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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info
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KREDYTY-POŻYCZKI

REKLAMA

SKŁAD WĘGLA

MAXIMUS

od 1000 zł do 200 000 zł

Sprzedaż hurtowa z kopalń
i detaliczna ze składu
węgla, koksu, miału węglowego.

KONSOLIDACJE
zmniejszenie rat !!!

W ofercie tylko POLSKI opał

GOTÓWKOWE

z KWK Wieczorek, Wesoła, Staszic, Marcel, Silesia…

bankowe i pozabankowe w ofercie również

OPAŁ WORKOWANY po 25 KG
EKOGROSZEK EKORET - WYPRZEDAŻ!
ATRAKCYJNE RATY - CREDIT AGRICOLE

TRUDNE KREDYTY DLA ZADŁUŻONYCH
Zapraszamy do naszego biura:
Wałbrzych, ul. B. Chobrego 2/1

(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof )

tel. 531-227-390

Odbiór osobisty pn-pt w godz. 08:00-15:00 sobota 08:-12:00
lub dostawa pod adres.
MAXIMUS ul. Topolowa 23A – Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem

tel. 531-483-291

PRACUJEMY OD 9:00 DO 16:00

tel. 74 665 82 02, 603 195 875
www.maximus.walbrzych.pl
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Dzikowiec - rodzinne miejsce rekreacji
Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Góra Dzikowiec w Boguszowie Gorcach cieszy
się coraz większym zainteresowaniem osób lubiących aktywny wypoczynek
na świeżym powietrzu. Kolej kanapowa, wyciąg orczykowy, dobrze
przygotowane trasy zjazdowe i biegowe, wieża widokowa oraz restauracja
przyciągają nie tylko wielbicieli narciarstwa z całego regionu.

Dzikowiec Wielki położony jest w Sudetach Środkowych, w Masywie Dzikowca
i Lesistej Wielkiej, w północno-zachodniej części Gór
Kamiennych. Wzniesienie,
objęte obszarem Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, znajduje się około
3,4 km na południe od centrum Boguszowa-Gorc. By w
pełni wykorzystać potencjał
góry Dzikowiec, Gmina Boguszów-Gorce zbudowała
na jej zboczu kolei linową.

Obiekt został oddany do
użytku 17 lutego 2009 r. Na
stoku zbudowany został także nowy wyciąg orczykowy,
a na szczycie góry powstała
wieża widokowa, z której
rozciąga się wspaniała panorama na całe Sudety. Z
kolei u podnóża Dzikowca
jest położony nowoczesny
budynek obsługi ruchu turystycznego, w którym są
między innymi wypożyczalnia sprzętu, restauracja i toalety. A to wszystko sprzyja

rodzinnemu wypoczynkowi
na łonie natury.
- Gdy na stoku są dobre
warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego, wyciąg
orczykowy jest czynny codziennie w godz. 9.00-16.00 i
18.00-21.00. Natomiast kolej
kanapowa jest czynna codziennie w godz. 18.00-21.00
oraz dodatkowo w każdą środę i w każdy piątek w godz.
13.00-16.00 i 18.00-21.00, a
w każdą sobotę i niedzielę w
godz. 9.00-16.00 i 18.00-21.00.
Przed nami jednak ferie zimowe i w okresie od 13 do 26 lutego kolej kanapowa i wyciąg
orczykowy będą czynne codziennie w godzinach: 9.00 –
16.00 i 18.00 – 21.00 – zachęca
Waldemar Kujawa, burmistrz
Boguszowa-Gorc.
Na najbliższą niedzielę, 12
lutego, w godz. 10.00 – 16.00
zaplanowane zostało bezpłatne testowanie nart firmy
Nordica, poza tym w każdą niedzielę - w godzinach

19.00 – 21.00 - organizowany
jest trening z tyczkami.
Góra Dzikowiec i jej okolice oferują także wiele miłośnikom narciarstwa biegowego. Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Boguszowie
- Gorcach przygotował na
„Górze Dzikowiec” kilka kilometrów tras do narciarstwa
biegowego, które przystosowane są one zarówno dla
osób jeżdżących „klasykiem”
jak i tzw. „łyżwą”. Każda trasa
bierze początek przy kolei linowej na Dzikowiec. Trasy są
bardzo dobrze oznakowane i
utrzymane. Są zróżnicowane
pod względem trudności od
całkiem łatwej do trudnej,
pełnej zjazdów zakrętów i
podbiegów.

Utrzymująca się od początku stycznia zima sprawiła, że
ośrodek Ośrodek Sportowo
- Rekreacyjny Góra Dzikowiec
w Boguszowie Gorcach jest
odwiedzany przez coraz większą liczbę gości, którzy wracają tu, gdy tylko mają okazję.

w Wałbrzychu. Rewelacją
kulturalną był również Benefis organizowany przez
radnych i Gminną Bibliotekę
Publiczną.
Wiele imprez, które do
dzisiaj się odbywają to kontynuacje tych właśnie działań –
chociażby „Turniej Sołectw”,
„Spotkanie przy choince”,
„Dyktando Gminne”, „Dożynki”, „Orszak Trzech Króli”,
konkursy świąteczne oraz
konkurs „Ładna posesja”.
Nieprawdą więc jest to, że
do tej pory nie było takich inicjatyw, gdyż takie stwierdzenie krzywdzi sołtysów, rady
sołeckie i inne organizacje i
ruchy społeczne, które działają w terenie. Koordynacją
tych działań zajmowała się
Gminna Biblioteka Publiczna,
a obecnie Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne – ot i
cała zmiana.
Nie wspomniał Pan Wójt
również o Radzie Gminy,
ograniczając się jedynie do
poszczególnych osób. Ja
oceniam to zupełnie inaczej.
Rada Gminy to Rada Gminy.

Co prawda, członkowie Rady
to dwa kluby, ale ja oceniam
ich pracę jako całość. A przecież my też mamy się czym
pochwalić.
Przez 2 lata podjęliśmy
160 uchwał, które dały zielone światło i wyznaczyły
kierunki rozwoju naszej
Gminy. Przypomnę tylko, że
uchwały dotyczące rozwoju
Gminy podejmowane były
jednogłośnie, gdyż radni
kierowali się dobrem Gminy.
Budżet Gminy, który uchwalany jest przez Radę Gminy,
a opiniowany przez merytoryczną Komisję Finansowo-Budżetową też ma się dobrze, co świadczy o dobrych
decyzjach. Sama praca Przewodniczącego Rady Gminy
myślę, że też jest inna. Dyżury Przewodniczącego Rady
Gminy cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki interwencjom
udało się pomóc wielu rodzinom z terenu Chwaliszowa,
Strugi, Starych Bogaczowic,
czy Jabłowa. Myślę, że koordynacja pracy Rady rów-

nież jest wzorowa, bo kiedy
zgłaszany problem dotyczy
danego okręgu wyborczego
radnego, to natychmiast takie sygnały przekazywane są
właściwej osobie, by lepiej i
sprawniej pomóc.
Cieszę się również, że
Rada Gminy to radni o bardzo zróżnicowanym wieku.
Tak jak już kiedyś wspomniałam, to powiew młodzieńczej świeżości z doświadczeniem i dojrzałością z drugiej
strony.
I może właśnie dlatego
powstaje tak wiele ciekawych inicjatyw. Przypomnę
o akcji ratowania zalewu w
Starych Bogaczowicach, którą inicjował jeden z radnych,
na którego wezwanie stawili
się radni z obu klubów. Przypomnę o pierwszych i drugich Dożynkach Gminnych,
które w przypadku pierwszych w całości, a w przypadku drugich w części organizowane były przez radnych
przy współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną. Słynna w całym województwie

- Przyciągają tu atrakcyjne
ceny, bardzo dobrze przygotowany stok i brak kolejek –
wylicza Oskar z Wałbrzycha.
- Są tu świetne warunki
dla amatorów, dzieci i dla
profesjonalistów – mówi Janek z Mieroszowa
- Dobra obsługa, brak kolejek i stok dobrze przygotowany. Widok piękny – wyjaśnia Jerzy ze Świebodzic.
- Super obsługa, świetna
atmosfera, dobrze przygotowane trasy – dodaje Schuschana z Wałbrzycha.
Wszelkie informacje na
temat aktualnej sytuacji pogodowej, dostępności tras
narciarskich, funkcjonowania kolei kanapowej i wyciągu orczykowego dostępne
są na stronie dzikowiec.info.

(TP)

Echa naszych publikacji:

Aktywna Gmina, ale...
Chciałabym się odnieść
do ostatniego artykułu, a
właściwie przeprowadzonej
rozmowy z Wójtem Gminy
Stare Bogaczowice p. Mirosławem Lechem. To prawda, że rok 2016 był dobrym
rokiem dla Gminy. Powstało
wiele inwestycji, przeprowadzonych zostało wiele
remontów. To prawda, że
działo się dużo w kulturze,
sporcie i w życiu społecznym
naszej Gminy.
To prawda, że zostało
reaktywowane miejsce do
rekreacji – mam tu na myśli
Zalew w Starych Bogaczowicach.
Nie zgadzam się jednak z
końcową częścią wypowiedzi Wójta Gminy , cyt. „udało
nam się zaktywizować i zachęcić do działania mieszkańców – wcześniej brakowało takich inicjatyw”.
Aktywizacja środowiska
istnieje już od 2001 roku,
wtedy bowiem ówczesna
Rada Gminy podjęła uchwałę o rozdziale środków finansowych na poszczegól-

ne Rady Sołeckie, którymi
zarządzała Gminna Biblioteka Publiczna. Od tego
momentu, dzięki wnioskom
Rad Sołeckich ruszyła pełną
parą inicjatywa społeczna.
W każdym sołectwie, co
zresztą trwa do dzisiaj, pojawiło się szereg inicjatyw
kulturalnych, które cieszyły
się olbrzymim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
sołectw. Przypominam Parafiadę w Strudze, która przez
10 lat cieszyła się ogromnym powodzeniem, festyn
„Dni Jabłowa”, „Wspólne
kolędowanie” w Lubominie, czy chociażby bardzo
popularne festyny rodzinne w Chwaliszowie oraz
„Turniej piłki siatkowej” w
Nowych
Bogaczowicach.
Cieszów miał swoje „Cieszowianki”, a Gostków Zespół
„Gostkowiacy”.
Orkiestra
Świątecznej Pomocy grała
w Zespole Szkół w Starych
Bogaczowicach, a Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
organizował imprezy charytatywne na rzecz Hospicjum

„Biesiada Kresowa” to w
większości zasługa radnego i
grupy mieszkańców Starych
Bogaczowic. Uporczywość i
determinacja radnego z ul.
Wiązowej ze Starych Bogaczowic to efekt zakończonej
budowy oświetlenia w tym
rejonie. Przypomnę też o determinacji radnych z Jabłowa i Lubomina, którzy walczyli o drogę wojewódzką w
poprzedniej kadencji.
Mogłabym tak wymieniać
i wymieniać.
Nie dzielmy się więc na
Kluby i Komitety, wszyscy
bowiem mamy tego samego Szefa. Naszymi Szefami
są mieszkańcy Gminy Stare
Bogaczowice i to oni w ostatecznym rozrachunku przedłużą nam, bądź nie umowę
o „mandat”.
Starajmy się pomóc Gminie i jej mieszkańcom, a przy
okazji poznać siebie, bo za
chwilę może się okazać, że poznaliśmy kogoś zbyt późno.

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Bogaczowice
Alicja Stępnik
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Policja podsumowała
2016 rok
7 lutego w Komendzie
Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło się spotkanie
podsumowujące działalność policji w Wałbrzychu
i powiecie wałbrzyskim w
2016 roku.
W spotkaniu uczestniczył
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor
Arkadiusz Golanowski, Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura,
Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski
oraz prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej. Po prezentacji komendanta, podsumowującej liczbowo działania
wałbrzyskiej policji w roku

Bezpieczna zima

ubiegłym, swoje refleksje
przedstawili zaproszeni goście. Starosta Jacek Cichura
pogratulował osiągnięć w
ubiegłym roku, życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i osobistych wszystkim
funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym w roku
2017. Wyraził również chęć
dalszego wspierania przez
Powiat Wałbrzyski działań
policji, podkreślając znaczenie i wagę chęci wzajemnej
współpracy
kierownictwa
służb mundurowych i samorządu dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
(GŁ)

Starosta Jacek Cichura (pierwszy od prawej) podziękował policjantom
za służbę w 2016 r.

