuszki 2 w Walimiu.
(AM)

Memoriał Kuliga
Gminy Walim. Od momentu wprowadzenia systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi, wprowadzonego przez gminę w 2013 roku,
opłaty zostały podniesione
raz, w roku 2015 roku. Jednak należy pamiętać o tym,
że przepisy wymagają, aby
koszty prowadzenia systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi, jakie ponosi gmina, równoważyły się z
sumą wysokości opłat, wnoszonych przez mieszkańców.
Wzrost minimalnych wynagrodzeń, podwyżka cen paliw i energii oraz dwukrotna
zwyżka cen za zagospodarowanie odpadów w instala-

cjach do przetwarzania odpadów, wpłynęły na ogólny
wzrost ceny usługi odbioru
odpadów komunalnych, jakie
musi ponosić Gmina Walim.
Zmiany zawarte w ostatniej
nowelizacji „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku”,
nakładają na gminy szereg
dodatkowych obowiązków.
Przepisy prawa miejscowego, dotyczące gospodarki
odpadami na terenie naszej
gminy, będą dostosowywane
do wymogów ustawowych w
ciągu następnych miesięcy, nie
później jednak niż do 6 września 2020 roku – dodaje Adam
Hausman, wójt Gminy Walim.

W sobotę - 16 listopada 2019
r. o godz. 17.00 - w Centrum
Sportu i Rekreacji w Walimiu odbędzie się IX Turniej
Piłki Nożnej Memoriał Janusza Kuliga. - Jest to cykliczny
turniej poświęcony pamięci
wybitnego kierowcy rajdowego Janusza Kuliga, który zginął tragicznie w lutym 2004
roku. Zapraszamy do udziału
drużyny 5 osobowe (bramkarz
+ czterech zawodników). Informacje dotyczące zawodów,
zgłoszenia i regulamin, można
znaleźć na stronie: www.sport.
walim.p – zachęcają organizatorzy turnieju w Walimiu.

(AM)

(AM)
REKLAMA
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Sportowe Mikołajki z Invest – Parkiem 2019
Stowarzyszenie Grupa Biegowa Predators Wałbrzych oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Invest - Park Sp. z o.o. zapraszają do udziału w imprezie biegowej Sportowe Mikołajki z Invest – Parkiem 2019,
która odbędzie się 4 grudnia 2019 r.
- Spotkanie ma na celu popularyzację biegów wśród dzieci i młodzieży w wieku 4 – 12 lat

oraz promowanie zdrowego i
higienicznego stylu życia. Także
upowszechnianie i rozwijanie

zamiłowania do sportu poprzez
zawody biegowe – mówi Rafał
Jankowski, prezes Grupy Bie-

gowej Predators Wałbrzych.
- Zawody biegowe odbędą
się 4 grudnia 2019 r. (środa) w
REKLAMA

hali sportowej Wałbrzyskiego
Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Aqua Zdrój przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. Zapisy
do zawodów rozpoczęły się 7
listopada 2019 r. i prowadzone
do uzyskania limitu zawodników tj. 100 osób, telefonicznie
pod numerem telefonu 668
490 710. Zawody obejmują
kilka konkurencji biegowych i
sprawnościowych dla uczestników m.in. biegi w hali sportowej Aqua - Zdrój, biegi w
workach, tor przeszkód, przeciąganie liny. Uczestnictwo
w zawodach jest bezpłatne,
ale niezbędnym warunkiem
jest wcześniejsze zapisanie
się zawodnika przez opiekuna
prawnego, rodzica, osobę pełnoletnią. Istnieje możliwość
przepisania swojego pakietu
startowego (po wcześniejszym
zapisaniu się) na inną osobę
bez podania przyczyny. Należy
to zgłosić organizatorowi (tel.
668490710) najpóźniej 5 dni
przez terminem rozpoczęcia
zawodów. W późniejszym terminie nie będzie to możliwe.
Każdy uczestnik otrzyma na
zakończenie zawodów: medal
okolicznościowy, dyplom wzięcia udziału w zawodach, drobny upominek (gadżety uzyskane od sponsora tytularnego i
partnerów technicznych). Klasyfikacja końcowa (wiekowa)
nie będzie prowadzona. Każdy

