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

Czwartek, 5 października 2017 r.  nr 37 (359)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. 

R E K L AMA

R E K L AMA :

R E K L AMA

dla kobiet i mężczyzn
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L AMA :

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych

793-793-005, 531-483-291, 74-307-07-37
www.kredyty-walbrzych.pl złóż wniosek

znajdziesz nas również na FACEBOOKU!!!

KREDYTY
do 200 tys. zł na 120 miesięcy

POŻYCZKI
do 45 tys. zł na 72 miesiące

CHWILÓWKI
od 1000 do 10 000 aż do 48 miesięcy

Film dokumentalny w re-
żyserii Mateusza Kudły pt. 
“Ludzie z klisz” zdobył głów-
ną nagrodę, czyli Złotego 
Del�na na festiwalu produk-
cji �lmowych Corporate Me-
dia & TV Awards w Cannes. 
Obraz przedstawia historię 
120 klisz fotogra�cznych 
odnalezionych na strychu 
kamienicy w Walimiu.

Przypomnijmy: na strychu 
jednej z kamienic w Walimiu w 
starych walizkach znajdowało 
się pudełko ze 120 kliszami, 
częściowo skatalogowanymi 
lub szczątkowo opisanymi, 
którymi zaopiekował się Łu-
kasz Kazek. Po kilkumiesięcz-
nej profesjonalnej obróbce, 
na ponad 800 czarno-białych 
fotogra�ach z lat 1947 – 1952, 
ukazał się “świat, którego już 
nie ma”. Przedstawiały one 
bowiem codzienność ówcze-
snych mieszkańców Walimia. 
Od chrzcin, komunii, wesel, 
przez wydarzenia sportowe 
i kulturalne, po zwykłe, po-
wszednie zajęcia, czy krajo-
braz. Autorem zdjęć okazał się 
pierwszy powojenny osadnik 
Walimia Filip Rozbicki – nie-
żyjący już organista kościelny. 
Uchwycony negatywem świat 

Walimski sukces w Cannes

w cudowny sposób odżywa, 
niezwykłe historie ludzi z klisz 
opisywały środki masowe-
go przekazu, a wspomnienia 
uwiecznionych przez Filipa 
Rozbickiego bohaterów foto-
gra�i tra�ły także na deski te-
atru w spektaklu muzycznym 
pt. „Polska 120”.

Film dokumentalny w re-
żyserii Mateusza Kudły pt. 
“Ludzie z klisz” został wypro-
dukowany przez “Fakty po 
południu” TVN24, a zdjęcia do 
�lmu wykonał Artur Głupczyk. 

Złoty Del�n, którym wyróżnio-
no „Ludzi z klisz” to przyzna-
wana co roku w na festiwalu 
w Cannes główna nagroda dla 
najlepszych �lmów korpora-
cyjnych i dokumentacji telewi-
zyjnych. Warto przypomnieć, 
że to kolejna prestiżowa na-
groda, którą uhonorowano 
ten �lm dokumentalny, bo-
wiem 23 marca br. zdobył już 
nagrodę Gold Plaque na 53. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Telewizyjnym w Chicago.

(EF)

Łukasz Kazek zaopiekował się kliszami Filipa Rozbickiego.
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

Wałbrzych, dnia 18.09.2017 r.

-  przy ul. Palisadowej 89/32, X piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m². Cena 
wywoławcza wynosi 89 300,00 zł, wadium – 4 465,00 zł. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni.

-  przy ul. Fortecznej 48/23, VII piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni, ła-
zienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,20 m². Cena wy-
woławcza wynosi 120 300,00 zł, wadium – 6 015,00 zł. Przetarg odbędzie 
się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 1220 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na ra-
chunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do 
dnia 16.10.2017 r.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę 
wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przy-
padku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet na-
leżnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu.

Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, 
wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później 
niż następnego dnia po dacie przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, któ-
re wpłaciły wadium w terminie, jak wyżej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągle-
niem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje 
wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się 
za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zo-
stało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyż-
szego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2017.1332). 

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowie-
nia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na kon-
to Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do 
dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej 
o wpłacone wadium. 

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy 
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wy-
grywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście 
w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Intere-
santa w pok. nr 25 na parterze. 

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

R E K L AMA

W sali konferenecyjnej Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 5 w Wał-
brzychu, przy ul. Ogrodowej 2A 
odbyła się uroczysta inaugracja 
VIII edycji Funduszu Toyoty 2018. 
Nabór wniosków trwa do 1 grud-
nia 2017 r.

Podczas spotkania Piotr Sando-
mierski - przedstawiciel Toyota Motor 
Manufacturing Poland - przedstawił 
podsumowaniu siedmiu poprzed-
nich konkursów. Laureaci poprzedniej 
edycji przedstawili swoje projektu i 
zachęcali innych do wzięcia udziału w 
konkursie. Na zakończeniu Grzegorz 
Kruszyśki z Fundacji Edukacji Europej-
skiej i Katarzyna Spera z Zespółu Szkół 
Zawodowych nr 5 przedstawili regu-
lamin VIII edycji konkursu.

Przypomnijmy: Fundusz Toyoty 
nagradza oryginalne i ciekawe pro-
jekty związane z ekologią, edukacją i 
promocją zdrowego stylu życia, które 
zakładają trwałą zmianę w otoczeniu 
i są realizowane w powiecie wał-
brzyskim. Dla przykładu, w ostatnim 
roku do�nansowanie uzyskały pro-
jekty budowy boiska do minigolfa, 
ekologiczna czytelnia, laboratorium 
terenowe, a w latach wcześniejszych 
m.in. szlak turystyczny, czy rower 
produkujący energię elektryczną. 
Osoby i instytucje chcące zapoznać 
się z rodzajami projektów, które 
otrzymały wsparcie w latach 2011-
2017 mogą się z nimi zapoznać na 
stronach internetowych: www.zielo-

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Podzamcze w Wałbrzychu podpi-
sała umowę z Instytucją Pośred-
niczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
na mocy której spółdzielni prze-
kazane zostaną wielomilionowe 
środki w ramach projektu „Termo-
modernizacja budynków wieloro-
dzinnych Spółdzielni Mieszkanio-
wej Podzamcze w Wałbrzychu”.

W konferencji, podczas której do-
szło do podpisania umow uczestni-
czyli: prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, dyrektor Instytucji Pośred-
niczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 
Bożena Dróżdż oraz prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Podzamcze Tade-
usz Choczaj. - Działania te zawierają 
się w osi priorytetowej3. Gospodarka 
niskoemisyjna oraz działaniu Efek-
tywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – wyjaśnia prezy-
dent Roman Szełemej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pod-
zamcze otrzymała dotację w wyso-
kości 2,2 mln zł. - Dzięki tym środkom 
bloki na ulicach Blankowej, Basz-
towej i Palisadowej przejdą proces 
termomodernizacji. W pięciu budyn-
kach ściany zewnętrzne oraz stropy 
zostaną ocieplone i zyskają nowe 
elewacje. Ponadto wymienione zo-
staną drzwi wejściowe oraz wszyst-

Docieplenie 
z do�nansowaniem

kie okna na klatkach schodowych, a 
także i instalacje centralnego ogrze-
wania. Działania te w budynkach, 
które przeszły termomodernizację, 
dały zmniejszenie zużywanej energii 
cieplnej o około 40 procent – pod-
kreśla Tadeusz Choczaj, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

Prace związane z termomoder-
nizacją pięciu budynków na osiedlu 
Podzamcze potrwają do październi-
ka przyszłego roku.

(RED)

Coraz więcej budynków Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze przechodzi 
termomodernizację.

Dobre pomysły zmieniają nasz świat

nywalbrzych.pl i www.fee.org.pl w 
zakładce „Fundusz Toyoty”.

W konkursie mogą wystartować 
organizacje non-pro�t, czyli jednost-
ki nienastawione na osiąganie zysku, 
takie jak: fundacje, stowarzyszenia, 
szkoły, wyższe uczelnie, kluby spor-
towe, wspólnoty samorządowe.