„Bezpieczna zima” - pod
takim hasłem odbył się
piknik z ratownikami Wałbrzysko – Kłodzkiej Grupy
Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
dla wychowanków powiatowych domów dziecka
i Specjalnego Ośrodka
Szkolno -Wychowawczego
w Nowym Siodle. Ratownicy opowiadali młodzieży
o zasadach bezpiecznych
spacerów, jak się ubrać w
góry, szczególnie zimą i co
zrobić żeby nie stracić głowy, gdy człowiek zabłądzi
lub wydarzy się wypadek.
Młodzież uczyła się udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, poznała
tajniki sprzętu ratowniczego,
a dodatkową atrakcją była
obecność specjalistycznego
sprzętu używanego np. do
zimowego utrzymania dróg.
Pługi, traktory, pługopiaskarki pojawiły się dzięki uprzejmości przedsiębiorców z
powiatu
wałbrzyskiego.
Wszystkich do Nowego Siodła zaprosił pomysłodawca
imprezy, wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. - Uważam, że młodzież
nie ma szansy na co dzień
poznać zasad funkcjono-

Wychowankowie powiatowych domów dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym
Siodle przed feriami uczestniczyli w pikniku „Bezpieczna zima”.

wania takiego sprzętu, sposobów jego wykorzystania
i poznania roli, jaką pełni
podczas takiej aury, jak ta za
oknem – wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
Uczniowie i wychowankowie obu placówek byli
zachwyceni. Przedsiębiorcy
zorganizowali przejażdżki
ciągnikiem New Holland i
ciągnikiem siodłowym DAF,
który cieszył się największym
zainteresowaniem
przyszłych kierowców. Do

każdego pojazdu można
było wejść, zrobić zdjęcie,
spróbować własnych sił w
roli operatora koparki, czy
piaskarki.
Dla rozgrzewki płonęły
ogniska i piekła się kiełbaska,
własnoręcznie przyrządzana
nawet przez najmłodszych
uczestników
pikniku.
Chciałbym bardzo podziękować właścicielom firm, że tak
licznie odpowiedzieli na mój
apel o wsparcie organizacji
pikniku, za wyrozumiałość

Czarny Bór z perspektywy Powiatu Wałbrzyskiego
Rozmowa ze Stanisławem Janorem, członkiem
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją sylwetkę i
opowiedzieć o działaniach
na rzecz gminy Czarny Bór,
bo w ubiegłym roku widać
znaczny wzrost inwestycji
na tym terenie w porównaniu do lat ubiegłych.
Stanisław Janor: - Jestem
rolnikiem i od 40 lat mieszkam w Borównie. Przez 45
lat byłem aktywnym strażakiem, a także sołtysem
Borówna. Zawsze aktywnie
działałem na rzecz mieszkańców naszej gminy, stąd
doskonale są mi znane problemy i sprawy ważne dla
naszej lokalnej społeczności. Obejmując w 2014 roku
mandat radnego powiatowego doskonale wiedziałem o jakie inwestycje dla
gminy Czarny Bór zabiegać
w powiecie. Jako radny powiatowy reprezentuję również mieszkańców gminy
Mieroszów.
Jakie działania ze strony
Powiatu
Wałbrzyskiego

Stanisław Janor

były realizowane na terenie gminy Czarny Bór w
ubiegłym roku? O Mieroszowie będziemy rozmawiać przy następnym spotkaniu.
- W 2016 roku Powiat Wałbrzyski prowadził w Gminie
Czarny Bór szereg inwestycji, które w dużym stopniu
przyczyniły się do poprawy
komfortu i bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy. Najważniejsze z nich
to: Kompleksowy remont
z wymianą nawierzchni i
przepustami drogi Grzędy –

Krzeszów na odcinku 2,6 km
za ok 593 tysiące zł, remont
przeszło 1 km drogi powiatowej w Witkowie za ok 166
tys. zł, remont drogi z Jaczkowa do Gostkowa na odcinku około 1 km za 81 tys.
zł. Te inwestycje stanowią
aż 24 procent z kwoty 3 mln
400 tys. zł, jakie Powiat Wałbrzyski przeznaczył w 2016
roku na zadanie pod nazwą
przebudowa i modernizacja
dróg powiatowych w całym
powiecie, który – przypomnę - obejmuje swoim zasięgiem aż 8 gmin.

To faktycznie imponujący
wynik - praktycznie czwarta część tej kwoty została
w Czarnym Borze. Skąd
taki wzrost w stosunku do
lat ubiegłych?
- Muszę tu podkreślić, że
powyższe inwestycje to
nie wszystko. Dodatkowo
w 2016 r. za 1 mln 900 tys.
zł Powiat Wałbrzyski przebudował odcinek drogi
XXX-lecia PRL od kopalni
melafiru w Grzędach do
skrzyżowania z ul. Wałbrzyską, w ramach etapu budowy obwodnicy Czarne-

go Boru, a także za kwotę
966 tys. zł wybudowaliśmy
nowy most w Jaczkowie.
Ponadto wsparliśmy finansowo organizację festynu
Św. Anny w Witkowie, a
w ramach budżetu partycypacyjnego
powiatu
wałbrzyskiego klub Heros
zakupił matę zapaśniczą.
W mojej ocenie wpływ na
to ma fakt, że w tej kadencji mamy nowy zarząd powiatu pod kierownictwem
starosty Jacka Cichury,
który stawia na inwestycje i
współpracę na różnych polach z włodarzami wszystkich gmin. Ja również swoimi działaniami w interesie
naszej gminy dokładam
cegiełkę do tych sukcesów,
ponieważ Gmina Czarny Bór ma teraz swojego
przedstawiciela we władzach powiatu. Uważam,
że tylko dobra współpraca
lokalnych
samorządowców i radnych powiatu z
zarządem jest podstawą
skutecznego działania na
rzecz mieszkańców naszego pięknego powiatu.
Rok 2016 był imponujący.
A co będzie się działo w
obecnym roku?

i okazane wielkie serce dla
dzieciaków – mówi wicestarosta. – Dziękuję firmie Margo, firmie Sanikom, firmie
Transport Drogowy Roman
Szewczuk, Firmie Transport
Stanisław Kapuła, firmie Sta-Pol Stanisław Skrzyniarz, a w
szczególności firmie Records
prowadzonej przez Grzegorza Morawskiego. Dziękuję
również dyrektorkom obu
placówek za pomoc w organizacji pikniku.
(AB)
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- Nie zwalniamy tempa. Na
rok 2017 również planowane są ważne dla mieszkańców Czarnego Boru
inwestycje, m.in. przebudowa ul. XXX-lecia PRL
i ul. Wesołej w Czarnym
Borze, prowadzona wspólnie z gminą Czarny Bór
przy udziale 63 procent
środków zewnętrznych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a
także remont pozostałego
odcinka drogi Jaczków-Gostków, tak by cała ta
trasa posiadała nowa nawierzchnię.
Planujemy
także remont kolejnego
odcinka drogi w Witkowie.
Jesteśmy również otwarci
na propozycję wspólnego
remontowania
chodników w gminie. Mam też
nadzieję, że w tym roku w
Czarnym Borze odbędą się
imprezy kulturalne współorganizowane przez Powiat Wałbrzyski – chcę tu
zachęcić lokalne stowarzyszenia, czy inne aktywne
grupy, do składania wniosków o dofinansowanie
imprez kulturalnych i sportowych na terenie gmin
Czarny Bór i Mieroszów.
(GŁ)

DB2010

Czwartek, 9 lutego 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

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

POZNAJ NOWE SMAKI
Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

PIZZA

MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, SAŁATKI, MAKARONY
NA MIEJSCU, NA WYNOS, NA DOWÓZ

DOWÓZ

DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

74 300 32 31

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Walka o szkołę w Kowalowej
Rada Miejska Mieroszowa - mimo protestu części mieszkańców
- podjęła w poniedziałek uchwałę o likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kowalowej. Jeśli decyzja radnych uprawomocni
się, to uczniowie zostaną przeniesieni do szkół w Mieroszowie
i Sokołowsku. Obrońcy szkoły, a wśród nich opozycyjni radni,
zapowiadają dalszą walkę w obronie placówki.
Problem likwidacji szkół
w Gminie Mieroszów powraca co kilka lat. W poprzedniej
kadencji władze gminy – z
powodu niżu demograficznego i problemów finansowych - chciały zamknąć
placówkę w Sokołowsku,
ale - po protestach mieszkańców - wycofały się z tego
zamiaru. W tej kadencji samorządowcy zdecydowali
się na zlikwidowanie szkoły
w Kowalowej. Już w lecie
funkcjonowanie tej placówki
było zagrożone ze względu
na brak odpowiedniej instalacji przeciwpożarowej i
pieniędzy na inwestycję, ale
ostatecznie problem udało
się rozwiązać i dzieci mogły
kontynuować naukę. – Wożę
tam dzieci z Mieroszowa,
bo ta placówka gwarantuje
znakomite wyniki w nauce
i świetną atmosferę – mówi
jedna z naszych Czytelniczek
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji). – Władze
gminy tłumaczą, że nie mają
pieniędzy na niezbędne inwestycje w budynku szkoły,
ale my na pewno nie pozwolimy jej zamknąć. Tym bardziej, że obecny burmistrz

w kampanii wyborczej zapowiadał, że nie będzie zamykał szkół!
Zgodnie
z
prawem,
szkoła prowadzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego może zostać
zlikwidowana z końcem
roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki
w innej szkole publicznej
tego samego typu. Ponadto,
organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6
miesięcy przed terminem
planowanej likwidacji, zawiadomić o tym zamiarze
rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego
właściwej do prowadzenia
szkół danego typu. Szkoła
lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego
może zostać zlikwidowana
po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty.
Gminy nie stać na 3 szkoły
- Celem likwidacji PSP w
Kowalowej jest konieczność

dostosowania sieci szkół
prowadzonych przez Gminę
Mieroszów do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z tym
koniecznością racjonalizacji
wydatków
budżetowych
ponoszonych na realizację
zadań oświatowych. Główną przesłanką uzasadniającą
rozpoczęcie likwidacji PSP
w Kowalowej jest bardzo
zła sytuacja ekonomiczna
każdej z placówek oświatowych. Wyliczenia pokazują,
że Gminy Mieroszów nie stać
na trzy szkoły podstawowe,
sprawiedliwy rozdział środków jakimi dysponujemy
w budżecie powoduje niedofinansowanie wszystkich
placówek. Ten stan braku
funduszy pogłębia się, jest
widoczny, a kwestia ta jest
od dawna podnoszona
przez dyrektorów i nauczycieli ze szkół. Ponadto analiza porównawcza stanu technicznego wszystkich szkół
pokazuje, że w najgorszym
stanie jest szkoła w Kowalowej. Wyraźnie dowodzi
to, że szkoła ta była w założeniu szkołą tymczasową

