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Niedługo 13 grudnia i znów 
będziemy słuchać o tym, że 
„komunistyczna władza” na-
padła Polaków i wypowie-
działa im wojnę, przez co do-
puściła się tak zwanej zbrodni 
komunistycznej, której ściga-
nie nie ulega przedawnieniu 
po wsze czasy. Nie chce mi się 
już pisać o tym, że gdyby nie 
tamta decyzja władz PRL to 
mielibyśmy prawdopodobnie 
nie stan wojenny, ale stan woj-
ny z „wielkim bratem” z Mo-
skwy, który wraz „mniejszymi 
braćmi” z Pragi i Berlina, oto-
czył nasze granice szczelnym 
kordonem wojskowym, cze-
kającym tylko na znak dany z 
Moskwy. Tyle już na ten temat 
napisano, że naprawdę nie ma 
sensu więcej.

Dla mnie wprowadzenie 
stanu wojennego zachowało 
się w pamięci niezbyt poważ-
nie, a po latach jestem skłonny 
powiedzieć, że humorystycznie 
nawet. Chodzi mi oczywiście o 
zdarzenie, które mi się wów-
czas przydarzyło – podkreślam 
to, aby ktoś mnie zaraz nie 
napadł, że żarty z tej tragedii 
sobie czynię. Otóż pamiętam, 
że w sobotę 12 grudnia 1981 
roku, wraz z kilkoma kolegami 
wyszedłem z komendy około 
dwunastej, ponieważ nakaza-
no nam stawić się ponownie do 
służby o 18.00, z uwagi na akcję 
skierowaną przeciwko osobom 
poszukiwanym. Utkwił mi w 
pamięci jej kryptonim: „Pier-
ścień”. Uznaliśmy, że mamy 
sporo czasu i wybraliśmy się 
do restauracji hotelu „Sudety” 
na piwo. Kilka stolików od nas 
biesiadowało dosyć mocno 
rozbawione towarzystwo, a 
wśród nich mój dobry zna-
jomy z ZSMP, którego pod 
koniec lat 70-tych poznałem 
jako etatowego wiceprzewod-
niczącego tego związku w ko-
palni „Wałbrzych”. W tamtych 
czasach był to etat Komitetu 

Janusz
Bartkiewicz

Stan wojenny - wspomnienie
Zakładowego PZPR, a kole-
ga ten był politycznie bardzo 
zaangażowanym działaczem 
młodzieżowym, cieszącym się 
zaufaniem w strukturach za-
kładowych i miejskich PZPR. 
12 grudnia 1981 r. tej wesołej 
gromadce przewodził dlatego, 
iż od pewnego czasu był prze-
wodniczącym MKZ Wałbrzych 
i Zarządu Okręgu Wałbrzyskie-
go NSZZ Solidarność Dolny 
Śląsk. Nie dziwiłem mu się, że z 
organizacji socjalistycznej zna-
lazł się w nowych robotniczych 
związkach, bo przecież na so-
lidarnościowych transparen-
tach, wywieszanych od 1980 
roku jak Polska długa i szeroka, 
widniało pierwsze ich podsta-
wowe hasło „SOCJALIZM TAK – 
WYPACZENIA NIE”. Byli wyraź-
nie podekscytowani, ponieważ 
prawdopodobnie oczekiwali 
na informacje o decyzjach, ja-
kie miały zapaść w Gdańsku, 
gdzie właśnie kończyła obrady 
Komisja Krajowa Solidarno-
ści, która m.in. zastanawiała 
się nad zorganizowaniem na 
dzień 17 grudnia wielkiego 
wiecu w Warszawie, tzw. Zlotu 
Gwieździstego. Dla tych, któ-
rzy nie pamiętają, przypomnę, 
że zlot ten miał na celu spro-
wadzenie, na godz. 17.00, do 
Warszawy na plac De�lad setek 
tysięcy Polaków oraz zorgani-
zowanie o tej samej godzinie 
wielkich manifestacji w kilku-
nastu większych miastach Pol-
ski. Nie skrywanym celem było 
doprowadzenie do paraliżu 
nie tylko samej stolicy i innych 
miast, ale przede wszystkim 
władz państwowych, co miało 
być wstępem do „rozprawienia 
się z komunistyczną władzą”. 
Ale ta władza zdawała sobie 
sprawę, że taki obrót wydarzeń 
niechybnie uruchomi lawinę 
militarnej interwencji ze strony 
Moskwy, Berlina i Pragi. Dlate-
go też postanowiła uprzedzić 
to nieszczęście i uniemożliwić 
obcą interwencję, poprzez sa-
modzielne zaprowadzenie po-
rządku. Pamiętam, jakie słowa 
kierowali w naszą stronę bie-
siadujący w hotelowej restau-
racji, ponieważ mój znajomy 
(kolega?) dobrze wiedział, że 
jestem funkcjonariuszem MO 

i z kim siedzę przy stoliku. I za-
pewniam, że nie były to słowa 
i gesty przyjazne, a mógłbym 
z czystym sumieniem powie-
dzieć, że raczej obraźliwe. O 
godzinie 18.00, na odprawie 
w wydziale kryminalnym, do-
wiedzieliśmy się, że w wyzna-
czonych dwójkach mamy do-
konać sprawdzeń osób, które 
ostatnio zostały zwolnione z 
zakładów karnych i aresztów. 
Ja z kolegą Andrzejem S. otrzy-
małem rejon Nowego Miasta, 
gdzie w tamtejszym komisaria-
cie o godz. 19:30 mieliśmy spo-
tkać się z dzielnicowym, który 
miał nam pomagać. Zapowie-
dziano, że akcja ma trwać aż do 
odwołania, co nas bardzo zdu-
miało, ale nikt nie podejrzewał, 
że coś się szczególnego może 
wydarzyć. Kiedy spotkaliśmy 
się z przydzielonym nam dziel-
nicowym, jakoś tak mimocho-
dem poinformowałem go, że w 
moim mieszkaniu trwa przyję-
cie towarzyskie z okazji urodzin 
przyjaciółki mojej ówczesnej 
żony. Wówczas on zapropo-
nował, abyśmy sobie odpuści-
li te sprawdzenia, bo on jest 
na tym terenie dzielnicowym 
ponad 10 lat i wszystkich tych 
gagatków doskonale zna i sam 
sobie poradzi. A więc sam do-
kona sprawdzenia i sporządzi 
raporty. Ważne jest, abyśmy w 
poniedziałek rano (przed godz. 
8:00) do niego przyszli i je pod-
pisali oraz zabrali ze sobą, bo 
musieliśmy przekazać nasze-
mu przełożonemu. Z takiej ko-
leżeńskiej przysługi nie można 
było nie skorzystać i podzięko-
wawszy dzielnicowemu, szyb-
ciutko taksówką pojechaliśmy 
na Podzamcze (bo Andrzeja 
oczywiście zaprosiłem do sie-
bie). Fajnie i wesoło było, bo 
nasza córka akurat przebywała 
u dziadków w Świdnicy, więc 
mogliśmy sobie trochę pofol-
gować. Ale co dobre, długo 
nie trwa. Chyba dobrze już po 
północy ktoś zdecydowanie 
zapukał do drzwi. W pierwszej 
chwili pomyślałem, że sąsiad, 
ale był przecież uprzedzony. 
Otworzyłem je z myślą, że będę 
się musiał usprawiedliwiać. Ale 
za drzwiami stało dwóch mili-
cjantów w grubych zimowych 

płaszczach, z hełmami na gło-
wach i kałachami na piersi. W 
pierwszej chwili pomyślałem, 
że przyjechali po mnie, bo ze-
rwałem się z tej ważnej niby 
akcji. Ale oni po potwierdze-
niu kim jestem, przekazali mi 
rozkaz, że mam natychmiast 
stawić się w KWP, bo jest woj-
na. Pamiętam dobrze, że takie 
właśnie padło określenie. O 
tej porze na Podzamczu nie 
kursował już żaden autobus. 
Zresztą oni przekazali mi, że 
autobusy nie kursują i nie ma 
na mieście żadnej taksówki. 
Do komendy musimy dostać 
się we własnym zakresie. Gdy 
poinformowałem gości mojej 
żony o tej wojnie, i że nie jest 
to żaden dowcip, wywołało 
to olbrzymie wrażenie. Nie 
pomylę się, że wręcz przeraże-
nie spotęgowane śnieżącym 
ekranem telewizora i milczą-
cym radiem, co było znakiem, 
że jednak coś niedobrego się 
dzieje. Nakazałem żonie, aby 
rano wraz ze swoją siostrą 
i przyjaciółką (mieszkała w 
Dzierżoniowie) jakoś się do 
Świdnicy dostały, a ja później 
miałem się z nimi skontakto-
wać. Nie miałem pojęcia, że 
cała komunikacja tej nocy i w 
dniu następnym stanęła. Do 
komendy, z tak zwanego buta, 
dotarliśmy z Andrzejem około 
drugiej w nocy, ale na szczę-
ście w panującym rozgardia-
szu, ta nasza samowolka jakoś 
naczelnikowi umknęła. W tym 
czasie na Mazowiecką wraca-
ły wcześniej wysłane grupy, 
które dokonywały zatrzymań 
przeznaczonych do interno-
wania działaczy Solidarności, 
co mnie i Andrzeja ominęło 
przez to, że mieliśmy do czy-
nienia z bardzo uczynnym 
dzielnicowym. Później wszyscy 
siedzieliśmy w komendzie – nic 
nie robiąc - przez całą niedzielę 
i dopiero wieczorem pozwolo-
no części z nas udać się do do-
mów, z zakazem ich opuszcza-
nia. Do pracy mieliśmy stawić 
się rano, Jak zwykle po to, aby 
ścigać przestępców, a nie ukry-
wających się członków związ-
ku, w tym tego mojego byłego 
kolegi z ZSMP.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Pogłębienie rzeki, pod-
łączenia do kanalizacji, 
chodniki, oświetlenie – to 
najważniejsze tematy, ja-
kie przedstawili miesz-
kańcy dzielnicy Pełcznica 
na otwartym spotkaniu z 
burmistrzem Świebodzic 
Bogdanem Kożuchowiczem 
i radnymi Rady Miejskiej 
Świebodzic.

Spotkanie odbyło się w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 4. Mimo naprawdę niesprzy-
jającej pogody na rozmowę z 
samorządowcami przyszło kil-
kadziesiąt osób. Zdecydowana 
większość poruszanych spraw 
dotyczyła kwestii związanych 
bezpośrednio z dzielnicą. Np. 
mieszkaniec ul. Zamkowej sy-
gnalizował brak właściwego 
ciśnienia w instalacji wodnej i 
zły stan techniczny rurociągu.

Jedna z mieszkanek prosiła 
o poprawę bezpieczeństwa 
drogi do szkoły. Mieszkańcy 
zgłaszali także m. in. uszko-
dzony chodnik w kierunku 
cmentarza na ul. Kamienno-
górskiej oraz ubytki w nasa-
dzeniach na nekropolii; po raz 
kolejny poruszono kwestie 
poprawy oświetlenia na nie-
bezpiecznych przejściach dla 

pieszych – burmistrz po raz 
kolejny zapewnił, że w 2017 
roku gmina przystąpi do mo-
dernizacji oświetlenia w pięciu 
najbardziej newralgicznych 
punktach miasta (m.in. na ul. 
Piłsudskiego, Strzegomskiej). 
Jeden z mieszkańców prosił 
o poprawę drożności rzeki w 
okolicach dawnego Klimatora, 
przy moście. Wskazano także 
na lepsze oznaczenie budyn-
ku, w którym mieszkał Jan Mi-
kulicz-Radecki, słynny chirurg.

 – Rzeczywiście, trzeba bę-
dzie pomyśleć o tablicy infor-
macyjnej od frontu budynku 
– potwierdził burmistrz.

Przedstawiciele szkółki pił-
karskiej dla dzieci Volley King 
zwrócili się z prośbą o objęcie 
przez burmistrza i Radę Miej-
ską patronatu nad organizo-
wanym w przyszłym roku tur-
nieju mini siatkówki.