W tej edycji maksymalna kwota 
wsparcia projektu wynosi 20 000 zł. 
Natomiast całkowita pula środków 
do rozdysponowania to 80 000 zł. 
Zwiększenie budżetu konkursu na-
stąpiło już w 2016 r., dzięki nowemu 
pomysłowi Toyoty, w ramach które-
go �rmy, które odwiedzają fabrykę i 
zdobywają wiedzę z zakresu systemu 

produkcyjnego Toyoty, przekazują 
określoną kwotę właśnie na rzecz 
Funduszu Toyoty. 

Wszystkie zaplanowane działania 
w ramach projektów powinny być 
zrealizowane pomiędzy styczniem a 
czerwcem 2018.

Każda organizacja może skorzy-
stać z konsultacji dotyczących zasad 
przygotowania wniosku i późniejsze-
go rozliczenia, których udziela Grze-
gorz Kruszyński z Fundacji Edukacji 
Europejskiej.

Planowany termin ogłoszenia de-
cyzji o przyznaniu wsparcia - 23 grud-
nia 2017 roku.

(GK)

Laureaci poprzedniej edycji i potencjalni uczestnicy VIII edycji Fundusz Toyoty.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

„Gala Kresowa - Polska moja”- 
taki tytuł ma tegoroczna gala, która 
odbędzie się w ramach 16 Dolno-
śląskich Dni Kultury Kresowej. Wy-
darzenie odbędzie się w dniu 7 paź-
dziernika 2017 r. o godz. 15.00. w 
świetlicy w Starych Bogaczowicach.

W muzyczną podróż zabierze nas 
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajo-

brazy”, a na scenie wrażeń dostarczą 
artyści: Zespół „Wszystko w porząd-
ku” z Domu Polskiego w Borysowie 
(Białoruś), Zespół „Wesołeczki” z miej-
scowości Piesek na Białorusi, Zespół 
„Słodka czwórka”, Tomasz Kuba Ko-
złowski oraz artyści: Barbara Droź-
dzińska, Stanisław Górka i Aurelia 
Sobczak, doskonale znani mieszkań-

com Powiatu Wałbrzyskiego z imprez 
odbywających się w ubiegłym roku w 
ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury. 
Po występach artystycznych organi-
zatorzy zapraszają na kresowy poczę-
stunek. Organizatorem wydarzenia 
jest Powiat Wałbrzyski oraz Gmina 
Stare Bogaczowice.

(GŁ)

Z inicjatywy Starosty 
Wałbrzyskiego Jacka Cichu-
ry w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu 
odbyło się spotkanie infor-
macyjne dotyczące moż-
liwości utworzenia tzw. 
klastra energetycznego na 
ternie powiatu wałbrzyskie-
go.

Klaster energetyczny to po-
rozumienie działających lokal-
nie podmiotów zajmujących 
się wytwarzaniem, konsump-
cją, magazynowaniem i sprze-
dażą: energii elektrycznej, 
ciepła, chłodu i energii elek-
trycznej w transporcie (paliw). 
W systemie klastra występują 
różne źródła wytwórcze, w 
tym pierwszoplanową rolę 
mogą odegrać odnawialne 
źródła energii, korzystające z 
w własnej sieci dystrybucyjnej 
lub współpracujące z opera-
torem. Lokalny charakter kla-
stra energii wynika z tego, że 
energia nie jest przesyłana na 
większe odległości, do czego 
potrzebne są linie wysokiego 
napięcia. Rozproszenie geo-
gra�czne źródeł energii w 
klastrze poprawia bezpieczeń-
stwo dostaw energii, gdyż w 
razie uszkodzenia sieci dystry-

bucyjnej „odcięta” grupa użyt-
kowników w jakimś zakresie 
może być zasilana z pobliskie-
go źródła.

Podmioty tworzące lub bę-
dące członkiem klastra energii 
mogą starać się o do�nanso-
wanie budowy nowych lub 
zwiększenie mocy (w wyniku 
rozbudowy lub przebudowy) 
istniejących jednostek wy-
twarzania energii elektrycznej 
i ciepła w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Nabór wniosków 
potrwa do 28.11.2017 r. Kwo-
ta środków przeznaczona na 
do�nansowanie projektów w 
ramach konkursu to 200 mln 
zł. Temat ten jest atrakcyjny 
także z uwagi na p rzewidywa-
ne kolejne konkursy z kwotą 
na do�nansowania wynoszą-
cą ponad 1 mld zł.

W spotkaniu na zapro-
szenie starosty uczestniczyli 
włodarze gmin powiatu wał-
brzyskiego i lokalni przedsię-
biorcy, którzy są zaintereso-
wani utworzeniem klastra.

(GŁ)

Zapraszamy na szkolenie 
organizowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu oraz Fundację Rozwoju 
Ekonomii Społecznej.

Szkolenie odbędzie się w 
siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu przy al. 
Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu 
(58-300) i będzie podzielone 
na dwa bloki:

1. Opracowywanie oferty 
na wsparcie/powierzenie re-
alizacji zadania publicznego 
zgodnie z nowym wzorem 
oferty wyrażonym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
– termin 17.10.2017 r. w go-
dzinach: 15.30-18.30;

2. Sprawozdanie z wyko-
nania zadania publicznego 
zgodnie z nowym wzorem 
oferty wyrażonym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
– termin 07.11.2017 r. w go-
dzinach 15.30-18.30.

Z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc proszę o zgłaszanie 
się do szkolenia mailowo (p.szu-
dzinski@powiat.walbrzych.pl) z 
podaniem ilości osób z Państwa 
organizacji, które chcą wziąć 
udział w szkoleniu do dnia 
13.10.2017. W przypadku du-
żego zainteresowania decyduje 
kolejność zgłoszeń. Szkolenie 
jest bezpłatne.

(GŁ)

Dolnośląskie Dni Kultury Kresowej 
w Starych Bogaczowicach!

 Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych

Powstanie klaster 
energetyczny?

Starosta Jacek Cichura zainicjował działania dające możliwości 
utworzenia tzw. klastra energetycznego na ternie powiatu 
wałbrzyskiego.
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• kotły
• grzejniki
• pompy
• fi ltry
• armatura
• podgrzewacze wody
• instalacje solarne
• pompy ciepła

Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 171
tel. 74 844 63 32, 501 518 606

Tak tanio jeszcze nie było!

R E K L AMA

R E K L AMA

Dzieje się tyle, że mam 
poważny problem jaki temat 
wybrać, bo każde zdarzenie 
wydaje się najważniejsze, a 
przecież wszystkiego opisać i 
skomentować nie dam rady. 
Zresztą o wszystkich tych 
wydarzeniach informują me-
dia wszelakie pełne mniej 
lub bardziej durnowatych 
komentarzy, wygłaszanych 
przez polityków wszelkiego 
autoramentu. Obserwując 
to wszystko zauważyłem, że 
najchętniej słucham komen-
tarzy i opinii wygłaszanych 
przez kilka pań z partii No-
woczesna, może z dwóch – 
trzech polityków z Platformy 
Obywatelskiej i nieobecnych 
w parlamencie, ale też z 
rzadka widzianych i słysza-
nych w mediach, polityków 
SLD. Może by się skrzyknęli, 
by coś sensownego wspól-

Ta okropna Polska Ludowa
nie stworzyć? Rej wodzi na-
tomiast cała zgraja ludzi z 
drugiego, trzeciego, a nawet 
czwartego politycznego rzę-
du, opowiadająca wierutne 
bzdury, a im bardziej głupio 
gadają, tym częściej są do te-
lewizorni zapraszani. W ogó-
le panuje jakieś durnowate 
przekonanie, że jak się man-
dat poselski lub senatorski 
zdobędzie, to z nagła z nieba 
na takiego delikwenta łaska 
boska spływa powodując, 
że ktoś np. o mentalności i 
aparycji przedwojennego 
fryzjerczyka z głębokiej pro-
wincji, nabywa z nagła tyle 
wiedzy przeróżnej, jaką inni 
nabywają przez naprawdę 
długie lata nauki i studiów, 
pełnienia różnych ważnych 
funkcji publicznych, poli-
tycznych i gospodarczych. 
I jednemu z drugim wydaje 
się, że mając parlamentarny 
mandat w kieszeni, ma pra-
wo te swoje głupoty urbi et 
orbi, głosić nie zdając sobie 
przy tym sprawy, jak wielkie 
szkody powodują w umy-
słach ludzi młodych, jeszcze 

przez życie niedoświadczo-
nych. Przez lata, ba, wieki 
całe, panowało na świecie 
przekonanie, że władzę 
winni sprawować przede 
wszystkim ludzie wykształ-
ceni i doświadczeni dzięki 
sprawowaniu różnych – wy-
żej wspomnianych – funk-
cji, aż przyszła bolszewicka 
rewolucja i jej wódz, Lenin 
niejaki ogłosił, iż państwem 
mogą rządzić nawet ku-
charki. I chociaż po Leninie 
pozostał jeno kurz historii, 
to różnego rodzaju kucharki 
wciąż rządzą, bo na ten przy-
kład armią zarządzać może 
psychiatra, a wiceministrem 
od sprawiedliwości może 
być młodzian jakowyś po 
studiach politologicznych, a 
amerykańską walizkę z ato-
mowym guzikiem trzyma w 
ręku ktoś, kto nigdy polityką 
się nie zajmował, poświęca-
jąc cały swój czas na robienie 
rożnych, niekiedy dziwnych, 
interesów �nansowych.