– stworzoną dla rozładowania nadmiaru dzieci z wyżu
demograficznego w latach
70 – 80 i niestety brak generalnych remontów placówki
doprowadził ją do stanu, w
którym należałoby dziś zainwestować co najmniej milion złotych na podstawowe
remonty. Jak pokazują statystyki spada liczba uczniów
rozpoczynających edukację.
Liczba uczniów do pierwszych klas w trzech podstawówkach na rok 2016/2017
– wyniosła zaledwie 31
osób, a przewidywania na
lata przyszłe jest też niestety podobna, co da w efekcie
szkoły o zbyt małym potencjale do utrzymania się ze
względu na spadające wraz
z ilością uczniów dotacje. Na
rok szkolny 2017/2018 przewidywana liczba uczniów
do klas 1 to 47. Z danych
z ewidencji wynika, że jest
tendencja spadkowa w liczbie dzieci ( liczba urodzeń w
roku 2012 - 47 dzieci, w roku
2013- 43) . Dane te nie mogą
stanowić rzeczywistej liczby
przyszłych uczniów, gdyż nie
ma pewności, że wszystkie
te dzieci będą mieszkańcami
Gminy. Kolejną przesłanką
uzasadniającą rozpoczęcie
likwidacji PSP w Kowalowej
jest jej lokalizacja. Nie ma
podstaw do prowadzenia
dwóch szkół podstawowych odległych od siebie o
ok. 1600 metrów. Nieracjonalne, sztucznie stworzone
obwody szkolne (uchwała z
2001 r.) są nieadekwatne do
obecnej sytuacji demograficznej. Unisław Śląski oraz

część ulic Mieroszowa - Leśna, Powstańców, Wałbrzyska, Wysoka przypisane są
do Kowalowej. 30 uczniów
uczęszczających do PSP w
Kowalowej jest mieszkańcami miasta Mieroszowa, a 40
jest spoza obwodu szkoły
(co stanowi ok. 70 % ogółu
uczniów szkoły). Po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej, Gmina
zapewni uczniom ze zlikwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki
w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie
i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokołowsku. Nie
spowoduje to pogorszenia
warunków nauki w wymienionych szkołach. Ponadto
uczniowie będą dowożeni
autobusem oraz zostaną
objęci opieką w świetlicy
szkolnej na czas oczekiwania
na autobus – napisał w uzasadnieniu do uchwały burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński.
6 lutego 2017 r., podczas
posiedzenia komisji, a potem w trakcie nadzwyczajnej
sesji rady miejskiej, prowadzona była bardzo burzliwa
dyskusja. Opozycyjni wobec burmistrza radni oraz
obrońcy szkoły, na czele z
Mariuszem Liczbińskim przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Kowalowej, negowali tezy
z uzasadnienia i przedstawiali swoje wyliczenia oraz
warianty utrzymania wszystkich szkół podstawowych w
Gminie Mieroszów. Nie zdołali jednak przekonać więk-

szości radnych. Rada Gminy
Mieroszów – stosunkiem
głosów 8:6 - podjęła decyzję
o likwidacji szkoły podstawowej w tej miejscowości.
Zadecyduje kuratorium
Czy podjęcie tej uchwały
przez Radę Miejską Mieroszowa przesądza likwidację
szkoły w Kowalowej? Nie,
ponieważ musi ją najpierw
zatwierdzić
Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty. I może
okazać się, że kuratorium
wyda negatywną opinię w
tej sprawie i placówka będzie musiała kontynuować
działalność w kolejnym roku
szkolnym. Uchwała rady
może także zostać zaskarżona do wojewody, który może
ją uchylić.
Gdyby jednak te działania nie przyniosły oczekiwanego przez obrońców
szkoły skutku, to jest jeszcze
jedno wyjście – utworzenie w tym samym budynku
szkoły niepublicznej. List intencyjny w tej sprawie kilka
miesięcy temu wystosowała
do władz Gminy Mieroszów
Fundacja Jawor, która kilka
lat temu w ten sposób uratowała szkołę w Głuszycy. Zarząd Fundacji Jawor podtrzymuje chęć prowadzenia
Szkoły Podstawowej w Kowalowej w formule szkoły
niepublicznej na prawach
szkoły publicznej. Nasza
deklaracja oznacza m.in.,
że edukacja w tej szkole będzie dla dzieci i ich rodziców
bezpłatna. O tym jednak,
czy będziemy mogli ją prowadzić w budynku obec-
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nej szkoły zdecyduje kilka
czynników: pozytywna opinia Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu w sprawie likwidacji SP w Kowalowej oraz
infrastruktura
budynku,
która pozwoli na prowadzenie w nim szkoły niepublicznej. W przypadku likwidacji
obecnej szkoły będziemy
musieli zwrócić się do instytucji (straż pożarna, sanepid), które określą, czy
budynek spełnia warunki
niezbędne do prowadzenia
w nim „nowej” szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolejne elementy to
efektywna współpraca z rodzicami, władzami gminy i
radnymi w trakcie tworzenia
„nowej” szkoły w Kowalowej. Procedura przewiduje
złożenia przez nas do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami o
utworzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej i uzyskania pozytywnej opinii, a
następnie złożenie wniosku
o wpis do ewidencji placówek oświatowych do Gminy
Mieroszów. Dodam, że mieliśmy okazję gościć w naszej
szkole w Głuszycy część
radnych Gminy Mieroszów
oraz rozmawiać z kilkoma
rodzicami ze szkoły w Kowalowej, a spotkanie było
serdeczne i merytoryczne

– wyjaśnia Robert Jaworski,
prezes Fundacji Jawor.
Bez dwóch zmian?
Rodzice około 80 uczniów
ze szkoły Kowalowej obawiają się, że utrzymanie w
mocy decyzji radnych będzie oznaczało przeniesienie
większości ich dzieci do szkoły Mieroszowie (część trafi
do szkoły Sokołowsku) oraz
pogorszenie komfortu pracy
i naukę na dwie zmiany. - W
2003 r. w jednym budynku
naszej szkoły uczyło się na
raz 375 osób, ale od 2013 r.,
liczba uczniów utrzymuje się
na poziomie 170. Na pewno
trzeba będzie przeorganizować funkcjonowanie mieroszowskiej placówki i wykorzystać inne pomieszczenia,
np. świetlicę i szatnię, które
znów będą wykorzystywane
jako sale lekcyjne. Nie będzie
to jednak wymagało przebudowy i remontów. Tak przygotujemy szkołę, by nie było
konieczności prowadzenia
zajęć na dwie zmiany – powiedziała nam Elżbieta Urbanik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.
Szkoła przygotowuje się
także na pomoc uczniom w
odnalezieniu się w nowym
otoczeniu. - To nie jest komfortowa sytuacja, dlatego
bardzo istotne będzie opracowanie procedur i odpo-

wiednie przyjęcie nowych
uczniów na początku roku
szkolnego. Dzieci, które do
nas trafią, zostaną objęte
dodatkowym wsparciem i
opieką – zapewnia dyrektor
mieroszowskiej szkoły.
Ilu na bruk?
Obrońcy placówki w Kowalowej wskazują na jeszcze
jeden problem: zwolnienia
nauczycieli i personelu obsługi. Dziś nikt jeszcze nie
wie ilu nauczycieli znajdzie
pracę w szkołach w Sokołowsku i Mieroszowie. - Czekamy na decyzję kuratorium
w sprawie uchwały o likwidacji szkoły w Kowalowej.
W tej chwili nie jesteśmy
wstanie określić dokładnej
liczby etatów. Tym bardziej,
że czekają nas zmiany organizacyjne związane z likwidacją gimnazjów – wyjaśnia
dyrektor Elżbieta Urbanik.
Mieszkańcy, którzy są
przeciwni uchwalonym zmianom liczą, że po raz kolejny
przyjdzie im z pomocą Minister Edukacji Anna Zalewska,
która w sprawie szkoły w Kowalowej interweniowała już
latem ubiegłego roku. - Jeśli
jednak decyzja o likwidacji
szkoły będzie ostateczna, to
będziemy wozili dzieci do
szkół w Wałbrzychu – zapowiada część z nich.

1 prococent dla Michałka
Jak co roku kierujemy ogromną prośbę
o wsparcie leczenia Michała Lechowicza
ze Starych Bogaczowic. Chłopiec urodził
się z niezwykle rzadką wadą wrodzoną
holoprosencephalią semilobaris wraz z
uszkodzeniami twarzoczaszki.
Wymaga specjalistycznej opieki i kompleksowej rehabilitacji ruchowej, jego rodziców nie stać na tak ogromne wydatki,
dlatego Michałek jest pod opieką Fundacji

Dzieciom Zdążyć z pomocą. Aby pomóc w
jego rehabilitacji i leczeniu wystarczy przy
wypełnianiu deklaracji PIT wpisać nr KRS Fundacji 0000037904 a rubryce cel szczegółowy
wpisać: 3298 LECHOWICZ MICHAŁ, wówczas
cała kwota trafi na subkonto Michałka i zostanie przeznaczona na jego rehabilitację i
leczenie. Rodzice wraz z Michałkiem bardzo
dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość.
(RED)

Robert Radczak

REKLAMA

WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
30 % TANIEJ DO 28.02.2017! JUŻ OD 899 PLN ZA POBYT • WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
NARTY:

Piemont Włochy 17-25.02.2017 - 680 PLN + 460 EURO - OSTATNIE 10 MIEJSC
10-18.03.2017 - 680 PLN + 370 EURO - OSTATNIE 15 MIEJSC
Zakopane - 12 -18.02.2017 - 990 PLN

WALENTYNKI:

Tropical Island - 12.02.2017 - 120 PLN + bilet wstępu
Praga - 11.02.2017 - 119 PLN
Pobyt ze SPA w Kudowie Zdrój - 10-12.02.2017 - 550 PLN
Liberec Babylon - 10-12.02.2017 - 699 PLN

MAJÓWKA:

Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017
- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 20 MIEJSC
Holandia - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN
Budapeszt - 05-07.05.2017 - 595 PLN
Wiedeń - 29-30.04.2017 - 250 PLN + 30 EURO
Praga - 01-02.05.2017 - 300 PLN
Kraków - 29-30.04.2017 - 290 PLN

INNE:

Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN
Szwajcaria Saksońska - 13.05.2017 - 119 PLN
Skalne Miasto + Broumov - 20.05.2017 - 110 PLN
Jaskinia Macochy - 20.05.2017 - 140 PLN
Wiedeń Koncert Nocy Letniej - 25.05.2017 - 205 PLN
Gruzja samolot Wrocław - 10/2017 - ok. 2600 PLN
Portugalia z Fatimą samolot Wrocław - 10 terminów - od 2 400 PLN

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR - WSZYSTKO W CENIE!
CZERWIEC/WRZESIEŃ - 1 083 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN !!!
LIPIEC- SIERPIEŃ - 1 355 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI SAMOLOT
- WSZYSTKO W CENIE! CAŁE LATO - OD 1500 PLN

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN
OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI
- od 1 500 PLN

WCZASY CHORWACJA
PAKOSTANE- PODACA- ZAAOSTROG (ZAOSTROG) AUTOKAR
- WSZYSTKO W CENIE - OD 1 500 PLN
BRIST - Z WYŻYWIENIEM - OD 1 900 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN
WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN
WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN
I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!

DB2010

Czwartek, 9 lutego 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

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

REKLAMA

REKLAMA

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

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. Reginy Czerczuk
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Pawła Sikory

składa żona córki oraz rodzina.

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.”
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Wandy Stępień

składa syn z żoną oraz rodzina.
,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Czesławy Waszczak

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia 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

Regon: 891505158 NIP: 886 273 72 92 KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Być uchodźcą. Losy polskich uciekinierów
i zesłańców w II wojnie światowej
Stanisław
Michalik

Od paru dni przymierzam
się do tego tematu i wciąż
nie wiem, jak to zrobić. Wiem,
że dziś najmądrzejsze słowa,
najzręczniej, najdobitniej, w
najbardziej wymyślny sposób
cyzelowane, odbiją się grochem o ścianę! Bo wydaje się,
że o minionej wojnie światowej wszystko zostało już napisane. I zrobili to nie tacy jak ja
parweniusze pióra, ale wybitni
pisarze, klasycy, znawcy historii, mistrzowie słowa i wiedzy.
Właśnie, tak się wydaje,
myślę że nie tylko mnie. Dotąd
sądziłem, że wiem wszystko
co trzeba o II wojnie światowej. Naczytałem się o tym w
podręcznikach historii, w prasie, literaturze, nasłuchałem
w radio i telewizji. A dzisiaj
ogarnia mnie wstyd. Czuję
się jak naiwny historyk, homo
novus po wyższej uczelni, któremu wydawało się, że posiadł
wszystkie rozumy i że już nic
nie potrafi go zaskoczyć.
Mam przed sobą olbrzymią
księgę, najnowszą pracę Normana Daviesa, „Szlak nadziei.
Armia Andersa. Marsz przez
trzy kontynenty”. A pod tytułem zdawkowa informacja:
1334 dni, 120 tys. ludzi. 12 500
kilometrów.
To łatwo się czyta, tak samo
jak odnajduje na mapie i konfrontuje daty i nazwiska naj-

ważniejszych osób, znanych z
podręczników historii. Znacznie trudniej jest uświadomić
sobie to, co się kryje pod tymi
danymi.
- Chciałem pokazać ogromną różnorodność ludzi dowodzonych przez generała
Andersa, a także niezwykły
wachlarz ich uczuć i przeżyć,
od rezygnacji i rozpaczy, przez
strach, tęsknotę, ciężkie próby
i poświęcenie, aż do ulgi i nadziei – pisze wybitny historyk,
Norman Davies.
- Marsz armii Andersa nie
ma sobie równych w historii. Rozsypani po „nieludzkiej
ziemi” Polacy stawili się na
wezwanie generała Andersa,
licząc na ocalenie. Przekroczyli
granice Związku Sowieckiego
z nadzieją, że jest to jedyna
szansa na powrót do rodzinnych domów. To oni stali się
namiastką wolnej Polski – czytamy w zwięzłej notatce na
obwolucie książki.
Ale księga ta odsłania w
sposób wstrząsający rzecz, o
której niewiele wiemy. Żołnierzom towarzyszyli cywile,
dzieci, kobiety, starcy. Wraz z
nimi przewędrowali cały szlak
bojowy. Próbowali żyć normalnie. Działały szpitale, szkoły, sierocińce. To są dziesiątki
tysięcy polskich uchodźców,
którzy doświadczali losów
tułaczki wraz z exodusem
polskiej armii. W ten sposób
znaleźli się oni w obozach dla
uchodźców poczynając od
Uzbekistanu,
Kazachstanu,
poprzez Iran, Irak, Syrię, Liban,
Palestynę, Egipt, a potem Bliski Wschód i Afrykę Północną,