- W wielką przyjemnością, 
zachęcam także do złożenia 
wniosku na do�nansowanie w 
ramach otwartego konkursu 
dla organizacji. Zawsze z chę-
cią wspieramy wszystkie dzia-
łania, związane ze sportową 
aktywizacją dzieci i młodzieży 
– podkreślał burmistrz.

(RED)

Miejscem tradycyjnych Mikołajków na wałbrzyskim Podzamczu, był 
kościół parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Organizatorami 
wizyty św. Mikołaja, był proboszcz tej parafii, ks. prałat Ryszard 
Szkoła, Rada Parafialna oraz Rada Wspólnoty Samorządowej 
Podzamcze. Dostojny gość obdarował ponad 200 dzieci paczkami z 
czekoladowymi słodyczami, ciastkami i owocami.

(BAS)

Pełcznica i jej sprawy

Mikołajki na Podzamczu
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Niedawno przy ul. Hu-
sarskiej w Wałbrzychu 
rozpoczęła się budowa 72 
mieszkań w dwóch budyn-
kach. Z kolei w dzielnicy 
Nowe Miasto zostanie wy-
budowany budynek naroż-
ny, stanowiący uzupełnie-
nie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej.

- Gmina Wałbrzycha roz-
poczyna przedsięwzięcie 
inwestycyjno-budowalne, 
polegające na budowie bu-
dynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego z częścią usłu-
gową usytuowanego przy 
ul. Paderewskiego 15 w Wał-
brzychu. Będzie to obiekt 
czterokondygnacyjny, czę-
ściowo podpiwniczony, o 
funkcji mieszkalno-usłu-
gowej. W budynku zapro-
jektowano trzy mieszkania 
trzypokojowe o powierzchni 
od 63 do 68 m2 oraz sześć 
mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 42 do 52 
m2. Mieszkania będą bez 
balkonów, a większa cześć 
okien zaprojektowana zo-
stała jako „porte fenetre”. 
Do każdego mieszkania 
przynależeć będzie komórka 
lokatorska w piwnicy budyn-
ku. Ogrzewanie centralne 
zostanie zlokalizowane w 
kotłowni gazowej w piwni-
cy budynku. Kotłownia ta 
zapewnia również ciepłą 
wodę użytkową. Wszystkie 
media będą opomiarowane 
indywidualnie dla każde-

go mieszkania. Dostęp do 
mieszkań położonych na 
pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej będzie zapewniony 
osobom niepełnosprawnym 
przez platformy schodowe 
zainstalowane na pierwszym 
biegu schodów. Do celów 
wspomagania zasilania in-
stalacji elektrycznej w czę-
ściach wspólnych budynku 
będzie wykorzystana ener-
gia elektryczna z zaprojek-
towanych ogniw fotowol-
taicznych zlokalizowanych 
na dachu budynku. Budowa 
będzie realizowana na pod-
stawie uzyskanego kredytu 
preferencyjnego z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w 
ramach realizacji rządowego 
programu wspierania bu-
downictwa mieszkaniowe-
go. Wartość przedsięwzięcia 
inwestycyjno - budowlane-
go wyniesie około 2,18 mln. 
zł. i zostanie zrealizowana 
m.in. przy pomocy następu-
jących źródeł �nasowania: 
kwota uzyskanego przez 
MZB sp. z o.o. kredytu prefe-
rencyjnego z Banku Gospo-
darstwa Krajowego – 1 035 
000 zł., partycypacja Gminy 
Wałbrzych – 817 500 zł, �-
nansowanie ze środków wła-
snych MZB sp. z o.o. – 268 
500,00 zł, zakładany udział 
osób �zycznych – 59 000 zł – 
wylicza Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prasowy prezyden-
ta Wałbrzycha.

(RED)

Budują mieszkania
w Wałbrzychu

W ramach obchodów 35 
rocznicy wprowadzenia w 
Polsce stanu wojennego, 11 
grudnia w hali Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu wystąpi zespół 
Lombard z widowiskiem 
multimedialnym „W hołdzie 
Solidarności – drogi do wol-
ności”. Kulminacja obcho-
dów nastąpi 13 grudnia.

W rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego 
o godz. 13.00 w auli I LO w 
Wałbrzychu odbędzie się 
konferencja „WRON-a orła 
nie pokona”. Na godz. 16.30 
zaplanowane zostało złoże-
nie kwiatów przy tablicy So-
lidarności na ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (na przeciw-
ko Starej Kopalni), a o godz. 
18.00 w kościele Aniołów 
Stróżów przy ul. Moniuszki 
zostanie odprawiona msza 
za ojczyznę.

- Zbliża się 35-ta rocznica 
wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce. W nocy 13 
grudnia 1981 roku generał 
Wojciech Jaruzelski, stojąc 
na czele junty wojskowej 
wprowadził stan wojenny. W 
pierwszych jego dniach aresz-
towano ok. 5 tys. działaczy 

W hołdzie Solidarności

zdelegalizowanej „Solidarno-
ści”. Trzy dni później, podczas 
pierwszej po wprowadzeniu 
stanu wojennego w Polsce 
audiencji ogólnej, Ojciec 
Święty Jan Paweł II dokonał 
wstępnej próby oceny tego 
faktu, stwierdzając: „Polacy 
mają jako naród, prawo do 
życia swoim własnym życiem 
– i do rozwiązywania swoich 
problemów wewnętrznych w 
duchu własnych przekonań, 
zgodnie ze swoją kulturą i 
tradycją narodową. Spraw 
tych, niewątpliwie trudnych, 

nie można rozwiązywać przy 
użyciu przemocy. Papież 
skierował także prośbę do 
wszystkich swoich rodaków: 
trzeba wrócić na drogę od-
nowy, kształtowanej metodą 
dialogu, przy poszanowa-
niu praw człowieka pracy. 
Ta droga nie była łatwa – ze 
zrozumiałych przyczyn – ale 
nie jest niemożliwa. Siła i po-
waga władzy wyraża się także 
w dialogu, a nie w użyciu siły” 
(16 XII 1981).

Bardzo wyraźnie i zde-
cydowanie Papież poparł 

jednocześnie „Solidarność”. 
Przemawiając na placu Świę-
tego Piotra stwierdził, iż to 
pojęcie

„mówi o wielkim wysił-
ku którego dokonali ludzie 
pracy (...), aby zabezpieczyć 
prawdziwą godność czło-
wieka pracy. Zdaniem Papie-
ża słowo „Solidarność” mówi 
o wysiłku zmierzającym do 
[...] sprawiedliwości i pokoju. 
Stąd jest ono szeroko znane i 
przyjmowane z uznaniem na 
całym świecie. „Solidarność” 
należy do współczesnego 
dziedzictwa ludzi pracy” (1 I 
1982). 

Represje , które trwały 
niemal do końca 1988 roku, 
nie zdołały stłumić oporu de-
mokratycznej opozycji, która 
w pokojowy sposób dopro-
wadziła do obalenia, obcego 
nam, systemu komunistycz-
nego. Wałbrzyski Instytut 
Jana Pawła II opracował pro-
gram obchodów 35-tej rocz-
nicy tamtego dramatycz-
 nego okresu naszej historii. 
Program ten możemy zre-
alizować dzięki współpracy 
z zarządami: Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej i Aqua Zdroju, a także 
życzliwości dolnośląskiego 
Zarządu Regionu NSZZ So-
lidarność, KGHM oraz Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ So-
lidarność Toyota Wałbrzych. 
Patronat nad uroczystościa-
mi przyjęli: Anna Zalewska – 
Minister Edukacji Narodowej 
oraz ks. prof. dr hab. Ignacy 
Dec – Biskup Świdnicki, a ko-
mitet organizacyjny tworzą: 
Jerzy Langer – prezes Stowa-
rzyszenia Instytut Jana Pawła 
II, Kamil Zieliński – wicewo-
jewoda dolnośląski, Rado-
sław Mechliński – zastępca 
Przewodniczącego ZR Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność”, 
Cezary Kuriata – przewod-
niczący Zarządu Komitetu 
Terenowego PiS w Wałbrzy-
chu – mówią organizatorzy 
wałbrzyskich obchodów.

(RED)
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W przedświątecznej gorączce jednym 
z największych dylematów jest wybór 
odpowiednich prezentów. Dobrym po-
mysłem jest obdarowanie bliskiej osoby 
oryginalnym podarunkiem. A takim jest 
np. zegarek, zwłaszcza z limitowanej se-
rii. I tu z pomocą przychodzi nowa polska 
marka - Balticus.

- Marka Balticus powstała z pasji i miłości 
do zegarków, jest to typowy microbrand: 
polskie projekty oraz najlepsze materiały 
– mówi Bartosz Knop, właściciel Balticusa. – 
Nasze zegarki produkowane są w krótkich 
seriach lub w seriach ściśle limitowanych w 
oparciu o najlepsze japońskie automatyczne 
mechanizmy. Dodatkowo będziemy sukce-
sywnie oferować inne niszowe marki, tak aby 
każdy klient znalazł coś dla siebie.

Debiutancki mo-
del w stylu klasyczne-
go divera (z którym 
można nurkować) 
otrzymał nazwę Grey 
Seal - Foka Szara.

Dlatego właśnie 
dekiel zegarka zo-
stał ozdobiony na-
drukiem foki szarej 
- doskonałego nurka. 
Foki szare są w stanie 
zanurzyć się na głębokość 200 m, ale zareje-
strowano również zanurzenie na ponad 300 
m. Mechaniżm zegarka Grey Seal to dosko-
nała japońska Miyota 9015 produkowana 

przez Citizena, łożyskowana na 24 kamie-
niach, częściowo zdobiona pasami genew-
skimi, a na wahniku widnieje nazwa Balticus. 
Szło jest sza�rowe z powłoką antyre�eksyjną 
położoną od środka, obrotowy bezel został 
również umieszczony wewnątrz zegarka. 
Aby utrzymać klasę wodoszelności WR300, 
koronka jest zakręcana. Grey Seal ma w kom-
plecie bransoletę siatkową oraz stylowy skó-
rzany pasek z przeszyciami w kolorze tarczy 
– podkreśla Bartosz Knop.

Zegarki z serii Grey Seal dostępne są w 
aż 7 wersjach kolorystycznych, które można 
zamówić za pośrednictwem o�cjalnej strony 
internetowej �rmy Balticus: http://balticus-
-watches.com/oferta.html.

Kolejnym „nur-
kiem” w kolekcji Balti-
cusa, który pojawił się 
pod koniec listopada 
tego roku, jest model 
Helmet Diver – Pepsi.

- Ten szczególny 
model otrzymał białą 
tarczę z pełną lumą 
oraz indeksami typu 
„sandwich”. Koronki 
zostały rozmieszczo-
ne na godzinach 2 oraz 4, a główna koronka 
jest zakręcana. Sercem Helmeta również jest 
japoński automatyczny mechanizm Miyota 
9015, łożyskowany na 24 kamieniach, z moż-
liwością „dokręcenia” mechanizmu ręcznie 
koronką, która oczywiście jest sygnowana 

„B”. Koperta – jak wszystkich naszych mode-
li - wykonana jest ze stali chirurgicznej 316L. 
Jej szerokość to 44 mm, długość wynosi 51 
mm, a rozstaw uszu 22mm. Zegarek cechują: 
wodoszczelność 300 m, zakręcana koronka, 
wewnętrzny obrotowy bezel, sza�rowe szkło 
z antyre�eksem po wewnętrznej stronie, tło-
czony dekiel z hełmem nurka. W zestawie 
jest bransoleta oraz pasek silikonowy z klam-
rą z wygrawerowaną nazwą marki Balticus – 
wylicza właściciel �rmy.

Na tym nie koniec 
nowości od Balticusa, 
bowiem wielbicieli 
zegarków kilka ty-
godni temu poraził 
swoją nietuzinkową 
urodą Gwiezdny Pył. 
Ten wyjątkowy mo-
del ma wyjątkową 
– kamienną tarczę, 
przypominającą roz-
gwieżdżone niebo, 
która mieni się i zmienia barwę w zależności 
od kąta padania światła.

