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Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek

Premie do 150 EUR

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

Przypomnijmy: 19 grudnia
2018 r., zaledwie po miesiącu
urzędowania, burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został
aresztowany w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Od tego dnia
cały czas przebywa w areszcie.
- Prokurator Okręgowy w
Świdnicy skierował do sądu akt
oskarżenia przeciwko tymczasowo aresztowanemu Jackowi
C. – Burmistrzowi Boguszowa
Gorc – informuje Tomasz Orepuk, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
- Prokurator oskarżył Jacka C.
o popełnienie czterech czynów
polegających na:
- przyjęciu, jako burmistrz
Boguszowa Gorc korzyści
majątkowej w kwocie 70
000 złotych od jednego z
przedsiębiorców wykonujących prace na rzecz gminy,
w zamian za przedłużenie
wykonania realizacji umowy dotyczącej oświetlenia
ulicznego,
- przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 10 000 złotych
w czasie, gdy pełnił on funkcję starosty wałbrzyskiego w
zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej
dotyczącej
przywrócenia
uprawnień do kierowania
pojazdami mechanicznymi,

- płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na
wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie
Administracji Skarbowej we
Wrocławiu i podjęciu się załatwienia sprawy w zamian
za korzyść majątkową,
- działanie na szkodę Gminy
Boguszowa Gorc i wyrządzenie jej szkody w wielkich
rozmiarach w kwocie ponad
4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości.
Jacek C. nie przyznał się do
żadnego z zarzucanych mu
czynów, a w złożonych wyjaśnieniach podał swoją wydarzeń, która stoi w sprzeczności
z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.
Tym samym aktem oskarżenia objętych jest także osiem
innych osób!
- W tym gronie jest radna
Miasta Boguszów Gorce - Urszula M., której zarzuca się popełnienie sześciu przestępstw
polegających na kupowaniu
za alkohol głosów podczas
wyborów samorządowych w
2018 roku oraz jednego przestępstwa polegającego na nakłanianiu świadków do składnia fałszywych zeznań. Aktem
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Jest akt oskarżenia przeciwko
burmistrzowi Boguszowa-Gorc
Po blisko roku od aresztowania burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C., Prokuratura Okręgowa
w Świdnicy skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Akt oskarżenia obejmuje także
osiem innych osób, w tym radną Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Urszulę M., która należy
do klubu radnych Jacka C. Tymczasem grupa organizująca referendum o odwołanie
oskarżonego burmistrza, zebrała już wymaganą liczbę podpisów i wkrótce zostanie złożony
wniosek o przeprowadzenie głosowania.

oskarżenia objętych jest także
pięć osób, które brały udział
w tak zwanej ,,korupcji wyborczej” podczas wyborów
samorządowych w 2018 roku.

Osoby te wręczały bądź przyjmowały korzyści majątkowe w
postaci alkoholu w zamian za
głosowanie w określony sposób. Oskarżonemu Jackowi

C. za wszystkie zarzucane mu
aktem oskarżenia czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia
wolności, a Urszuli M. grozi
kara do 8 lat pozbawienia

wolności. Sprawa będzie rozpoznana przez Sąd Okręgowy
w Świdnicy – dodaje Tomasz
Orepuk.
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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
„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

Wałbrzych
ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)
Po pożyczkę przyjdź do Fines
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Seniorka nie dała się
oszukać
Oszuści podszywający się pod policjantów chcieli okraść 77-letnią mieszkankę
Wałbrzycha. Seniorka w ostatniej chwili zorientowała się, że ma do czynienia
z oszustami działającymi metodą „na policjanta”. - Policjanci nigdy nie proszą
o przekazanie im pieniędzy, które mamy w domu – przypomina nadkomisarz Magdalena
Korościk z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
- Kilka dni temu do 77-letniej mieszkanki Wałbrzycha zadzwonił mężczyzna podający
się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji.
Wmówił seniorce, że jej rachunek bankowy jest zagrożony.
Musi natychmiast pobrać zgromadzone na koncie pieniądze
i przekazać je do policyjnego
depozytu. Kobieta uwierzyła
sugestiom rozmówcy. Razem z

synem wsiadła do samochodu
i ruszyła do banku. Oszust cały
czas pozostawał w 77- latką w
kontakcie telefonicznym, nie
pozwolił jej się rozłączyć. W
pewnym momencie poprosił
o oddanie słuchawki synowi.
Wtedy starsza pani zorientowała się, że ma do czynienia z
oszustem. Tłumaczyła później
mundurowym, że zastanowiło ją, dlaczego policjant ka-

rze przekazać telefon synowi,
który prowadzi samochód.
Przecież kierowcy nie wolno
rozmawiać przez komórkę. W
ostatniej chwili przytomność
umysłu uchroniła wałbrzyszankę przed stratą oszczędności
życia – relacjonuje nadkomisarz Magdalena Korościk.
Aby nie stać się ofiarą oszustów, przede wszystkim należy
zachować ostrożność – jeżeli
REKLAMA
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:

dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej
rodziny i prosi o pieniądze, nie
podejmujmy żadnych pochopnych działań. Pamiętajmy, aby
nie informować nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub na koncie. Nie wypłacajmy z banku
wszystkich oszczędności. Tym
bardziej nie zaciągajmy jakichkolwiek kredytów. Zadzwońmy
do kogoś z rodziny, zapytajmy
o to czy osoba, która prosiła
nas o pomoc, rzeczywiście jej
potrzebuje. Nikt nie będzie
nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej
przez oszustów. Pamiętajmy
również, że policjanci prowadząc swoje działania nie proszą
i to telefonicznie o pomoc w
ujęciu „nieuczciwych” pracowników banku. Tym bardziej nie
będą kontaktować się w żadnej
ważnej sprawie telefonicznie.
Policjanci nigdy nie proszą o
przekazanie im pieniędzy, które mamy w domu.
- Wałbrzyska policja zwraca się z apelem, zwłaszcza do
osób młodych - informujmy
naszych rodziców i dziadków
o tym, że są osoby, które dzwoniąc i przedstawiając rożne tragiczne w skutkach opowieści,
tak naprawdę chcą ich oszukać
i wyłudzić od nich oszczędności całego życia. Przypominamy, że w przypadku odebrania
telefonu z prośbą o udzielenie
pożyczki należy zawsze:
- Zachować spokój i rozsądek. Pamiętać o zasadzie
ograniczonego zaufania.
- Potwierdzić informację u innych członków rodziny.
- Poprosić o osobisty kontakt
osoby podające się za naszego krewnego.
- Nie działać w pośpiechu i
odłożyć termin udzielenia
pożyczki (najlepiej o kilka
dni).
- Nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby
osiągnąć swój cel.
- Poinformować o takiej sytuacji Policję dzwoniąc po numer alarmowy 997 lub 112,
jak i przekazać swoje uwagi
i spostrzeżenia swojemu
dzielnicowemu .
Należy pamiętać, by pod
żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście, jak i
nie wpuszczać ich do mieszkania! – przestrzega Magdalena
Korościk.
(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

Nie bądźmy obojętni
Pomóżmy osobom bezdomnym wymagającym pomocy. Korzystajmy w tym
celu z internetowej Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub telefonu alarmowego 112.
Okres zimowo-jesienny i
znaczne spadki temperatur
stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie osób bezdomnych.
Wałbrzyscy policjanci proszą o
informowanie o osobach przebywających w opuszczonych,
nieogrzewanych pomieszczeniach, które mogą być narażone na wyziębienie. W tym celu
można skorzystać z Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna na
naszej stronie internetowej
lub wykonać jeden telefon pod
numer alarmowy 112. Już teraz
wałbrzyscy policjanci docierają do osób przebywających
w opuszczonych i nieogrzewanych pomieszczeniach namawiając do skorzystania ze
schroniska, ogrzewalni czy darmowych jadłodajni.
– Wykonywane w ramach
akcji czynności to m.in. bieżące
monitorowanie i kontrolowanie miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni. Policjanci
zwracają również szczególną
uwagę na osoby znajdujące
się pod wpływem alkoholu, w
okolicznościach zagrażających
ich życiu. Funkcjonariusze, realizując założenia akcji, współpracują z innymi służbami i
instytucjami. Wszystkie działania mają charakter pomocowy
i w związku z tym policjanci
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzie-

lają potrzebującym informacji
oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym
opieki. Apeluję do wszystkich
mieszkańców o informowanie
policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która
siedzi na przystanku, w parku,
a także będącej pod wpływem
alkoholu lub znajdującej się
w podobnej sytuacji mogącej
spowodować wychłodzenie
organizmu. Nie przechodźmy
obok takich ludzi obojętnie.
Wystarczy, że w takim przypadku zareagujemy i powiadomimy odpowiednie służby.
Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może
zależeć czyjeś życie. Jeżeli
państwo macie taką wiedzę,
można zgłosić takie miejsce
korzystając z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. W
katalogu dostępnych zagrożeń KMZB znajduje się kategoria „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Opcja ta
pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania
osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Można również skorzystać z funkcji dodania opisu. Taki zapis pozwoli
na szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących,
a w konsekwencji być może
uratuje komuś życie. Informacje o osobach bezdomnych
wymagających pomocy można również przekazać dzwoniąc pod numer alarmowy 112
– mówi Rafał Siczek, zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
(RED)
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WYROBY Z WŁASNEJ WĘDZARNI
cena promocyjna