a na koniec w słonecznej Italii,
gdzie armia gen. Andersa zasłynęła bohaterską szarżą na
Monte Cassino. Mało tego, w
książce mamy rozdziały obrazujące życie polskich uchodźców na antypodach, w Australii, Nowej Zelandii, a nawet w
Meksyku.
To, czego dowiadujemy
się z książki, jest porażające. Z jednej strony gehenna
Polaków z kresów wschodnich, poddanych nieludzkiej
eksterminacji przez reżim
stalinowski po zagarnięciu
terenów wschodniej Polski
we wrześniu 1939 roku. Zsyłki
na Sybir, gułagi, obozy pracy,
głód, nędza, choroby i śmierć,
ustawicznie
towarzysząca
uchodźcom przez całe lata.
Wiemy już o tym, jak bolesnym
symbolem okrucieństwa Stalina stał się Katyń, miejsce wymordowania tysięcy polskich
oficerów przez NKWD. Wiemy
też o bestialskich mordach i
pożogach ludności polskiej
na Wołyniu i Podolu, dokonanych przez ukraińskie bandy
UPA. Z drugiej strony tułaczka po całym świecie tych co
przeżyli, status uchodźców
zależnych tylko i wyłącznie
od politycznego nastawienia
władz lub stosunku tubylców
do obcokrajowców.
To jest dla mnie najbardziej
szokujące. Dlaczego się o tym
nie mówi, dlaczego nic o tym
nie wiemy?! Dlaczego dopiero
ta książka dostarcza wiarygodnych informacji o tragedii polskich rodzin tułaczych, o tym
że polscy uchodźcy byli na całym świecie i często spotykali

się z daleko idącą pomocą i
sentymentem w wielu krajach
na wszystkich kontynentach,
m. in. w Syrii? Pomocna dłoń
ze strony ludności krajów często bardzo egzotycznych dla
Polaków była dla nich ratunkiem i szansą przetrwania. To
hańba, że dziś przed takimi
samymi uchodźcami, jakimi
byli wtedy Polacy, zamykamy
nasze granice!
Książka Normana Daviesa
liczy sobie prawie 600 stron.
Nie jestem w stanie jej streścić, opowiedzieć wszystkiego. Zwłaszcza, że obfituje w
bezpośrednie relacje dziesiątek osób, które zaliczyły tę
drogę golgoty. To trzeba koniecznie przeczytać. Jestem
pod takim wrażeniem, że nie
mogę myśleć o tym spokojnie. Boję się o Polskę. Jak łatwo przekroczyć granice bezpieczeństwa w dzisiejszym
świecie pełnym niepokoju.
Jak łatwo utracić to wszystko,
co udało się nam po wojnie
osiągnąć. Od ponad półwiecza mamy kraj wolny, niepodległy i mamy pokój. A przecież
tak łatwo to wszystko utracić.
Nam się wydaje, że wiemy co
to znaczy wojna. Nie boimy
się jej, bo mamy silną armię
i jesteśmy w NATO. Tak samo
myśleli Polacy w 1939 roku.
Hitlerowskie Niemcy nie były
groźne, bo mieliśmy zawarte sojusze z Francją i Wielką
Brytanią. I co się okazało? W
niecały miesiąc Polska utraciła niepodległość, została
ponownie rozdarta przez
Niemcy i Związek Sowiecki, a
setki tysięcy Polaków straciło

Zamykają
Szczawienko
nie tylko swój dom, rodzinę,
przyjaciół. Zostali skazani na
niekończącą się tułaczkę, by
tylko ratować życie i zachować resztki nadziei na powrót
do ojczyzny.
Wraz z fotografem Januszem Rosikoniem, Norman
Davies wyruszył w ślad armii
Andersa. Odwiedził Rosję,
Iran, Izrael, Włochy, a nawet
Nową Zelandię i Afrykę. Książka zawiera nieznane relacje
świadków oraz liczne zdjęcia
dokumentujące tę fascynującą podróż Szlakiem Nadziei.
Oddaję głos autorowi
książki, Normanowi Devisowi:
- Generał Anders i jego armia należą już do historii. Cierpienia i dążenia ludzi już się
skończyły. I dlatego właśnie
istotne jest, by nowe pokolenia dowiedziały się, co się wydarzyło i oddały hołd triumfowi ludzkiego ducha. Gdyby
współcześni Polacy lepiej znali
swoją historię, nie byliby tak
skłonni do lekceważenia osiągnięć narodu z ostatnich dwudziestu pięciu lat.
„Szlak Nadziei” to wielka książka. Nie myślę tu o jej
rozmiarach. To książka, która
odsłania w całej rozciągłości
tułaczy los dziesiątków tysięcy rodaków, rozrzuconych po
całym świecie. Towarzyszyła
im jedna wielka nadzieja –
powrót do Ojczyzny, by móc
uklęknąć i ucałować skrawek
polskiej ziemi, by poczuć się
wolnym i bezpiecznym. Co
zrobić, byśmy z tragicznych
doświadczeń naszych antenatów potrafili wyciągnąć logiczne wnioski?

Od 15 lutego wystąpią istotne
utrudnienia w dojeździe do
budynku dworca kolejowego
Wałbrzych Szczawienko. - Nie
będzie możliwości dojazdu
dla samochodów prywatnych,
a wykonawca na czas remontu wydzieli ogrodzeniem oraz
oświetli w godzinach nocnych i
wieczornych dojście dla ruchu
pieszego oraz osobom udającym się na peron stacji. Bardzo
prosimy mieszkańców o branie
pod uwagę tej informacji przy
planowaniu podróży z dworca
Wałbrzych Szczawienko. Przepraszamy za utrudnienia wynikające z tego tytułu, dzięki
przebudowie drogi i dworca,
już wkrótce mieszkańcy Wałbrzycha będą mogli korzystać z
transportu publicznego na wysokim poziomie – mówi Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Będą kontrole
Z uwagi na rosnącą liczbę
zgłoszeń dotyczących spalania odpadów komunalnych,
w trosce o zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne,
burmistrz Boguszowa - Gorc
upoważnił
funkcjonariuszy
straży miejskiej do przeprowadzania kontroli oraz pobierania próbek z urządzeń
grzewczych w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz
w miejscach wykonywania
działalności
gospodarczej.
Kontrole mają na celu wspieranie działań ochrony środowiska
oraz utrzymanie prawidłowego
stanu higieniczno-sanitarnego
w mieście. Straż miejska przyjmuje zgłoszenia o nieprawidłowościach oraz udziela wszelkich
informacji dot. Kontroli tel. 74
844 92 93.
(RED)
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Nie tylko
dla zakochanych
Wielkimi krokami zbliża
się dzień zakochanych.
Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Czarnym Borze zaprasza 11 lutego na
godzinę 17.00 wszystkich,
którzy kochają, są kochani,
chcą być kochani do świętowania z nami Dnia św.
Walentego. - W holu czekać
będzie przygotowany rzez
wróżki miłosny horoskop.
Kolejnym smakowitym kąskiem wieczoru walentynkowego będzie najbardziej
oczekiwana polska komedia
romantyczna - w reżyserii
Mitii Okorna z plejadą polskich znakomitych aktorów
– „Planeta Singli”. Wieczór
umilą serwowane w kawiarni pyszne „miłosne desery” a
dla szczęściarzy czekają upominki w „Loterii dla Zakochanych”. Atrakcją wieczoru
będzie miłosna fotobudka,
gdzie każdy będzie mógł
sobie zrobić szalone zdjęcie.
Wstęp dla singli 5 zł, dla par
10 zł. Bilety do nabycia w
Bibliotece+Centrum Kultury – informują organizatorzy
imprezy.
(RED)

Dotacje dla Głuszycy
Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie na
utworzenie i utrzymanie
miejsc opieki w żłobku z
programu
Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Maluch+ 2017
oraz z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na kontynuację
nauki pływania.
- Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 462 952,88 zł
w Głuszycy powstanie 40 nowych miejsc opieki w żłobku
dla dzieci w wieku do lat 3.
W 2017 r. przeprowadzane
będą prace związane z realizacją projektu, by już od 1
stycznia 2018 r. uruchomić
nowe miejsca w żłobku - informuje burmistrz Roman
Głód.
Projekt Gminy Głuszyca
został bardzo wysoko oceniony, znalazł się na trzecim
miejscu pośród złożonych
przez gminy z całej Polski
103 ofert, które zakwalifikowano do dofinansowania w
ramach rządowego programu Maluch+ 2017.
Ministerstwo
Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
przeznaczyło w tym roku
na utworzenie i utrzymanie

.PL
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Starożytność
w Polsce
W czwartek - 9.02.2017 o godzinie 16.30 - w Niepublicznej
Szkole Podstawowej Fundacji JAWOR w Głuszycy Górnej
przy ul. Kłodzkiej 103 odbędzie się otwarte spotkanie pt.
„Ziemie polskie w czasach starożytnych”. - Spotkanie będzie
prowadził historyk z zawodu i z
zamiłowania i jednocześnie artysta malarz Dominik Wabiński.
Nasz gość będzie opowiadał
m.in. o wynikach najnowszych
badań historycznych oraz archeologicznych. Na spotkanie
zapraszamy wszystkich chętnych, których interesuje historia
Polski – zaprasza Robert Jaworski z Fundacji Jawor.
(RED)

Dzieci z Gminy Głuszyca nadal będą korzystały z bezpłatnych lekcji pływania.

miejsc opieki w żłobkach,
klubach dziecięcych i u
dziennych opiekunów 151
mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc
opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.
Po raz kolejny Gmina Głuszyca znalazła się także na
liście podmiotów, którym
przyznano dofinansowanie
na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w
ramach projektu powszech-

nej nauki pływania „Umiem
pływać”.
- Na podstawie decyzji
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2017 r.
wyjazdy dzieci na basen zostaną dofinansowane kwotą
w wysokości 10 000 zł. Pozostałe 50 % kosztów organizacji i prowadzenia zajęć
sfinansuje Gmina Głuszycainformuje burmistrz Roman
Głód.
Program „Umiem pływać” skierowany jest do

najmłodszych
uczniów
szkół podstawowych. Dzieci
z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2 i ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy
będą od początku marca do
końca maja uczestniczyć w
20-godzinnym cyklu bezpłatnych zajęć na basenie
z instruktorem nauki pływania. Będzie to kontynuacja
programu, w którym Gmina
Głuszyca uczestniczyła również w 2016 r.
(SJ)

Dyktando w parach
18 lutego 2017 roku o godz.
10:00 w sali widowiskowej CK-MBP w Głuszycy odbędzie się
V Dyktando Miejskie w Głuszycy, pod patronatem honorowym Starosty Wałbrzyskiego
Jacka Cichury oraz Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece do 15 lutego do godz.
17.00. Ilość miejsc ograniczona.
Uwaga: w tegorocznej edycji
dyktando będą pisały pary.
(RED)
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69

Tartak Urbaniak oferuje:

DB2010
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więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?
Chcesz, by w Twoi klienci co tydzień
dostawali Tygodnik DB 2010?