- Główne cechy zegarka Gwiezdny Pył to 
– poza przepiękną, specjalnie przygotowa-
ną kamienną tarczą z okienkiem datownika 
(lub bez datownika) - japoński mechanizm 
automatyczny Miyota 8215, sza�rowe szkło 
z podwójną powłoką antyre�eksyjną od 
wewnątrz, zakręcana i sygnowana koronka 
oraz wodoszczelność klasy WR200. Do tego 
modelu dołączony jest pasek ze skóry w ko-

lorze niebieskim oraz bransoleta z funkcją 
szybkiej i łatwej zmiany. Koperta ma szero-
kość 42 mm, długość 50,5 mm, a grubość 
13,9 mm, a zamyka ją ozdobny dekiel. W na-
szej ofercie jest już także Balticus Gwiezdny 
Pył Chrono, który skrywa japoński mecha-
nizm kwarcowy Miyota OS60 – wylicza szef 
projektu.

Balticus ma także 
coś dla pań.

- Gwiezdny Pył 
w damskiej wersji 
to zegarek o prze-
pięknej tarczy, ale 
również dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby 
wykończenie koper-
ty oraz bransolety 
było na najwyższym 
poziomie: krawędzie 
polerowane łączą się z powierzchniami, któ-
re również są polerowane. Główne cechy 
damskiego modelu to – poza kamienną tar-
czą - japoński mechanizm kwarcowy Seiko 
VD78, sza�rowe szkło z podwójną powłoką 
antyre�eksyjną od wewnątrz, zakręcana ko-
ronka oraz wodoszczelność klasy WR200. Ko-
perta ma 37 mm szerokości, 44 mm długości 
oraz 12 mm grubości, którą wieńczą ozdob-
ny dekiel i bransoleta z funkcją szybkiej i ła-
twej zmiany – podkreśla Bartosz Knop.

Wszystkie modele można zobaczyć na 
stronie balticus-watches.com.

Robert Radczak

Balticus nie tylko pod choinkę
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Centrum Kultury w Czar-
nym Borze stało się miejscem, 
gdzie można było zobaczyć i 
posłuchać jak wolontariusze 
z Gminnego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Czarnym 
Borze pragną pomagać.

Zorganizowany został kon-
cert charytatywny pt. „Dźwięki 
i barwy wolontariatu”, pod-
czas którego, wolontariusze 
zbierali fundusze na pomoc 
pacjentom wałbrzyskiego ho-
spicjum im. Jana Pawła II. W 
tym szczególnym dniu Anna 
Głuchowska śpiewem wspie-
rała działania wolontariuszy, a 
najmłodsi uczniowie i zarazem 
wolontariusze, zaprezentowali 
krótki program artystyczny.

- Wśród zaproszonych go-
ści był Marek Karolczak - wice-
prezes Zarządu Polskiego To-
warzystwa Opieki Paliatywnej 

- Oddział w Wałbrzychu, który 
wspólnie z dyrektorem GZSP 
Anną Dziewit oraz Adamem Gó-
reckim - Wójtem Gminy Czarny 
Bór, uroczyście rozpoczęli kon-
cert charytatywny. Na zapro-
szonych gości czekał słodki po-
częstunek oraz ręcznie robione 
aniołki, których autorami byli 
najmłodsi uczniowie GZSP w 
Czarnym Borze. Zebrane w ten 
sposób fundusze zostaną prze-
znaczone na pomoc pacjentom 
wałbrzyskiego hospicjum. Ser-
decznie podziękujemy wszyst-
kim przybyłym osobom, które 
zechciały wspierać działania 
pomocowe, a w szczególno-
ści tym najmłodszym, których 
chęć pomagania była widoczna 
podczas piątkowego wieczo-
ru – podkreślają organizatorzy 
koncertu.

(RED)

Gmina Głuszyca rozpoczę-
ła budowę krytej pływalni. 
Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest w 2018 r. 

- Inwestycja została do�-
nansowana przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w ramach pro-
jektu „Dolnośląski Del�nek” 
oraz przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Łączna kwota środ-
ków pozyskanych przez Gminę 
Głuszyca na realizację tego za-
dania to 3 250 000 zł. Całkowita 
wartość zadania wynosić będzie 
5,8 mln zł – wylicza burmistrz 
Roman Głód. W związku z rozpo-

częciem prac budowlanych na-
stąpiła zmiana organizacji ruchu 
na terenie placówki. - Zamknięte 
zostają oba wejścia od strony 
ul. Pionierów. Do szkoły można 
wchodzić tylko wejściem głów-
nym od strony ul. Kolejowej. W 
najbliższym terminie otwarte 
zostanie stosownie oznakowa-
ne dodatkowe wejście na teren 
szkoły, które wykona �rma bu-
dująca pływalnię. Za utrudnienia 
przepraszamy i liczymy na Pań-
stwa wyrozumiałość – informuje 
Dorota Hałas, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

(RED)

Ziemia Obiecana 
Włókniarzy
Głuszycka Grupa Teatral-
na zaprasza na premierę 
spektaklu teatralnego pt. 
„Ziemia Obiecana Włók-
niarzy”. Spektakl zostanie 
wystawiony w sobotę, 10 
grudnia o godz. 18.00 w sali 
widowiskowej CK-MBP w 
Głuszycy. Autorem scena-
riusza i reżyserem spekta-
klu jest Robert Delegiewicz. 
Po raz pierwszy na scenie 
zadebiutują głuszyczanie: 
Agnieszka Musz jako Rache-
la, Alina Mączyńska - Helena, 
Artur Gołda - Leon, Edyta 
Popek - Anna, Iweta Głód 
- Maria, Magdalena Gołda 
jako Magdalena, Magdalena 
Jarosz - Lidka, Magdalena 
Kandefer - Marlena, Miro-
sław Żołopa - Kazimierz, Ur-
szula Mrozińska - Ewa oraz 
Komisarz. Spektakl „Ziemia 
Obiecana Włókniarzy” stano-
wi podsumowanie projektu 
warsztatów teatralnych, w 
których uczestniczyli miesz-
kańcy Głuszycy. Zadanie 
zostało do�nansowane ze 
środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

(RED)

Apołenis 
a nie Dworczyk
W Świdnicy odbyło się 
pierwsze posiedzenie Za-
rządu Okręgowego PiS 
w okręgu wałbrzyskim. 
Podczas obrad, na wniosek 
nowo wybranego prezesa 
zarządu - minister Anny Za-
lewskiej, członkowie tego or-
ganu, w drodze głosowania 
tajnego, dokonali wyboru 
wiceprezesów partii, sekre-
tarza oraz skarbnika. Jednym 
z wiceprezesów PiS w okrę-
gu wałbrzyskim został do-
tychczasowy sekretarz partii 
w regionie, Łukasz Apołenis. 
Ponadto na wiceprezesa 
zarządu wybrano senatora 
Aleksandra Szweda z Kłodz-
ka. Skarbnikiem partii został 
Leszek Niepsuj ze Strzego-
mia, natomiast sekretarzem 
Tomasz Nowicki z Lądka 
Zdroju. Na uwagę zasługuje 
fakt, że pomimo osobistej 
rekomendacji minister Anny 
Zalewskiej, członkowie za-
rządu PiS w dominującej 
większości nie wyrazili zgody 
na powołanie posła Michała 
Dworczyka na funkcję wice-
prezesa partii.

(RED)

Anioły w gminie

Ruszyła budowa 
basenu w Głuszycy

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Walimiu może 
poszczycić się nowym sa-
mochodem ratowniczo-ga-
śniczym marki MAN TGM 
13290 4X4 BB z 2016 r.

Walimska Ochotnicza 
Straż Pożarna to doskona-
le wyszkolona jednostka, 
wchodząca w skład Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego, niosąca pomoc 
zarówno na terenie gminy 
Walim, jak i sąsiadującym 
gminom, a nawet powiatom. 
Dotychczas walimska jed-
nostka dysponowała dwo-
ma samochodami Starem 
GBA 200 i Starem GBA 266. 3 
grudnia 2016 r. do jednostki 
dotarł, długo oczekiwany, 
nowy wóz ratowniczo-ga-
śniczy: MAN z napędem  
4×4, który zastąpi leciwego 
Stara GBA 200. Drugi Star, 
pozyskany w 2010 roku od 
Państwowej Straży Pożarnej, 
nadal będzie uczestniczył w 
akcjach ratowniczych, zloka-
lizowanych głównie w trud-
no dostępnych, górzystych 
miejscach.

Nowy wóz, jedyny taki 
w powiecie wałbrzyskim, 
wyposażony jest we wszel-
kie niezbędne dla jednost-
ki sprzęty, między innymi: 

Nowy wóz dla OSP Walim

zbiornik na 3 tysiące litrów 
oraz środek pianotwórczy, 
urządzenia techniczne do 
ratownictwa drogowego, 
autopompy, zestaw narzędzi 
hydraulicznych, radiostację, 
różnorodne piły, łomy, to-
porki, agregat prądotwórczy, 
wytwornicę piany, wyciągar-
kę, czy zestaw ratownictwa 
medycznego do udzielania 
pomocy przedlekarskiej.

Całkowity koszt zakupu 
pojazdu wyniósł 728.160,00 
zł. Kwota ta została pozyska-

na dzięki do�nansowaniu z 
kilku źródeł. Gmina Walim 
na ten cel zabezpieczyła do-
tację w wysokości 320 000, 
Krajowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy przekazał 178 600 
zł, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP podaro-
wał 110 000 zł, z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska otrzymano 80 
000 zł, natomiast ze Staro-
stwa Powiatowego w Wał-
brzychu 40 000 zł.

(RED)

OSP Walim ma najnowocześniejszy wóz w powiecie.
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

R E K L AMA R E K L AMA

In memoriam - Ku pamięci

„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Stefani Pludowskiej 
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
 Śp. Marii Sudara 

składa rodzina.

„Bo jak śmierć potężna jest miłość.’’ 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Walentyny Mosur 
składa córka.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej ziemskiej drodze  
Józefy Rutkowskiej 

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 
w tym trudnym czasie składa Syn z rodziną.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Przed nami gorączka świą-
tecznych przygotowań. W tym 
czasie warto zadbać nie tylko o 
porządek w domu, ale także w 
jego otoczeniu. – Nie pozwólmy, 
by przepełnione szambo zepsu-
ło nam świąteczną atmosferę 
– podkreślają właściciele �rmy 
Maxer, która w regionie wałbrzy-
skim świadczy usługi asenizacyj-
ne od 1988 roku.

- Jesteśmy �rmą rodzinną, a 
co za tym idzie cenimy sobie tra-
dycję i troskę o otaczające nas 
osoby i środowisko. Działamy 
szybko i rzeczowo, dzięki czemu 
grono naszych stałych klientów 
cięgle się powiększa. Ważne jest 
dla nas Twoje dobro, komfort 
i bezpieczeństwo Twojej rodziny. 
Obsługujemy z tą samą dbałością 
gospodarstwa domowe, instytucje 
publiczne oraz duże przedsiębior-
stwa. Usługi asenizacyjne, które 
świadczymy, są zgodne z ustawami 
o ochronie środowiska oraz dyrek-
tywami Unii Europejskiej. Posiada-
my wszystkie niezbędne licencje 
oraz zezwolenia prawne. Nasze 
doświadczenie w branży aseniza-
cyjnej, gwarantuje doświadczoną 
kadrę, nowoczesny sprzęt, a także 
ratunek w kryzysowych sytuacjach. 
Niezmiennie od wielu lat współ-
pracujemy m.in. z: Polskimi Kole-
jami Państwowymi, Wodociągami 
Wałbrzych, Wodociągami Nowa 
Ruda, stacjami paliw, lokalnymi 
zakładami przemysłowymi oraz 
osobami prywatnymi. Dzięki wielo-
letniemu doświadczeniu w branży 
asenizacyjnej, nowoczesnemu par-
kowi maszyn oraz wykwali�kowa-
nej kadrze naszych pracowników 
gwarantujemy szybką i niezawod-
ną realizację wszystkich powierzo-
nych nam zadań. Zdobyte zaufanie 

Nic nie wskazuje na to, aby gru-
dzień w Polsce można było uznać 
za piękny miesiąc. To przecież po-
czątek zimy, ale nie tej śnieżnej, 
słonecznej, olśniewającej. To jest 
czas dominacji nocy nad dniem, 
pochmurnego nieba, ponurych 
oraz smutnych drzew i krzewów 
ogołoconych z różnobarwnej sza-
ty, oczekujących na śnieżystą otu-
linę jak wiosenny kwiat na krople 
dżdżu. To jest miesiąc deszczowej 
chlapy, kolein błota, grud na po-
lach, smętnej szarości, a zarazem 
niecierpliwego pędzenia do przo-
du, byle bliżej końca miesiąca, bo 
przed nami rozpościera swe aniel-
skie skrzydła uśmiechnięty Nowy 
Rok. A z nowym rokiem – nowe 
nadzieje.