A jeżeli już o wykształ-
ceniu piszę, to nie mogę 
pominąć niesamowitej cie-

kawostki, jakiej dowiedzia-
łem się przy lekturze książki 
autorstwa samego prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego za-
tytułowanej „Polska naszych 
marzeń”. Otóż na str. 128 
tejże książki prezes Jaro-
sław przyznaje się, że tak 
naprawdę ma ukończone 
tylko 9 klas. Mam z tym pe-
wien kłopot, bo prezes Ja-
rosław najpierw napisał, że 
nie otrzymał promocji z klasy 
dziesiątej do jedenastej, i że 
zdaje sobie sprawę z tego, 
iż nielegalnie skończył jede-
nastą klasę i zdał maturę, a 
później poszedł na studia, 
a następnie oświadcza, że 
tylko dziewięć klas ma skoń-
czonych legalnie. Stało się 
tak, ponieważ brak promocji 
został jakoś odkręcony, a on 
sam zmienił szkołę i liceum 
(na Woli) skończył. Zafra-
pował mnie ten fragment 
okrutnie i zacząłem szukać 
jego, powiedzmy rozwinię-
cia. I oto tra�łem na wspo-
mnienie byłego nauczyciela 
w LO im. J. Lelewela na war-
szawskim Żoliborzu, który 
pisze:

„Pracowałem przez wie-
le lat w „Lelewelu”, liceum 
ogólnokształcącym na Żo-
liborzu. Uczęszczali tam 
m.in. bracia Lech i Jarosław 
Kaczyńscy. Ale nie skończyli 
tej szkoły. Odeszli po przed-
ostatniej X klasie w oko-
licznościach kuriozalnych. 
Zwłaszcza Jarosław, którego 
losem pokierował ważny 
działacz komunistycznej 
partii. To był rok 1966. Pierw-
szym sekretarzem PZPR był 
Władysław Gomułka, pre-
mierem Józef Cyrankiewicz. 
A stołecznym kuratorem 
oświaty - Jerzy Kuberski 
(później członek KC PZPR i 
minister oświaty). Lech zdał 
z X do XI (maturalnej) klasy, 
natomiast Jarosław oblał. 
Jeśli dobrze pamiętam miał 
oceny niedostateczne z języ-
ka polskiego i angielskiego. 
Decyzją rady pedagogicznej 
miał powtarzać klasę. Wte-
dy do dyrektora „Lelewela” 
pana Nikodema Księżo-
polskiego - pedagoga bez-
partyjnego i niespotykanie 
praworządnego (czasem aż 
do przesady), zatelefonował 
Kuberski. I mówi: - Dyrekto-
rze tam u was jednego z bliź-
niaków nie promowaliście. 
Ja ich znam. To są bardzo 
dobrzy chłopcy. Proszę to 

naprawić i drugiego też pro-
mować. Dyrektor zdumiał 
się: - Panie kuratorze ja nie 
znam przepisu prawnego, 
który by mnie upoważniał 
do arbitralnej zmiany decy-
zji rady pedagogicznej. - A 
co mi pan dyrektorze opo-
wiada! Zwołajcie na jutro o 
godz. 15 radę pedagogiczną, 
ja przyjadę i sprawę załatwi-
my - zażądał Kuberski. Byłem 
na tej radzie. Nauczyciele, a 
wśród nich późniejsza sena-
tor Anna Radziwiłł, przyparli 
„towarzysza” do muru. Py-
tano m.in. jak rozumieć, że 
kurator miasta stołecznego 
przyjeżdża do szkoły w spra-
wie promocji jednego mier-
nego ucznia. Czy innych też 
tak dziwnie broni i osobiście 
wstawia się za nimi? Kuber-
ski zbaraniał i odszedł z ni-
czym. „Załatwił” Jarosławowi 
przeniesienie do innego li-
ceum i... promocję. Z niema-
łym zdumieniem dowiedzie-
liśmy się po wakacjach, że 
- mimo ocen niedostatecz-
nych - kontynuuje on naukę 
w klasie maturalnej. Rodzice 
zabrali z „Lelewela” także 
Lecha, ale w jego przypadku 
nie było nic zdrożnego.

Zastanawialiśmy się póź-
niej w szkole z jakiego powo-
du kurator i ważny działacz 
PZPR mocno nadwyrężył 
swój autorytet w sprawie 
promocji Jarosława. Słysza-
łem różne opinie, ale nie 
będę się nimi dzielił, bo nie 
mam pewności. A może ktoś 
dokładnie wie i wyjaśni?”

Być może nie uwierzył-
bym tej opowieści, gdybym 
sam wspomnień osobiście 

napisanych przez prezesa 
Jarosława nie przeczytał, a 
zwłaszcza następnego frag-
mentu, który przywołam w 
całości:

„Tylko doktorat mam już 
chyba całkowicie legalny, 
ze względu na jego daw-
ną konstrukcję prawną. Bo 
w zasadzie nie trzeba mieć 
dyplomu, żeby zrobić dok-
torat. On jest niezależny 
od wykształcenia. Mogę się 
bronić doktoratem, a poza 
tym mam prawdopodobnie 
skończone legalnie 9 klas.”

Prezes pisząc to, ujawnia 
jednak pewne wątpliwości 
i ma rację, ponieważ za tzw. 
„komuny” warunkiem napi-
sania pracy doktorskiej było 
posiadanie tytuły zawodo-
wego magistra lub inżyniera, 
a zdobycie takiego tytułu w 
drodze przestępstwa było 
nieważne z mocy samego 
prawa. Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że wszyscy 
ci, którzy sfałszowali świa-
dectwo promocji do klasy 
jedenastej, popełnili prze-
stępstwa, za które i dzisiaj 
prokurator stawia zarzuty 
karne. Na marginesie dodam 
tylko, że egzaminy doktor-
skie zdał z teorii państwa i 
prawa oraz �lozo�i marksi-
stowskiej, a 8 grudnia 1976 
r. obronił pracę doktorską 
„Rola ciał kolegialnych w 
kierowaniu szkołą wyższą”. 
Mam ochotę zapytać preze-
sa Jarosława, czy faktycznie 
ta PRL była tak okropna? A 
przynajmniej dla niektórych. 
I dlaczego prezes tak okrut-
nie się za czasy PRL mści?

www.janusz-bartkiewicz.eu

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

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE • DREZNO • PRAGA
02.12.2017, 09.12.2017 • CENA: 99 PLN/os.

SZCZEGÓŁY NA www.duotravel.pl, pod nr telefonów 600461318, 602663176, 503065473 oraz w biurze
W PAŹDZIERNIKU OFERTY NA LATO 2018!!!

MIKOŁAJ NA TROPIKALNEJ WYSPIE 02.12.2017
CENA: 110 PLN/os. + bilet wstępu na Tropikalną Wyspę:

dorośli - 29 eur, dzieci, studenci, 
seniorzy powyżej 65 r. - 23.5 eur 
przejście do strefy saun: 14 eur 

bilet KOMBI: strefa tropikalna i strefa saun: 
dorośli - 35 eur; dzieci, studenci, seniorzy - 29 eur

RODZINNE FERIE ZIMOWE – ZAKOPANE 
14.01 – 20.01.2018 i 21.01 – 27.01.2018

CENA: 650 PLN/os., 600 PLN/os. – dzieci do lat 10

POBYTY ZIMOWE PIENINY
PAKIET WEEKENDOWY:  – 299 PLN/os., dzieci do lat 12 – 279 PLN/os.