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

Skontaktuj się z nami!
redakcja@db2010, tel. 790 709 590
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Pomagają dzieciom i rodzicom rozwiązywać problemy
Problemy
wychowawcze?
Trudności w nauce? Podejrzenie
autyzmu, dysleksji rozwojowej,
wady wymowy? Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w
Walimiu opowiedział nam jak
rozwiązać te problemy.
Rodzice nie zawsze wiedzą,
że bezpłatną diagnozę i pomoc
mogą uzyskać w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej przy al. Wyzwolenia 24 w
Wałbrzychu (budynek Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu).
Żeby skorzystać z pomocy
poradni, nie potrzeba żadnego
skierowania - ani od lekarza, ani
ze szkoły. Co więcej, nie mamy
obowiązku szkoły czy przedszkola
informować, że idziemy z dzieckiem do poradni. Zawsze jednak
doradzamy rodzicom, aby przekazali szkole lub przedszkolu wyniki
badań.
Poradnia obejmuje opieką
dzieci wg rejonu. Mniejsze, nie
uczęszczające do przedszkola według ich miejsca zamieszkania
-powiat wałbrzyski, przedszkolaków i uczniów - zgodnie z lokalizacją ich placówek.
Warto zapisać dziecko jak najszybciej po zauważeniu jakichś
problemów. Staramy się, żeby
czas oczekiwania nie wynosił dłużej niż 2 tygodnie, dzięki czemu
w możliwie szybkim czasie rozpoczynamy proces diagnozy i wsparcia dziecka oraz jego rodziców.
Jest to tym bardziej istotne, że
zwykle nie wystarcza jedna wizyta.
Każde dziecko najczęściej
badane jest przez dwóch specjalistów. W przypadku maluchów
są to: psycholog i logopeda/pedagog. Dziećmi szkolnymi najczęściej zajmuje się psycholog i
pedagog. Często prosimy również
o przeprowadzenie badań lekarskich, które - na przykład - wykluczy wadę słuchu w przypadku
malucha, który ma problem z mówieniem lub wadę wzroku u dzieci
mających trudności z czytaniem.
Pomóc dziecku i rodzicom
Bardzo często powodem wizyty w poradni są trudności wychowawcze i problemy wieku dorastania. Na przykład: uczeń przez
wiele miesięcy odmawia chodzenia do szkoły, siedzi w domu (nie
należy tego mylić z „banalnymi”
wagarami). I znów - podstawą

jemy także opinie o odroczeniu
obowiązku szkolnego i dotyczące
nauczania domowego, które choć wciąż stanowią minimalny
procent w porównaniu z tradycyjnym szkolnym – staje się coraz
modniejsze.
Bywa, że trafiają do nas dzieci z
wybitnymi zdolnościami, ogólnymi czy kierunkowymi. A przecież
fachowiec z poradni jest w stanie
doradzić jak te zdolności rozwijać,
co może zrobić szkoła, jak postępować, żeby nie zaprzepaścić unikalnych talentów i predyspozycji.

jest diagnoza. Prosimy o konsultację psychiatry, bo w grę może
wchodzić depresja. Jeśli nie ma
potrzeby leczenia psychiatrycznego, proponujemy terapię psychologiczną.
W każdej sytuacji, konieczne
jest zaangażowanie rodziców czy
opiekunów oraz nauczycieli. Specjaliści z poradni nie rozwiążą problemów dziecka bez konsekwentnego i aktywnego współdziałania
rodziny. Dlatego oferujemy jej nasze wsparcie i pomoc fachowców.
Wybór szkoły i dalszej kariery
Wciąż zbyt rzadko rodzice i
dzieci korzystają z naszego poradnictwa edukacyjno- zawodowego.
A przecież konsekwencje wyboru
niewłaściwej szkoły, a potem także studiów, mogą być dramatyczne. Każde dziecko coś umie i lubi
robić, ma jakieś predyspozycje
- czasami trzeba mu pomóc w ich
odkryciu i rozwijaniu!
W poradni możemy przeprowadzić testy predyspozycji, skonsultować wybór szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłych studiów, a
czasami skłonić do rezygnacji ze
źle obranej drogi. Nasi najstarsi podopieczni to maturzyści.
Marzenie o byciu lekarzem nie
zawsze wystarcza, żeby podjąć i
ukończyć trudne studia medyczne
i sprawdzić się w tym zawodzie, a
dziecko znakomitych prawników
nie zawsze chce i może iść śladami
rodziców…
Co ciekawe, gdy przeprowadzamy testy predyspozycji, dość

często okazuje się, że młody człowiek, który jest przekonany, że
jest stworzony - na przykład - do
zawodu dziennikarza, ma mylne
wyobrażenie o specyfice wykonywania tej pracy, oparte na dawno
nieaktualnych stereotypach lub
na tym, co pokazują w jakimś serialu. W poradni następuje korekta
tych wyobrażeń. Mamy wtedy do
czynienia z dwoma typami reakcji:
jedni mówią, że muszą w takim
razie przemyśleć swoje plany na
przyszłość, inni stwierdzają: „a jak
i tak pójdę na dziennikarstwo!”.
Także dla genialnych
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest miejscem, w którym można uzyskać odpowiednie
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub indywidualnego nauczania, których wydanie
jest uzasadnione specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub zdrowotnymi na każdym etapie rozwoju.
Przykładowo, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dziecka niepełnosprawnego daje
prawo do 4-8 godzin bezpłatnego wsparcia (rehabilitacja, terapia
tzw. wczesne wspomaganie rozwoju – u nas na miejscu) umożliwia również przyjęcie do przedszkola specjalnego. Orzeczenia
poradni są także niezbędne, aby
uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi miał prawo do
dostosowań przy zdawaniu egzaminów zewnętrznych. Wyda-

Prawo pierwszej diagnozy
Do poradni trafiają zarówno
dzieci ze stosunkowo niewielkimi
problemami, jak i te, których całe
przyszłe życie zależy od trafnego
rozpoznania przyczyn ich problemów. To nakłada na nas ogromną odpowiedzialność - diagnoza
musi być trafna! Jeśli zatem czasami rodzicom wydaje się, że badania trwają zbyt długo, że zlecamy
zbyt wiele dodatkowych konsultacji, zapewniam, że w robimy to w
trosce o ich dziecko. Od diagnozy
bowiem zależy dalsze postępowanie, w tym formy terapii. Jeśli
- odwołując się do wcześniej przytoczonego przykładu - uznamy,
że dziecko, które nie chce chodzić
do szkoły, jest po prostu leniwe
albo chorobliwie nieśmiałe, a nie
upewnimy się, że w grę nie wchodzą zaburzenia psychiczne, wszelkie działania będą bezskuteczne i
mogą tylko pogorszyć sytuację.
Rozwód? Nie graj dzieckiem!
Rodzice, którzy podjęli decyzję
o rozstaniu, mają oczywiście prawo skorzystać z naszej pomocy.
Pod jednym wszakże warunkiem:
że nie robią tego po to, żeby zyskać przewagę nad partnerem,
z którym są silnie skonfliktowani, a dziecko jest tylko pionkiem
w tej grze. Wtedy zwykle mama
opowiada własną historię, tata
– własną i każde z nich domaga
się zaświadczeń, opinii dla sądu.
Niektórzy otwarcie mówią, że
mecenas doradził im, żeby wzięli
jakiś „papier” z poradni, wskazujący rzecz jasna, że dziecko jest
bardziej przywiązane do mamy/
taty, albo że któreś z rodziców
ma na nie zły wpływ itp. W takich
kwestiach wskazane są badania w
Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Rodzinnym,

który ma kompetencje, by takie
kwestie rozstrzygać. My możemy
wesprzeć dziecko, jeśli rozwód
rodziców ma na nie dramatyczny
wpływ, a matka i ojciec zgodnie
podejmą decyzję w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nie możemy natomiast decydować, czy
weekend ma spędzać z tatą czy z
mamą.
Nie czekaj na dramat
Wielkim powodzeniem cieszy
się prowadzona przez nas Szkoła
dla Rodziców. Zajęcia trwają przez
trzy miesiące, spotkania odbywają się raz w tygodniu. Bardzo się
cieszę, że rodzice chcą podnosić
swoje kompetencje, lepiej rozumieć problemy dzieci.
W naszej poradni mamy również terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, dla
dzieci z dysleksją, a także zajęcia
grupowej terapii dla dzieci. Prowadzimy wiele zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych dla
uczniów w szkołach i placówkach
oraz szereg innych działań, adresowanych do nauczycieli i rodziców. Wszystko - podkreślam to
jeszcze raz - jest całkowicie bezpłatne, bo finansowane z budżetu
powiatu wałbrzyskiego.
Myślę, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna to miejsce,
które nie powinno się kojarzyć
wyłącznie z rozwiązywaniem
dramatycznych problemów czy
- tym bardziej - tylko z wydawaniem opinii. Jest to miejsce, w
którym pedagodzy, psycholodzy,
logopedzi, terapeuci są w stanie zapobiec wielu problemom
szkolnym i wychowawczym. Wystarczy przyjść do nas odpowiednio wcześnie.
Co jeszcze
Dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego cały
czas uzupełniamy bazę dydaktyczno-naukową o nowe narzędzia pracy. Mamy nowoczesne
gabinety, salę terapii sensorycznej

i rehabilitacji. Mamy też wspaniałą
kolorową poczekalnię, gdzie rodzice czekając na swoje pociechy
czytają sobie prasę, albo oglądają
telewizję.
INSTRUKCJA: Jak przygotować
się do wizyty w poradni?
Sprawdź, która poradnia obsługuje rejon, w którym mieszkasz lub
w której dziecko chodzi do szkoły.
Umów się na wizytę telefonicznie
albo osobiście.
Nie potrzebujesz żadnego skierowania.
Korzystanie z pomocy poradni jest
dobrowolne i nieodpłatne.
Staraj się określić precyzyjnie, jakiej pomocy oczekujesz.
Zbierz wszelkie zaświadczenia czy
wyniki badań, które już masz.
Spisz w punktach problemy, o
których chcesz porozmawiać w
poradni. Zabierz tę kartkę na wizytę, żeby w czasie rozmowy nic ci
nie umknęło.
Uprzedź dziecko o planowanej
wizycie, powiedz, że idziecie do
poradni, żeby dowiedzieć się, jak
dać sobie wspólnie radę z problemami. Wizyta w poradni nie może
być straszakiem czy karą za niewłaściwe zachowanie. Nie używaj
słowa badanie, gdyż to kojarzy się
dziecku z wizytą u lekarza, raczej
jest to spotkanie/rozmowa.
Nawet, jeśli wydaje ci się, że wiesz,
na czym polega problem twojego dziecka, wypełnij skrupulatnie
wszystkie zalecenia dotyczące dodatkowych badań czy opinii.
Problemy nie rozwiążą się po jednej wizycie – nastaw się na regularny kontakt z poradnią.
Poradnia
psychologiczno-pedagogiczna służy nie tylko do
rozwiązywania problemów z
„trudnymi” dziećmi, ale także do
wspierania rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych, czy badania
predyspozycji przed podjęciem
decyzji o dalszym kształceniu. Korzystaj z tej możliwości!
Regina Marciniak
dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
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Wybiorą nowego radnego
Mieszkańców Gminy Mieroszów czekają wybory uzupełniające do rady miejskiej w okręgu
nr 7 w Mieroszowie. 23 kwietnia
2017 r. wybiorą nowego rajcę,
który zastąpi Katarzyna Sobkowicz.
Rada Miejska Mieroszowa 26
stycznia 2017 r. przyjęła uchwałę w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnej Katarzyny Sobkowicz. - Na sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 grudnia 2016 r.
radna Rady Miejskiej Mieroszowa
Pani Katarzyna Sobkowicz złożyła
oświadczenie o braku możliwości
dalszego pełnienia funkcji radnej w
związku z naruszeniem przepisu art.
383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 15) dotyczącego zakazu
łączenia mandatu radnej z wykonywaniem określonych w odrębnych
przepisach funkcji lub działalności.
Radna Katarzyna Sobkowicz oświadczyła bowiem o wystąpieniu przesłanki wynikającej z przepisu art. 112
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1793 ze zm.) który stanowi, że
pracownicy Narodowego Funduszu
Zdrowia nie mogą być jednocześnie
członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe oświadczenie

radna Katarzyna Sobkowicz złożyła
również na piśmie, które wpłynęło w
dniu 28 grudnia 2016 r. oraz zostało
uzupełnione w dniu 12 stycznia 2017
r Wobec powyższego nie jest możliwe wykonywanie przez Panią Katarzynę Sobkowicz mandatu radnej
Rady Miejskiej Mieroszowa. Zgodnie
z dyspozycją art. 383 § 4 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15),
przed podjęciem niniejszej uchwały
radnej umożliwiono złożenie wyjaśnień – czytamy w uzasadnieniu
uchwały.
W Mieroszowie trwają już przygotowania do wyborów uzupełniających. - Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych
dla wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej Mieroszowa, zarządzonych na dzień 23 kwietnia
2017 r. przyjmowane będą do dnia
13 lutego 2017 r. w godzinach
urzędowania tj. od godz. 730 do
godz. 1530 w siedzibie Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w
Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12
(tel. 74/665-65-10, 74/665-65-15).
Wszelkie informacje dotyczące ww.
zagadnień, jak i obowiązujące w
tym zakresie druki dostępne są na
stronie internetowej Państwowej
Komisji Wyborczej http://kbw.gov.
pl/ - informuje Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu Maciej Ejsmont.
(RED)

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Sokołowsku
IV Gminny Konkurs Kolęd i
Pastorałek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka
w Sokołowsku przybrał inny charakter. W ciągu ubiegłych lat był
to gminny przegląd, na którym
spotykali się seniorzy, uczniowie
i przedszkolaki z Gminy Mieroszów. Od tego roku organizatorzy postanowili, że będzie to
konkurs tylko dla uczniów szkól
podstawowych i gimnazjum.
- W naszych progach gościliśmy uczniów z Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w
Mieroszowie, PSP w Mieroszowie
i PSP w Kowalowej pod opieką
Joanny Altheim. Naszych uczniów
przygotowała Iwona Przybysz,
która zorganizowała konkurs.
Bardzo dziękujemy dyrektorowi
Grzegorzowi Orłowskiemu i pracownikom MCK za wypożyczenie
i obsługę sprzętu nagłaśniającego.
Do jury zaprosiliśmy pana Rafała
Dzimirę- wiceburmistrza Mieroszowa, Danutę Wypych- dyrektora
PSP w Kowalowej oraz pedagog
Elżbietę Frankiewicz. Poziom był
bardzo wysoki. Soliści i zespoły zaprezentowały się w przepięknych
kolędach i pastorałkach. A oto wyniki: szkoły podstawowe –soliści - I
miejsce – Wiktoria Wacław PSP w

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. J. Korczaka w Sokołowsku odbył się w nowej formule.