zawodnik będzie pokonywał
konkurencje zawodów na czas
lub punkty, lecz nie będzie
podziału na miejsca I-III. Najważniejsza jest dobra zabawa.
Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymają taki sam pamiątkowy medal oraz dyplom. Uwaga! Wymagana jest obecność
rodzica lub opiekuna prawnego w czasie trwania zawodów i
po nich (odbiór i wyjście z hali).
Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za
dziecko przed, w trakcie i po
biegu. Rodzice lub opiekunowie dostarczają pisemną zgodę
na uczestnictwo w spotkaniu
(wzór stanowi załącznik do regulaminu - będzie dostępny
w miejscu zapisów, przed rozpoczęciem zawodów). Organizator nie zapewnia opieki
medycznej w trakcie trwania
wydarzenia – dodaje Rafał Jankowki.
Harmonogram zawodów:
17:00 – 17:45 – wydanie pakietów
startowych i numerów dla zawodników, przygotowanie się zawodników
(szatnia)
17:45 – 18:00 – rozgrzewka dla
zawodników
18:00 – 19:45 – starty w poszczególnych kategoriach wiekowych
19:45 – 20:00 – podziękowania, podsumowanie, zakończenie wydarzenia
(RED)

Zwycięski powrót
Chełmca
Siatkarki MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych sprawiły kolejną niespodziankę. Beniaminek drugiej ligi wygrał
za trzy punkty mecz na parkiecie dotychczasowego lidera
i jest w tabeli tuż za podium.
W meczu V kolejki grupy 3 II
ligi siatkarek Sokół Radzionków
uległ Chełmcowi Wodociągi
Wałbrzych 1:3 (25:22, 18:25,
21:25, 19:25). Chełmiec zagrał
w składzie: Łuszyńska, Gezella,
Małodobra, Judyta Rzeczyc-

ka, Olczyk, Sobolewska, Bojko
(libero) oraz Sławińska, Paulina Pawelska. Następny mecz
podopieczne trenera Marka
Olczyka rozegrają 16 listopada
w Szczyrku z SMS PZPS II.
Pozostałe wyniki V kolejki: Jedynka Siewierz - Polonia
Świdnica 3:0, Silesia Volley
Mysłowice - Olimpia Jawor 1:3,
Sobieski Oława - Energa MKS II
Kalisz 2:3, SMS PZPS II Szczyrk
pauzował.
(RED)

Wpadka w Miliczu
Po pewnym zwycięstwie
za trzy punkty na parkiecie
lidera, tym razem siatkarze
MKS Aqua‐Zdrój Wałbrzych
zanotowali nieoczekiwaną
porażkę z niżej notowanym
rywalem.
W meczu 6 kolejki grupy 4 II
ligi siatkarzy Ziemia Milicka Milicz
pokonała MKS Aqua‐Zdrój Wał-

brzych 3:0 (25:23, 25:20, 25:23). W
następnej kolejce wałbrzyszanie
zagrają z Olavią Oława.
Pozostałe wyniki 6 kolejki:
Rosiek Syców - Bielawianka
Bielawa 1:3, Ikar Legnica - Olavia Oława 1:3, Astra Nowa Sól
- Sobieski Żagań 2:3, AZS UZ
Zielona Góra pauzował.
(RED)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:

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

Potrzebowali dwóch
dogrywek
Niesamowite
emocje,
ogłuszający doping i cenne
zwycięstwo w doliczonym
czasie gry – tak wyglądało
kolejne spotkanie koszykarzy Górnika Trans.eu w I lidze
koszykarzy, które zostało rozegrane w hali Aqua-Zdrój.
Aż dwóch dogrywek potrzeba było w Wałbrzychu do wyłonienia zwycięzcy meczu 9 kolejki I ligi koszykarzy. Górnik Trans.
eu Wałbrzych pokonał Miasto
Szkła Krosno 86:80 (13:18, 26:17,
13:23, 11:5, 13:13, 10:4), którego trenerem jest były opiekun
wałbrzyszan Marcin Radomski.
Punkty dla Górnika zdobywali: Rafał Glapiński 15, Damian
Cechniak 15, Damian Pieloch
12, Maciej Koperski 11, Marcin
Wróbel 9, Krzysztof Jakóbczyk
8, Kamil Zywert 7, Bartłomiej
Ratajczak 5, Grzegorz Kulka 4,
Damian Durski. Następne spotkanie Górnik rozegra 17 listopada o godz. 17.30 w Opolu z
AZS Politechnika Opolska.