Ale mimo wszystko czekamy z 
utęsknieniem na grudzień. Sama 
myśl, że już się zbliża, już jest gru-
dzień, ostatni miesiąc kalendarzo-
wy, wywołuje żywsze bicie serca. 
Nie trudno zgadnąć skąd się to bie-
rze. Każdy jest w stanie bezbłędnie 
wskazać walory grudnia. Przecież 
to miesiąc najważniejszych świąt 
w roku: Bożego Narodzenia, wcze-
śniej jeszcze świętego Mikołaja, a 
na koniec sylwestrowej nocy, która 
otwiera drogę do nowego, szczę-
śliwszego roku. Wszyscy w to świę-
cie wierzymy, że nowy rok będzie 
lepszy od starego, wszyscy tego so-
bie szczerze, serdecznie życzymy, 
wszyscy jesteśmy tej nocy anio-
łami, coś w nas wstępuje niezwy-
kłego, promieniejącego dobrocią, 
czułością, miłością. Co się z nami 
dzieje takiego, że jesteśmy inni niż 

Grudzień? Da się lubić!
Stanisław 
Michalik

przez wszystkie pozostałe miesiące 
roku, że jesteśmy lepsi? Co w ogóle 
z nami się dzieje w grudniu, po-
sępnym, chłodnym, deszczowym 
miesiącu?

Odpowiedź jest prosta - to na-
sza, polska, jedyna, najcudowniej-
sza, nieprzemijająca tradycja świą-
teczna. Nigdzie na świecie nie ma 
tak pięknej, wartościowej i bogatej 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
Mało jest krajów, w których tra-
dycja bożonarodzeniowa miała-
by tak mocne korzenie religijne i 
patriotyczne. Nasze święta budzą 
zachwyt i uznanie u wszystkich 
przybyszów z innych stron.

Rzecz dziwna, nie błyszczymy 
jeszcze tak wyraziście jak w wielu 
krajach Zachodu re�eksami lam-
pionów, girlandami światełek i 
świecidełek rzucającą się w oczy 
feerią migających neonów, stroj-
nych choinek, kolorowych Mikoła-
jów, masową produkcją świątecz-
ną, którą wypełnione są po brzegi 
już od połowy listopada markety. 
Nasze święta mają fundament du-
chowy, wiążą się nierozerwalnie 
z wiarą i ceremonią religijną. Naj-
ważniejsze w nich miejsce zajmuje 
to, co się dzieje w kościele – szopka 
betlejemska, pasterka, msze święte 
w pierwszy i drugi dzień świąt, no i 
wreszcie to, co ma miejsce w domu 
- wieczerza wigilijna w gronie ro-
dzinnym z opłatkiem w ręce, skib-
ką sianka na nieskazitelnym białym 
obrusie, barszczykiem i karpiem.

Choinka z lasu strojna w wytwo-
ry rękodzieła własnego pomysłu - 
gwiazdki, aniołki, łańcuchy z bibuły, 
wycinanki, wydmuszki, cukierki, 
owoce, no i świeczki woskowe, ko-
niecznie świeczki, nie elektryczne 
lampki, zwłaszcza migające - to jest 
nasza swoistość, specy�ka naszych 
świąt. W tej scenerii śpiewamy chęt-
nie kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, 
„Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do 

Betlejem pasterze” i cały bogaty re-
pertuar kolęd, których w takiej ilości  
i melodyjności nie znają inne naro-
dy. A śpiewanie kolęd przeplatamy 
wydostaniem spod choinki paczek 
z gwiazdkowymi podarunkami dla 
wszystkich domowników i naszych 
wigilijnych gości. Zdarza się cza-
sem, że przy stole zajmie miejsce 
niespodziewany gość, na którego 
w każdym domu czeka miejsce i 
zastawa. Bo tak każe nasza staro-
polska, chrześcijańska tradycja. 
Bywa, że do drzwi zapukają wie-
czorem kolędnicy. Kiedyś chodzili 
z gwiazdą betlejemską, albo gru-
pa przebierańców z Matką Boską, 
Świętym Józefem, Dzieciątkiem Je-
zus, Herodem, Diabłem i Śmiercią. 
Odgrywali oni po wejściu do domu 
miniaturowe jasełka ku uciesze i 
zachwyceniu najmłodszych. Dziś 
najczęściej zaczyna się i kończy 
na zaśpiewaniu kolędy i złożeniu 
życzeń, ale dobre i to, byle tradycji 
stało się zadość. Naszą piękną tra-
dycją świąteczną są życzenia „we-
sołych świąt”. Spotykamy się z nimi 
na każdym kroku, przed i w czasie, 
a czasem… tuż po świętach. Skła-
damy je sobie w pracy, na ulicy, w 
domu, wysyłamy pocztą, a obec-
nie w dobie niebywałego rozwoju 
techniki za pomocą łączy telekomu-
nikacyjnych. Atmosferę świąteczną 
wzmacnia telewizja, radio, płyty z 
nagraniami kolęd i pastorałek.

A po Bożym Narodzeniu za-
czyna się gorączkowa krzątanina 
związana z Sylwestrem. Bo Sylwe-
ster i Nowy Rok, to nadzwyczajne 
ukoronowanie miesiąca grudnia, 
to zarazem zamknięcie jak złotą 
klamrą corocznego grudniowego 
świętowania. I znów mamy przed 
sobą cały, pełen dobrych nadziei, 
składający się z 12 miesięcy - nowy 
rok!

Jak dobrze, że to wszystko jest 
jeszcze przed nami.

Maxer – dbamy o ludzi 
i środowisko

dużej grupy klientów indywidual-
nych, �rm i instytucji samorządo-
wych to najlepsza wizytówka na-
szej �rmy – podkreślają właściciele 
�rmy Maxer.

Oferta �rmy Maxer to nie tylko 
wywóz nieczystości płynnych z 
szamb i wszelkiego rodzaju zbior-
ników bezodpływowych (nowo-
czesne pompy do pracy ciągłej - do 
50 m, beczki do wywozu szamba 
o pojemnościach od 8 m3 do 10 
m3, a ścieki składowane są w kilku 
oczyszczalniach). To także czysz-
czenie i dezynfekcja wszelkiego 
rodzaju osadników, separatorów 
tłuszczu i skrobli (znajdujących się 
w restauracjach, barach, stołów-
kach) oraz zbiorników, basenów 
ppoż itp., a także wywóz osadów 
oraz ich składowanie lub utylizacja.

- Posiadamy pozwolenia na 
transport szerokiego wachlarza 
odpadów oraz działamy zgodnie 
z ustawą o odpadach. Poza tym 
oferujemy inne usługi, jak np. wy-
pompowanie wody ze zbiorników 
stałych (min. baseny, oczka wod-

ne, piwnice), dowóz wody do ma-
szyn i obsługę �rm budowlanych, 
czy serwis oczyszczalni przydo-
mowych i biologicznych. Ponadto 
prowadzimy pełne doradztwo z 
zakresu BHP, audyt energetyczny 
(po termomodernizacji, sprzedaży 
nieruchomości, odbiorze budow-
lanym), coaching biznesowy, me-
diacje gospodarcze, a także do-
radztwo w zakresie odnawialnych 
źródeł energii czy projektowania 
rozwiązań kogeneracji. Działamy 
na terenie gmin: Wałbrzych, Świe-
bodzice, Walim, Głuszyca, Jedlina 
Zdrój, Mieroszów, Czarny Bór, 
Boguszów Gorce, Stare Bogaczo-
wice, Szczawno Zdrój, Świdnica, 
Nowa Ruda, Radków. Dodatko-
wych informacji udzielamy w sie-
dzibie naszej �rmy przy ul. Wiej-
skiej 14 w Grzmiącej koło Głuszycy 
oraz telefonicznie pod numerem 
601 71 77 77 i za pośrednictwem 
poczty elektronicznej maxer@ma-
xer.pl – dodają właściciele �rmy 
Maxer.

(TP)



Czwartek, 8 grudnia 2016 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

BUŁGARIA, CZARNOGÓRA, CHORWACJA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY  FIRST MOMENT 

20 % TANIEJ DO 31.12.2016!!!! WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY!!! 

PIELGRZYMKA DO IZRAELA 
11-18.02.2017 i 18-25.02.2017 SUPER CENA - 3 300 PLN - 2 990 PLN + 100 USD 

(WSZYSTKO W CENIE!!!) ostatnie miejsca 

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!
17.02 - 25.02.2017 - 680 zł + 370 €, 17.03 - 25.03.2017 - 800 zł + 330 € 

NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017, 

10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 990 zł 1 592 zł

OBÓZ NARCIARSKI W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017, 

10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 875 zł 1 500 zł

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY 
- 13.02.2017 do 19.02.2017 , 20.02.2017 do 26.02.2017 - 899 pln/OSOBĘ

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH 
-Cena pakietu 5 dniowego: 490 PLN - osoby dorosłe, 290 PLN - dzieci do lat 6, 

390 PLN - dzieci do lat 12,  Cena pakietu 7 dniowego: 590 PLN - osoby dorosłe, 
290 PLN - dzieci do lat 6, 390 PLN - dzieci do lat 12

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM
12.02.2017 – 18.02.2017 - 990 PLN!!! ostatnie miejsca

Święta Bożego Narodzenia 
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN ostatnie 3 pokoje

SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN ostatnie 3 pokoje
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN ostatnie 3 pokoje

SYLWESTER:
REWAL od 850 PLN 549 PLN      SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN

PRAGA - 140 PLN            BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO

WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO ostatnie 22 miejsca

MAJÓWKA 2017 - LAST MINUTE!!!
CHORWACJA - BOSNIA I HERCEGOWINA - WYCIECZKA I PIELGRZYMKA

29.04-07.05.2017 - 999PLN +180€ 800PLN + 180 € OSTATNIE 18 MIEJSC!!!
HOLANDIA W MINIATURZE - 29.04 - 03.05.2017 - 1599PLN 1199 PLN!!!

PORTUGALIA Z FATIMĄ samolotem z WROCŁAWIA!!! 
10 TERMINÓW!!! - OD 2 400 PLN!!! WSZYSTKO W CENIE!!!

GRUZJA samolotem z WROCŁAWIA!!! 
- październik 2017!!! ok. 2 600PLN!!!  WSZYSTKO W CENIE!!! 

OSTATNIE MIEJSCA!!!

BARCELONA samolotem z WROCŁAWIA!!!
- 24-31.05.2017!!! 7 noclegów w Lloret de Mar****!!!- ok. 2 100 PLN + wstępy!!!

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl 
lub  www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
wszystkim pracownikom przemysłu górniczego, 

tym czynnie pracującym i tym będącym w stanie spoczynku, 
składa serdeczne życzenia z okazji górniczego święta.

Wspominamy również wszystkich tych, 
którzy odeszli na wieczną szychtę.

„Jesteście solą tej ziemi”.

Mikołaj odwiedził 6 grudnia uczniów korzystających z opieki i pomocy placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. To już tradycja, 
że dwa razy w roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego odwiedza najmłodszych z drobnymi 
upominkami. W tym roku spotkania odbywały się w obecności Mikołaja, w którego wcielił 
się Piotr Zimnicki. Drobne, słodkie upominki otrzymali również pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu. Wizyta Mikołaja tak u małych jak i u dużych wzbudziła wiele 
radości.