cena promocyjna

zł/kg

zł/kg

2599

28,99zł/kg

2299

cena promocyjna

Wałbrzych • Galeria Victoria

zł/kg

Życzymy zdrowych,
wesołych i smacznych
Świąt Bożego Narodzenia

2199

26,99zł/kg

24,99zł/kg

Kiełbasa krucha

Szynka świąteczna

Baleron

PROMOCJA OD 12 DO 23 GRUDNIA 2019

Pomoc potrzebna od zaraz
Janusz
Bartkiewicz

Coraz częściej zdarza się
mi spotykać osoby, o których,
jak to się mówi, nie tylko Bóg,
ale i ludzie zapomnieli. Żyją
tacy pośród nas, ale tak jakby ich nie było i tylko niekiedy zdarza się, że na moment
przypomina sobie o nich jakiś
urzędnik lub umundurowany funkcjonariusz publiczny, który – co konstatuję ze
smutkiem – zamiast pomóc,
przysparza
niejednokrotnie dodatkowych kłopotów,
czym takiego nieszczęśnika
kompletnie dołuje i odbiera
chęci do dalszej egzystencji
na tym naszym pełnym łez
padole. Na szczęście znajdują
się jeszcze tacy, którzy mając
niewiele, tym różnym nieszczęśnikom życiowym chcą
podać pomocną dłoń, aby
chociaż w niewielkim stopniu
ulżyć ich doli.
Piszę o tym, ponieważ
znów się z takim przypadkiem zetknąłem, a konkretnie
z dramatem pana Mariusza,
jednego z mieszkańców Wałbrzycha. Był on niedawno
obiektem mojego zainteresowania, jako osoba, od której w
zasadzie (bez oczywiście jego
złej woli sprawczej) zaczęło
się nieszczęście innego mieszkańca grodu pod Chełmcem,
pana Andrzeja. Pisałem już o
tym na łamach Tygodnika DB
2010, więc przypomnę tylko
pokrótce. Otóż pana Andrze-

ja, osobę w równym stopniu
nieporadną życiowo jak pan
Mariusz, wałbrzyskie organa
ścigania uporczywie chcą posadzić za kratami, chociaż jego
wina sprowadza się do tego,
że wziął od swojej wieloletniej
opiekunki, pani Janiny, 15 zł za
konserwy mięsne, które na jej
prośbę przywiózł do mieszkania jej koleżanki Marianny, u
której akurat od kilku dni przebywała, szyjąc jej jakąś nową
garderobę. Na nieszczęście
pana Andrzeja, w mieszkaniu
tym znalazł się również pan
Mariusz i przez moment trochę między nimi zaiskrzyło,
co spowodowało, że pani Janina zadzwoniła na „997” no i
poszły konie po betonie. Policjanci, a w ślad za nimi prokuratura, oskarżyli pana Andrzeja o rozbój, czyli zabranie przy
użyciu siły tychże 15 zł. I proces trawa, chociaż pani Janina
(lat 82) i jej koleżanka, pani
Marianna (lat 92), niezmiennie
twierdzą, że żadnego rozboju
nie było, a te nieszczęsne 15 zł
pani Janina dała panu Andrzejowi z własnej nieprzymuszonej woli.
I nie tak dawno pani Janina, niepomna tego, że pan
Mariusz niekiedy mocno
krzywdził ją swymi słowami,
zadzwoniła do mnie z prośbą
o pomoc dla niego, bo mu się
wielka krzywda dziać zaczęła.
Stało się tak, że w listopadzie
panu Mariuszowi zmarła, od
lat ciężko chorująca, matka
(lat 61), z którą mieszkał w
tym samym, co pani Marianna, budynku. Od 18 lat żyli
już tylko we dwoje. Mama
pana Mariusza otrzymywała
niewielka rentę inwalidzką, a

on sam, dosyć życiowo nieporadny, utrzymuje się z pracy dorywczej, bo posiadane
wykształcenie i brak konkretnego zawodu wielkich szans
na stałą pracę mu nie dają.
Nigdy jednak nie był karany,
przez co - jak sądzę - policji
i prokuraturze kłopotów nie
przysparzał. Jednym słowem
żył, ale jakby go nie było i jedyną jego opoką była właśnie
matka, z którą łączyła go silna
więź. Kobieta od lat poważnie
chorowała, ale nie w takim
stopniu, aby musiała leżeć w
łóżku i dawała radę normalnie
funkcjonować. Problem był
jedynie z tym, że nie bardzo
chciała się leczyć. Dlatego
jej śmierć stała się dla pana
Mariusza wielką traumą, efektem której nie przyjmował do
wiadomości, że najbliższa mu
osoba nie żyje i przez kolejnych 20 dni w dalszym ciągu
zamieszkiwał z nieżyjącą już
matką, gotując jej obiady i
kupując to, co zawsze na jej
prośbę jej kupował. Rano
wychodził do pracy, wieczorem siadał przy jej zwłokach
i prosił, aby się obudziła, chociaż – jak mi sam powiedział
– zaczął zdawać sobie sprawę
z tego, że ona nie żyje. Nie potrafił jednak znaleźć w sobie
tyle siły, aby jej śmierć zgłosić
właściwym organom.
Po 20 dniach, mieszkająca
piętro niżej a pani Marianna,
zaniepokojona tym, że sąsiadki od ponad dwóch tygodni nie widziała, zgłosiła
to telefonicznie w I Komisariacie Policji w Wałbrzychu i
bardzo szybko w mieszkaniu
pana Mariusza pojawili się
dwaj funkcjonariusze, któ-

rzy - czując unoszący się już
przykry odór - zakuli go jak
groźnego przestępcę w kajdanki i zawieźli na komisariat.
Trochę to dziwne, bo ludziom
zdarza się umierać z przyczyn
naturalnych i jeżeli nie ma
jakiegokolwiek podejrzenia
(podstaw ku temu), że śmierć
nie była naturalna, to zakuwanie człowieka i pozbawianie
go wolności na 72 godziny
wydaje się być jakąś kolejną
nadgorliwością funkcjonariuszy tego komisariatu, czego
bardzo przykre skutki - niestety - odniósł wspomniany
wcześniej pan Andrzej i – niestety - pani Janina również.
Zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 146) niezgłoszenie
faktu zgonu, podlega karze
grzywny lub karze nagany, a
więc stosowanie kajdanek i
pozbawienie wolności zdaje się być w tym przypadku
przekroczeniem uprawnień
przez funkcjonariuszy policji
i jednocześnie naruszeniem
konstytucyjnych praw pana
Mariusza, spowodowanych
bezpodstawnym jego zatrzymaniem, czyli ograniczeniem
wolności. Bo jeżeli funkcjonariusze z Komisariatu I w Wałbrzychu podejrzewali, że pan
Mariusz matkę swą pozbawił
życia w celu pobierania nadal jej skromnej renty, to zanim go zapuszkowali, winni
najpierw poczekać na wyniki
sekcji zwłok, a także sprawdzić, czy rentę tę faktycznie
pobrał, ponieważ w czasie
kiedy ona już nie żyła, przyniósł ją do domu listonosz,
ale nikt go do mieszkania nie
wpuścił. Wystarczyło zatem
tylko zadzwonić na pocztę,

aby to ustalić. Zresztą, pan
Mariusz prosił o to policjantów z „jedynki”, kiedy taki
„zarzut” usłyszał od jednego
z nich podczas przesłuchania. Pan Mariusz się na tym
nie zna, ale mnie zastanawia
przede wszystkim: na jakiej
podstawie zastał na 72 godziny pozbawiony wolności, jeżeli art. 244 k.p.k. stanowi, że
obywatela można zatrzymać
jedynie wtedy, kiedy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że
popełnił on przestępstwo.
A przecież ludzie częściej, z
przyczyn naturalnych, umierają we własnym łóżku, niż
są życia pozbawiani przez
innych. Skąd więc to podejrzenie? Zastanawiam się ponadto, w jakim charakterze
był przesłuchiwany i to przez
3 dni, z tym, że ostatnie przesłuchanie przeprowadził prokurator, który zaraz po tym
nakazał pana Mariusza zwolnić. Bez postawienia mu jakiegokolwiek zarzutu, zresztą
nie dziwota, bo nie było za co.
Wszystko, co tu na temat
zatrzymania pana Mariusza
napisałem, oparłem jedynie
na jego relacji, albowiem na
moje pytanie, skierowane
pocztą elektroniczną do Oficera Prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu (05.12.2019 r..) do czasu
zamknięcia tego wydania Tygodnika DB 2010, odpowiedzi nie uzyskałem. Czemu się
zresztą nie dziwię, ale szkoda. Jedynym efektem mojego zapytania było usunięcie
policyjnych plomb z drzwi i
zezwolenie panu Mariuszowi korzystania z jego mieszkania, przez co nie musi się

już tułać po znajomych. Pan
Mariusz nadal w tej traumie
pozostaje i nie może się pozbierać psychicznie, bo został
na tym świecie sam jak palec.
Pomaga mu jak może pani
Marianna, i pani Janina, dla
których jednak, z uwagi na ich
wiek, przychodzi to z niejaką
trudnością. Mam więc nadzieję, że tekst ten przeczyta ktoś
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
i pospieszy z pomocą człowiekowi, który naprawdę tej
pomocy potrzebuje. I to nie
tylko pomocy materialnej, ale
także pomocy w załatwieniu
wszelkich formalności prawnych związanych ze śmiercią osoby najbliższej, w tym
pomocy w uzyskaniu przez
niego decyzji o przydziale po
matce lokalu mieszkalnego,
w którym zamieszkiwał z nią
od wielu lat. Mam nadzieję,
że MOPS ruszy z pomocą z
taką samą gorliwością, z jaką
chciał posadzić za kratami panią Marię, która od urodzenia
opiekuje się swym niepełnosprawnym całkowicie synem i
zamiast pomocy, spotkała się
wręcz z szykanowaniem, co
zresztą na łamach Tygodnika DB 2010 już opisywałem i
jestem przekonany, że do tematu powrócę niebawem.
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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Dostali radiowozy