Kowalowej za piosenkę „Maleńka
miłość”; II miejsce- Nikola Aftyka
PSP w Sokołowsku za kolędę „Lulajże Jezuniu”; III miejsce – Dominika Bednarz PSP w Mieroszowie
za piosenkę „Złota Jerozolima”;
wyróżnienie- Agata Woszczek PSP
w Mieroszowie za piosenkę „Płatki śniegu”. Wśród gimnazjalistów
były dwie solistki, które zauroczyły
swoim śpiewem nie tylko jurorów,
ale przede wszystkim widzów.
Przewagą 1 punktu zwyciężyła

Julia Burnat z utworem „Uciekaj”,
a Nikola Busz utworem „Mario czy
Ty wiesz?” zebrała gromkie brawa za swój występ. Każda szkoła
zaprezentowała jeden utwór zespołowo. Zespoły otrzymały wyróżnienia. Serdecznie wszystkim
gratulujemy – podkreślają organizatorzy IV Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku.
(RED)
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Współpraca
z Przyszłością

Poznają tajniki zielarstwa

Mistrzowie ortografii
Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych
Bogaczowicach serdecznie
zaprasza mieszkańców z terenu gminy do udziału w VI
już edycji Gminnego Dyktanda o Pióro Wójta Gminy
Stare Bogaczowice. Konkurs
organizowany jest w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego i ma
na celu popularyzowanie kultury języka polskiego wśród
młodzieży i dorosłych oraz
uświadamianie, jak wielkie
znaczenie w życiu człowieka
ma edukacja. Dyktando odbędzie się w piątek, 24 lutego
2017 o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno
–Kulturalnym. Jak co roku na
uczestników czekają atrakcyjne nagrody oraz markowe
pióro. Zapisy w GCBK pod nr
tel. 748443503.

Gmina Stare Bogaczowice sukcesywnie współpracuje
z przedsiębiorcami działającymi na terenie
gminy, którzy przestrzegają zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu. Jednym z nich jest RSP
„Przyszłość” – spółdzielnia zaangażowana w krzewienie
edukacji i kultury na terenach wiejskich.
Dzięki codziennej współpracy, gmina może poszczycić się dodatkowymi, niespotykanymi przedsięwzięciami
skierowanymi do ogółu mieszańców.
Rolnicza
Spółdzielnia
Produkcyjna
„Przyszłość”
jest gospodarstwem mieszanym i zajmuje się uprawami
rolnymi, chowem zwierząt
głównie krów mlecznych
i kur niosek. Spółdzielnia
produkuje mleko, które
sprzedawane jest do firm zewnętrznych oraz zajmuje się
produkcją jaj spożywczych.
Obecnie spółdzielnia zatrudnia ok. 150 osób, głównie
mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice.

W ramach współpracy
spółdzielnia zawsze wspiera organizację głównych
imprez kulturalnych. Przekazuje swoje produkty na
organizację Dni Gminy
oraz Dożynek Gminnych.
Ponadto pracownicy spółdzielni aktywnie biorą
udział w organizowanych
potyczkach i konkursach
sportowych.
Praktykowana przez RSP
Przyszłość społeczna odpowiedzialność biznesu, niesie
za sobą wiele korzyści zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla Gminy
Stare Bogaczowice oraz jej
mieszkańców.

(IL)

(IL)

Zapisy na warsztaty
W miniony czwartek Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach rozpoczęło cykl
warsztatów edukacyjnych z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa dla mieszkańców. Celem zajęć jest nabycie
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zielarstwa i ziołolecznictwa, umiejętność rozpoznawania ziół poprzez
zapach, dotyk i smak oraz praktyczne zastosowanie ziół w domu. Pierwsze zajęcia dotyczyły podstawowych
informacji o ziołach, ich składu i drogocennych właściwości. Podczas warsztatów Sabina Przepiórska z
„Zielonego Zakątka” podarowała do przyszłego ogródka własnoręcznie wykonany domek dla owadów.
Zajęcia organizowane są w ramach projektu Funduszu Toyoty „Eko- ścieżka wokół ziół”.

(IL)

REKLAMA

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych
Bogaczowicach serdecznie
zaprasza młodzież (klasa VI,
I,II i II gimnazjum) z terenu
gminy do udziału w projekcie edukacyjnym „Zapisane,
sfotografowane, zapamiętane”. W ramach zadania odbędą się warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i graficzne,
które poprowadzą wieloletni
praktycy. Dzieci udadzą się
także do wrocławskiego radia
i telewizji. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności,
uczestnicy projektu stworzą
folder promujący gminę Stare
Bogaczowice. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach, tel.
74-844-35-03. Zapisy trwają do 14 lutego. Ilość miejsc
ograniczona!
(IL)

To będą bezpieczne
ferie
W ramach „aktywnych wtorków” w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach, najmłodsi mieszkańcy gminy
spotkali się z funkcjonariuszami policji. Aspiranci opowiedzieli dzieciom, co zrobić,
aby zbliżające się ferie zimowe
były bezpieczne. Spotkanie
zakończyło wspólne rozwiązywanie testu. Wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe
gadżety, dzięki, którym będą
widoczni na drogach.
(IL)
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Bieg Gwarków nadal żyje
36. narciarski Bieg
Gwarków jednak się odbędzie! - Zawodnicy pobiegną 19 lutego na trasach
Przełęczy Jugowskiej, wokół Wielkiej Sowy - poinformował Mariusz Gawlik,
prezes spółki Aqua-Zdrój,

która jest współorganizatorem zawodów.
Niedawno druga pod
względem wielkości masowa
impreza narciarska w Polsce,
została odwołana m.in. z powodu trudności finansowych.
Po tej decyzji wiele przema-

wiało za tym, że zawody na
długo znikną z zimowego kalendarza, ale tym razem stało
się inaczej, ku radości licznej
rzeszy biegowych narciarzy,
szczególnie tych od dawna
wiernych „Gwarkom”. - Organizacja biegu będzie możliwa

dzięki infrastrukturze oraz
wsparciu i zaangażowaniu
Stowarzyszenia Turystycznego Gór Sowich, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz
przedsiębiorców z Rzeczki i
Sokolca - czytamy w specjalnym oświadczeniu.
REKLAMA
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Impreza pozostaje na terenach Aglomeracji Wałbrzyskiej i byłego wałbrzyskiego
zagłębia węglowego. Zachowany został jej gwarecki charakter, m.in. poprzez udział
towarzyszących zawodom
orkiestr górniczych.
Organizatorzy liczą, że
wraz z poprawą infrastruktury biegowej na terenach przy
schronisku „Andrzejówka”
w Rybnicy Leśnej w Górach

Suchych, gdzie „Gwarki” dotychczas były przeprowadzane, bieg powróci w tamte rejony. - Trasy w rejonie Rzeczki
i Pieszyc, są bardzo dobrze
przygotowane, a także łagodniejsze i bardziej przyjazne, zwłaszcza dla początkujących biegaczy. Rywalizacja
odbędzie się na dystansach
10 i 20 km stylem klasycznym
- dodał Mariusz Gawlik.
Andrzej Basiński

II Bieg Koliby
Łomnickiej
178 śmiałków stanęło
na starcie zimowego prologu biegu ULTRA Waligóra Run Cross. Pierwsi linię
mety w Łomnicy w gminie
Głuszyca minęli Marcin Jagiellicz z Wałbrzycha i Justyna Stefaniak z Oleśnicy.
Uczestnicy II Biegu Koliby Łomnickiej wystartowali
koło restauracji „Koliba Łomnicka” w Łomnicy, a trasa
biegu została wytyczona w
Górach Suchych, które charakteryzują się dużą różnicą
przewyższeń. Na dystansie
15,5 km zawodnicy musieli pokonać około 700 m
przewyższeń. Dodatkowym
utrudnieniem był mokry
śnieg, który zalegał w górach.
-Dla mnie to był wyjątkowo trudny bieg, po śniegu. Rzadko w czasie sezonu
można pobiegać w takich
warunkach. Dlatego cieszę
się, że miałam okazję pomęczyć się w Łomnicy- powiedziała Katarzyna Gramza z
Rawicza.
Zwycięzcą zawodów został Marcin Jagiellicz z Wałbrzycha (01:36:48), drugi był
Marcin Dudziński (01:36:59),
trzeci głuszyczanin Marek
Swoboda (01:37:02). Wśród
kobiet pierwsza na mecie pojawiła się Justyna Stefaniak z

Oleśnicy (01:50:24) przed Lidią Niekraś (01:50:33) i Anną
Grześkowiak
(01:50:34).
Gratulujemy
zwycięzcom
i wszystkim, którzy wzięli
udział w imprezie biegowej.
W oczekiwaniu na biegaczy na stoku Rodzinnej Stacji
Narciarskiej w Łomnicy odbyły się Juniorskie Zawody
w Slalomie, zorganizowane
przez nauczycieli i młodzież
z głuszyckiego Gimnazjum
Publicznego na czele z Bożeną Wardawy. Sportowa rywalizacja i ruch na świeżym
powietrzu sprzyjały dobrej
zabawie zarówno biorących
udział w zawodach, jak i kibiców.
- Serdecznie podziękowania dla wszystkich osób
zaangażowanych w organizację imprezy sportowej
w Łomnicy, w czasie której
w rolę komentatora sportowego wcielił się burmistrz
Głuszycy Roman Głód - podkreślają organizatorzy biegu
ze Stowarzyszenia Waligóra
Run Cross. - Wraz z Gminą
Głuszyca zapraszamy na kolejne biegi górskie rozgrywane w Głuszycy: II Półmaraton
Szlakiem Riese - 5 sierpnia
oraz ultramaraton i półmaraton Waligóra Run Cross - 2
września.