(DCH)

Mikołaj w powiecie Dowiozą 
na koncert
10 grudnia w Centrum Kul-
turalno-Kongresowym Wi-
told przy ul. Traugutta 12g 
w Boguszowie-Gorcach od-
będzie się uroczyste pod-
sumowanie Dolnośląskiej 
Stolicy Kultury. O godzinie 
18.00 rozpocznie się koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” 
z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, na który 
wstęp jest bezpłatny. Staro-
stwo powiatowe zapewnia 
także bezpłatny transport na 
koncert zespołu. Zapisy pod 
numerem telefonu 74 846-
05-48 lub mailowo: a.blasz-
kiewicz@powiat.walbrzych.pl, 
d.chodnik@powiat.walbrzych.
pl. Rozkład jazdy busów - trasa 
I: Głuszyca godz. 16.30 (przy-
stanek naprzeciwko CKMBP 
- ul. Grunwaldzka 26), Jedlina-
-Zdrój godz. 16:45 (przystanek 
na rondzie - pl. Zwycięstwa 1), 
Walim godz. 17.00 (przysta-
nek przy ul. Wyszyńskiego 18), 
Wałbrzych godz. 17.30 (przy-
stanek przy ul. Sikorskiego 
obok Tauron Dystrybucja); tra-
sa II: Stare Bogaczowice godz 
16:45 (ul. Główna 161 - obok 
Obeliska), Szczawno-Zdrój 
godz. 17.00 (przystanek obok 
sklepu Żabka ul. Solicka 8A).

(DCH)
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Powiat Wałbrzyski 
– Dolnośląska Stolica Kultury 2016

Uroczyste otwarcie Dolnośląskiej Stolicy Kultury – 23 kwietnia. Dumka na dwa serca – Czar polskich Kresów – 5 koncertów w gminach. Utworzenie Chóru Patriotycznego Renoma w Głuszycy – kwiecień/maj.

Inscenizacja plenerowa w Strudze: Chrzest Polski – 1050 rocznica 
przyjęcia przez Polskę chrztu – 18 czerwca

51. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie- 
Zdroju - 23-26 czerwca.

„Polskie malarstwo historyczne w plenerze” wystawa przy okazji 
Festiwalu Gulaszu w Walimiu – 25 czerwca.

„Teatry uliczne” w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Zupy 
w Jedlinie Zdroju – 26 czerwca.

Powiatowy Sejmik Regionalistów – „Tajemnicza Ziemia Wałbrzyska” 
w Głuszycy i gminie Walim - 1-2 lipca.

Koncerty promenadowe w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym  
w Szczawnie Zdroju - każda niedziela lipca i sierpnia.

POWIAT WAŁBRZYSKI
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Festiwal Pieśni Ludowych z okazji dnia Św. Anny w Witkowie Śl. 
– 23 lipca.

 „Tradycje górnicze Ziemi wałbrzyskiej” w trakcie Ziemniaczanej 
biesiady pod Mniszkiem w Boguszowie Gorcach - 26-27 sierpnia.

3 Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie-Zdroju - 6-9 września.

„Kraina Bajek w Głuszycy” zorganizowana w trakcie Festiwalu Pstrąga 
– 17 września.

Biesiada Kresowa w Starych Bogaczowicach – 15 października.  Koncert Trzech Kultur w Jedlinie Zdroju – 16 października.

Festiwal Muzyki Średniowiecznej na zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim – 23 października.

Powiatowo – gminne obchody Święta Niepodległości w Głuszycy 
– 11 listopada.

Otwarty Konkurs Artystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecięce Szopki” 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach 
– 9 grudnia godz. 17.00.

POWIAT WAŁBRZYSKI

WalimJedlina
-Zdrój

Boguszów
-Gorce

MieroszówCzarny Bór Stare 
Bogaczowice

Głuszyca Szczawno
-Zdrój

Powiat
Wałbrzyski
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R E K L AMA

30 listopada 2016 roku Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński 
wraz z uczniami i gronem pedagogicznym Publicznego Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie, podczas uroczystego 
apelu pożegnali odchodzącą dyrektor Annę Kulińską. Dotychczasowa 
dyrektor, po pełnych emocji podziękowaniach za lata przepracowane 
w Mieroszowie, przekazała klucze do szkoły swojej następczyni - 
Longinie Słowińskiej, życząc samych sukcesów i pomyślności.

(KK)

Przegląd 
i jarmark
Przed nami kolejny week-
end i kolejne wydarzenia w 
Mieroszowie. Tym razem sce-
ną zawładną seniorzy. Już 11 
grudnia o godzinie 14.00 roz-
pocznie się przegląd grup wo-
kalnych seniorów oraz otwar-
ty kiermasz świąteczny. A to 
wszystko w Mieroszowskim 
Centrum Kultury przy ul. Że-
romskiego 28 w Mieroszowie.

(RED)

Wystawy w MCK
Zapraszamy nie tylko miesz-
kańców Gminy Mieroszów 
do odwiedzania wystawy 
„Biblioteka dawniej i dziś”. 
Wystawa dostępna w budyn-
ku Mieroszowskiego Centrum 
Kultury przy ul. Żeromskiego 
28. Oprócz wystawy w biblio-
tece czeka na zwiedzających 
jeszcze jednak wystawa: Polsko 
- Czeskiego Klubu Artystyczne-
go ART-STUDIO. - Zachęcamy 
do odwiedzania Mieroszow-
skiego Centrum Kultury  od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 14.00. Przyjdź, 
zobacz, bo warto – zachęcają 
pracownicy MCK.

(RED)

Partnerska Gmina Frie-
dland przekazała 8-osobo-
wy samochód na potrzeby 
Gminy Mieroszów. - Ten 
prezent w postaci samo-
chodu jest dowodem, że 
współpraca między mia-
stami frydlandzkimi jest 
żywa i rozwija się – podkre-
śla burmistrz Friedlandu 
Andreas Friedrichs.

Członkami delegacji z 
Friedlandu, która przeby-
wała w Mieroszowie 1 i 2 
grudnia 2016 r. byli: bur-
mistrz Friedlandu Andreas 
Friedrichs, córka burmistrza 
Nadin Friedrichs, członek 
rady miejskiej Jürgen Ro-
zeck oraz redaktor Jürgen 
Gückel. Ze strony Gminy 
Mieroszów w spotkaniu 
wzięli udział: burmistrz Mie-
roszowa Marcin Raczyński, 
zastępca burmistrza Rafał 
Dzimira oraz radny Rady 
Miejskiej Mieroszowa Da-
riusz Szmulik.

- Obiecuję, że w mia-
rę możliwości moja gmina 
będzie wspierała waszą. 
Podczas ostatniego spotka-
nia długo rozmawiałem z 
burmistrzem Raczyńskim i 
wspólnie doszliśmy do po-

Pożegnali dyrektora

Frydlandzki prezent

rozumienia, że chcielibyśmy 
wspólnie włączyć się i roz-
wijać kilka zagadnień doty-
czących naszej współpracy. 
Wymiana młodzieży, wymia-
na doświadczeń, pomoc, wy-
miana fachowa i budowanie 
kontaktów między naszymi 
przedsiębiorcami, będzie re-
alizowane wspólnymi siłami 
- powiedział podczas prze-
kazywania samochodu bur-
mistrz Friedlandu Andreas 
Friedrichs.

- Rozwijanie współpracy 
między miastami Frydlandz-
kimi, które współdziałają już 
od 1996 roku, jest jedną z 
moich deklaracji, które zło-
żyłem ubiegając się o urząd 
burmistrza. Fakt, że między 
naszymi urzędami nawiązał 
się tak serdeczny, przyjaciel-
ski kontakt bardzo cieszy i 
wróży dobrze na przyszłość. 
Idea współpracy, pomocy 
między Frydlandami jest 
bardzo ważna i potrzebna. 

Będę wspierał wspólne po-
mysły i mam nadzieję, że 
wkrótce zrealizujemy kilka z 
nich. Podczas Zjazdu Miast 
Frydlandzkich, który zapla-
nowany jest na czerwiec 
2017 r. w Mieroszowie, za-

prezentujemy owoce naszej 
współpracy – powiedział 
burmistrz Marcin Raczyński, 
dziękując Andreasowi Frie-
drichsowi i członkom dele-
gacji z Friedlandu.

(KK)

Burmistrz Friedlandu Andreas Friedrichs przekazał burmistrzowi 
Mieroszowa Marcinowi Raczyńskiemu mikrobus.

Gmina Mieroszów
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Gmina Stare Bogaczowice
R E K L AMA

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r. 

• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc

• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621

VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,            BIUROSOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL 

Dolnośląski plebiscyt 
„Czy to dobry wybór?” wy-
łonił najlepszych prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów. 
W pierwszej trójce wśród 
włodarzy gmin wiejskich 
znalazł się Mirosław Lech 
- Wójt Gminy Stare Boga-
czowice oraz Adam Górecki 
- Wójt Gminy Czarny Bór.

Gminy Stare Bogaczowice i 
Czarny Bór rozwijają się pręż-
nie dzięki licznym inicjatywom 
i inwestycjom oraz wzajemnej 
współpracy. Obecnie realizu-
ją porozumienie na wspólną 
realizację zadań dotyczących 
zagospodarowania turystycz-
nego „Wokół Trójgarbu”. – Za-
warte porozumienie jest pod-

stawą do utworzenia wspólnej 
dokumentacji projektowej w 
celu umożliwienia pozyski-
wania środków �nansowych 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 – 
2020, a także innych, dostęp-
nych źródeł �nansowania na 
realizację zadań inwestycyj-
nych, szkoleniowych i dorad-
czych związanych z koncepcją 
zagospodarowania turystycz-
nego pod nazwą „Wokół Trój-
garbu” – przypomina wójt Mi-
rosław Lech.

Stronami porozumienia są 
także Szczawno Zdrój i Nadle-
śnictwo Wałbrzych.

(IL)

7 grudnia Gmina Stare 
Bogaczowice podsumowała 
zadnie publiczne w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego na 
rok 2016. Mimo zimowej 
aury w „Mikołajkowym Pie-
szym Rajdzie wokół Trójgar-
bu” wzięło udział ponad 60 
osób.

Byli to m.in. uczniowie Ze-
społu Szkół Stare Bogaczowi-
ce, mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice, pracownicy in-
stytucji kultury, nadleśnictwa, 
urzędu gminy i członkowie 
Wałbrzyskiego Klubu Wę-
drowców. Po rajdzie wszyscy 
zasiedli przy wielkim ognisku, 
przygotowanym przez le-
śniczego Arkadiusza Stępiń-
skiego, a Loża Trubadurów 
Górskich - z Ryszardem Ko-
złowskim na czele - zagrała i 
zaśpiewała kilka kultowych 

utworów. Przy okazji rajdu 
leśniczy wręczyli dzieciom 
pożywienie dla ptaków, które 
rozwieszone zostało na pobli-
skich drzewach.

Członkowie Fundacji „Polny 
Kwiat” ze Starych Bogaczo-
wice, która miała zaszczyt w 
tym roku realizować zadanie 
publiczne w ramach budżetu 
partycypacyjnego powiatu, 
wręczyli podziękowania oso-
bom zaangażowanym w reali-
zację tego zadania. Statuetki 
powędrowały do Mirosława 
Lecha - Wójta Gminy Stare Bo-
gaczowice, leśniczych Arkadiu-
sza Stępińskiego oraz Andrzeja 
Karolczyka, Starosty Powiatu 
Wałbrzyskiego Jacka Cichury 
oraz mieszanki Starych Boga-
czowic Agnieszki Selent. Każdy 
z uczestników rajdu otrzymał 
pamiątkowy medal.