Pozostałe wyniki 9 kolejki:
Zetkama Doral Nysa Kłodzko
- Energa Kotwica Kołobrzeg
81:67, Biofarm Basket Poznań
- Księżak Łowicz 81:85, Czarni
Słupsk - Rawlplug Sokół Łańcut
95:88, Elektrobud-Investment
ZB Pruszków - WKK Wrocław
79:90, Timeout Polonia 1912
Leszno - Weegree AZS Politechnika Opolska 94:82.
Tabela I ligi
1. Czarni Słupsk
2. Górnik Trans.eu Wałb.
3. WKK Wrocław
4. Księżak Łowicz
5. Sokół Łańcut
6. Polonia 1912 Leszno
7. GKS Tychy
8. ZB Pruszków
9. Miasto Szkła Krosno
10. Nysa Kłodzko
11. Pogoń Prudnik
12. Kotwica Kołobrzeg
13. AZS Politechnika Op.
14. Basket Poznań

9
7
8
8
7
8
8
8
7
7
8
8
8
7

16
13
13
13
12
12
12
12
11
10
10
10
10
8

+41
+64
+58
+3
+50
-2
-9
-27
+7
-14
-39
-42
-47
-43

III liga

W ten weekend na parkiety
powrócą także zespoły rywalizujące w III lidze koszykarzy.
W grupie A rezerwa pierwszoligowego zespołu z Wałbrzycha rozegra swój mecz
16 listopada o godz. 13.00 w
Kobierzycach z tamtejszym
KKS. Natomiast w grupie B
ekipa MKS Basket Mazbud
Szczawno-Zdrój kolejny mecz
rozegra 16 listopada o godz.
18.00, a jej rywalem w hali
przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju będzie PGE Turów
Zgorzelec.
(RED)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Reprezentacja Polski liczy
na wałbrzyskich kibiców
Trener Maroš Kováčik wybrał 14 zawodniczek, które od piątku
przygotowują się w Wałbrzychu do pierwszego spotkania kwalifikacyjnego
do Mistrzostw Europy z Wielką Brytanią. Mecz zostanie rozegrany
14 listopada o godz. 18:15 w hali Aqua Zdrój. Bilety na eliminacyjny mecz
są dostępne w recepcji hotelu Centrum Aqua-Zdrój.
Polska w grupie F za rywali ma Wielką Brytanię oraz
etatowego już przeciwnika w
kwalifikacjach – Białoruś. Brytyjki w ostatnim czasie dały
się poznać w Europie z bardzo
dobrej strony, a w rozegranych
w lipcu mistrzostwach Europy
zajęły bardzo dobre 4. miejsce.
W zespole grają znane z występów na polskich parkietach
Johannah Leedham, Chantelle
Handy czy też Temi Fagbenle.
Nie można zapominać o znakomitej Karlie Samuelson, która
obecnie gra w lidze hiszpańskiej.
- Nie było zbyt dużo czasu
na przygotowania do tego meczu, ale zespół ciężko pracował,
by pokazać się z jak najlepszej
strony. Rywal jest wymagający, ale dobrze nam znany. Nie
jestem jednak w stanie powiedzieć, jak nasz zespół będzie
wyglądał w tym spotkaniu. Na
pewno pokaże serce do walki
– powiedział Tygodnikowi DB
2010 trener Maroš Kováčik.
- W Wałbrzychu mamy doskonałe warunki do przygotowań, poza tym zawsze możemy
tu liczyć na kibiców, którzy licznie przychodzą na mecze i są

naszym szóstym zawodnikiem.
Zespół Wielkiej Brytanii jest wymagającym rywalem, ale dobrze znamy rywalki, bo kilka z
nich grało w Polsce. Za to one o
naszej drużynie nie wiedzą nic.
I to jest naszym atutem w tym
meczu – dodała Martyna Koc.
Skład reprezentacji Polski:
1. Julia Adamowicz - niska
skrzydłowa, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin; 2.
Agata Dobrowolska - skrzydłowa, 1KS Ślęza Wrocław; 3. Julia
Drop - rozgrywająca, CosinusMED Widzew Łódź; 4. Weronika Gajda - rozgrywająca, CCC
Polkowice; 5. Ewelina Gala
- silna skrzydłowa/środkowa,