Podziękowanie za książki

Wałbrzyska policja dostała cztery nowe radiowozy,
które będą patrolowały ulice
w Wałbrzychu, Boguszowie-Gorcach oraz w Głuszycy.
W Komendzie Miejskiej
Policji w Wałbrzychu odbyło
się uroczyste przekazanie kluczyków do czterech nowych,
oznakowanych radiowozów.
Pojazdy zostały zakupione
dzięki zaangażowaniu i wsparciu samorządów Wałbrzycha
oraz gmin z powiatu wałbrzyskiego, które w połowie sfinansowały
przedsięwzięcie.
Pozostała część pochodziła z
budżetu policji. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele
samorządów
terytorialnych
powiatu wałbrzyskiego oraz
kadra kierownicza Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Czarny Bór,
wójt gminy Adam Górecki
wręczył symboliczne podziękowanie
Dariuszowi
Lisowi za przekazanie największej liczby książek na
rzecz Biblioteki+ Centrum
Kultury w Czarnym Borze w
latach 2018-2019.
- Mieszkaniec naszej gminy w ostatnich dwóch latach
przekazał 90 pozycji książkowych o łącznej wartości ponad 2000 zł. Podziękowania
kierujemy również do innych
darczyńców, którzy wzbogacili zbiory czarnoborskiej
biblioteki, w tym m.in. dla:
Edwarda Dębickiego, Moniki Sawickiej, Łukasza Kazka,
Magdaleny Raczkowskiej-Kazek, Renaty Kijowskiej, Mag-

Pojazdy poświęcił proboszcz
ks. kanonik Jacek Biernacki –
kapelan wałbrzyskich policjantów.
- Nowe radiowozy zostały
zakupione z Programu Modernizacji Policji oraz z budżetów
samorządów
terytorialnych
w ramach tzw. sponsoringu.
Oznakowane samochody trafią
do Komisariatów Policji I i V w
Wałbrzychu oraz Komisariatów
Policji w Głuszycy i Boguszowie
Gorcach.
- Dziękuję w imieniu podległych mi funkcjonariuszy za
nowe radiowozy, które służyć
będą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha
oraz powiatu wałbrzyskiego i
pozwolą policjantom jeszcze
lepiej wykonywać swoje zadania na rzecz obywateli. Te ra-

diowozy są dowodem na wzorową współpracę wałbrzyskiej
policji z samorządami – powiedział podczas uroczystości komisarz Krzysztof Lewandowski,
Komendant Miejski Policji w
Wałbrzychu.
(RED)

daleny Łucyan i wydawnictwa
ZNAK, Justyny Karbowskiej-Szlufcik oraz Patryka Górec-

kiego – powiedział wójt Gminy Czarny Bór.
(KB)
REKLAMA
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O Agnieszce, która musi być skowronkiem
Agnieszka jest bardzo wytrwałą i
dzielną osobą – żeby dojechać na czas
do wrocławskiej IKEI codziennie wstaje o trzeciej w nocy. Zmianę zaczyna o
szóstej. Mimo że męczą ją wczesne pobudki, to bardzo lubi swoją pracę.
Świetnie daje sobie radę!
Agnieszka Baranowska ma 29
lat, skończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną i z zawodu jest
kucharzem. Mieszka w Wałbrzychu,
ale do pracy dojeżdża do Bielan Wrocławskich, do IKEI. – Agnieszka zawsze
była uśmiechnięta, aktywna i bardzo
zaangażowana – wspomina Jolanta
Ceran, dyrektorka ZSZS. – Śledzimy
losy naszych absolwentów i bardzo się
cieszymy, że Agnieszka i kilku innych
byłych uczniów ZSZS, znalazło pracę
w firmie Clar System, która m.in. dba
o porządek w IKEI – dodaje dyrektorka.
Dzięki zatrudnieniu Agnieszka ma
mieszkanie i własne pieniądze, co jest
jej dużym sukcesem i istotną zmianą w
życiu. Rodzina docenia trud i poświęcenie Agnieszki – a ona (nareszcie!) mając
swoje fundusze, nie zapomina o mamie
i robi dla niej zakupy.
– Najbardziej z mojej pracy jest
zadowolona siostra, która myślała, że
sobie nie poradzę w życiu. A ja przecież świetnie daję sobie radę! – mówi z
dumą Agnieszka.
Dom, miłość i przyjazny pracodawca
Agnieszka pracuje w IKEI w restauracji i żałuje, że stosunkowo późno znalazła zatrudnienie. Zapytana o to, co
najbardziej lubi ze swoich obowiązków,

Agnieszka w pracy… (fot. Izabela Janiszewska)

wymienia sprzątanie. I choć ma daleko
do pracy, musi wstawać przed świtem,
by zdążyć, mimo że miewa problemy
z komunikacją, to bardzo ludzi swoją
pracę. Ceni sobie kontakt z ludźmi, bo
to daje jej energię.
Praca i dojazdy zajmują jej dużo czasu i z trudem znajduje chwile dla siebie,

ale ma piękne marzenia – chce zbudować własną rodzinę.
– Mieć dom, miłość – wymienia
Agnieszka.
– Osoby z niepełnosprawnościami są często bardziej skłonne do
poświęceń w pracy i dla pracy, jest w
nich dużo wdzięczności za to, że ktoś

…i po pracy (fot. Izabela Janiszewska)

w nich uwierzył – stwierdza Magdalena Zywar, koordynatorka projektów
dla osób z niepełnosprawnościami
Fundacji Wałbrzych 2000. – Szczerze
doceniają to, że mają pracę, bo ich
droga do zatrudnienia jest dla długa
i skomplikowana. Dlatego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawno-

ściami, ale i doceniać pracodawców,
którzy dają im szansę – dodaje koordynatorka.
W tym roku podczas XVI Forum
Osób z Niepełnosprawnościami w Wałbrzychu statuetkę i tytuł Nieustraszony Pracodawca otrzymała m.in. firma
Clar System.

Materiał przygotowany w ramach projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu.
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GOPR się zmienia

REKLAMA

1 stycznia 2020 roku Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oficjalnie zmieni nazwę
na Grupa Sudecka. Nowa nazwa ma pomóc w działalności ratowniczej
naszej grupy funkcjonującej w Sudetach środkowych i wschodnich.
Decyzję o zmianie nazwy
podjęło nadzwyczajne ogólne
zebranie członków Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.
- Obecnie funkcjonująca
nazwa bardzo nieprecyzyjnie
wskazuje teren działania naszej
grupy. Przez zamianę nazwy w
sposób jednoznaczny określimy naszą przynależność terytorialną i górski charakter naszej
służby. Wzmocnimy również
wizerunek GOPR w Sudetach
środkowych i wschodnich –
podkreśla Łukasz Felcenloben,
członek zarządu grupy.
- Po ponad 40 latach wracamy do historycznej nazwy,
która obowiązywała do 1976
r., kiedy to nastąpił podział na

Grupę Wałbrzysko-Kłodzką i
Grupę Karkonoską GOPR. W
pewnym sensie wracamy więc
do naszych korzeni. Ponadto,
podobnie jak inne grupy regionalne GOPR, znów mamy w
nazwie pasmo gór, w których
działamy – stwierdza naczelnik
grupy Łukasz Pokorski.
Grupa Wałbrzysko-Kłodzka/Sudecka działa na obszarze Sudetów środkowych i
wschodnich
obejmujących:
Góry Kamienne (Góry Krucze,
Czarny Las, Pasmo Lesistej i
Góry Suche), Góry Wałbrzyskie, masyw Ślęży, Góry Sowie,
Bardzkie, Stołowe, Orlickie,
Bystrzyckie, masyw Śnieżnika,
Góry Złote i Góry Opawskie.

Grupa działa na terenie 2400
km kwadratowych, sprawując opiekę nad 1600 km siecią szlaków turystycznych. W
rejonie tym znajduje się Park
Narodowych Gór Stołowych,
Park Krajobrazowy Sudetów
Wałbrzyskich, Książański Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Ślężański
Park Krajobrazowy oraz Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Ponad
stu ratowników - ochotników
oraz czternastu ratowników
zawodowych pełni dyżury w 4
stacjach ratowniczych - stacji
centralnej w Wałbrzychu oraz
stacjach w Sokolcu, Zieleńcu
i Międzygórzu, a w sezonie
zimowym również w dodatREKLAMA

kowych stacjach i punktach
ratunkowych
zlokalizowanych przy kompleksach narciarskich. Na terenie działania
grupy znajduje się kilkanaście
ośrodków narciarskich, w tym
jedne z największych w Polsce
zlokalizowane w Czarnej Górze
i Zieleńcu. W 2018 roku ratownicy grupy działając we górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich wzięli udział
w 1385 akcjach ratowniczych
niosąc pomoc blisko 1500 osobom.