(IL)

W oczekiwaniu 
na święta
W Starych Bogaczowicach 
przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia ruszy-
ły pełną parą. W minioną 
środę dzieci z terenu gmi-
ny spotkały się w Gminnym 
Centrum Edukacyjno-Spo-
łecznym, aby wspólnie 
ubrać choinkę. Tego dnia 
każdy napisał także list do 
świętego Mikołaja. Wszyst-
kie życzenia wysłane zostały 
na Biegun Północny. Kolej-
nym etapem świątecznych 
przygotowań były warsztaty 
dla dzieci i młodzieży „Mój 
stroik świąteczny”. W zaję-
ciach udział wzięli najmłod-
si mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice. Wykorzystane 
materiały s�nansowane zo-
stały przez Dolnośląską Izbę 
Rolniczą. Wszystkie prace, 
które wykonane zostały w 
ramach warsztatów, zostaną 
ocenione przez specjalnie 
powołane jury. Podsumo-
wanie i wręczenie nagród 
odbędzie się 9 grudnia w Sali 
Rady Sołeckiej w Starych Bo-
gaczowicach przy ul. Głów-
naej 75.

Z kolei 13 grudnia odbę-
dą się także warsztaty dla 
dorosłych mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice. 
Techniki robienia stroików 
świątecznych przedstawi 
Danuta Węgłowska. Zajęcia 
rozpoczną się o godzinie 
11.00 w Gminnym Centrum 
Edukacyjno-Społecznym w 
Starych Bogaczowicach.

(IL)

Współpraca popłaca

Z Mikołajem przy ognisku

Uczestniczący w Mikołajkowym Pieszym Rajdzie wokół Trójgarbu 
rozgrzewali się przy ognisku.

Dzieci opowiadały zapro-
szonym gościom (władzom 
gminy, dyrekcji zespołu 
szkół oraz gminnej biblio-
teki publicznej, rodzicom i 
dziadkom) o pochodzeniu 
i przeznaczeniu wszystkich 
eksponatów. Poniedziałko-
we wydarzenie było zwień-
czeniem projektu „Wiejskie 
Muzea Dziecięce”, który 
zrealizowało Stowarzysze-
nie Edukacji Krytycznej ze 
środków z programu Kultura 
Dostępna. Projekt prowa-
dziły dwie animatorki-koor-
dynatorka całego projektu: 
dr. Kamila Kamińska oraz 
studentka Uniwersytetu 
Wrocławskiego Barbara 
Dziewierska. W „Wiejskich 
Muzeach Dziecięcych” wzię-
ły udział dwie klasy: 4 z Ze-
społu Szkół w Starych Boga-
czowicach oraz klasa 2 i 3 ze 
szkoły �lialnej w Strudze.

Projekt zaangażował 
dzieci w odkrywanie prze-
szłości swojej rodziny, po-
znawanie okolicy, w której 
mieszkają, gromadzenie 
wiedzy na temat przedmio-
tów, które pomimo tego, że 
leżą w domu są eksponatami 
muzealnymi. Dzieci, poprzez 
gromadzenie przedmiotów 
codziennego użytku nale-

Dzieci stworzyły 
własne muzeum

W miniony poniedziałek Gminne Centrum Edukacyjno-Społeczne w Starych 
Bogaczowicach zamieniło się w wiejskie muzeum dziecięce. Eksponatami były 

zabytkowe przedmioty codziennego użytku, które najmłodsi mieszkańcy gminy 
znaleźli w swoich domach.

Wiejskie Muzeum Dziecięce powstało w Gminnym Centrum Edukacyjno-
Społeczne w Starych Bogaczowicach.

żących do babć, dziadków 
czy rodziców, poznawały ich 
historie oraz historie swoich 
rodzin. Odkrywały jak żyło 
się zanim przyszły na świat, 
co robiono w wolnym czasie, 
jak gotowano, czym praso-
wano, jak liczono przed erą 
kalkulatorów oraz wiele in-
nych informacji, które czę-
sto odchodzą w niepamięć. 

Przed stworzeniem własne-
go muzeum, dzieci wzięły 
udział w warsztatach przy-
gotowujących je do tego 
wydarzenia. Oprócz zajęć w 
szkole, uczestnicy projektu 
odwiedzili Muzeum Pana 
Tadeusza, Muzeum Przyrod-
nicze oraz Muzeum Współ-
czesne we Wrocławiu.

(IL)
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

R E K L AMA

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

W 11. kolejce I ligi siatkarze 
Victorii PWSZ Wałbrzych prze-
grali w hali Aqua-Zdrój z KPS 
Siedlce 2:3. A to oznacza, że na 
półmetku rundy zasadniczej 
podopieczni Przemysława Mi-
chalczyka nie odnieśli zwycię-
stwa.

Gospodarze rozpoczęli mecz w 
składzie: Magnuszewski, Olszew-
ski, Schamlewski, Napiórkowski, 
Hukel, Pietkiewicz oraz Obrębski 
jako libero. Od samego początku 
spotkanie było bardzo wyrówna-
ne, a drużyna Victorii grała z wyżej 
notowanym rywalem jak równy 
z równym. Wynik oscylował koło 
remisu aż do stanu 22:22, jednak 
w końcówce gospodarze wyko-
rzystali błędy rywala i wygrali seta 
na przewagi 26:24. Drugi set był 
jednostronny: goście szybko wy-
szli na prowadzenie 6:3, miejscowi 
zdołali wyrównać do stanu 6:6, 
lecz zaraz siedlczanie odzyskali 
prowadzenie i nawet przerwa w 
grze na żądanie trenera Przemy-
sława Michalczyka nie pomogła 
wałbrzyszanom. Goście kontrowa-
li przebieg gry i zwyciężyli 25:18 , 
czym wyrównali stan meczu. 
Trzecia partia na początku była 
wyrównana do stanu 10:10. Po-
tem zespół z Wałbrzycha mnożył 

błędy, co przyjezdnym najpierw 
umożliwiło objęcie prowadzenia, 
a potem ekspresowe powiększe-
nie przewagi, co dało im zwycię-
stwo w trzecim secie 25:18.

W czwartej odsłonie Prze-
mysław Michalczyk wpuścił na 
parkiet Frąca i Plizgę, co miało 
gospodarzom pomóc w walce 
o tie-break. Ale to ekipa KPS już 
początku wypracowali 7 punk-
tów przewagi i wydawało się, że 
już jest po spotkaniu. Nic bardziej 
mylnego: po wejściu na parkiet 
nowego nabytku Victorii PWSZ 
- Mateusza Siwickiego przebieg 
seta odwrócił się o 180 stopni. 
Najpierw wałbrzyszanie wyrów-
nali do stanu 20:20, a potem wy-
szli na prowadzenie i wygrali seta 
25:23, dzięki czemu kibice mogli 
obejrzeć tie-breaka. Lecz w piątej 
partii Victoria PWSZ nie poszła za 
ciosem. Zaczęło się od 0:3 i choć 
wałbrzyszanie zdołali wyrównać, 
to KPS odzyskał prowadzenie, któ-
rego już nie oddał. Victoria PWSZ 
przegrała tie-break 11:15 i cały 
mecz 2:3.

W następnej kolejce wałbrzy-
szanie zagrają w hali Aqua-Zdrój 
ze Stalą Nysa. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę, 10 grudnia.

Radosław Radczak

Piłkarki nożne AZS PWSZ po 
zakończeniu rundy jesiennej 
Ekstraligi plasują się na czwar-
tym miejscu ze sporym apety-
tem na medal.

Wykorzystując przerwę w 
meczach i treningach, część 
drużyny wraz z trenerem za-
gościła w dwóch publicznych 
szkołach podstawowych w Wał-
brzychu promując piłkę nożną 
kobiet oraz drużynę AZS PWSZ 

Wałbrzych. Wybrani uczniowie 
PSP 2 i PSP 15 mogli na własnej 
skórze przekonać się jak wyglą-
da trening piłkarski, a także jak 
radzi sobie w bramce wielokrot-
na reprezentantka Polski – Daria 
Antończyk. Jak na mikołajki przy-
stało, nie obyło się bez prezen-
tów: obie szkoły otrzymały od 
kluby piłki, a dzieci pamiątkowe 
gadżety. 

(ESZ)

Na półmetku 
bez zwycięstwa

Mikołajki z AZS PWSZ

Mistrzostwa 
na medal
2 złote, 4 srebrne oraz 2 
brązowe medale zdoby-
li zawodnicy z klubu IKO 
Kyokushin Kaikan Tezuka 
Group Wałbrzych podczas 
rozegranych w weekend w 
Hali Widowiskowo-Sporto-
wej Aqua Zdrój w Wałbrzy-
chu Otwartzch Mistrzostw 
Europy Karate Kyokushinkai 
Tezuka Group. Po raz pierw-
szy w wałbrzyskiej hali Aqua 
Zdrój rozegrano zawody ka-
rate kyokishinkai tak wyso-
kiej rangi. W imprezie uczest-
niczyło 500 zawodników z 
44 ośrodków z 12 państw. 
Publiczność miała okazję zo-
baczyć spektakularne walki, 
a także prezentacje układów, 
form, tameshi-wari (łamanie 
desek) czy kata z bronią.

(RED)

Srebrni 
głuszyczanie
W Uniwersyteckim Cen-
trum Sportowym UMK w 
Toruniu odbyły się Mi-
strzostwa Polski Juniorów 
do lat 16 w karate. Organi-
zatorem mistrzostw był To-
ruński Klub Karate. Srebrny-
mi medalistami mistrzostw 
zostali Kacper Słomiński i 
Bartosz Warszczuk, zawod-
nicy trenera Mariusza Lesia 
z Głuszyckiego Klubu Kara-
te Kyokushin, a na co dzień 
uczniowie klasy III Gimna-
zjum Publicznego w Głuszy-
cy. Zmagania zawodników 
prowadzono na trzech ma-
tach. Turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie, wystar-
towało 209 zawodników z 36 
klubów. Walki były bardzo 
wyrównane i zacięte, a więk-
szość z nich kończyła się do-
piero po drugiej dogrywce.

(RED)

Blisko koniec GP
Zbliża się do końca tego-
roczny cykl rozgrywek 
Grand Prix w warcabach 
64-polowych w Barze Mini 
Max na wałbrzyskim Pod-
zamczu. W IX rundzie zwy-
ciężył Mirosław Kaczuga – 14 
pkt, przed Mirosławem Pio-
trowskim i Jakubem Sieńko 
– po 12. Po IX rundach lide-
rem jest Piotrowski – 108, a 
za nim plasują się Sławomir 
Gromniak – 104 i Sieńko – 
103.

(b)

W rywalizacji uczestni-
czyło 317 zawodniczek z 
15 krajów: Austrii, Białorusi, 
Chorwacji, Czech, Finlandii, 
Francji, Litwy, Łotwy, Nie-
miec, Rosji, Słowacji, Szwecji, 
Węgier, Włoch i Polski. W kla-
sy�kacji łącznej, za wszystkie 
kategorie wiekowe, triumfo-
wała Białoruś przed Węgra-
mi i Włochami. Polska zajęła 
4. miejsce. 10 medali: 1 za 
pierwsze miejsce, 3 za dru-
gie i 6 za trzecie – to dorobek 
naszych seniorek. Turniej 
należy do największych w 
tej dyscyplinie zawodów w 
kraju dla pań: kadrowiczek, 
reprezentacyjnych duble-
rek i młodzieży. W Europie 
ustępuje rangą tylko kilku 
zawodom. Na matach zma-
gały się przedstawicielki po-
nad 20 krajowych klubów. W 
ramach zawodów odbył się 
Puchar Polski seniorek.

Jednym z organizatorów 
turnieju był funkcjonujący od 
20 lat klub Heros Czarny Bór. 
Rozpoczynała w nim karierę 
Agnieszka Wieszczek-Kordus, 
pierwsza polska medalistka 
olimpijska w zapasach (brąz 
w Pekinie, 2008, 72 kg). Do 
zapasów namówił ją trener 
Herosa Dariusz Piaskowski, 
srebrny medalista ME klasy-
ków w 1991 roku). - Agniesz-
ka to nasza największa duma 

Rekordowo 
w Czarnym Borze 

Danute Domikaityte (Litwa, z lewej) walczy z Austriaczką Martiną 
Kuenz.

Wyniki seniorek:
48 kg - 1. Ksenya Stakevich (Białoruś)
... 3. Weronika Sikora (WKS Grunwald 
Poznań) i Agata Walerzak (MKZ Unia 
Racibórz).

53 kg – 1. Janika Vakkila (Finlandia), 
2. Paula Kozłow (Unia), 3. Daria Szy-
meczko (ZKS Slavia Ruda Śląska).