PAKIET 5 DNIOWY: 599 PLN/os., dzieci do lat 12 – 549 PLN/os.
PAKIET  7 DNIOWY: 749 PLN/os., dzieci do lat 12 – 679 PLN/os.
PAKIET 10 DNIOWY: 999 PLN/os., dzieci do lat 12 – 899 PLN/os.

POBYTY ZIMOWE - ROKICINY PODHALAŃSKIE
PAKIET 5 DNIOWY: 490 PLN/ os. w pokojach 2,3,4 osobowych

290 PLN/osobę dzieci do lat 6,
390 PLN/osobę dzieci do lat 12

PAKIET 7 DNIOWY: 590 PLN/os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6,
390 PLN/osobę dzieci do lat 12

ŚWIĘTA I SYLWESTER PIENINY
PAKIET ŚWIĄTECZNY: 23.12 – 27.12.2017 r. – 590 PLN/os.

PAKIET ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNY: 
23.12.2017 – 01.01.2018: 1 599 PLN/os.

PAKIET  NOWOROCZNY: 29.12.2017 – 01.01.2018: 699 PLN/os.
PAKIET  NOWOROCZNY: 28.12.2017 – 01.01.2018: 799 PLN/os.

PAKIET  NOWOROCZNY: 26.12.2017 – 01.01.2018: 1 099 PLN/os.

SYLWESTER
WENECJA 29.12.2017-01.01.2018 - CENA: 499 PLN + 50 EURO/os.

BERLIN - CENA: 140 PLN/os.       PRAGA - CENA: 140 PLN/os.

Kabaret Moral-
nego Niepokoju, 
Agencja Artystycz-
na ART oraz Cen-
trum Aqua Zdrój 
zapraszają na pre-
mierowy program 
„Maj zaczyna się 
we wtorek”. Wy-
stęp odbędzie się 
w niedzielę, 8 paź-
dziernika 2017 o 
godz. 16.00 w Hali 
W i d o w i s k o w o -
-Sportowej Aqua 
Zdrój przy ul. Ratu-
szowej w Wałbrzy-
chu.

„Maj zaczyna się 
we wtorek” taki tytuł 
nosi najnowszy program Ka-
baretu Moralnego Niepoko-
ju. Nie ma w nim polityki, jest 
za to dużo humoru. Stawia-
my pytania, bo to jest istotą 
sztuki i odpowiadamy na 
nie, bo głupio tak o coś spy-
tać i cisza. Jak zaplanować 
wakacje i nie zwariować? 
Jak rozmawiać z teściem, 
żeby go nie zabić? Jak być 
nauczycielem i przetrwać w 
szkole zebranie? Wiemy, że 
nie tylko my mamy podob-

KopalniaK  2017
Zapraszamy 20 i 21 paździer-
nika na XIX Ogólnopolską 
Giełdę Kabaretową „Kopal-
niaK” w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury w Starej Kopalni. 
20 października o godz. 18.00 
w konkursie na najlepszy ka-
baret i stand`upera XIX Ogól-
nopolskiej Giełdy Kabaretowej 
„KopalniaK” wystąpią: Kabaret 
Trzecia Strona Medalu, Kaba-
ret Czołówka Piekła, Mieszko 
Minkiewicz, Paulina Potocka, 
Magda Kubicka, Kabaret I tyle. 
Ocenią ich: Piotr Plewa, Grze-
gorz Halama i Karina Kąsek. 
Publiczność też będzie mogła 
głosować na swojego fawo-
ryta. 20 października wystąpi 
również Grzegorz Halama w 
programie "Długo i szczęśli-
wie, czyli intymne życie gruba-
sa". Ogłoszenie wyników oraz 
programy zwycięzców 21 paź-
dziernika (początek o godz. 
18.00). Gali tegorocznego Ko-
palniaKa towarzyszyć będzie 
Piotr Bałtroczyk w programie 
"Mężczyzna z kijowym pese-
lem". Bilety w cenie 20/30 zł 
(20 października) i 40/50 zł (21 
października) do nabycia w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury 
(ul. Wysockiego 29 na terenie 
Starej Kopalni i ul. Broniew-
skiego 65a na Piaskowej Gó-
rze) oraz na eBilet.pl.

(RED)

13 października w 
Manufakturze w Świdnicy 
zorganizowany zostanie 
koncert charytatywny dla 
chorego na raka jelita 
grubego Artura Sotka ze 
Świebodzic, który jest 
członkiem zespołu No 
Business.

- Na scenie wystąpią 
Paranoja Hotel i Zakaz Wjaz-
du, a cały koncert utrzy-
many będzie w stylistyce 
blues – rocka. Niech ten 

koncert będzie początkiem 
wszelkiej pomocy dla Ar-
tura! Bądźcie z nami w 
piątek 13 października o 
godz. 20:00. Bilety w ce-
nie 25 zł czekają na Was w 
Manufakturze. Rezerwacji 
możecie dokonać pod nu-
merem 508 35 82 50. Całość 
ze sprzedaży biletów zosta-
nie przekazana na leczenie 
Artura! – apelują organiza-
torzy.

(RED)

Koncert charytatywny
dla Artura

Kabaret Moralnego Niepokoju 
w Wałbrzychu

ne takie problemy. Mają je 
też ludzie na Pomorzu, na 
Bahamach, w Nowym Jorku i 
w Czelabińsku. Dlatego nasz 
program jest na światowym 
poziomie. Dlatego zaprasza-
my na nasz ,, Maj? ludzi z ca-
łego świata (dobrze by było 
gdyby rozumieli po polsku). 
Naszą intencją jest stworze-
nie na czas spektaklu wspól-
noty myśli i zabawy, bo tylko 
razem damy radę, bo razem 
to nam mogą na�ukać. Na 

koniec bisy, a tam- najwięk-
sze hity. Po spotkaniu z Ka-
baretem Moralnego Niepo-
koju Twoje życie nigdy już 
nie będzie takie samo.

Bilety dostępne w sprze-
daży: Hotel Aqua Zdrój, 
Agencja Artystyczna „Art”, 
biletynakabarety.pl, bilety-
na.pl. Szczegółowe informa-
cje i zamówienia zbiorowe 
na bilety pod nr telefonu: 
693 062 880.

(SC)
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Umarłych wieczność dotąd trwa, 

dokąd pamięcią się im płaci

Wisława Szymborska

Z głębokim żalem żegnamy 

Śp. BOŻENĘ KRZAN

Rodzinie składamy 

wyrazy współczucia.
Zespół Tygodnika DB 2010

Przeglądam codziennie 
portale internetowe, bądź 
też korzystam z dobrodziej-
stwa niczym nieskrępowanej 
wymiany myśli i poglądów 
na Facebooku. Wiem, że je-
stem już nałogowcem, działa 
to na mnie jak narkotyk. Nie 
potra�ę wyzwolić się od na-
wyku rannego wstawania i 
pierwsze co robię, to otwie-
ram internet.

A w internecie prawdzi-
wy raj na ziemi. Wszystko co 
dusza zapragnie do wyboru, 
do koloru. Czuję się jak boss 
�rmy naftowej lub turystycz-
nej, albo „ojciec chrzestny” 
włoskiej ma�i. Mogę podró-
żować najlepszymi liniami 
lotniczymi, gościć w najlep-
szych hotelach, zabawiać się 
w lokalach nocnych. Mogę 
podróżować do woli po kra-
ju i po całym świecie. Mało 
tego, mogę zastępować 
szefów każdego rządu, bądź 
czuć się partnerem wszyst-
kich najważniejszych poten-
tatów tego świata. Mogę wy-
rażać swoje poglądy i opinie, 
udzielać rad i uwag, bądź 
też strofować, zbesztać, wy-
śmiać i zohydzić kogo mi się 
dowolnie podoba. Bliskimi 
mi osobami są możni tego 
świata, ale też najzwyklejsi 
„zjadacze chleba”. Nie obce 
mi życie osobiste celebry-

Być internautą!
tów, od plotek na ich temat 
głowa boli. Oglądam aktor-
ki �lmu i teatru, najczęściej 
w dezabilu lub bez, jestem 
na bieżąco zorientowany w 
życiu osobistym moich zna-
jomych.