CosinusMED Widzew Łódź; 6.
Agnieszka Kaczmarczyk - silna
skrzydłowa, PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski; 7. Marissa Kastanek - rzucająca, Arka Gdynia; 8. Martyna
Koc - silna skrzydłowa, DGT
Politechnika Gdańska; 9. Aleksandra Pawlak - skrzydłowa,
ENEA AZS Poznań; 10. Karolina Poboży - środkowa, Artego
Bydgoszcz; 11. Agnieszka Skobel - rzucająca, Kangoeroes
Mechelen (Belgia); 12. Magdalena Szajtauer - środkowa, 1KS
Ślęza Wrocław; 13. Agnieszka
Szott-Hejmej - skrzydłowa,
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin; 14. Katarzyna

Trzeciak - rozgrywająca, Wisła
Kraków.
Sztab szkoleniowy: 1. Maroš
Kováčik, trener reprezentacji
2. Karol Kowalewski, trener
asystent 3. Ewelina Kobryn,
generalny manager 4. Maciej
Krupiński, kierownik drużyny 5.
Bartosz Pasternak, trener przygotowania motorycznego 6.
Marcin Lubik, fizjoterapeuta 7.
Marek Urbanik, fizjoterapeuta
8. Jakub Skowron, oficer prasowy
Bilety na spotkanie z Wielką
Brytanią w Wałbrzychu kosztują 20 złotych (normalny)
oraz 10 złotych (ulgowy), a ich
sprzedaż prowadzona jest na
stronie pzkosz.abilet.pl.
Terminarz
kwalifikacji:
14.11.2019 (Wałbrzych) Polska
– Wielka Brytania 12.11.2020
(Mińsk) Białoruś – Polska
15.11.2020 Wielka Brytania –
Polska 07.02.2021 Polska – Białoruś
(RED)
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USŁUGI
(21) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(3) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI

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

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

DARGAZ
Nowoczesne systemy energetyczne

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności - 1, został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność
Gminy Lubawka. Wykaz Nr 10.2019 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski
do dnia 26 grudnia 2019 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać

(2) Nowoczesne, ładne mieszkanie
– 40 m kw - w Świebodzicach (Rynek), po modernizacji. Mieszkanie
tylko dla młodych. Czynsz 81 zł,
cena 112 tys. zł. Tel. 74 641 98 13.

Wsi tutejszego Urzędu.

(3) Sprzedam mieszkanie na ul.
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

PRACA
(1) Masz orzeczenie? Dzwoń!!!
lekka, siedząca praca. Pilne
Wałbrzych, 606 829 141
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

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

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

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00!
533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl
Możliwość pracy także w Polsce.

Burmistrz Miasta Lubawka informuje,

(1) Sprzedam duży dom w Strudze
na działce 0,20 ha. Tel. 513 022 470

(1) Sprzedam lub wynajmę
pomieszczenia na działalność
gospodarczą. Tel. 795 602 683

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę
Zarobki 1300- 2000 euro

- 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

w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju

Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

DB2010

DOMOFONY
MONITORING

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
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl,
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

BIURO:

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
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66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976
630
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: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
PODZAMCZE 41,5m2 2pok.
5piętro z balkonem niski czynsz
wysoki standard cena169tys
Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1065
PIASKOWA GÓRA Do wynajęcia
1 pok 25m2 4piętro z balkonem
850,-zł tel do kontaktu 535-416014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW
998
STARY GLINIK 60m2 2piętro 2poziomy 4 pokoje cena 140tys zł zł
tel do kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 1047
BIAŁY KAMIEŃ 2pok, 36m2 2pietro po remoncie cena 79,9tys zł
tel do kontaktu 535-416-014

MS- 4024 – Podzamcze, 2 pokoje
36m2, 1 piętro, po remoncie, cena
139 tys. Tel. 883 334 486
PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel.
883 334 486
MS – 4015 – kawalerka 19m2,
wysoki standard, cena 95 tys. Tel.
606 976 630
MS – 4013 – 2 pokoje Nowe Miasto, do odświeżenia, cena 79 tys.
Tel. 883 334 486
MS – 4006 – Osiedle Krakowskie,
3 pokoje 57m2, po kapitalnym
remoncie. Cena 199 tys. Tel. 883
334 486

MS – 3870 Piaskowa Góra, 4
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel.
883 334 486
MS – 3979 – Szczawno – Zdrój,
apartamentowiec - 2 pokoje 55m2,
do wprowadzenia, cena 272 tys.
Tel. 883 334 481
MS - 4005 – Szczawno – Zdrój, 2
pokoje 72m2, 2 piętro, okolice parku, cena 220 tys. tel. 883 334 481
DS – 3974 – Pół domu Boguszów
Gorce, 76 m2, działka 400 m2,
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486
DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