55 kg – 1. Elena Brugger (Niemcy)... 
3. Maja Lemańczyk (Grunwald).

58 kg – 1. Jana Stelmakh (Rosja), 
2. Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa 
Górnicza).

60 kg – 1. Natalia Kubaty (Slavia), 
2. Monika Michalak (WLKS Siedlce).

63 kg – 1. Adela Hanzlickova (Czechy)
... 3. Agata Tatar (LKS Dąb Brzeźnica).

69 kg – 1. Danute Domikaityte (Litwa).

75 kg – 1. Francy Radelt (Niemcy)... 
3. Anna Wawrzycka (MKS Cement-Gryf 
Chełm).

W niedzielę zakończył się 11. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
Czarny Bór Open. - Pobity został rekord frekwencji – poinformowała 

Joanna Kołodziej z biura zawodów.

i utrzymujemy z nią stały kon-
takt. Jest inspiracją i wzorem 
dla młodych zawodniczek 
Herosa – powiedział PAP 
szkoleniowiec. Trzy z nich 
wystąpiły w zakończonym 

właśnie turnieju. Młodziczka 
Aleksandra Lewczyńska zaję-
ła 2. miejsce w kat. 37 kg.

Andrzej Basiński
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla firm
Chwilówki do 15 tys. zł

na oświadczenie do 5 tys. zł 
z komornikiem do 2 tys. z;

ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A

TEL. 663-712-904.

DB2010 .PL
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Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

W spotkaniu 13. kolejki 
grupy D II ligi koszykarze 
Górnika Trans.eu Wał-
brzych pokonali w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów re-
zerwy Stali Ostrów Wlkp. 
75:51. Niestety WKS Śląsk 
Wrocław wygrał kolejny 
mecz, przez co biało-nie-
biescy są nadal wicelide-
rem w ligowej tabeli.

Spotkanie zaczęło się 
bardzo źle, ponieważ wał-
brzyszanie przegrywali po 
3 minutach 0:6, głównie 
przez nieskuteczność w 
ataku. Potem wynik dłu-
go oscylował koło remisu, 
lecz podopieczni Arkadiu-
sza Chlebdy nie wyszli w 
pierwszej części spotkania 
na prowadzenie, po której 
przegrywali 15:16. Druga 
kwarta wyglądała znacz-
nie lepiej – po akcjach Ra-
fała Niesobskiego i Piotra 
Niedźwiedzkiego wałbrzy-

szanie najpierw odrobili 
straty, a potem w ekspre-
sowym tempie powiększali 
przewagę i po pierwszej 
połowie prowadzili 35:27.

Przed rozpoczęciem 
trzeciej odsłony na par-
kiecie pojawił się Marcin 
Wróbel, który zastąpił Paw-
ła Bochenkiewicza. Już na 
samym początku biało-nie-
biescy powiększyli swoją 
przewagę do 10 punktów, 
a potem nawet do 15 oczek, 
lecz w końcówce - po tra-
�eniach Artura Wnętrzaka 
i Wojciecha Żurawskiego - 
na 10 minut przed końcem 
spotkania na tablicy wid-
niał rezultat 49:39. Ostatnia 
ćwiartka była najlepsza w 
wykonaniu gospodarzy – 
zwłaszcza pod względem 
skuteczności w ataku. W cią-
gu 10 minut zdobyli aż 26 
oczek, z czego 11 pkt. sam 
Michał Kozak, który był zde-

cydowanie najlepszym za-
wodnikiem tego spotkania. 
W końcówce szansę dostali 
rezerwowi, którzy kontro-
lowali przebieg spotkania, 
dzięki czemu wałbrzyszanie 
wygrali 75:51.

W następnej kolejce Gór-
nik Trans.eu zagra w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów z 
Polkątami Kąty Wrocławskie. 
Mecz odbędzie się w sobotę, 
10 grudnia o godz. 18:30.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Stal II 
Ostrów Wlkp. 75:51 (15:16, 20:11, 
14:12, 26:12)
Górnik: Kozak 20, Niedźwiedzki 16, 
Wróbel 12, Niesobski 12, Ratajczak 
11, Bochenkiewicz 2, Rzeszowski 2, 
Podejski 0, Durski 0, Frankiewicz 0, 
Jeziorowski 0.
Stal: Żurawski 19, Olejnik 11, Spała 
8, Wnętrzak 6, Sierański 4, Marek 3, 
Rosik 0, Radzik 0, Spała 0, Chojnacki 0. 

Cztery spotkania w ka-
tegorii gimnazjum w mi-
niony wtorek potwierdziły 
dominację PG 11.

Porażka sprzed  2 tygo-
dni to tzw. „wypadek przy 
pracy” podopiecznych Paw-
ła Domoradzkiego. Na po-
chwałę zasługuje również 
ambitna postawa zawodni-
ków i zawodniczek z PG 6 

prowadzonych przez Ewę 
Smaglińską. Poniżej wyniki 
III kolejki.

(TD)

PG 4 Wałbrzych 
– PG 6 Wałbrzych 18:22
PG 11 Wałbrzych 
– PG Boguszów Gorce 27:16
PG Boguszów Gorce 
– PG 4 Wałbrzych 24:11

PG 11 Wałbrzych 
- PG 6 Wałbrzych 21:17

1. PG 11 Wałbrzych 8 +64
2. PG 6 Wałbrzych 6 +43
3. PG 1 Wałbrzych 4 +37
4. PG Boguszów Gorce 4 +5
5.  PG 4 Wałbrzych 0 -34
6. PG Walim 0 -49
7. Zespół Szkół Fundacji 0 -66
8. PG 2 Wałbrzych 0 0

Toyota Basket Liga 
– Szkolna Liga Koszykówki

- Mecz od samego po-
czątku ułożył się po myśli 
zawodników ze Szczawna-
-Zdroju, którzy - grając z bar-
dzo wysoką skutecznością 
rzutową - raz po raz dziura-
wili kosz przeciwników. Po 
raz kolejny bardzo dobrze w 
mecz wszedł Adrian Stoch-
miałek, który w pojedynkę 
rozbijał obronę lubinian. Na 
desce dzielnie walczył Oskar 
Pawlikowski, a celnymi trój-
kami w pierwszej kwarcie 
podzielili się kapitan zespołu 
Bartłomiej Józefowicz oraz 
Sebastian Narnicki, którzy 
oddali po dwa celne rzuty. 
Druga kwarta była najbar-
dziej wyrównana w całym 
spotkaniu, jednak nadal grę 
prowadzili i kontrolowali 
zawodnicy MKS-u, którzy 
wygrali tą odsłonę 24:19. 
W tym okresie gry bardzo 
dobrze spisywał się cały ze-
spół ze Szczawna, a odpo-
wiedzialność za zdobywanie 
punktów została podzielona 
praktycznie na wszystkich 
zawodników przebywają-
cych na parkiecie. Trzecia i 
czwarta kwarta to nadal po-
pisowa gra podopiecznych 
Michała Borzemskiego i sys-

Krucha Stal Pogrom 
w uzdrowisku

To było historyczne zwycięstwo koszykarzy ze Szczawna Zdroju, 
którzy nie tylko przekroczyli w meczu III ligi barierę 100 punktów, ale 

także osiągnęli 40 pkt. przewagi. Ich o�arą padł SMK Lubin, 
który przegrał w hali w uzdrowisku 69:109.

tematyczne podwyższanie 
wyniku. Tempo i jakość gry 
nie spadło nawet po wej-
ściu na parkiet zmienników, 
którzy radzili sobie równie 
dobrze jak wyjściowa piątka. 
Trzecia kwarta zakończyła 
się wynikiem 27:19, a czwar-
tą zawodnicy ze Szczawna 
wygrali 28:19. W całym me-
czu zawodnicy MKS-u tra�li 
aż 10 razy zza linii 6,75m, 
czym raz po raz sprawiali ra-
dość kibicom przybyłym do 
hali przy ulicy Słonecznej 1a. 
Po tym zwycięstwie drużyna 
MKS Promet Basket Szczaw-

no-Zdrój z bilansem 4 zwy-
cięstw i 4 porażek zajmuje 5 
pozycję w III lidze – relacjo-
nuje Paweł Danielak.

(RED)

MKS Promet Basket Szczawno-Zdrój 
– SMK Lubin 109:69 (30:12, 24:19, 
27:19, 28:19)
MKS Promet: Bartłomiej Józefowicz 
25, Adrian Stochmiałek 20, Oskar 
Pawlikowski 18, Daniel Iwański 
11, Mateusz Myślak 10, Sebastian 
Narnicki 8, Marcin Ciuruś 8, Aleksander 
Sulikowski 5, Jakub Grabka 2, Tomasz 
Knach 2, Marcin Kaczor 0.
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i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu, bardzo spokojna 
okolica, 79 000 zł, 74 666 09 19, 
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe - 71 m2, zlokalizowane 
w bloku na III piętrze, z balkonem, 
ogrzewanie w czynszu, Nowe 
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie - 81 m2, 
Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000 
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem na Cierniach 
w Świebodzicach, 209 000 zł, 74 
666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie - 
69,18 m2, 3- pokojowe, 2 piętro, 
kamienica Biały Kamień - ul. 
Dąbrowskiego, 83 000 zł, 607 21 
315, 74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie - 
96,00 m2, 3- pokojowe, 2 piętro w 
kamienicy, ogrzewanie gazowe, 
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w 
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra 
lokalizacja, działka 480 m 2, 6 
pokoi, cena 720 000 zł, tel. 607 
212 315, 74 666 09 19
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11. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
mieszkanie z garażem na pograni-
czu Nowego Miasta, cena 150,000 zł. 
Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA  Szeregówka 
do remontu na Piaskowej Górze, 
w całości podpiwniczona, cena 
275,000 zł, Tel: 502-657-353

13. SOWA&VICTORIA 2 pokoje, 59 
m2 w spokojnej okolicy Nowego 
Miasta, do częściowego remontu 
(pokoje zrobione). Kamienica odre-
staurowana. 73 000zł do negocja-
cji!!! Tel: 502-665-504 

14.SOWA&VICTORIA Nowy dom w 
Strudze w stanie surowym zamknię-
tym - do wykończenia. 122m2, 
działka 1100m2 cena: 229 000zł do 
negocjacji!Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w 
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko 
deptak, wykonano wszelkie projekty 
oraz pozwolenia, 69 900zł do nego-
cjacji!!! Tel: 502-665-504

16. SOWA&VICTORIA Pogranicze 
Śródmieścia i Podgórza, mieszkanie 
w dwurodzinnym domu z ogrodem, 

53m2 do kapitalnego remontu, 
160,000 zł. Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Świdnica, 
Osiedle Młodych, podpiwniczony 
lokal handlowo-usługowy, 43m2, w 
cenie 139,000 zł. Tel:506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
na Starym Zdroju w bocznej ulicy od 
Żeromskiego 2 pokoje, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wc oraz pokój 
na poddaszu bezpośrednio nad 
mieszkaniem 60 m2 cena 130000 zł 
Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie na 
obrzeżach Śródmieścia w spokojnej 
zielonej okolicy.3 pokoje, kuchnia 
w zabudowie, garderoba, łazienka 
osobno z wc, wysoki parter. 67 m2 
cena 150,000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 
mieszkanie po remoncie do 
zrobienia tylko ogrzewanie, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Do 
mieszkania przynależy garaż w bryle 
budynku 53m2 cena 59000 zł Tel: 
519-121-104

USŁUGI

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

(3) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) ELEKTRYK - 888-322-334

(3) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-
022.  

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

„SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-
NIE TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 
TEL. 535-424-624. 

(3) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
duży, umeblowany - Piasko-
wa Góra. Tel: 668-049-781 lub 
74/631-51-04

(1) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 
wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

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

SPRZEDAM

(1) Sprzedam ogrodzenie i wynaj-
mę pomieszczenia gospodarcze 
- Wałbrzych. Tel: 795-602-683.