Nowa baza

Przygotowany przez górskich ratowników projekt dotyczący rozbudowy centralnej
stacji GOPR w Wałbrzychu o
wartości 1,25 mln zł, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej
wsparły 85-procentową dotacją w kwocie 1,19 mln zł. To pozwoli na remont i rozbudowę
siedziby przy ul. Poznańskiej
w Wałbrzychu. O te pieniądze
i realizację zadania ratownicy
z Wałbrzysko – Kłodzkiej Grupy
GOPR zabiegali od lat. W obecnej siedzibie grupy mieści się
dyżurka ochotników, sprzęt i
pojazdy ratownicze
- Stacja nie jest wystarczająco przygotowana do potrzeb
ratownictwa górskiego. Brakuje zwłaszcza części garażowej
na wysokiej klasy samochody
i quady ustawione w taki sposób, by nie utrudniać wyjazdu
na akcję. A bywało, że w sytuacji alarmowej sporo czasu zajmowało przestawianie aut, by
wyjechać w teren tym właściwym. Po rozbudowie znajdzie
się również lepsze miejsce na
sprzęt przeznaczony do ratowania życia - tłumaczy Łukasz
Pokorski.
Projekt obejmuje dodatkowe pomieszczenia, w których
powstaną sale wykładowe
przeznaczone na szkolenia i
związane z bezpieczeństwem
w górach działania edukacyjne skierowane do młodzieży.
Budynek będzie przystosowany do poruszania się dla osób
niepełnosprawnych. Przyda się
również plac manewrowy, na
którym będzie można rozpakować sprzęt po akcji – na razie
musi wystarczyć chodnik. Projekt ma być zrealizowany do
czerwca przyszłego roku.
(RED)

Jarmark świąteczny
Od 13 do 15 grudnia 2019
r. Rynek w Wałbrzychu zamieni się w jarmark bożonarodzeniowy. Po raz pierwszy
na wałbrzyskiej starówce
uruchomione zostanie lodowisko.
PROGRAM GODZINOWY
13.12.2019 (PIĄTEK)
10.00 – 19.00 lodowisko (bezpłatny
wstęp i łyżwy), sprzedaż świątecznych produktów
12.00 - otwarcie jarmarku
12.20 - Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 5
12.30 - animacje Kamayu
12.45 - Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3
12.55 - Zespół Szkolno -Przedszkolny
nr 1
13.05 - animacje Kamayu
13.35 - PSP nr 15
13.40 - animacje Kamayu
13.50 - PSP nr 28
14.00 - PSP nr23
14. 10 - animacje Kamayu
14.30 - PSP nr 37
14.40 - PSP nr 2
14.50 - PSP nr 6
15.00 - II LO
15.10 - Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej
15.20 - ZS nr 7
15.30 - Rozstrzygnięcie konkursu
urzędu miejskiego
16.00 - rozświetlenie choinki
16.20 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej
„Azymut”
16.45 - kolędy, piosenki świąteczne muzyka mechaniczna
14.12.2019 (SOBOTA)
10.00 – 19.00 lodowisko (bezpłatny
wstęp i łyżwy), sprzedaż świątecznych produktów

14.00 - powitanie
14.10 – Przedszkole integracyjne
nr 17
14.20 - Przedszkole Samorządowe
nr 4
14.30 - Przedszkole Samorządowe
nr 14
14.45 - Dzieci z Placówek Wsparcia
Dziennego MOPS
14.55 - PSP 26 z Oddziałami integracyjnymi
15.00 - rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego
„Anioły - muśnięcie skrzydeł
15.10 - PSP nr 5 im. Aliny i Czesława
Centkiewiczów
15.20 - Zespół taneczny HINTA –
koreański POP
15.25 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Eureka”
15.45 - Schola parafialna ze Starych
Bogaczowic
16.00 - pokaz ognia Grupa Ognia
IMPULS – poza sceną
16.15 - Zespół Pieśni i Tańca WAŁBRZYCH
16.35 - kolędy, piosenki świąteczne muzyka mechaniczna
15.12.2019 (NIEDZIELA)
10.00 – 19.00 lodowisko (bezpłatny
wstęp i łyżwy), sprzedaż świątecznych produktów
14.00 - powitanie
14.10 - występy uczestników „Wałbrzych ma talent”
15.00 - świąteczne piosenki dla dzieci
w wykonaniu Bożeny Oleszkiewicz
15.30 - Loża Trubadurów Górskich +
zespół ukraiński
16.30 - Angelo Ciureja i Zespól Cygański Romano Drom
17.00 - kolędy, piosenki świąteczne muzyka mechaniczna
16.12.2019 (PONIEDZIAŁEK)
10.00 – 18.00 lodowisko (bezpłatny
wstęp i łyżwy)

(RED)
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Rada nie przyjęła uchwał
Na ostatniej sesji Rada Miejska Świebodzic nie uchwaliła podatku od nieruchomości
oraz nie podjęła uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi. Co to oznacza dla Gminy Świebodzice?
- Rada miejska - jako organ uchwałodawczy - suwerennie podejmuje uchwały,
a burmistrz - jako organ wykonawczy - je wykonuje. Nie
mogę jednak zgodzić się ze
stwierdzeniem radnych, którzy
- według mnie - z przekąsem,
„dbają” o realizację mojego
programu wyborczego.
Wiemy, że budżet gminy
składa się z podatków. Na niektóre z nich mamy wpływ, na
inne nie. Myślę, że wszystkim
nam powinno zależeć, aby w
gminie realizowanych było
jak najwięcej zadań dla mieszkańców. Na to potrzebne są
pieniądze. Decyzje o podniesieniu podatków czasami bywają trudne. Chcąc zachować
równe traktowanie wszystkich
mieszkańców, w ubiegłym
roku utrzymano podatek od
nieruchomości na poziomie z
2018 roku, wzrósł natomiast
podatek od środków transportu. Na rok 2020 zaproponowałem radnym odwrotny
układ, to znaczy, aby nie wzrósł
podatek od środków transportu, natomiast podnieślibyśmy
podatek od nieruchomości.
Pytanie: o ile wzrośnie podatek
i jaki jest koszt dla każdego gospodarstwa domowego? Jaki
to jest byłby koszt dla przeciętnej rodziny?
Przykład: o ile zmieni się
podatek od nieruchomości w

przypadku, gdy ktoś posiada
mieszkanie o powierzchni na
przykład 100 metrów kwadratowych? Projekt uchwały
przewiduje wzrost o 0,04 zł
rocznie od metra kwadratowego. W tym przypadku
od powierzchni 100 metrów
kwadratowych rocznie podatek wzrośnie o 4zł, czyli miesięcznie o 0,33 zł.
Natomiast podatek od budynków związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie
o 0,80 zł za metr kwadratowy
w ciągu roku. Przyjmując powierzchnię na przykład 100
metrów kwadratowych, rocznie podatek od nieruchomości
w tym przypadku wzrośnie o
80 zł rocznie, czyli miesięcznie
o 6,67zł.
Wszystkim nam zależy na
rozwoju miasta. Pamiętam też
o swoim programie wyborczym i opozycja o tym nie musi
mi przypominać. To od 12 lat
rządów poprzednika po raz
pierwszy podatek od nieruchomości pozostał na poziomie
roku 2018, a w tym roku podatek od środków transportu
pozostanie na poziomie 2019
roku.
Podęcie przez Radę Miejską
w Świebodzicach tej uchwały
da wpływ do budżetu gminy
na rok 2020 ok. 482 000 zł. Nie
są to środki małe. Dlatego ponownie przedłożyłem radnym

pod obrady ten projekt uchwały.
Na ostatniej sesji rada również nie podjęła uchwały w
sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W wyniku
czego na tę chwilę nie można
ogłosić żadnego konkursu na
realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe. Mimo, że w projekcie budżetu na przyszły rok została
wpisana kwota 232 000 zł. Dlatego ponownie przedkładam
radzie projekt uchwały w tej
sprawie. Zgadzam się, że jest
to mała kwota. Nie powinno
być jednak tak, że z jednej strony rada nie podejmuje uchwał
mających na celu wzrost dochodów własnych gminy w budżecie, a podejmuje uchwały,
które skutkują blisko 100 000
zł dopłaty, np. do wody i to na
kilka lat. Natomiast z drugiej
strony oczekiwałaby większych
środków na realizację różnych
zadań. Te dwie strony powinny się równoważyć. Radni powinni być odpowiedzialni za
uchwały i podejmować je z
własnym sumieniem.
Uważam, że prowadzona
polityka w radzie powinna i
musi być oddzielona dla dobra mieszkańców – podkreśla
Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.
(RED)

Zlikwidują kopciuchy

Dzień
wolontariusza
Uśmiechnięci, pełni empatii,
czyniący dobro na rzecz drugiego człowieka - to świebodziccy wolontariusze, którzy
5 grudnia 2019 r. obchodzili
swoje święto. Na zaproszenie
burmistrza miasta Pawła Ozgi,
56 wolontariuszy uczestniczyło w świebodzickich obchodach Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, które zostały
zorganizowane w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach. Gospodarz uroczystości
- burmistrz miasta serdecznie powitał zgromadzonych
wolontariuszy, a także podziękował im za wielkie zaangażowanie w pracę wolontarystyczną, która przepełniona
jest wielkim zaangażowaniem
i miłością do drugiego człowieka. Wszyscy wolontariusze
otrzymali od burmistrza miasta
okolicznościowe
podziękowania oraz słodycze. Podczas
świebodzickich
obchodów
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych
zaprezentowali swoje działania oraz podzielili się radością
z pełnionej służby. Serdeczne
życzenia złożyła także obecna
podczas uroczystości Jadwiga Pichurska, przewodnicząca
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która wraz
z Aleksandrem Jermakowem
- przewodniczącym Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów - także do burmistrza miasta Pawła Ozgi skierowała podziękowania za bardzo
dobrą współpracę.
(WPK)

Gminy Świebodzice i Boguszów – Gorce znalazły
się w gronie beneficjentów
projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął
uchwałę w sprawie wyboru
projektów w trybie konkursowym do dofinansowania dla
osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3
Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 typ
3.3 e Modernizacja systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, wyłącznie projekty w
formie grantowej.
Świebodzice, dzięki przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych

gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w którym liderem jest
Miasto Świdnica, pozyskały
środki finansowe na dofinansowanie swoim mieszkańcom
wymiany tzw. „kopciuchów”
na ekologiczne źródła ciepła, w
postaci tzw. grantów. Inwestycje planowane są do realizacji
w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2020-2022.
Szczegóły dotyczące zasad
ubiegania się o granty przez
mieszkańców Świebodzic zostaną określone w późniejszym
terminie, a nabór wniosków
grantowych ruszy w roku 2020.
- To kolejne działanie podjęte
przez nas w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście,
przez dofinansowanie wymiany
źródeł ciepła na ekologiczne na
terenie Boguszowa - Gorc. Powyższe środki zostaną rozdysponowane pomiędzy mieszkańców partnerskich gmin w formie
grantów na wymianę źródeł
ogrzewania na ekologiczne.
Rozpoczęcie naboru wniosków
planowane jest na kwiecień
2020 r. – dodaje Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa – Gorc, które otrzyma
552 500 zł dotacji, przy 236 000
zł wkładu własnego.
(RED)
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Spotkanie z pisarką