Ja, szary robaczek, na tej mi-
niaturowej planecie kosmicz-
nej, zwanej ziemią, zawieszo-
nej w genialnej konstrukcji 
ogromnego wszechświata, 
mam coś do powiedzenia, li-
czy się mój głos, mogę wypo-
wiadać wszystko co mi ślina 
na język przyniesie, nie muszę, 
zanim coś powiem upewniać 
się, czy język jest podłączony 
do mózgu.

Korzystam więc pełną 
garścią z tej zdobyczy tech-
niki i nie powiem, żeby mi to 
nie sprawiało przyjemności. 
Spróbuję na paru przykła-
dach pokazać jak mądre i 
interesujące mogą być linki 
zamieszczane na forum face-
booku, jak trafnie i sensow-
nie opisują zjawiska naszego 
bieżącego życia internetowi 
komentatorzy.

Któryś komentator zgor-
szony debatą poselską w na-
szym Sejmie napisał: każdy 
człowiek ma prawo być głupi, 
ale niektórzy posłowie nad-
używają tego przywileju. Nie-
stety, jedyne co na świecie 
nie ma granic, to ludzka głu-
pota – dodaje inny. Okazuje 
się, że zbyt często, zwłaszcza 
w tej kadencji sejmowej znaj-
dujemy potwierdzenie tych 
lapidarnych sentencji.

Czytam mądrą maksymę 
nieznanego mi bliźniego in-

ternauty: byś zupełnie był 
mądrym – trzeba sprawdzić, 
czy nalałeś do pełna rozumu 
do głowy. Inny zaś internauta 
przestrzega: cymbał im bar-
dziej pusty w środku, tym gło-
śniej dzwoni, albo też: czło-
wiek jest wielki nie przez to 
co mówi, ale przez to kim jest. 
No więc sprawa jest jasna jak 
słońce w zenicie nie zasnute 
czeluścią czarnych obłoków 
na niebie. We własnym prze-
konaniu jest się zawsze kimś, a 
więc jest się wielkim, możemy 
więc mówić i pisać co nam się 
podoba.

Jak to możliwe - pyta 
wnikliwy komentator - żeby 
tak gorliwie praktykujący 
katolicy, za jakich podają się 
PiS-owcy, potra�li tak bez-
czelnie kłamać, a chodziło o 
TVP Info. W swoich wiado-
mościach obwieściła sukces 
opolskiego festiwalu. Być 
może w uszach Jacka Kur-
skiego, który zresztą nie do-
trwał do końca występu „ar-
tysty” Jana Pietrzaka, nawet 
puste ławki klaskały. Okazuje 
się, że twórca Kabaretu Pod 
Egidą błyszczał jak gwiazda 
na kremlowskiej wieży dow-
cipami powojennego akty-
wisty partyjnego z czasów 
Bieruta, a jego koncert oglą-
dała garstka załogi opolskich 
wodociągów, obdarowana 
bezpłatnymi biletami.

Był już taki polityk, który 
głosił, że każde kłamstwo 
jest dobre, nawet to najbar-
dziej nieprawdopodobne, 
bo zawsze jakiś ślad po nim 

zostaje. Ten polityk nazywał 
się Josepf Goebbels.

W internecie można się 
dowiedzieć, że polityka 
obecnego rządu przypo-
mina utwór Mikołaja Reja z 
Nagłowic, „Krótką rozprawę 
pomiędzy trzema osobami 
panem, wójtem, a pleba-
nem” (pan z Żoliborza, wójt 
z Brzeszcz, pleban z Torunia). 
Przy następnych wyborach 
parlamentarnych głosujmy 
na Ali Babę, przynajmniej 
będziemy mieli pewność, że 
rozbójników będzie tylko 40.

Minister Spraw Zagra-
nicznych Witold Waszczy-
kowski ratuje świat - ogłosiły 
prawicowe gazety po tym 
jak oświadczył publicznie w 
Telewizji „Trwam”: Wstali-
śmy z kolan! Udało się! I to 
jest jedyna prawda, którą 
usłyszeliśmy z jego ust. Ale 
zapomniano dodać, że stało 
się to po wspólnej z rządem 
modlitwie na klęczkach w 
kolegiacie ojca Rydzyka.

Moją uwagę zwróciło też 
pismo - podobno podpisane 
przez doktorów psychiatrów 
- następującej treści:

„Szanowna Redakcjo TVP 
Info!

Proszę bardzo abyście 
Państwo przestali wysyłać 
zaproszenia do udziału w 
programach publicystycz-
nych dla naszych pacjentów. 
Z powodu takich działań 
pacjenci opuszczają zajęcia. 
A dzieje się to ze szkodą dla 
nich i dla tych, co Was oglą-
dają w Telewizji”.

List mieli podpisać: dr Je-
rzy Targalski i dr Rafał Chwe-
doruk.

Pod koniec lata prezes za-
chorował. Cieszący się aplau-
zem milionów widzów kabaret 
„Ucho prezesa” przerwał nada-
wanie. Wścibscy dziennikarze 
donieśli, że widzieli prezesa w 
towarzystwie rosłych ochra-
niarzy w jednej z warszawskich 
klinik. Odkryli nawet choro-
bę, która go dopadała, to dna 
moczowa. Znalazł się od razu 
dowcipny komentator, który 
napisał, że: „obserwując za-
chowanie prezesa na sali sej-
mowej, widać że jest to odzie-
dziczona po rodzicach dna 
moczarowa”. Ale prezes jest 
stale pod skrzydłami opiekuń-
czymi „łaski pańskiej”, która na 
pstrym koniu jeździ, a jest on 
uosobieniem sentencji �lozo-
�cznej Kanta: „prawo moralne 
we mnie, niebo gwiaździste 
nade mną". Powrócił więc 
czym prędzej na Nowogrodz-
kią. I do kraju wróciło normal-
ne życie. Widać to zresztą po 
„Uchu prezesa”. Dojrzało ono 
już do tego, by nie pokazywać 
się za darmo.

Ale w internetowej ga-
zeciepl. pojawiła się silna 
konkurencja, o której już 
wspominałem na łamach Ty-
godnika DB 2010. To cotygo-
dniowe wiadomości z kraju 
i ze świata dwójki spikerów 
Makle Poland Great Afgan. 
Można nie tylko boki zrywać, 
ale pokusić się o mądrą re-
�eksję.

Przejdę teraz na podwór-
ko lokalne. Odkąd zaczął 

swych gości z niemieckiej 
rodziny Hohbergów wozić 
rikszą po Parku Książańskim 
Prezes Fundacji Księżnej 
Daisy, Mateusz Mykytyszyn, 
życie pałacowe na zamku 
Książ nabrało orientalnych 
rumieńców. W ten oto spo-
sób inspirujący Wałbrzych 
zamienił „złoty pociąg” na 
nie mniej intrygujący środek 
lokomocji. Ale to tylko na 
chwilę. Wciąż trwają prace w 
poszukiwaniu pociągu, któ-
ry daje z podziemi sygnały, 
że jednak istnieje i czeka na 
swego odkrywcę. Zawsze 
mówiłem, że to wszystko co 
najlepsze, to właśnie pod 
Wałbrzychem.

Na koniec lata błękitne 
niebo nad Wałbrzychem 
zalało się rzęsistymi łzami. 
To chyba skutkiem tego, 
że nasz „szalejący reporter” 
i odkrywca, Łukasz Kazek, 
przeniósł się ze swym �lmem 
z Walimia do Cannes i po-
prosił, aby uszanować jego 
absencję i nie atakować go 
internetowymi mailami. Te-
raz, kiedy już przywieziono 
stamtąd atrakcyjną nagro-
dę, będzie gotów ponownie 
przeszukiwać strychy lub 
piwnice poniemieckich do-
mów, bo wiadomo, gdzie 
powinno się liczyć na odkry-
cie prawdziwych skarbów.

I to byłoby na tyle. Myślę, 
że udało mi się przekonać 
moich Czytelników, że to 
właśnie internet jest praw-
dziwą skarbnicą wiedzy o 
świecie i jego tajemnicach.