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

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI

(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www.eurodom.walbrzych.pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT SAMOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM.
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30
DO WYNAJĘCIA! HALA, BIURA,
WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko ul.Gagarina, pow. 239 m2, w
tym pow. biurowa-mieszkalna 60
m2, działka 400 m2, cena 3200 zł
netto/ m-c. Tel. 883 334 486
MS-4028 – Piaskowa Góra 2
pokoje, 34m2, wysoki parter w
4-piętrowym bloku, cena 129 tys.
Tel. 883 334 486
LW – 3977 – Piaskowa Góra ul.
Broniewskiego, lokal do wynajęcia

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
działka przy ul. Solickiej, 170m2,
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DO
WYNAJECIA LOKAL, ul. Kościuszki,
83m2, parter z wejściem od ulicy,
C.O. gazowe, cena 2.800zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - NOWE MIASTO
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po kapitalnym remoncie APARTAMENT
cena 173 500 tel 883 334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2
pokoje, 43 m2, do remontu cena
85 000 tel 883 334 836

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro,
4 pokoje, cena 169 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332
727
RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul.
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje,
45 m2 cena 92 000 tel 883 334 836

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro w 4,
do odnowienia, cena 139.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71
m2 cena 90 000 tel. 883 334 836

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 2 pokoje, 41,5m2, 2
piętro w 10, bardzo dobry stan,
cena 149.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul.
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena
159 000 tel 883 334 836

RENOMA – PODZAMCZE, nowe budownictwo, 3 pokoje, 98m2, 2 piętro
w 3, bardzo dobry stan techniczny,
cena 385.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 3 pokoje, 60m2, 2 piętro w 7, do
odświeżenia, cena 199.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Bankowa, 2 pokoje, 48m2, 1 piętro w 4, po
remoncie, cena 187.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry
stan techniczny, cena 275.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE,
obiekt/dom, 414m2, parter + 1 pię-

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

kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

Pilnie poszukuję mieszkania w

BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.

RENOMA – PODZAMCZE DO WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego
przy biurze nieruchomości, wysoki
standard, cena 1200zł z wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl
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RENOMAHOME - ŁOMNICA – działka budowlana 2 ha , cena 250 000
tel 883 332 727

MS – 4019 – Piaskowa Góra, 2
pokoje 42m2, 4 piętro, cena 149
tys. Tel. 606 976 630

oferta dostępna na www.panorama.net.pl pod nr PAN- MS- 844
STARY ZDRÓJ ( boczna ulica
)2pok 2piętro 55m2 rozkładowe,
cena 125tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1060

tro i poddasze, do odnowienia, c.o.
gazowe cena 196.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł, ( nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow.62 m2, 2 pokoje, 3 piętro.
Cena:129 000 zł (nr: 2552) , (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GLINIK-dom bliźniak, piętrowy, do wprowadzenia, 80m2,
4 pokoje, piec z podajnikiem
węglowe, ogród zagospodarowany-pow.1016 m2. Cena:295 000zł
(nr:2538) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie z balkonem, piękną werandą
i ogrodem 89m2, 3 pokoje, aneks
kuchenny, 1 piętro, zabytkowe
piece. Cena: 250 000 zł, (nr:118) (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GÓRNY SOBIĘCIN- DOM
WOLNO STOJĄCY Z WARSZTATEM,
200m2, 2 niezależne mieszkania,
warsztat, garaż, Cena: 259 000zł
(nr:2496) - (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON –PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z balkonem, 100m2, 3 piętro,
jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, cena: 187 000 zł
(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – NOWE MIASTO:lokal użytkowy (była apteka), pow.120m2,
dwupoziomowy. Cena:sprzedaż:
115 000 zł (nr:2525) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytkowy w ścisłym centrum, powierzchni 118 m2, witryna, zaplecze,
dobrze utrzymany. Cena wynajmu:
2500 zł (nr: 2545) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – PONIATÓW, Piętrowy DOM
NA WYNAJEM z wyposażeniem
nieopodal Strefy Ekonomicznej
, 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,

BON - dom wolnostojący o powierzchni 700 m2 w Starych Bogaczowicach . Cena 500 000 zł (2229),
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZKANIE na sprzedaż 3 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z WC ,62m2,
Cena: 159 000 zł, ( nr: 2581)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –PODZAMCZE, mieszkanie z
balkonem, 50m2, 9 piętro, jasna
kuchnia w zabudowie,
2 pokoje, ogrzewanie miejskie,
cena: 185 000 zł (nr:2583) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

gazowe i alternatywnie kominek.
Cena 123 tys. zł.