Tajemnice militarnych
podziemi

Warsztaty piernikowe

Debiutująca w roli pisarki, legniczanka Kamila Mitek była gościem Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy. „Na
śniadanie… tort szpinakowy” – książka wydana w październiku tego roku nakładem Wydawnictwa Hogben
ze Szczecina była głównym
tematem spotkania.
Redaktor powieści Krystyna
Zajko-Minkiewicz,
polonistka i dziennikarka, pasjonatka
literatury i teatru, promotorka młodych pisarzy i poetów,
poprowadziła bardzo ciekawą
rozmowę z autorką.
Kamila Mitek to absolwentka psychologii i lingwistyki stosowanej. W pogoni za
marzeniami z lat dziecinnych
odważyła się na napisanie powieści. Chociaż jako młoda
mama nie ma zbyt wiele czasu
na pisanie, to czynność ta sprawia jej szaloną radość i przynosi wiele satysfakcji. Jej druga
powieść czeka na wydanie, a
kolejna jest w trakcie pisania.
Prowadząca spotkanie Krystyna Zajko-Minkiewicz określiła
Kamilę Mitek jako „nieoszlifowany diament literacki”,
podkreślając wielką dbałość
autorki o kulturę słowa.
Kamila Mitek „popełniła” też

W czeskim Trutnovie odbyła
się konferencja podsumowująca projekt „Tajemnice
Militarnych Podziemi”. Liderem projektu były Rokytnice w
Orlickich Horach, oprócz nich w
przedsięwzięciu brali udział Gmina Głuszyca, Kamienna Góra po
stronie polskiej oraz Trutnov po
stonie czeskiej. Projekt dotyczył
modernizacji obiektów pomilitarnych znajdujących się na pograniczu polsko-czeskim. Wśród
uczestników znaleźli się Podziemne Miasto Osówka, Sztolnie
Arado, Twierdza Hanicka oraz
Twierdza Stachelberg. Głównym celem było wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych
obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz
zaoferowanie turystom nowego
polsko-czeskiego produktu trans
granicznego: „Wędrowanie po
zabytkach militarnych”. Projekt
dotyczył udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie
niektórych części obiektów do
stanu pierwotnego, odbudowę
i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a
także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

Reniferki,
choinki,
gwiazdki, kotki czy serduszka to tylko niektóre kształty
pierniczków, jakie dekorowały dzieci wraz z rodzicami
6 grudnia podczas mikołajkowych warsztatów, które
kolejny raz odbyły się w Centrum Kultury – MBP w Głuszycy.
Podczas
piernikowych
warsztatów Grzegorz Czepil,
właściciel głuszyckiego „Jadła”, zdradził swoje kulinarne
sekrety dotyczące wypieku i
zdobienia świątecznych pierników. Przy nastrojowej muzyce i aromatycznej herbacie
dzieci wspólnie z rodzicami
zdobiły swoje pierniczki, zamieniając je w piękne świąteczne i smaczne ozdoby. Do

kilka wierszy, które pięknie
wplotły się w rozmowę, dodając jej niezwykłego uroku.
Rozmowa prowadzona przez
obie panie w naturalny sposób przerodziła się w ogólną
dyskusję dotyczącą ważnych
życiowych kwestii.
- Niezwykle ciepły klimat
spotkania sprawił, że z żalem
żegnaliśmy naszych gości, choć
na osłodę autorka poczęstowała

uczestników tortem szpinakowym własnego wypieku. Książka
Kamili Mitek „Na śniadanie…
tort szpinakowy” jest już dostępna w głuszyckiej bibliotece.
Dziękujemy wszystkim gościom
czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy za wartościowe spotkanie i przemiłą
atmosferę – podkreślają pracownicy głuszyckiej książnicy.
(MC)

dzieci zawitał także długo
oczekiwany gość- święty Mikołaj, który z ogromną sympatia przywitał się z wszystkimi
i wręczył każdemu dziecku
drobny upominek.
Składamy
serdeczne
podziękowania Katarzynie i
Grzegorzowi Czepil z „Jadła”
w Głuszycy za przygotowanie
warsztatów, wprowadzających
dzieci i dorosłych w magiczną
atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Wspólna praca wyzwoliła w uczestnikach warsztatów
ogrom kreatywności, pozytywnej energii i dobrego humoru. Dziękujemy wszystkim za
bardzo sympatyczne twórcze
spotkanie – podkreślają organizatorzy warsztatów.

(RED)
REKLAMA

Prezent?
Bielizna!
Szukasz prezentu pod choinkę lub na inną wyjątkową okazję
dla swojego partnera lub partnerki? Skorzystaj z bogatej oferty
Salonu z Bielizną Senkobiet, który działa w Wałbrzychu
przy ulicy Hetmańskiej 1c w dzielnicy Podzamcze.
Na miejscu każda kobieta może skorzystać
z indywidualnego doboru biustonosza i
bogatego wyboru bielizny. A mężczyzna z
fachowej porady przy wyborze bielizny na
prezent dla swojej partnerki.
- Salon bielizny Senkobiet powstał z
myślą o kobietach, które wielokrotnie
doświadczyły problemu związanego z
doborem i zakupem właściwego biustonosza. Nie każda z pań wie, że aż 80
procent ciężaru piersi utrzymywana jest
przez obwód biustonosza, a tylko 20
procent przez ramiączka! I właśnie tu z
pomocą przychodzi nasza profesjonalnie przygotowana kadra, która w salonie
pomoże dokonać najlepszego wyboru z
naszej bardzo bogatej oferty. Asortyment

sklepu składają się także majtki, koszulki
nocne, seksowna bielizna nocna, bielizna modelująca oraz szeroki wybór rajstop i akcesoriów w postaci ozdobnych
ramiączek, przedłużaczy obwodów, itp.
Na pewno osoby szukające prezentu pod
choinkę i na inną okazję znajdą u nas coś
interesującego. Zapraszamy do nas od
poniedziałku do piątku w godzinach od
10.00 do 18.00, a w sobotę od godziny
10.00 do 14.00 – zapraszają właściciele
Salonu Bielizny Senkobiet przy ulicy Hetmańskiej 1c w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze.
Więcej na profilu Senkobiet na Facebooku oraz na https://senkobiet.pl/.
(TS)

(MC)

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
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Małżeńskie święto
Diamentowe i złote gody, czyli 60 i 50 lat pożycia
małżeńskiego, świętowało 15 par
ze Szczawna-Zdroju i Gminy Stare Bogaczowice.
Uroczystość odbyła się w pięknych wnętrzach Teatru
Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego, a dostojnym
jubilatom przygrywał Kwartet Sudecki.
Medale za długoletnie pożycie nadane przez Prezydenta
RP oraz gratulacje i życzenia
wręczyli parom burmistrz

Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk i wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech. Do
życzeń dołączyli się: Ramona
REKLAMA

Bukowska Radna Powiatu
Wałbrzyskiego oraz Michał
Broda Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju.
Oto nasi jubilaci: Maria i
Marian Chwastykowie (60 lat
pożycia), Leonarda i Robert
Oszmiańczukowie (60 lat pożycia), Helena i Edward Zalewscy
(60 lat pożycia), Halina i Kazimierz Antoniakowie, Stefania
i Konrad Bagdzińscy, Teresa i
Henryk Długoszowie, Jadwiga i
Władysław Foksowie, Czesława

i Ryszard Grudniowie, Zuzanna
i Antoni Owsiankowie, Teresa
i Tadeusz Parzonka, Wiesława
i Stanisław Sawiarscy, Jadwiga
i Tomasz Szeligowscy, Danuta
i Fryderyk Troperowie, Izabela
i Andrzej Wieleżyńscy, Anna i
Zbigniew Wierzchuccy.
- Drodzy Jubilaci, życzymy
kolejnych, wspólnych lat w
zgodzie, miłości i wzajemnym
poszanowaniu – podkreślali
samorządowcy.
(ABP)

Raport
ze Szczawna-Zdroju
Warsztaty kulinarne

• Członkowie Klubu Senior + w
Szczawnie-Zdroju zapraszają
na warsztaty kulinarne. Zajęcia
odbędą się w Klubie Integracji
Społecznej w Szczawnie-Zdroju przy ulicy Sienkiewicza 40 20
grudnia 2019 roku. Początek o
godzinie 16.15.

Świąteczny czas

• Wałbrzyski Ośrodek Kultury i
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju zapraszają na koncert
„Świąteczny czas…” w wykonaniu młodych muzyków – sekcji
instrumentalnej Wałbrzyskiej
Szkoły Talentów. Pięknych kolęd będzie można posłuchać
13 grudnia o godzinie 16.30,
w Teatrze Zdrojowym im. H.
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Bilety: 10 zł, dostępne
w kasach Teatru i WOK oraz na
bilety.wok.walbrzych.pl.

Sylwester bez
fajerwerków

• 31 grudnia mieszkańcy
Szczawna-Zdroju i goście powitają Nowy Rok podczas plenerowej imprezy w Parku Zdrojowym. Zapraszamy już od
godz. 23:00, punktualnie o północy burmistrz złoży wszystkim noworoczne życzenia, a
następnie odbędzie się widowiskowy pokaz teatru żywego
ognia. - Świadomie rezygnujemy z głośnych fajerwerków w

trosce o przyrodę i zwierzęta
żyjące w Parku Zdrojowym, a
także bezpieczeństwo uczestników wydarzenia – podkreśla Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna-Zdroju.