Stanisław 
Michalik
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Gmina Głuszyca

Rozpoczął się montaż ba-
rier ochronnych usytuowa-
nych w centrum Głuszycy.

Zadanie pn. „Wymiana ba-
rier ochronnych wzdłuż rzeki 
Bystrzycy - ul. Bohaterów Get-
ta i Sienkiewicza w Głuszycy” 
�nansowane jest w całości z 
budżetu Gminy Głuszyca. Cał-

kowita wartość zadania wyno-
si 169 986,00 zł. Wykonawcą 
zadania jest „One�ex” Piotr 
Piasecki z Bielawy – �rma wy-
łoniona w wyniku przetargu 
nieograniczonego.

-W ramach zadania za-
montowanych zostanie 510 
metrów bieżących nowych, 

metalowych przęseł ogrodze-
niowych wzdłuż ulicy Bohate-
rów Getta i Sienkiewicza wraz 
z barierami na moście łączą-
cym obie ulice, co poprawi 
bezpieczeństwo i estetykę w 
centrum naszej gminy- dodaje 
burmistrz Roman Głód.

(SJ)

Montują nowe barierki

W centrum Głuszycy trwa wymiana barierek ochronnych.

Zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych – akcja „Wy-
walamy graty z chaty” orga-
nizowana po raz kolejny przez 
Urząd Miejski w Głuszycy – od-
będzie się w dniach 23, 25 i 27 
października  br. 

Zbiórka przeprowadzona zo-
stanie w formie „wystawki” i do-
tyczy odpadów wielkogabaryto-
wych z gospodarstw domowych 
(meble, dywany, opony samocho-
dów osobowych (od osób �zycz-
nych), sprzęt RTV i AGD (komplet-
ny), ceramika sanitarna itp. Nie 
odbierane będą gruz, papa, żużel, 
odpady budowlane itp. 

Harmonogram zbiórki:
23 października 
– MIASTO GŁUSZYCA
25 października 
– GRZMIĄCA I ŁOMNICA
27 października 
– KOLCE, SIERPNICA 
I GŁUSZYCA GÓRNA

Odpady należy wystawić na 1 
dzień przed planowaną zbiórką. 
Mieszkańcy zabudowy jednoro-
dzinnej proszeni są o wystawia-
nie odpadów przed posesjami, a 
mieszkańcy zabudowy wieloro-
dzinnej – przy pojemnikach na 
odpady. 

Pierwsza niedziela paź-
dziernika minęła w Głuszycy 
pod znakiem sportu, aktywno-
ści �zycznej, zabawy, uśmiechu 
i pozytywnej energii. Po dniach 
słoty przepięknie zaświeciło 
słońce, które kolejny, trzeci raz 
jest łaskawe dla zawodników 
biorących udział w biegu gór-
skim Uphill Rogowiec.

Zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Głuszycy i 
Gminę Głuszyca bieg zgromadził 
na starcie 89 zawodników, któ-
rzy mieli do pokonania siedmio-
kilometrową trasę i 643 metry 
przewyższeń. Mimo dość krót-
kiego dystansu, trasa była bar-
dzo wymagająca. Bieg na szczyt 
położony 870 m. n.p.m. oferował 
wszystko, co biegacze górscy lu-
bią najbardziej - długie i strome 
podbiegi oraz ostre zbiegi. Wy-
tchnieniem i nagrodą w czasie 
drogi były niesamowite górskie 
panoramy, które mogli podzi-
wiać zawodnicy.

Zwycięzcą III biegu Uphill 
Rogowiec został Czech An-
drzej Penc ze Starostina, który 
ukończył bieg z czasem 40:47.9 
(6:57.7), drugi był Radosław Bo-
niec z Żar, a miejsce trzecie wy-
walczył głuszyczanin i pomysło-
dawca biegu - Krzysztof Drzygała. 
Wśród kobiet najszybciej dystans 
pokonała Ewa Błauciak z Tarno-
wa (Ząbkowicka Grupa Biegowa 
FRANK) z czasem 50:20.0 (8:35.3). 

Drugą panią na mecie była Kinga 
Gomołysek z Wrocławia (Matner 
Running Team), a trzecie miej-
sce wśród kobiet zdobyła Anna 
Grześkowiak z Wałbrzycha (Su-
deckie Wycieczki Biegowe). Naj-
lepszą zawodniczką z Głuszycy 
została Anna Sikorska 59:48.3, 
a najlepszym głuszyczaninem - 
Krzysztof Drzygała. Najstarszym 
zawodnikiem był 88-letni Cze-
sław Marciak z Bielawy, który w 
pięknym stylu ukończył bieg. 

Po starcie dorosłych zawod-
ników Fundacja Jawor przepro-
wadziła zawody dla młodych 
biegaczy. Malowanie buziek, 
kolorowe warkoczyki, zabawy 
na dmuchańcu i z chustą Klanza 
to atrakcje, które czekały także 
na najmłodszych w miasteczku 
zawodów przy Łowisku Pstrąga 
Złota Woda w Łomnicy w czasie 
II Festiwalu Pstrąga. Uczestników 
zabaw dla dzieci właściciele łowi-
ska częstowali swoimi specjałami 
- pieczoną rybą i słodkościami 
własnego wyrobu. O muzyczną 
oprawę wydarzenia zadbała Głu-
szycka Orkiestra Dęta z kapelmi-
strzem Eugeniuszem Leciem na 
czele.

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Głuszycy składają serdeczne 
podziękowania dla wszystkich, 
którzy włączyli się w organizację 
wydarzenia.

(SJ)

Wywalamy graty 
z chaty!

Zdobyli Rogowiec
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Przyznam to szczerze: łu-
dziłam się, że projekt utknie 
w zamrażarce sejmowej. Nie-
stety, jak widać, związkowcy 
nie odpuszczają. Mam jed-
nak nieodparte wrażenie, że 
Polacy to specy�czny naród. 
Nie lubią kiedy coś im się 
zabrania i dlatego bardzo 
prawdopodobne jest to, że - 
śladem Węgrów - z powodu 
protestów społecznych, już 
po roku, rząd będzie musiał 
się z tego prawa wycofać.

Zauważmy, że w ostatnim 
czasie bezrobocie w Polsce 
ostro zahamowało i teraz to 
pracodawca ma problem ze 
znalezieniem odpowiednio 
wykwali�kowanego pracow-
nika. W obecnym systemie 
prawnym, każdy sam może 
zdecydować o tym, czy pasu-

Przed nami II Wałbrzy-
ski Festiwal Folklorystycz-
ny „Kopalnia Folkloru”. 
Między 5 a 7 październi-
ka Wałbrzych stanie się 
najbardziej kolorowym, 
roztańczonym i rozśpie-
wanym miastem w Polsce. 
Czeka nas moc folkowych 
wrażeń: konkursy, koncer-
ty oraz pierwsza w mieście 
folkowa parada!

W tym roku „Kopalnia 
Folkloru” to nie tylko wystę-
py zespołów z sąsiedztwa. 
Do Wałbrzycha przyjadą bo-
wiem goście z: Ukrainy, Litwy, 
Warszawy, Legnicy, a także z 
Nowej Rudy. Na scenie nie za-
braknie oczywiście Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

5 października odbędzie 
I Konkurs Piosenki Folkowej 
„Zafolkowani” – zgłoszenia 
można wysyłać już dziś! Cze-
kamy na dzieci powyżej 7 
roku życia, uczniów szkół gim-
nazjalnych, ponadgimnazjal-
nych, studentów i dorosłych. 
Zachęcamy także do wzięcia 
udziału w konkursie plastycz-
nym. Szczegółowe informacje 
na stronie www.zpit.pl

Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia związane z festiwalem 
jest bezpłatny.

(RED)

Beata 
Żołnieruk

Zakaz handlu w niedzielę 
- a może by tak śladem Węgrów?

je mu praca w weekend, czy 
też nie. Robi to podpisując 
z pracodawcą umowę. Sko-
ro praca w niedzielę mi nie 
odpowiada, to szukam takiej 
�rmy, w której będę miała 
to kryterium zapewnione. 
Jeśli natomiast postanowię 
więcej zarobić, to powinnam 
mieć taką możliwość.