Głuszycy, Jedlinie- Zdrój lub w
dzielnicy Rusinowa o pow. do
60m2, dwa pokoje z łazienką i
kuchnią. Warunek: ogrzewanie
gazowe i tylko wysoki parter. Cena
do 120 tys. zł
Pilnie poszukuje mieszkania w
Głuszycy, minimum dwa pokoje,
łazienka, standard do zamieszkania. Cena do 70 tys. zł.
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 rozkładowe mieszkanie
w Głuszycy, 3 pokoje. Pierwsze
piętro do remontu 109,70 m2.

BON – NOWE MIASTO:mieszkanie
3 pokoje, jasna kuchnia łazienka z
wc pow.64 m2, . Cena 119 000 zł
(nr:2582) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

Cena tylko 85 tys. zł.

BON –PODZAMCZE, mieszkanie
z balkonem, 39m2, 2 piętro, 2
pokoje,jasna kuchnia, łazienka, wc
, ogrzewanie miejskie, cena: 136
000 zł (nr:2595) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
o pow.42 m2, 2 pokoje, 4 piętro.
Cena: 85 000 zł (nr: 2593) , (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO: mieszkanie
o pow. 28 m 2 , na 3 piętrze ,jeden
pokój, kuchnia, łazienka z wc .Cena
75 000 zł (nr:2588) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06.
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 220 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC , Działka 1100 m 2.
Cena: 690 000 zł, ( nr: 2592)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel.882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu, w dzielnicy Biały Kamień o
pow. 63,50 m² (67 m² powierzchni użytkowej- strych, piwnica),

Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
Cena 100 tys. zł.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.
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REKLAMA

INVEST-PARK Patriotycznie
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna uświetniła obchody Niepodległości patriotyczną iluminacją swojej siedziby. Budynek przy ul. Uczniowskiej mienił się przez cały weekend w kolorach bieli i czerwieni.
- Po raz pierwszy w historii wałbrzyskiej strefy w tak widoczny sposób
włączyliśmy się w ogólnopolskie obchody Święta Niepodległości. Przy tej
okazji chcemy podkreślić, że nasza działalność ma również charakter patriotyczny, gdyż nadrzędnym celem stref ekonomicznych jest budowanie
silnej polskiej gospodarki oraz wsparcie rozwoju lokalnych polskich przedsiębiorstw – mówi Piotr Sosiński, prezes WSSE.
Pomimo powszechnego przeświadczenia, że Specjalne Strefy Ekonomiczne dedykowane są dużym międzynarodowym koncernom, to właśnie
rodzime ﬁrmy stanowią najliczniejszą grupę kapitałową w WSSE. Statystyki
związane z wielkością inwestorów pokazują z kolei, że bisko połowa z 250
ﬁrm działających w wałbrzyskiej streﬁe, to przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw.
- Te dane doskonale pokazują, że strefy ekonomiczne stały się instrumentem wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Działalność w streﬁe nie
musi być zarezerwowana dla poddostawców światowych gigantów. W
strefach świetnie radzą sobie nawet mikro-przedsiębiorstwa związane z
takimi branżami, jak obróbka metali, przetwórstwo spożywcze, poligraﬁa,
IT czy nawet sektor jubilerski – wymienia Kamil Zieliński, wiceprezes strefy.
Co ważne, wprowadzone rok temu zmiany w funkcjonowaniu SSE pod
nazwą Polska Strefa Inwestycji, ułatwiły wejście do stref przedstawicielom

mikro, małych i średnich ﬁrm. Obecnie z preferencji podatkowych można
korzystać na całym obszarze inwestycyjnym w naszym kraju.
- To ułatwienie, które adresowane jest przede wszystkim do ﬁrm już
działających w Polsce, w tym rodzimych przedsiębiorstw, które nie muszą
już przenosić działalności do stref. Jeśli zatem przedsiębiorca działający
poza obszarem strefy ekonomicznej planuje nową inwestycję, na przykład
rozbudowę zakładu, powinien sprawdzić, czy może uzyskać wsparcie lokalnej strefy ekonomicznej – podsumowuje Krzysztof Drynda, wiceprezes
WSSE.