Tworzymy dla dzieci

• Napisz tekst piosenki o tematyce dziecięcej. Wypełnij
kartę zgłoszenia i wyślij ją z
razem z tekstem do Teatru
Zdrojowego. Spośród wszystkich nadesłanych utworów
słownych zostanie wybranych
15, do których zostanie skomponowana muzyka. Utwory
znajdą się na płycie nagranej
wspólnie z dziećmi, mieszkańcami
Szczawna-Zdroju,
gmin ościennych i znanymi
artystami. Wybrane prace
będą honorowane nagrodami
finansowymi: 1 miejsce - 500
zł, 2 miejsce - 300 zł, 3 miejsce
- 200 zł. W celu wzięcia udziału
w konkursie wyślij zgłoszenie i
własny tekst piosenki do dnia
20.02.2020 r. w formie: wydruku A4 w biurze Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju,
pliku PDF na adres mailowy:
sekretariat@teatr-zdrojowy.
pl z dopiskiem „Tworzymy dla
dzieci”. Regulamin konkursu
i klauzula informacyjna dla
uczestników dostępna na stronie http://www.teatr-zdrojowy.pl/konkurs.
(ABP)
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Luksus na który cię stać
Kuchnia jest wizytówką
każdego mieszkania i domu.
A zbliżające się święta to doskonały moment na podjęcie
decyzji o zmianie w miejscu,
które jest sercem domu. Tym
bardziej, że w Komfort Studio
Kuchenne przy ul. Długiej 39
w Wałbrzychu trwa wyprzedaż mebli kuchennych z ekspozycji z rabatem w wysokości 50 procent.
– Każdy może mieć dziś meble kuchenne odpowiadające
nie tylko wymarzonemu komfortowi użytkowania, ale także
gustowi. Dostępność materiałów i elementów najwyższej
jakości sprawia, że jedynym
ograniczeniem jest nasza wyobraźnia – mówi właściciel
Komfort Studio Kuchenne przy
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu,
które od wielu lat współpracuje z najlepszymi firmami meblarskimi w Europie, między
innymi z Wolsztyńską Fabryką
Mebli oraz niemieckimi: Nobilia
i Sachsen Kuchen.
Realizację marzeń o nowej
kuchni trzeba zacząć od wizyty
w Komfort Studio Kuchenne
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzy-

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

chu (naprzeciwko stacji paliw).
Procedura tworzenia projektu
mebli rozpoczyna się od pomiarów w domu czy mieszkaniu
klienta. Potem jest etap projektowania przy użyciu profesjo-

nalnego programu CAD-kuchnie w którym zamawiający
meble może czynnie uczestniczyć. Po akceptacji projektu
przychodzi czas na wykonanie
mebli oraz ich montaż u klien-

ta – wraz z oferowanym przez
firmę sprzętem AGD najwyższej
jakości, a potem pozostają już
tylko usługi serwisowe.
Co w sytuacji, gdy klient nie
chce czekać?

– Może skorzystać z oferty
wyprzedaży mebli kuchennych
z naszej ekspozycji. W naszym
salonie przy ul. Długiej 39 w
Wałbrzychu prezentujemy różne zestawy, które można kupić
od ręki, a przy tym skorzystać
z rabatu w wysokości aż 50
procent. Wszystkich, którzy
cenią sobie najwyższą jakość

oferowanych produktów i
najwyższe standardy obsługi
klientów, zapraszam do profesjonalnego Komfort Studio
Kuchenne przy ul. Długiej 39
w Wałbrzychu vis a vis stacji
paliw oraz do kontaktu telefonicznego pod numerami: 74
666 03 39 i 601 77 13 57 – zachęcają właściciele firmy.
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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Pracowite mikołajki

REKLAMA

Mieszkańcy sołectwa Cieszów otrzymali niezwykły prezent mikołajkowy - nową świetlicę wiejską.

6 grudnia wójt Gminy Stare
Bogaczowice Mirosław Lech,
przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice Aneta Rajca oraz sołtys Cieszowa Nina

Stańko oficjalnie przekazali
mieszkańcom nowy obiekt.
Inwestycja współfinansowana została ze środków Unii
Europejskiej, w ramach dzia-

łania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach
wiejskich. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020”.
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).

- Jestem przekonany, że
nowa świetlica będzie sercem
Cieszowa. Dzisiejsza frekwencja utwierdziła mnie w przekonaniu, że miejsce to jest
niezwykle potrzebne i będzie
tętniło życiem” - powiedział Mirosław Lech, wójt Gminy Stare
Bogaczowice.
Otwarcie świetlicy w Cieszowie z pomocą świętego Mikołaja, wywołało na twarzach dzieci
i pozostałych mieszkańców
mnóstwo uśmiechów. Tego
dnia wszyscy mogli zobaczyć
spektakl teatralny „Zagubiony
prezent” oraz spróbować świątecznego tortu. Mikołaj rozdał
prezenty wszystkim dzieciom,
a Sołtys nagrodziła uczestników konkursu „Mój wymarzony prezent”. Z kolei Sołectwo
Stare Bogaczowice oraz Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach zaprosiły legnicki Teatr
Avatar, który 7 grudnia zagrał
przed najmłodszymi mieszkańcami gminy.
Po spektaklu „Czas zimy”,
pojawił się Mikołaj. Przy odbiorze prezentów, dzieci ochoczo
fotografowały się z najważniejszym tego dnia gościem.
Mikołajkowe spotkanie dedykowane było dzieciom z terenu
całej Gminy Stare Bogaczowice
i zgromadziło ponad 200 osób.
Oprócz spotkania na sali sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
Mikołaj odwiedził wszystkie
sołectwa. Od piątku do poniedziałku prezenty mikołajkowe
otrzymały dzieci z Cieszowa,
Chwaliszowa, Nowych Bogaczowic, Gostkowa, Strugi, Lubomina i Jabłowa.
(IL)

Raport z Gminy
Stare Bogaczowice
Warsztaty artystyczne
• Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych
Bogaczowicach
realizuje
przedświąteczne warsztaty
artystyczne. W miniony wtorek dzieci i młodzież zrobiły
ozdoby, które pomalowały
i okleiły błyskotkami. Kolorowe i pachnące dekoracje
z całą pewnością będą zdobiły choinki w ich domach.
Kolejne spotkanie odbędzie
się 18 grudnia o godz. 15:00.
Tego dnia powstaną stroiki
na świąteczny stół. Wszystkie
materiały i pomoc instruktora florysty zapewnia GCBK.
Udział w warsztatach jest
bezpłatny.
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
• Do 16 grudnia 2019 roku
na terenie Gminy Stare Bogaczowice prowadzone jest
kolejna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Zbiórka obejmuje: elementy
wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace,
kołdry, pierzyny, poduszki,
walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek,
obudowy sprzętu elektronicznego, itp.); meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw
sztucznych); sprzęt sportowy
(rowery, narty, sanki, sprzęt
do ćwiczeń, itp.); wózki i
chodziki dziecięce; zabawki
dużych rozmiarów; duże od-

pady plastikowe (doniczki,
skrzynki, czyste wiadra, itp.);
zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny taki jak m.in. pralki, lodówki, telewizory, monitory, komputery, kuchenki,
radioodbiorniki, sprzęt AGD,
baterie itp. Zbiórką nie są objęte: papa, eternit, zderzaki
samochodowe i inne części
motoryzacyjne, zużyte opony
do ciągników i samochodów
ciężarowych.
Przypominamy, że zbiórką
nie są objęte odpady pochodzące z prowadzonej
działalności
gospodarczej!
Szczegółowy harmonogram
dostępny jest na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice.
Konkurs świąteczny
• Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza na mieszkańców do wzięcia udziału
w corocznym konkursie ma
najładniejszą
zewnętrzną
dekorację świąteczną domu,
mieszkania, instytucji. - Liczymy na państwa pomysłowość, oryginalne wykonanie
wiążące się ze świętami i
Nowym Rokiem. W tym roku
komisja będzie odwiedzać
państwa i oceniać na żywo
dekoracje i ich wrażenia estetyczne – wyjaśnia Mirosław
Lech. Regulamin i formularz
zgłoszeniowy dostępne są na
stronie internetowej Gminy
Stare Bogaczowice.
(IL)
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Pięknieją obiekty gminne
Zagórze Śląskie zyskało piękny, odremontowany
obiekt, w którym mieści się
świetlica wiejska i remiza
strażacka.
W całym obiekcie wykonano termomodernizację. Część
obiektu, pełniąca funkcję świe-

tlicy wiejskiej, odremontowano w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa świetlicy
wiejskiej zlokalizowanej przy
ul. Głównej 10 w Zagórzu Śląskim”. Na zadanie to, Gmina
Walim pozyskała dofinansowanie w wysokości 412 543,00

zł, z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, w ramach
działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

W ramach prac wykonano
remont w zakresie modernizacji wszystkich pomieszczeń
świetlicy w tym zaplecza kuchennego, toalet również dla
osób niepełnosprawnych i sali
głównej. Wymieniono instalację wodociągowo–kanalizacyjREKLAMA

ną, wykonano nową elewację
wraz z dociepleniem. Wymieniona została stolarka okienna
i drzwiowa. Zmodernizowano
również kotłownię, w której
zamontowano
ekologiczny
piec na pelet. Świetlica zyskała również wentylację mechaniczną. Wychodząc naprzeciw

turystom odwiedzającym tę
piękną, bogatą w atrakcje turystyczne miejscowość, wykonano bezobsługową toaletę,
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, do której
dostęp jest bezpośrednio z zewnątrz obiektu.
(AM)