178 śmiałków stanęło na starcie II Biegu Koliby Łomnickiej.
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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

Zwycięski Karol

Nagrodzone
biegi
3.Wodociągi Półmaraton
Górski Jedlina-Zdrój doczekał się kolejnych, niesamowitych wyróżnień. Został
bowiem nagrodzony aż w
siedmiu kategoriach zdobywając certyfikat Złotego Biegu
2016 portalu maratonypolskie.pl. oraz I miejsca w kategoriach Najlepszy Bieg Górski
oraz Najlepszy Bieg Dolnośląski; II miejsce w kategorii Biegi
Kameralne; III miejsce w kategorii Biegi Niezwykłe oraz na
czwartym miejscu w rywalizacji miast do 5 tys. mieszkańców i organizowanym przez
gminy. To kolejne, tak prestiżowe wyróżnienie jest najlepszym dowodem na to, że zarówno poziom organizacyjny
imprezy, walory krajobrazowe, niezwykle sprzyjający klimat i atmosfera biegu znajdują uznanie wśród uczestników
imprezy. Nie pozostaje więc
nic innego oprócz zachęcenia do zapisów na tegoroczną, czwartą edycję biegu na
stronie www.biegajwjedlinie.
pl. Zapisy trwają do 14 lutego
2017 roku.
Także 28 Sudecka 100 została wysoko oceniona w plebiscycie organizowanym przez
portal biegowy maratonypolskie.pl. Bieg został sklasyfikowany w siedmiu kategoriach:
Ultramaraton (3 miejsce),
Dolnośląskie (3 miejsce), Biegi Górskie (4 miejsce), Biegi
Kameralne (5 miejsce), Nietypowe i niezwykłe (6 miejsce),
Miasta 5-25 tys. (10 miejsce);
Miasta, Gminy, Ośrodki (12
miejsce). A kolejna Sudecka
Setka już 23 czerwca!
(RED)

Trzy razy podium
Zakończył się XIII halowy
turniej piłki nożnej kobiet
„Grodzisk Cup". Cyklicznie
organizowane
wydarzenie
już od wielu lat jest jedną z
największych i imprez sportowych w Wielkopolsce. Rewelacyjnie w turnieju zaprezentowały się drużyny AZS PWSZ
Wałbrzych, które w komplecie
stanęły na podium. Juniorki młodsze i orliczki zajęły 1.
miejsce, natomiast młodziczki
uplasowały się na 3. pozycji.
Dodatkowo w każdym z naszych zespołów co najmniej
jedna zawodniczka została
wyróżniona indywidualnie .
(ESZ)

Karol Woźniak miał znakomity sezon.

Sporo już czasu upłynęło od sukcesów kolarskich
Dariusza Baranowskiego i
Radosława Romanika, którzy rozsławiali Wałbrzych
w kraju i poza jego granicami. Czas, by ich następcy
dali znać o sobie. W LKKS
Górnik Wałbrzych – DZT
Service, Jarosław Nowicki szkoli wielce obiecującą grupę zawodników, z
których, wśród chłopców,
wybija się Karol Woźniak,
który w minionym roku
odniósł wiele liczących się
sukcesów.
Karol zwyciężył w klasyfikacji końcowej Czasówek
Karkonoskich (wygrał m.in.
w Podgórzynie), w Kryterium
o Puchar Karkonoszy z okazji
Wiosny Cieplickiej, Kryterium o Puchar Wójta Gminy
Podgórzyn, Czasówce Rosochockiej w Sichowie, Mistrzostwach Dolnego Śląska
w Jeździe Indywidualnej na
Czas w Tuszynie, Czasówce
Izerskiej w Szklarskiej Porę-

bie, Czasówce Kaczawskiej
w Wojcieszowie, Czasówce
Gorzanowickiej, XXV Kryterium Kolarskim o Puchar
Burmistrza Bolkowa, Mistrzostwach Makroregionu
w Dzierżoniowie, Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików
w
Zielonej
Górze, XVII Szkolnych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim w
Chojnowie, Mistrzostwach
Dolnego Śląska w Jeździe Indywidualnej na Czas w Gryfowie Śląskim oraz w Lidze MTB
Cross Country w Szczawnie-Zdroju i Wałbrzychu. W challennge’u dolnośląskim okazał
się najlepszy na szosie i zajął
3. miejsce wśród „górali”.
Przyznacie, że lista jego
dotychczasowych osiągnięć
jest imponująca. Mamy
nadzieję, że w nadchodzącym sezonie Karol Woźniak
będzie ja kontynuował. A
wkrótce napiszemy także o
liderce dziewcząt Górnika.
Andrzej Basiński

Wyniki turnieju:
Orliczki:
1. AZS PWSZ Wałbrzych
2. K4 RESPEKT Krobia
3. GSS Grodzisk Wlkp.
4. KKP Stomil Olsztyn
Najlepsza bramkarka Kasjana Łagutko
(AZS PWSZ Wałbrzych)
Królowa strzelców Wiktoria Kuprowska (AZS PWSZ Wałbrzych)
Młodziczki
1. K4 RESPEKT Krobia
2. GSS Grodzisk Wlkp.
3. AZS PWSZ Wałbrzych
4. Kotwica Kórnik
5. KKP Stomil Olsztyn
6. Grom Wolsztyn
7. Kotwica Kołobrzeg
8. Dragon Miszkowice
Najlepsza bramkarka: Natalia Skużybut (AZS PWSZ Wałbrzych)
Juniorki Młodsze:
1. AZS PWSZ Wałbrzych
2. KKP Stomil Olsztyn
3. Victoria Sianów
4. GSS Grodzisk Wlkp.
5. Kotwica Kórnik
6. Grom Wolsztyn
Najlepsza bramkarka: Nikola Wójcik
(AZS PWSZ Wałbrzych).

Pływający Idol

Tradycyjnie na pływalni Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
nr 10 przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu, odbyły się 14. Mistrzostwa
Idola w Pływaniu. Rywalizowano na dystansie 50 m stylem dowolnym.
Wyniki: Kobiety – open: Michalina Fałdzińska (Wałbrzych) – 36,34
sek. Maja Żyłka (Bielawa) – 55,27. Danuta Błaszkiewicz (Wałbrzych)
– 1,26,65. Mężczyźni – open: Piotr Żyłka (Bielawa) – 31,49. Mateusz
Fiedorowicz – 33,67. Damian Kowalski (obaj Wałbrzych) – 44,35.
Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal oraz nagrodę. WKB
Podzamcze-Zamek Książ dziękuje dyrekcji placówki za możliwość
przeprowadzenia imprezy.

(BAS)

Warcaby
we wspólnocie

W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu,
odbył się 6. Turniej w Warcabach 64-polowych. Jego organizatorami
byli RWS oraz Stowarzyszenie Rekracyjno-Sportowe Dęby Wałbrzych.
Rozgrywki przebiegały pod fachowym okiem Kazimierza Kaczugi.
Wyniki: 1. Oskar Żukowski, 2. Sebastoan Guzel, 3. Szymon Karczewski.
Puchary dla najlepszych ufundowała RWS Podzamcze.

(bas)
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Znów lepsi
od wrocławian

Wygrali za dwa punkty

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w 22. kolejce grupy D II ligi pokonali
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów WKK Wrocław 75:55. Jednak to jeszcze
nie koniec pojedynków derbowych z udziałem biało-niebieskich.
Wałbrzyszanie
rozpoczęli
mecz piątką: Damian Durski,
Marcin Wróbel, Rafał Glapiński,
Piotr Niedźwiedzki oraz Rafał
Niesobski i po ok. 90 sekundach
prowadzili 6:0, po trafieniach
„Niedźwiedzia” i Niesobskiego. Potem do końca kwarty
kontrolowali przebieg gry oraz
spokojnie rozgrywali swoje
akcje i po 10 minutach byli na
prowadzeniu 14:8. Na początku drugiej kwarty wrocławianie
zmniejszyli stratę do 4 oczek,
ale po chwili miejscowi znów
osiągnęli 8-punktową przewagę
i z minuty na minutę powiększali dystans. Po świetnej serii
przez chwilę prowadzili nawet
15 punktami, a po pierwszej po-

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

łowie na tablicy widniał wynik
37:24 dla wałbrzyszan.
Start trzeciej odsłony był dość
wyrównany – na każde trafienie
gospodarzy skutecznie odpowiadali goście. Potem obraz gry się
nieco zepsuł, ponieważ obie ekipy odnotowały sporo strat i były
nieskuteczne w ataku. Ostatecznie na 10 minut przed końcem
spotkania podopieczni Arkadiusza Chlebdy prowadzili 59:41 i
byli wręcz na autostradzie do
wygranej. Ostatnia ćwiartka była
już dopełnieniem formalności,
lecz gospodarze dążyli do tego,
by wygrać mecz co najmniej 20
punktami. Szkoleniowiec miejscowych dał szansę w końcówce
rezerwowym, którzy nie zawie-

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.

dli, dzięki czemu Górnik Trans.eu
zwyciężył 75:55.
W następnej serii gier biało-niebiescy znów zagrają w Wałbrzychu
– tym razem w derbach z Sudetami
Jelenia Góra. Spotkanie odbędzie się
w sobotę, 11 lutego o godz. 17:00.
Radosław Radczak
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKK Wrocław
75:55 (14:8, 23:16, 22:17, 16:14)
Górnik: Niedźwiedzki 20, Wróbel 18, Niesobski 15, Glapiński 5, Rzeszowski 4, Kozak
4, Ratajczak 4, Bochenkiewicz 3, Durski 2,
Krówczyński 0, Podejko 0, Jeziorowski 0.
WKK: Kobel 14, Uberna 8, Sewioł 8,
Yoka-Bratasz 7, Wnorowski 6, Jodłowski
3, Kruczała 3, Wilk 3, Józefiak 2, Rodak 1,
Trębowicz 0, Matusiak 0.

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

Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych
pokonali w hali Aqua-Zdrój Krispol
Września 3:2. Trzecie zwycięstwo w tym
sezonie nie zmieniło jednak pozycji
wałbrzyszan w tabeli I ligi.
Był to mecz wyjątkowy dla trzech zawodników z Wrześni: Karola Szczygielskiego, Sebastiana Matuli oraz Łukasza
Karpiewskiego, którzy w przeszłości reprezentowali barwy wałbrzyskiego klubu.
Tymczasem gospodarze rozpoczęli mecz
w składzie: Schamlewski, Napiórkowski,
Siwicki, Durski, Zieliński, Szewczyk oraz
Obrębski jako Libero i od początku przejęli
inicjatywę. Po zbiciu Patryka Napiórkowskiego Victoria PWSZ prowadziła 5:2, co
skłoniło szkoleniowca zespołu z Wrześni
do przerwania gry. Niewiele to dało jego
podopiecznym, ponieważ po asie serwisowym Kamila Durskiego wałbrzyszanie
podwyższyli rezultat do stanu 10:4. Potem
goście zmniejszyli stratę do trzech punktów, a pod koniec seta zbliżyli się na 2 pkt.,
jednak gospodarze wygrali 25:23. Drugą
odsłonę lepiej zaczęli przyjezdni, którzy
na początku wyszli na 3-punktowe prowadzenie, przez co Przemysław Michalczyk
poprosił o czas. Po tej przerwie jego ekipa ruszyła do odrabiania strat i po zbiciu
Mikołaj Szewczyk wyrównał rezultat. Zawodnicy z Wrześni zaczęli popełniać coraz
więcej błędów, co umożliwiło wałbrzyszanom objęcie prowadzenia, a potem
powiększenie przewagi. Goście próbowali

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

jeszcze odrabiać straty, ale zabrakło im
czasu, dzięki czemu Victoria PWSZ wygrała
drugiego seta 25:21.
W trzeciej partii Krispol szybko zbudował przewagę na poziomie na 6 oczek i
drużynie z Wałbrzycha było bardzo trudno nawiązać walkę o wygraną w tej części
spotkania. Bardzo dobrze grali w przyjezdnej ekipie Bartosz Schmidt oraz Robert
Brzóstowicz, którzy poprowadzili gości do
wygranej 25:14. W następnym secie goście
próbowali pójść za ciosem, ale zdołali na
starcie osiągnąć 2-punktową przewagę, a
po bloku Mariusza Schamlewskiego miejscowi wrócili do gry. Wrześnianie odzyskali jednak prowadzenie, które stopniowo podwyższali i nie oddali go do końca
partii. W tym okresie mocno dawał się we
znaki były zawodnik gospodarzy Łukasz
Karpiewski, którego zespół wygrał 25:17,
czym doprowadził do tie-breaka.
Początek ostatniej odsłony był bardzo
zacięty, gra toczyła się punkt za punkt, a
wynik oscylował koło remisu. Potem zawodnicy Victorii PWSZ odskoczyli przeciwnikowi i nie pozwolili już odebrać sobie
prowadzenia, wygrywając seta 15:9 i cały
mecz 3:2.
W piątek, 10 lutego o godz. 16:00 wałbrzyszanie rozegrają zaległe spotkanie w
Suwałkach ze Ślepskiem. A dzień później,
o godz. 18:00, zmierzą się w Zawierciu z
Wartą.
Radosław Radczak