Jako pracodawca robię 
gra�ki i harmonogramy 
czasu pracy - nie tylko kie-
rowców, ale również osób 
wykonujących inne zajęcia 
w mojej �rmie. I muszę po-
wiedzieć, że przedsiębiorcy 
kierują się zupełnie innymi 
regułami niż administracja 
państwowa. W budżetówce 
zazwyczaj działa prawo Par-
kinsona, które mówi nam, że 
praca rozszerza się tak, aby 
wypełnić czas dostępny na 
jej ukończenie. Natomiast w 
�rmach prywatnych stosu-
je się zasadę efektywnego 
wykorzystania czasu pracy. 
Dlaczego? Bo płaca nie po-
chodzi z wielkiej budżeto-

wej dziury, tylko wprost z 
kieszeni właściciela �rmy. 
Jeśli zatem zobaczę, że wy-
konam zadanie w określo-
nym ustawowo czasie pra-
cy, przy udziale mniejszej 
liczby pracowników, to bez 
wątpienia dokonam reduk-
cji zatrudnienia w swojej 
�rmie. Zrobię to tylko i wy-
łącznie ze względów ekono-
micznych, ponieważ moja 
działalność nastawiona jest 
na zysk. Nie dziwią mnie 
zatem wyliczenia Polskiej 
Rady Centrów Handlowych, 
z których jasno wynika, że 
przez zakaz handlu w nie-
dziele pracę straci 36,4 tys. 
osób, w tym 20,1 tys. w 
samym handlu. Pozostałe 
osoby mogą stracić pracę 
w usługach zależnych od 
handlu, jak m.in. sprząta-
nie, ochrona, gastronomia 
i inne usługi w centrach 
handlowych. Jeśli posłowie 
przyśpieszą, to nowe prawo 
może zacząć obowiązywać 
już od 1 stycznia 2018 r.

Kopalnia folkloru

II Wałbrzyski Festiwal Folklorystyczny „Kopalnia Folkloru”

5 paźdzernika, 
I Konkurs Piosenki Folkowej „Zafolkowani” 
Godzina 16:30, Montownia,  Stara Kopalnia  
(regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie www.zpit.pl)

6 października
Koncert w Parku Jordanowskim w Walimiu (godzina 16:00)
Koncert W Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (godzina 18:00)

7 października
Folkowa Parada Miejska i pokazy zespołów w Am�teatrze 
(start Pl. Magistracki, godzina 10:00)
Koncert na Zamku Grodno (godzina 14:00)
Koncert Galowy w Starej Kopalni, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i występy 
laureatów I Konkursu Piosenki Folkowej (godzina 18:00, budynek nr 8)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie od 05.10.2017r. 

do dnia 26.10.2017r. w Urzędzie 
Gminy w Starych Bogaczowicach przy 
ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń 
zostanie wywieszony wykaz nr 5/2017 

nieruchomości niezabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

przetargowym oraz wykaz numer 6/2017 
nieruchomości przekształconych 

z użytkowania wieczystego 
w prawo własności.

Gmina Stare Bogaczowice

Mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice mogą korzy-
stać z poniższych Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych: w Ka-
miennej Górze - ul. Towaro-
wa 49, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 6.00 
do 14.00 oraz w Boguszowie-
-Gorcach - ul. Brzozowa 1, od 
poniedziałku do piątku od 
7.00 do 19.00, a w sobotę od 
9.00 do 13.00. 

Wystarczy okazać dokument 
tożsamości potwierdzający, że 
jest się mieszkańcem Gminy 
Stare Bogaczowice i można 
bezpłatnie oddać odpady pro-
blemowe. Szczegóły dotyczące 
funkcjonowania PSZOK-u wraz 
z zestawieniem przyjmowa-
nych odpadów można znaleźć 
na stronie internetowej: http://
bip.starebogaczowice.ug.gov.
pl/dokumenty/35/

(RED)

W ubiegłym tygodniu dokonano odbiorów dwóch obiektów 
infrastruktury sportowej w Gminie Stare Bogaczowice. W sołectwie 
Nowe Bogaczowice powstało boisko wielofunkcyjne o sztucznej 
nawierzchni, dojazd oraz chodnik z kostki betonowej. Koszty 
inwestycji w wysokości 129 tys. zł pokryto z budżetu gminy. W 
sołectwie Gostków również zbudowano boisko wielofunkcyjne oraz 
zagospodarowano teren wokół niego. Inwestycja kosztowała 105 tys. 
zł, ale 30 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 
ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Do 15 października 
zostaną jeszcze zamontowane ławki oraz będą nasadzone drzewa i 
krzewy.

(IL)

Poznają Azję
Gminne Centrum Bibliotecz-
no - Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach serdecznie 
zaprasza dzieci, młodzież i 
rodziców na cykl ciekawych 
warsztatów edukacyjnych 
z zakresu „Poznajemy Azję 
- Korea Południowa”. Pierw-
sze zajęcia odbędą się już w 
najbliższy piątek 6 październi-
ka 2017 o godz. 17.00.  Celem 
zajęć jest poznanie tradycji, 
kultury i zwyczajów Koreań-
czyków a także zachęcenie do 
podróżowania i poznawania 
krajów Azji, Warsztaty popro-
wadzi pan Hubert Grotkowski 
pracownik koreańskiej �rmy 
Mando, pasjonat Korei Połu-
dniowej, tłumacz., dlatego też 
będzie ciekawie i interesująco. 
Zadanie do�nansowane jest z 
Polsko - Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, Akademii Rozwo-
ju Filantropii i Stowarzyszenia 
„Granica”.

(AL)

Zmiana terminu
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech przedłu-
ża termin składania prac w 
konkursie fotogra�cznym 
„Człowiek i jego pasje - ży-
cie codzienne mieszkańców 
gminy Stare Bogaczowice”. 
Nowy termin upływa 16 paź-
dziernika br. Na uczestników 
czekają cenne nagrody.

(IL)

Wsparcie 
dla mieszkańców
Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej informuje, 
że na terenie Gminy Stare 
Bogaczowice funkcjonują 
bezpłatne punkty wsparcia 
i pomocy dla mieszkańców. 
Psycholog Rafał Skrzyński 
przyjmuje w poniedziałki od 
15.30 do 18.30, instruktor 
terapii uzależnień i współ-
uzależnienia Maria Jasiczak 
przyjmuje w środy od 16.00 do 
18.00 (mogą korzystać także 
osoby z rodzin gdzie funkcjo-
nuje osoba uzależniona), Ku-
rator sądowy Anna Gałusińska 
przyjmuje w czwartki od 16.00 
do 18.00. Punkty funkcjonują 
w dyskretnym miejscu – po-
mieszczenia przy Przedszkolu 
w Starych Bogaczowicach – 
w byłej bibliotece, pod halą 
sportową szkoły- pierwszy 
pokój na lewo. Stare Bogaczo-
wice ul. Główna 172. Wsparcie 
specjalistów jest bezpłatne 
dla mieszkańców gminy Stare 
Bogaczowice. Finansowanie z 
budżetu gminy ze środków na 
pomoc społeczną.

(GOPS)

Wywieź odpady do PSZOK

Boisko dla każdego 
sołectwa

Fundacja Anna w 
Gostkowie zaprasza 
mieszkańców i sym-
patyków oraz pasjo-
natów historii regio-
nu na podsumowanie 
projektu pt. „Ocalić 
od zapomnienia”, 
realizowanego na za-
bytkowym cmenta-
rzu ewangelickim w 
Gostkowie, które od-
będzie się 7 paździer-
nika /sobota/ o godz. 
13:00 w Gostkowie.

Uroczystość roz-
pocznie nabożeństwo, 
które odprawi pro-
boszcz para�i przy Ko-
ściele Pokoju w Jawo-
rze ks. Tomasz Stawiak 
w obecności księdza 
proboszcza Andrzeja 
Wilczyńskiego z kościo-
ła pw. Świętej Rodziny. 
W budynku świetlicy 
wiejskiej w Gostkowie od-
będzie się dalsza część uro-
czystości. Gośćmi spotkania 
będą profesor Zbigniew 
Wiktor - politolog i znawca 
regionu, Joanna Lamparska 
- znana podróżnicza i pisarka, 
przedstawiciele Stowarzy-
szenia Frydhof, członkowie 
Stowarzyszenia Grupa Po-
szukiwawcza Riese, kierow-

Ocalić od zapomnienia

nik oraz współpracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, a także 
przedstawiciele władz Po-
wiatu Wałbrzyskiego oraz 
Gminy Stare Bogaczowice.