Bożonarodzeniowe
Spotkanie Wigilijne
Zapraszamy
mieszkańców Gminy Walim na Bożonarodzeniowe Spotkanie
Wigilijne w dniu 13 grudnia
2019.
- Spotkanie tradycyjnie
już rozpocznie się mszą świętą
pod przewodnictwem księdza
biskupa Ignacego Deca. Nabożeństwo odbędzie się o godz.
16.00 w Kościele pod Wezwaniem Świętej Jadwigi w Walimiu. Następnie spotkamy się w

Hali Sportowej Centrum Sportu i rekreacji w Walimiu przy
wigilijnym stole, aby obejrzeć
jasełka i wspólnie kolędować.
Jak co roku mieszkańcy mogą
bezpłatnie dojechać i wrócić
autobusem szkolnym, według
rozkładu jazdy opublikowanego na plakacie i na stronie
internetowej walim.pl – mówi
Adam Hausman, wójt Gminy
Walim.
(AM)

Raport z Gminy Walim
Spotkanie z pisarzem

• - Mirosław Sośnicki, autor powieści: „Wzgórze Pana Boga”,
„Astrachowka”, „Miłość, tylko
miłość”, „Modżiburki dwa”,
sztuk teatralnych, scenariuszy
filmowych. Mieszka w Jugowicach w Górach Sowich, w Krainie Sowiogórskich Tajemnic.
To nasz sąsiad, przyjaciel. Tym
bardziej miło nam zaprosić na
spotkanie z pisarzem, poświęcone jego najnowszej książce
pt. „ Życie przed przecinkiem”.
Spotkanie odbędzie się w dniu
17 grudnia 2019 r. o godz.
17.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2

Nowe szlaki turystyczne

• W okolicach zamku Grodno i
jeziora Bystrzyckiego pojawiły
się nowe szlaki turystyczne, a
kilka starych zostało przeniesionych. Przede wszystkim

szlak żółty został przeniesiony
na lewy brzeg jeziora, przez
co jest bezpieczniejszy, bo nie
przebiega przez ruchliwą drogę. Obecnie szlak żółty przebiega przez koronę zapory i
łączy bezpośrednio zaporę z
zamkiem. Teraz, turystom pytającym o drogę do zapory,
możemy polecić kierowanie się
szlakiem żółtym. To nie koniec
zmian. Do zamku został doprowadzony nowy szlak czerwony,
który przebiega przez nową
kładkę, koło akwarium i dalej
w kierunku Michałkowej. Do
kładki został również doprowadzony nowy szlak czarny,
kótry kończy się przy Hotelu
Maria Antonina. Dodatkowo
przy zamku i przy kładce pojawiły się nowe drogowskazy. Wszystkie zmiany zostały
przeprowadzone przez PTTK
Strzelin.
(AM)
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Żłobek w Jedlinie-Zdroju

Mikołajkowo w gminie Mieroszów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 1 do
3 lat na spotkanie informacyjne
dotyczące funkcjonowania nowego żłobka w Jedlinie-Zdroju.
- Spotkanie odbędzie się 12
grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w Centrum Kultury przy
ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju. Podczas spotkania zapoznamy
Państwa z planowaną działalnością
żłobka, organizacją opieki podstawowej i specjalistycznej oraz zasadami rekrutacji dzieci i odpłatności
rodziców – mówi Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju. - Jedliński żłobek rozpocznie działalność
w lutym 2020 r. i będzie w nim
prowadzona fachowa opieka nad
dziećmi w wieku od 1 roku życia
do lat 3. Z oferty opieki żłobkowej
skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Jedlina – Zdrój - rodzice dzieci
w wieku od 1 roku do 3 lat, którzy:
powracają na rynek pracy po urlo-

6 grudnia 2019 r. w gminie Mieroszów był bardzo radosny. Do Mieroszowa przybył Święty Mikołaj z wozem pełnym prezentów.
6 grudnia w mieroszowskim Rynku
pełno było czerwonych czapek i uśmiechów na twarzach mieszkańców oraz
dzieci, które nie mogły doczekać się
prezentów. Śnieżynki i elfy też tam były
i Mikołajowi pomocnie służyły. W asyście strażaków, pięknym korowodem,
szły dzieci na Rynek, a pan burmistrz
przodem. Na zdjęciach widać, że jest
uśmiechnięty. Pewnie spodobały mu się
dla dzieci prezenty.
- W imieniu św. Mikołaja Mieroszowskie Centrum Kultury serdecznie dziękuję ludziom, którzy sprawili, że piątkowy wieczór był wyjątkowy, magiczny
i bardzo słodziutki. W tym roku działalność Mikołaja wsparli: Jacek Dźwigała,
Dariusz Bydłosz, Iwona i Gerard Szwarczyńscy, Arek i Sławek Chemia z Niemiec, Jarek i Agnieszka Kowalczyk, Igor
Hoffman, burmistrz Andrzej Lipiński,
Radni Rady Miejskiej Mieroszowa. Naj-

pach macierzyńskich, rodzicielskich; pozostają bez zatrudnienia;
przebywają na urlopach wychowawczych; pracują i chcąc utrzymać pracę. W ramach działalności
podstawowej żłobka zapewniamy
m.in.: fachową opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 17.00,
wyżywienie, mnóstwo zabawy i
edukacji, spotkania z artystami i
aktorami. Dodatkowo - w ramach
opieki specjalistycznej - oferujemy
konsultacje z logopedą. Działalność żłobka w okresie od lutego
2020 r. do grudnia 2021 r. będzie
dofinansowana ze środków unijnych, w ramach projektu „Nowe
żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie-Zdroju” - RPO WD 2014-2020,
poddziałanie „Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne”. Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji
Europejskiej w Wałbrzychu oraz
Gminę Miejską Jedlina-Zdrój.
(KS)

serdeczniejsze podziękowania mamy
także dla woźnicy św. Mikołaja - Rafała
Strzały oraz dla jego wspaniałego konia,
który świetnie wyczuł atmosferę świąt,
umiał stać się magiczny i miał bardzo
dużo cierpliwości wobec całego mikołajkowego szaleństwa w mieroszow-

skim Rynku. Gorące podziękowania także dla Małgorzaty Przybylskiej i jej całej
grupy cudownych aniołów – ludzi, którzy wspierają nas zawsze, gdy o to poprosimy. To wsparcie ma dla nas - pracowników MCK - ogromne znaczenie. Z
serca dziękujemy! A od siebie dodam, że
Mikołaj szepnął mi na uszko, że bardzo
kocha dzieciaki z naszej gminy i w przyszłym roku też możemy na niego liczyć.
Wobec tego ja, w imieniu wszystkich
dzieci ogromnie dziękuję św. Mikołajowi
i zapraszam go do nas za rok – podkreśla
Ilona Henko z MCK Mieroszów.
A tegoroczne spotkanie z Mikołajem w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kowalowej rozpoczął pokaz sztuczek
magicznych w wykonaniu iluzjonisty
Tomasza Petrwasa, który zrobił niemałe
wrażenie. Następnie każda z klas zaprezentowała swoje umiejętności wokalne,
związane z osobą Mikołaja lub ze świętami, po czym wszyscy otrzymali słodkie
upominki, ufundowane przez Radę Rodziców.
(RED)
REKLAMA
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Sportowe mikołajki z wałbrzyską strefą

Sportowy raport
Koszykarski szczyt w Słupsku

• XIII kolejka I ligi koszykarzy okazała
szczęśliwa dla Górnika Trans.eu Wałbrzych, który pokonał GKS Tychy 77:57
(25:14, 14:21, 16:9, 22:13). Punkty dla
Górnik Trans.eu zdobyli: Grzegorz Kulka
23, Damian Pieloch 12, Krzysztof Jakóbczyk 9, Rafał Glapiński 8, Maciej Koperski
8, Damian Cechniak 6, Marcin Wróbel 4,
Damian Durski 3, Mateusz Podejko 3, Kamil Zywert 1, Marcin Jeziorowski, Łukasz
Makarczuk. W tabeli I ligi Górnik zajmuje
drugie miejsce z dwoma punktami straty
do Czarnych, z którymi zmierzą się w Słupsku już 14 grudnia o godz. 18.00.

Derby w Świdnicy

• W meczu X kolejki grupy A III ligi koszykarzy Górnik Trans.eu II Wałbrzych pokonał
po dogrywce Orła Ziębice 89:88 (16:19,
22:20, 17:19, 20:17, d. 14:13). Punkty dla
wałbrzyszan zdobyli: Łukasz Makarczuk
25, Maciej Krzymiński 24, Mateusz Podejko 18, Marcin Jeziorowski 15, Kuba Niziński 3, Kamil Matusik 2, Maciej Szymański
2, Tomasz Woźniak, Jakub Bedla, Kacper
Rejek. Następny mecz rezerwa Górnika
rozegra w Świdnicy z IgnerHome Polonią.
Początek w sobotę 14 grudnia o godz.
15.00 w hali na osiedlu Zawiszów.

Wpadka w Kłodzku

• W X kolejce grupy B III liga koszykarzy
ostatni w tabeli Chrobry Kłodzko pokonał MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój
81:80 (19:17, 20:20, 23:21, 19:22). Dla MKS
Mazbud Basket punktowali: Adam Ad-

ranowicz 24, Bartłomiej Józefowicz 18,
Paweł Piros 18, Mateusz Myślak 8, Adrian
Stochmiałek 6, Michał Kaczuga 4, Oskar
Pawlikowski 2, Daniel Nowicki, Aleksander Sulikowski. Następny mecz ekipa z
uzdrowiska rozegra 14 grudnia o godz.
12.30 we Wrocławiu ze Śląskiem II.