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe 
mieszkanie w apartamentowcu, 
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje, 
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra, 
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 pię-
trowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486

MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 42m2, 1 piętro, cena 120 tys. 
Tel. 793 111 130

MS- 2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, 3 piętro, cena 145 tys. 
tel. 793 111 130

MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
60m2, po kapitalnym remoncie, 
ul. Namysłowskiego, cena 135 tys 
MDM Tel. 883 334 486

MS- 2889 okolice Lotników, Bato-
rego, 40m2, 2 pokoje, po kapital-
nym remoncie, super lokalizacja, 
cena 125 tys. Tel. 883 334 486

MS-2924 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 36m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 77 tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 41m2, 2 piętro, po remoncie, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 481

MS-2906 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, po remoncie, cena 140 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2729 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 29m2, do wprowadzenia, cena 
82 500. Tel. 793 111 130

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład, 
czynsz 315 zł, bez podzielników 
ciepła, do wprowadzenia, cena 
110.000 kontakt 792-548-210

PODZAMCZE  3 pok, 54m2, duży 
balkon, budynek po termomoder-
nizacji cena 119.000 zł kontakt: 
792-548-210 

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, do-
godna lokalizacja, Cena 50.000 do 
negocjacji kontakt: 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po 
kapitalnym remoncie, kuchnia w 
zabudowie, ogrzewanie gazowe, 
cena 59.900zł, kontakt: 792-548-
210

ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 50m2,1 pię-
tro ogrzewanie gazowe, łazienka 
po remoncie. Cena 64tys, kontakt 
535-416-014

SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ  
2pok  44m2 dogodna lokalizacja, 
niska zabudowa, cena 50tys zł 
kontakt. 535-416-014

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro, 
około 45m2, dwa pokoje, super 
lokalizacja, cena: 65 tysięcy zł. 
Kontakt 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
110 000 zł, kontakt: 792549757  

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51.5m2,  budynek czteropiętrowy, 
super lokalizacja cena 110.000zł  
Kontakt: 792-547-662

JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po 
kapitalnym remoncie, bezczyn-
szowe, cena 90.000, Kontakt 
792-547-662

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2943 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

MS-2915 Podzamcze, 2 pokoje, 
54m2, cena 135 tys. Tel. 883 334 
486

MS-2911 Podzamcze, kawalerka 
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, bez balkonu, cena 82 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2949 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
75m2, do remontu, cena 65 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta, 
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1 
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,  
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334 
486

DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-
-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel. 
883 334 486

DS-468 Szczawno Zdrój, dom w 
zabudowie bliźniaczej 150m2, 
działka 320m2, cena 450 tys., Tel. 
793 111 130

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami

Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19

www.jmdom.pl
JM DOM do wynajęcia 2 –
pokojowe mieszkanie - 53 m2, 
Podzamcze - ul. Poselska, 900 zł, 
74 6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojo-
we mieszkanie - 68 m2, Świebo-
dzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74 
6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia pokój z 
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC 
na półpiętrze, ogrzewanie piec 
ka�owy, Nowe Miasto - ul. Pade-
rewskiego, 450 zł, 74 6660919, 
607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2 –pokojowe - 54 m2, III piętro w 
bloku IV piętrowym, z balkonem 

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
mieszkanie w nowym budownic-
twie o powierzchni 53 m2 w stanie 
do wprowadzenia, cena: 152,900 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Szczawno- 
Zdrój, dom w zabudowie szerego-
wej w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, 
310,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
40 m2, 2 pokoje z balkonem i widną 
kuchnią na I piętrze w budynku 
czteropiętrowym, cena: 100,000 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA  Konradów, 2 
pokoje - cena 99 000 do negocjacji ! 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Lokal na 
parterze pawilonu wolnostojącego 
na Podzamczu, 113 m2 pod każdą 
działalność, cena 4500 zł, netto. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Działka budow-
lana w Rzeczce o pow. 3182 mkw, 
woda na działce, pozostałe media w 
ulic, malownicza okolica - cena 119 
000 Tel: 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie po remoncie, 2 pokoje, 
40,50 m2, Podgórze, 70 tys. zł, Do 
negocjacji. Tel: 519-121-102

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie po remoncie, 3 pokoje, 
72 m2, Biały Kamień, 143 tys. zł, Do 
negocjacji. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Działki budow-
lane w Boguszowie Gorcach od: 
1000 m2 do 1700 m2 z dostępem 
do wszystkich mediów, w cenie 30 zł 
za 1 m2, Tel: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
pobliżu Parku Sobieskiego dwa po-
koje, cena 129,000 zł. po kapitalnym 
remoncie. Tel.502-657-353
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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
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BON –Podzamcze, mieszkanie 
40m2 na sprzedaż, 2 pokoje, ła-
zienka, duży balkon.Do wprowa-
dzenia.W cenie wszystkie meble 
i sprzęty w mieszkaniu.8 piętro, 
czynsz:270 zł. Cena: 125 000 zł  
(nr: 2283)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09
BON – Śrómieście, lokal biurowy 
na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne 
. Mozliwość wynajmu-1600 zł 
.Cena: 158 000zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY ! TYLKO 
U NAS! Na sprzedaż mieszkanie 
87m2, Podgórze ul. Niepodległo-
ści, rozkładowe do własnej aran-
żacji, słoneczne 3 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:109 
000zł  (nr:2209)  -(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż, 
Nowy Glinik, 1 piętro, 2 pokoje, 
przestronna kuchnia, 56 m2, okna 
PCV, ogrzewanie węglowe,do 
odświeżenia 89 000 zł (nr: 2265)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33
BON –szereg środkowy na 
sprzedaż 180m2, Piaskowa Góra 
, piękny dom do wprowadzenia, 
w świetnej lokalizacji,5 pokoi,2 
łazienki, garderoba, 2 tarasy, 
ogródek,alarm, instalacja po wy-
mianie, garaż na 2 auta Cena:490 
000zł (nr: 2282) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33
BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie sprzedaż Biały 
Kamień w bliskim sąsiedztwie 
Szczawna Zdroju, 43,60m2, 
2piętro, 1 pokoj,łazienka, okna 
PCV,instalacje po wymianie-
,piwnica.W cenie mieszkania 
meble,pralka i lodówka. Cena: 70 
000 zł (nr: 2194) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON – Grzędy-stodoła murowa-
na na sprzedaż z możliwością 
adaptacji na dom, położona na 
działce o pow.2500m2.Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 
89 000 do negocjacji ( nr: 2023)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – skrajny szereg na sprzedaż, 
Piaskowa Góra, 180m2, 5 pokoi, 2 
łazienki, jasna kuchnia w zabudo-
wie w cenie, ogrzewanie gazowe, 
instalacje po wymianie, okna PCV, 
rolety antywłamaniowe, taras z 
zejściem do ogrodu. Cena 470 
000 zł ( nr: 2281)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Boguszowie Gorcach, 80 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem 
Cena: 139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33
BON – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 poko-
je, jasna kuchnia,łazienka z wanną 
i wc,ogrzewanie gazowe,parter z 
bezpośrednim wejściem Cena: 99 
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON -   Mieszkanie na sprzedaż 
Śródmieście, 62m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie-
(meble w cenie),łazienka z wanną, 
ogrzewanie gazowe, do wprowa-
dzenia, Cena: 139 000 zł (nr: 2262) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON -  Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju, 58,20 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, wysoki standard 
wykończenia, piękna okolica, do 
wprowadzenia, 239 000tys.(2257) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09
BON- Mieszkanie na sprzedaż w 
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr: 
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
350 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
 BON – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie na sprzedaż w Boguszowie, 
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia 
z nowymi meblami w cenie, 
łazienka,balkon, ogródek. Cena:72 
000zł (nr: 2243) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42, 
507153166 .

WILLA- Sprzedamy garsonierę na 
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro, 
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogród, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, dział-
ka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan 
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
P.Górze z jasną kuchnią, 43m2, 4 
piętro (4), cena 100 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166 .

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje w Głuszycy, blok, cicha 
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 64 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupozio-
mowe, cicha lokalizacja, 64m2, po 
remoncie, cena 165 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. z 
ogródkiem przydomowym, 49m2, 
Jedlina Zdrój, stan dobry, cena 49 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA – Sprzedamy 2 pok. na 
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2 
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania 
i domy do wynajęcia na terenie  
Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 55000zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Z NAMI MOŻESZ ZAPROJEKTO-
WAĆ SWOJE MIESZKANIE LUB 
DOKONAĆ METAMORFOZY JEGO 
WNĘTRZA !!! tel. 530998374

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKA-
NIA NA PODZAMCZU, 3 pokoje, 
ok 63 m2, najlepiej niskie piętro, 
tel. 535-311-265

Śródmieście, 3 POKOJE, 56m2, 
spokojna lokalizacja. Cena 
140.000zł. Kontakt 535-311-265

3 pokoje po remoncie okolice 
Batorego, 63m2, bardzo dobra 
lokalizacja. Cena 99.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

Jedlina – Zdrój, przytulne 
mieszkanie po remoncie, 46m2, 
2 pokoje, okolice UZDROWISKA,  
Cena 92.000 zł!!!  530-998-374

ŚRÓDMIEŚCIE, 3 POKOJE PO 
REMONCIE W BLOKU, świetna lo-
kalizacja, cisza i spokój, blisko las, 
ogrzewanie miejskie, parter, 67 
m2, 150 000zł , TEL 535 285 514

BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE W BLO-
KU, ogródek działkowy, świetna 
lokalizacja, ogrzewanie miejskie, 3 
piętro, 59 m2, 159 000zł , TEL 535 
285 514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie, 
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem 
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO, 
CENA 140.000zł!! DO NEGOCJACJI, 
tel. 530-998-374

Okazja! ŚWIEBODZICE, PIĘKNE 
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2 po-
koje, 40 m2, 2 piętro, ogrzewanie 
gazowe, spokojna okolica, 99.000 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

OKAZJA! Podzamcze, 2 poko-
je z balkonem, wysoki parter, 
54m2, świetna lokalizacja. Cena 
125.000zł. DO NEGOCJACJI. Tel: 
535-311-265

NOWE MIASTO, dwupoziomowe 
mieszkanie DO WPROWADZENIA, 
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica, 
135.000zł !!!  Kontakt  530-998-374

STARY ZDRÓJ, 62m2, przestronne 
3 pokoje w spokojnej okolicy, 
WYSOKI PARTER, CENA 95.000zł !!! 
Kontakt 530-998-374

2 pokoje do wprowadzenia Pia-
skowa Góra, 41m2, balkon, blok 
czteropiętrowy. Cena 105.000zł. 
Kontakt 535-311-265

Dom Piaskowa Góra, spokojna 
lokalizacja, 71m2, 3pokoje. Cena 
268tyś. Kontakt 530-998-374

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje, 
duży taras, świetna lokalizacja 
– PRZY DEPTAKU, do wprowadze-
nia, 75m2. 260.000zł DO NEGO-
CJACJI !!! Kontakt 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro 
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840 
40 40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 2 pokoje, 48m2, 6 piętro w 
10, cena 129.000zł, po remoncie, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8 
piętro w 10, cena 129.000zł, po 
kapitalnym remoncie, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w 
10, cena 175.000zł, do, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter  
w 4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz, 
wysoki parter w 2, cena 139.000zł, 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka z jasną 
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10, 
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  PONIATÓW, ul. Orka-
na, kawalerka, 32m2, 1 piętro, C.O. 
gazowe, ogródek, cena 42.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 724 464 997

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul 
.Ratuszowa, 72m2, garaż, C.O. ga-
zowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua 
Zdroju, 143.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, nowe 
bud, kawalerka, 27m2, parter w 
10, cena 49.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na ta-
ras, po remoncie, cena 141.500zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O. 
miejskie, 1 piętro w 4, 56.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 239.000zł tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + kominek, 
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy mieszkanie, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 
cena  119 500 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.

2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2 
piętro, cena 110 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz, 
70 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 1 piętro, 36m2, 
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507 
153 166. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 54m2 
na Piaskowej Górze, 4 piętro (10),  
153 000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro, 
69tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
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Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.gosciniec-sudecki.pl/ 
oraz na nasz profil na Facebooku https://web.facebook.com/gluszycarestauracja/?fref=ts