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
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USŁUGI
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) Usługi budowlano – remontowe. Tel. 730 27 56 89.
(3) USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE: MALOWANIE,
GŁADZIE, PŁYTKI, SUFITY PODWIESZANE, PANELE, TAPETY ITP.
STARE I NOWE BUDOWNICTWO.
TEL; 694-922-059
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) HYDRAULIKA - 668-605-555
(3) ELEKTRYK - 888-322-334
(3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL. 535-424-624.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
PODZAMCZE, 3 pokoje, 63m2, 1
piętro, rozkład, duży balkon, niski
czynsz, cena: 150.000 zł do negocjacji, kontakt: 535 462 699
WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM
Lokale do wynajęcia z witrynami:
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł,
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt:
792549757
SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM
Lokale do wynajęcia: 160m2,
100m2, 80m2, ceny odpowiednio:
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto ,
kontakt: 792549757
ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale
do wynajęcia z witrynami: 39m2,
100m2, ceny odpowiednio:
1600 zł, 2800 zł netto , kontakt:
792549757
STARY ZDRÓJ, 2 pokoje, 48m2,
rozkład, balkon, ogrzewanie miejskie, niski czynsz, cena 110.000zł
Kontakt: 792 548 210
NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2,
dogodna lokalizacja, ogród,
garaż, ogrzewanie gazowe Cena
94.000 do negocjacji kontakt:
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 78m2, 2piętro, łazienka po remoncie, cena
64tys, kontakt 535-416-014
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757
SZCZAWNO ZDRÓJ , najlepsza
lokalizacja, 114 m2, 3 pokoje,
balkon, cena 280.000zł, kontakt:
792-547-662
SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ
2pok 44m2 dogodna lokalizacja,
niska zabudowa, cena 50tys zł
kontakt. 535-416-014
PODZAMCZE, 2 pokoje, około
40m2, super lokalizacja, cena: 110
tysięcy zł. Kontakt 792-547-662

PODZAMCZE, wynajem, kawalerka, umeblowane, ogrzewanie w
cenie, czynsz: 990 zł/mc, kontakt:
535-462-699

MS-2729 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793
111 130
MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wprowadzenia, cena
82 500. Tel. 793 111 130

ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2
pokoje, ogrzewanie gazowe,
umeblowane, czynsz: 1000zł/mc,
Kontakt 535-462-699

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481
MS-2943 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 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

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

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra,
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 piętrowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486
MS- 2911 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 42m2, 1 piętro, w pełni
umeblowane, cena 120 tys. Tel.
793 111 130

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

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

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

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

MS-2953 Szczawno Zdrój, 87m2,
3 pokoje, 87m2, cena 210 tys, Tel.
883 334 486

MS- 2889 okolice Lotników, Batorego, 40m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2924 Piaskowa Góra, kawalerka po kapitalnym remoncie,
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334
481

MS-2954 Szczawno Zdrój,
mieszkanie 98m2, 4 pokoje z
ogródkiem, cena 259 tys. Tel. 883
334 481
DS-468 Szczawno Zdrój, dom w
zabudowie bliźniaczej 150m2,
działka 320m2, cena 450 tys., Tel.
793 111 130

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 36m2, 2 piętro, do remontu,
cena 77 tys. Tel. 793 111 130
MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 2 piętro, po remoncie,
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2926 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, po remoncie, cena 139
tys. Tel. 883 334 481

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 133,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

DB2010

2. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
4 pokoje, w budynku czteropiętrowym po spłaconej termomodernizacji, z pięknym widokiem.
Cena 159,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 72m2 z dużym balkonem,
do wprowadzenia, Osiedle
Piastowskie, cena: 205,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Świebodzice/
Centrum - 64 mkw do remontu,
cena 100 000 zł. do negocjacji !!!
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Bliźniak na
Górnym Sobięcinie do remontu,
stan techniczny budynku b.dobry,
cena: 219,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Szczawienko
zielona okolica - salon z aneksem
kuchennym + pokój, 41 mkw po
remoncie, z ogródkiem ! Cena
117 000 do negocjacji !!! Tel: 530913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w Wałbrzych/Osiedle
Górnicze, Pow. 33,18 m2, 1 pokój,
do odświeżenia, CENA 79.000 tys.
zł, Tel: 519-121-102

kanie w Szczawnie Zdr; do remontu, blisko deptak, wykonano
wszelkie projekty oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!!
Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Nowy dom
w Strudze w stanie surowym
zamkniętym - do wykończenia.
122m2, działka 1100m2 cena:
229 000zł do negocjacji! Tel: 502665-504
14. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce, 68 m2, 3 pokoje po remoncie, z niezależnym wejściem,
cena: 80,000 zł. Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
98m2 do remontu z ogrzewaniem gazowym, na I piętrze Cena
120,000 zł. Tel:506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka na Podzamczu, pow.
27 m do remontu 65.000 Tel:
506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Na
sprzedaż dwa pokoje z otwartą
kuchnią centrum Piaskowej Góry

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w WAŁBRZYCHU/
PODZAMCZE, Pow.62,7 m2, 3
pokoje, do odświeżenia, CENA
169.000 tys zł Tel: 519-121-102

34m do remontu 77.000 Tel:506-

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie DZIEĆMOROWICE,
Pow.79,9 m2, 3 pokoje, po remoncie, CENA 190.000 tys. zł, Tel:
519-121-102

kuchnia, łazienka osobno z wc,

10. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje po kapitalnym remoncie, 40 m2 z balkonem w budynku
czteropiętrowym, cena: 129,000
zł. Tel.502-657-353

19. SOWA&VICTORIA Biały kamień

11. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój,
77 m2, 3 pokoje na I piętrze do
odświeżenia w cenie 130,000 zł.
Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA SUPER
OFERTA!!!! Dwupokojowe miesz-

717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
Podzamcze, 4 pokoje, otwarta
duzy balkon. Mieszkanie po
remoncie, II piętro. cena 185000
zł Tel. 519-121-104

- mieszkanie w bocznej ulicy, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
ogrzewanie gazowe, cena 75000
zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Jugowice - mieszkanie po remoncie, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
przy domu ogródek, 51 m2, cena
98000zł Tel: 519-121-104
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PRACA
(3) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(4) Sprzedam wyremontowaną,

• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

umeblowaną kawalerkę, ogrzewanie gazowe, Piaskowa Góra.
Tel. 662 35 90 80.

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

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

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

DB2010

Czwartek, 9 lutego 2017 r.
www.db2010.pl
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA
kawalerka, 26,3m2, parter, widna
kuchnia, łazienka po kapitalnym
remoncie, okna PCV, DUŻY
BALKON, 69 900zł OKAZJA! tel.
577-263-955
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel.
535-311-265
WYJĄTKOWA OFERTA. Nowe Miasto, 127m2, 4 pokoje, 2 balkony,
monitoring, pełen rozkład, do
wprowadzenia. Cena 169.000zł.
Kontakt 535-311-265
OKAZJA! 2 pokoje do wprowadzenia ul. Batorego, 39m2, kamienica
po remoncie. Cena 59.000zł.
Kontakt 535-311-265

BON – OKAZJA! JEDLINA ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 30,40m2,
1 pokój, kuchnia, łazienka, .Po generalnym remoncie,z wyposażeniem, garaż, 2 komórki. Cena: 43
000 zł (nr: 2170)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wynajem , 250m2, działka 5000m2,
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr:
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –PODGÓRZE, OBNIŻKA CENY
! TYLKO U NAS! mieszkanie 87m2,
rozkładowe do własnej aranżacji,
słoneczne 3 pokoje, jasna kuchnia
, niski czynsz Cena:109 000zł
(nr:2209) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09

OKAZJA! NOWE MIASTO, 2
pokoje, Rozkład, 65 m2, parter,
ogrzewanie centralne-węglowe,
69.000 ZŁ, tel. 535-285-514

BON – Zamienię mieszkanie komunalne w Wałbrzychu na Nową
Rude - (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

3 pokoje po remoncie okolice
Batorego, 63m2, bardzo dobra
lokalizacja. Cena 95.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265

BON –WAŁBRZYCH OBIEKT
DWUPIĘTROWY, 877m2, działka
21 arów, w świetnej lokalizacji
,restauracja, sale, pokoje, pełna infrastruktura, zabudowa usługowa.
Cena:670 000zł (nr: 2292) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

OKAZJA! PARTER DOMKU w
bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 2
pokoje, 56 m2, cisza i spokój, duża
działka w cenie – ok 1000 m2, 95
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
ŚWIEBODZICE os Piastowskie, 3
piętro, 32,8m2, KAWALERKA, do
wprowadzenia,89 900zł, tel 577263-955
PODZAMCZE, 3 POKOJE, rozkład,
BALKON, ciepłe, ustawne mieszkanie, do wprowadzenia, 54 m2,
129 000zł, TEL 535 285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 110.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, 40 m2, 3 piętro
w czteropiętrowcu, do wprowadzenia, w cenie meble kuchenne i
dwie szafy wnękowe, 129.000 tys.
Zł, Kontakt 535-285-514
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
75.000zł. Tel: 535-311-265
OKAZJA! Piaskowa Góra, GARSONIERA z balkonem, 19m2, 4
piętro w wieżowcu, 49.000zł tel.
577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ , 1 pokój, 32 m2,
2 piętro, do wprowadzenia, 65
000zł, tel. 577-263-955

BON –SOKOŁOWSKO, dom-wynajem, 90 m2, 4 pokoje, ogród
500m2, 2 garaże, piękna okolica,
Cena: 1600 zł (nr:2207 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – NOWA RUDA, mieszkanie
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje,
łazienka, salon z wyjściem do
ogrodu, garaż Cena:129 000 zł
(nr: 2295) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż,
Szczawno Zdrój, 59 m2, 2 pokoje,
parter z wyjściem do ogrodu
Cena: 159 000 zł ( nr: 2297)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, 58 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – OKAZJA! Sokołowsko,
mieszkanie do modernizacji,
28m2, 1 pokój,kuchnia,łazienka,
Cena: 39 000zł (nr:2306) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON - Śródmieście, Mieszkanie na
sprzedaż, 79m2, 3 pokoje, kuchnia ,balkon, ogrzewanie gazowe,
do modernizacji, Cena: 85 000 zł
(nr: 2298) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

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

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

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

BON – Wałbrzych,Luksusowy dom
z ogrodem zimowym, 2 niezależne wejścia, działka 5000m2.
Garaż na 3 samochody, 5 pokoi,
3 łazienki. Cena: 1 500 000 zł (nr:
----) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - TYLKO U NAS!Mieszkanie
na sprzedaż w Śródmieściu, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i prysznicem,
do wprowadzenia. Cena: 89
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON-Szczawno-Zdrój,zamienię
pół domu-3pokoje, kuchnia,
łazienka, taras plus pokój na poddaszu i działka 330 m2, na dwa
pokoje na Podzamczu (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Piaskowa Góra, kawalerka
na sprzedaż, 25,24m2, pokój,
widna kuchnia w zabudowie,do
wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania Cena: 85 000 zł (nr:
2304) - (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 3 km od granic
Wałbrzycha, parter, 60m2, 3
pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
przedpokój, taras. Cena: 99 800 zł
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie 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

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 113 000 zł. 74 666 42 42, 507
153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

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

WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Piaskowa Góra, 6 piętro,
winda, j.kuchnia, duży balkon,
cena 69 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w
10, cena 168.000zł, do, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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

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

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

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie
5 pokoi po remoncie 127m2 na
Nowym Mieście, ul. Piłsudskiego,
3 p. cena 169 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Nowe Niasto,
ul. Psie Pole, 2 pokoje, 2 piętro,
43m2, cena 75000zł. 74 666 42 42,
507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 129
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507
153 166.

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
36m2, C.O. gazowe, 2 piętro w 3,
69.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka
w Szczawnie-Zdroju, 100m2, 4
pok. działka: 500m2 cena 399 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 2 pokoje,
36m2, Podzamcze , po remoncie,
3 piętro, winda, cena 103 tys.zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
P.Górze stan dobry, 34m2, 6 piętro
(10), cena 77 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166 .
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje w Głuszycy, blok, cicha
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 63
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. z
ogródkiem przydomowym, 49m2,
Jedlina Zdrój, stan dobry, cicha
okolica, 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, Śródmieście, 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, 46m2, N.Miasto,
okolice Namysłowskiego, parter,
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1
piętro (4), po remoncie, 155 000 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.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 125.000zł, 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. gazowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua
Zdroju, 139.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2,
nowe bud., 6 piętro w 10, po
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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 – DO WYNAJĘCIA PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 3 pokoje,
60m2, 7 piętro w 10, cena 1150zł
miesięcznie, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
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.
Grodzka, 2 pokoje, 48m2, 7 piętro
w 10, cena 99.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
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. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
49m2, nowe bud., 1 piętro w 4,
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 132.000zł
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 – DOM NOWE SIODŁO
(MIEROSZÓW), 120m2, działka
2800m2, C.O. węglowe + kominek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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