Beniaminek bez szans

• Spotkanie X kolejki II ligi siatkarzy, w którym Rosiek Syców podejmował MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych, zakończyło się porażką
gospodarzy 0:3 (14:25, 21:25, 18:25). MKS
Aqua-Zdrój zagrał w Sycowie w składzie:
Szczygielski, Nowak, Redyk, Gawryś, Kulik,
Leński, Zieliński (libero) oraz Laskowski,
Zimowicz, Gontarewicz, Dereń, Dzikowicz, Sroka, Sowiński (libero). Podopieczni
trenerów Janusza Ignaczak i Fabiana Kurzawińskiego z dorobkiem 20 pkt. zajmują
drugie miejsce w tabeli IV grupy II ligi. W
następnej kolejce wałbrzyszanie pauzują.

Dziewczyny też nie grają

• MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
przegrał z UKS Jedynka Siewierz 1:3
(12:25, 27:29, 25:23, 31:33) w meczu IX
kolejki II ligi siatkarek. Chełmiec w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów zagrał w składzie:
Łuszyńska, Gezella, Sławińska, Julia Rzeczycka, Olczyk, Sobolewska, Bojko (libero) oraz Małodobra, Gajczyk, Pawelska.
Wałbrzyszanki zajmują czwarte miejsce w
tabeli III grupy II ligi. W następnej kolejce
podopieczne trenera Marka Olczyka będą
pauzowały.
(RED)

Blisko 130 dzieci uczestniczyło w Sportowych Mikołajkach
z Invest-Parkiem, zorganizowanych przez Grupę Biegową
Predators Wałbrzych oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invet-Park. W hali Aqua-Zdrój w Wałbrzychu na młodych
zawodników czekały nie tylko
konkurencje sprawnościowe, ale
również animacje, warsztaty z
pierwszej pomocy oraz upominki
i nagrody.
– Lekcje wychowania fizycznego w szkołach to za mało aby
zaszczepić w dzieciach chęć do
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia
– tłumaczy Rafał Jankowski, prezes
Predators Wałbrzych. – Nasze stowarzyszenie nie tylko bierze udział
w zawodach biegowych i sprawnościowych. Organizujemy również
imprezy sportowe, które poprawić
mają kondycję naszych maluchów.
Takie wydarzenia uczą również
zdrowej rywalizacji i determinacji –
podkreśla.
Młodzi zawodnicy uczestniczyli
w biegach podzielonych na kategorie wiekowe oraz mieli okazję
spróbować swoich sił w przeciąganiu liny. Na dzieci czekały również
dodatkowe atrakcje: dmuchany
zamek, malowanie twarzy, animacje, oraz profesjonalne, pozowane
zdjęcia. Przed halą sportową zapre-

zentowano z kolei ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
– Nic tak dobrze nie integruje jak
aktywność fizyczna w atmosferze
dobrej zabawy. Dlatego staramy się
obejmować mecenatem wydarzenia sportowe i być obecni na wydarzeniach, które dzieją się na obszarze naszego działania. Zapewniam
również, że nie powiedzieliśmy w
tej kwestii ostatniego słowa – do-

daje Kamil Zieliński, wiceprezes
WSSE Invest-Park.
Imprezę zakończył pokaz ratownictwa medycznego oraz mecz
pokazowy w wykonaniu młodych
zawodników footballu amerykańskiego Miners Wałbrzych. Każdy
uczestnik otrzymał medal, dyplom
uczestnictwa oraz zestaw upominków od organizatorów i sponsorów
wydarzenia.
(JS)
REKLAMA
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USŁUGI
(17) Hydraulik - instalacje c.o, wodno - kanalizacyjne, gazowe kotły
c.o. Tel. 506 754 379
(2) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i
inne stolarskie. TANIO! 692-123981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg.weebly.com Tel. 607218-533
(2) Montaż i ustawianie anten
satelitarnych w najlepszej cenie
i w najkrótszym czasie. Tel. 606
937 229

NIERUCHOMOŚCI
(3) Do wynajęcia pokój z kuchnią,
łazienką, wc, ok. 46 m kw. w domku wolnostojącym. Cena 400 zł +
media. Tel. 795 602 683
(2) Wynajmę pomieszczenia gospodarcze. Tel. 795 602 683
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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

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

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

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

Sprzedam halę
800 m

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walimiu - ul. Boczna nr 9 oraz na

z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).

stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl) i na stronie
Urzędu Gminy Walim – (www.walim.pl:
ogłoszenia) został wywieszony na okres
od 05.12.2019 r. do 27.12.2019 r. wykaz
nr 16/2019 z dnia 05.12.2019 r. nieruchomości

Tel. 606 478 000

gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

TANIE

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

SPRZEDAM
(1) Sprzedam materac do terapii z
polem magnetycznym w warunkach domowych tel. 795 718 080 (
dzwonić w godz. 15 - 20)
(2) Sprzedam ziemniaki vineta –
1,80 zł kg. Tel. 795 602 683

INNE
(1) Zgubiłem klucze na trzech
niebieskich tasiemkach w kurtce.
Wysoka Nagroda. Tel. 574 251 641

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

200 m kw. - dwa odrębne mieszkania, garaż 42 m kw.,
strych 200 m kw. Nowy dach, kominy, okna PCV. Ogrodzona
działka - 880 m kw. z ogrodem; przylegająca do domu działka
budowlana o powierzchni 660 m kw., z osobnym wjazdem
od asfaltowej drogi, dla której jest także osobna księga wieczysta.

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Cena: 550 tys. zł. Tel. 600 496 707

SKUP AUT

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

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH

BIURO:

I USZKODZONYCH

ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

DB2010

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

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach

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

DOMOFONY
MONITORING

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

.PL
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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

DB2010

Czwartek, 12 grudnia 2019 r.
www.db2010.pl
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NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL.
606 97 66 30
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
NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN-MS-1020
STARY ZDRÓJ ( boczna ulica
)2pok 2piętro 55m2 rozkładowe,
cena 120tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1060
BIAŁY KAMIEŃ 2 pokoje parter
cena 65tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 549
PODGÓRZE 2pokoje, 77m2 2pietro cena 108tys zł tel do kontaktu
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1076
BIAŁY KAMIEŃ 2 pokoje, 41,60m2,
parter, cena 79tys zł tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1074
SOBIĘCIN 2 pokoje, 29,71m2, parter, cena 69tys zł tel do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS- 1094
BIAŁY KAMIEŃ 1 pokój, 32,74m2,
3 piętro, gotowe do zamieszkania,
cena 118tys zł

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
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976
630
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

58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(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

RENOMAHOME - Nowe Miasto
ulica 11- go Listopada , 3 pokoje
z ogródkiem , 63 m2, 1 pietro, co
gaz, cena 159 000, tel 883 332 727

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE,
obiekt/dom, 414m2, parter + 1 piętro i poddasze, do odnowienia, c.o.
gazowe cena 196.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

RENOMAHOME - JUGOWA OKOLICE DOBROMIERZA Duzy dom 360
m2 z garażem, działka 2300 m2,
dodatkowo działka budowlana
5300 m2 I 1 ha dzialki ornej cena
za wszystko 660 tys tel 883 332
727

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro w 4,
do odnowienia, cena 139.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, ul.
Sienkiewicza, 2 pokoje, 40.5m2 ( po
podłodze 50m2), 2 piętro, bardzo
dobry stan, c.o. gazowe, cena
160.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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

RENOMAHOME - Boguszów – Gorce 2 pokoje, 41 m2, 2 pietro ,cena
59 000 tel 883 332 727

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
RENOMA – ŻÓRAWINA, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 7530M2, atrakcyjna
lokalizacja, dobry dojazd do Wrocławia, cena 1.130.000zł, 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 , 34 m2,
kawalerka, cena 72 000 tel 883
334 836
RENOMAHOME – NOWE MIASTO
ul. Chopina , 1 piętro, 40 m2, cena
95 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - SZCZAWNO –
ZDRÓJ ul. Sienkiewicza 70 m2,
parter, 3 pokoje, cena 169 000 tel
883 334 836

ul. Palisadowa 2c,

RENOMAHOME - Piaskowa Góra
lokal do wynajęcia, 85 m2, 1 piętro, witryna, ulica Główna cena 2
500 zł / miesiac, tel 883 332 727

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje,
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry
stan techniczny, cena 275.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

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

tel do kontaktu 792-549-757, oferta dostępna na www.panorama.
net.pl pod nr PAN- MS- 979
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 4 pokoje,
72,25m2, 2 piętro, kamienica,
cena 189tys zł tel do kontaktu
792-549-757, oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod nr
PAN- MS-1089

RENOMA – GÓRNY SOBIĘCIN, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 46m2,
1 piętro, do remontu, spokojna
lokalizacja, cena 49.900zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424

RENOMAHOME – PIASKOWA
GORA ul. Główna, 4 piętro, 3 pokoje, cena 145 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - Śrómieście, 76
m2, 3 pokoje, 1 pietro, piękna
kamienica cena 146 000 tel 883
332 727
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71
m2 cena 87 000 tel. 883 334 836
RENOMAHOME - Środmieście Ul.
Jagiellońska 43 m2, 2 pokoje, 1
piętro,po remoncie cena 137 000
tel 883 334 836
RENOMAHOME - Biały Kamień ul.
Wańkowicza 41 m2, 2 pokoje, 2
piętro cena 59 000, tel 883 334 836
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

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

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

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
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
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
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),
2 pokoje, 1 łazienka. Ogrzewanie
gazowe i alternatywnie kominek.
Cena 123 tys. zł.
Pilnie poszukuję mieszkania w
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.
Cena tylko 85 tys. zł.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlano- rekreacyjne w
Sierpnicy gm. Głuszyca, o łącznej
pow. 2744 m2. Piękna lokalizacja!
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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