- Projekt „Ocalić od za-
pomnienia” realizowany 
był przez Fundację Anna 
w Gostkowie oraz miesz-
kańców i obejmował odno-
wienie alei na cmentarzu 

ewangelickim, a tak-
że wykonanie prac 
plastycznych przez 
młodzież szkolną. 
Podczas wydarze-
nia zaprezentujemy 
działania fundacji, 
które zmierzają do 
ocalenia zdewasto-
wanego i zapomnia-
nego cmentarza, w 
którym jeszcze do 
niedawna niewielu 
widziało pamiątkę 
po kulturze daw-
nych mieszkań-
ców. Przygotowaną 
mamy także wysta-
wę zdjęć dokumen-
tujących cmen-
tarz oraz ocalałe 
przedmioty sztuki 
sepulkralnej. Zapre-
zentowane zostaną 
również prace pla-
styczne najmłod-

szych wykonane w ramach 
projektu, można będzie za-
głosować na najciekawszą 
z nich. Dla wszystkich przy-
byłych gości przewidujemy 
ciepły poczęstunek i wiele 
ciekawostek związanych z 
regionem - mówi Angelika 
Babula z Fundacji Anna w 
Gostkowie.

(AB)

lek. med. Ludmia Kalwas
lek. med. Ewa Rusiecka

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
lek. Ewa Rusiecka - chirurg, stomatolog

lek. Joanna Stefaniak - stomatolog

lek. Hanna Tarnawska - stomatolog
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, CHIRURGIA, PROTETYKA

EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ

PRZYCHODNIA VITA CENTRUM
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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
Weekend 
za pół ceny
Warto zaplanować sobie 
najbliższy weekend, 7-8 
października w Górach 
Sowich i zwiedzić zamek 
Grodno oraz Sztolnie Wa-
limskie. Oba obiekty przy-
stąpiły do ogólnopolskiej 
akcji Polskiej Organizacji 
Turystycznej „Polska zobacz 
więcej – weekend za pół 
ceny”. W tych dniach na ha-
sło: “Polska zobacz więcej”, 
bilety normalne i ulgowe ze 
zniżką 50%.

(EF)

Zatańczą 
dla zwierząt
8 października 2017 r. za-
praszamy wszystkich miło-
śników zwierząt oraz tańca 
na warsztaty charytatywne 
DanceHall&Twerk, które 
poprowadzi boguszowska 
tancerka Marta Świątek. 
Podczas imprezy, w godzi-
nach 11.00-14.00, zbierane 
będą środki czystości, karma, 
koce, ręczniki, pościel. Mate-
riały te zostaną przekazana 
Fundacji „Na Pomoc Zwie-
rzętom”, która ma pod opie-
ką blisko 100 zwierząt. Kto 
może wziąć udział? Praktycz-
nie każdy, zarówno młodzież 
jak i osoby dorosłe. Zapisy 
oraz szczegółowe informa-
cje można uzyskać wysyłając 
maila na adres mswiatek98@
interia.pl. Godziny warszta-
tów: 12:00 dancehall, 13:00 
twerk. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny. Gdzie przyje-
chać? CKK Witold, sala kon-
ferencyjna, ul. Traugutta 12 
g w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Po raz kolejny seniorzy 
w Szczawnie-Zdroju do-
brze się bawili. Tym razem 
motywem przewodnim 
były perłowe inspiracje i 
ikona paryskiej mody Coco 
Chanel.

Uroczystości rozpoczęły 
się 1 października w Dzien-
nym Domu Senior Wigor w 
Szczawnie-Zdroju. Dlaczego 
akurat 1 października? Dlate-
go, że jest to Międzynarodo-
wy Dzień Seniora. Impreza 
rozpoczęła się od wykładu 
z elementami warsztatu pt. 
„Coco Chanel to nie tylko 
moda, ale styl życia i bycia”. 
Prelekcję przeprowadziła 
Ewa Landsberg, wolonta-
riuszka z powołania, pełna 
energii i chęci do działania, 
dzieląca się zdobytymi infor-
macjami o aktualnych wy-
darzeniach i imprezach dla 
seniorów. Przewodzi grupie 
aktywnych seniorek we Wro-
cławskim Centrum Seniora. 
Przygotowała również po-
kaz mody, dzięki któremu 
przenieśliśmy się w ubiegłe 
stulecia.

 - Nic tak nie podkreśla ko-
biecej urody jak sznur pereł 
i perłowe dodatki - powie-
działa Ewa Landsberg.

Perły uwielbiała już Kle-
opatra, a najstarszy zacho-
wany perłowy naszyjnik ma 
ponad cztery i pół tysiąca 
lat. Perłowe Dni Seniora to 
również święto wszystkich 
mieszkańców, dlatego se-
niorzy zaprezentowali się w 
ubiorach przygotowanych 
przez Ewę Landsberg w Par-
ku Zdrojowym. Był również 
czas na spróbowanie pysz-
nych wypieków, ale przede 
wszystkim na spotkania ze 
znajomymi i nieznajomymi. 
Organizatorzy spotkania 
zadbali też o dodatkowe 
atrakcje. Perłowe Dni Senio-
ra to inicjatywa stanowiąca 
doskonałą okazję do poka-
zania wielkiego potencjału 
społecznego osób starszych 
oraz ich istotnej roli w bu-
dowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Jak co roku 
nad przebiegiem święta se-
niorów w Szczawnie-Zdroju 
czuwał burmistrz Marek Fe-
doruk, Fundacja Wspierania 
Seniorów MELA im. Melanii 
Dobiegi oraz Stowarzysze-
nie Ogród Sztuki. Perłowe 
Dni Seniora zakończyły się 
koncertem znanych muzy-
ków.

(MELA)

Perłowe dni seniora

Szczawieńscy seniorzy hucznie świętowali Międzynarodowy Dzień 
Seniora.

29 września nie sposób 
było przejść korytarzem 
Szkoły Podstawowej w 
Szczawnie Zdroju, by nie 
natknąć się na 7 x 8 czy 5 x 
6. Wszystko to miało zwró-
cić uwagę społeczności 
uczniowskiej na fakt, że ob-
chodzony był VII Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Akcja ta ma na celu pokazać, 
że nauka tabliczki mnoże-
nia może być przyjemna, a 
utrwalając ją można nieźle 
się bawić.

„Tabliczkomanią” zosta-
ła zarażona w tym dniu cała 
szkoła, zaczynając od uczniów 
klasy czwartych, poprzez 
uczniów klas gimnazjalnych, 
a kończąc na pracownikach 
szkoły. Przez cały tydzień ta-
bliczka mnożenia towarzy-
szyła wszystkim na lekcjach. 
Młodsi uczniowie przygoto-
wali rymowanki pozwalające 
zapamiętać trudne przykła-
dy z tabliczki mnożenia, na 
zajęciach poznali ciekawe 
sposoby na pamięciowe opa-
nowanie mnożenia, grali w 
„tabliczkowe” bingo. Ucznio-
wie klas starszych rozwiązywa-
li łamigłówki matematyczno 
– logiczne, utrwalające ta-
bliczkę mnożenia. Uczniowie 
na Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia przygotowali plaka-
ty, rekwizyty, ozdobili oba bu-
dynki szkolne tematycznymi 
dekoracjami.

Na przerwach szóstokla-
sistki (Milena, Wiktoria, Non-
na, Maja, Wiktoria i Amelka) 
zaprosiły uczniów do zabawy. 
W tym dniu można było m.in. 
poskakać na skakance, oczywi-
ście jednocześnie sprawdzając 
swoją wiedzę z tabliczki mno-
żenia. Z przykładami na mno-
żenie uczniowie mierzyli się 
również w grach wyklejonych 
na szkolnych korytarzach. W 
tym dniu tabliczka mnożenia 

Egzaminowali urzędników

towarzyszyła w wielu zaba-
wach. 

Uczniowie klas IV-VI na 
lekcjach matematyki zdawali 
egzamin pisemny ze znajo-
mości tabliczki mnożenia. Gdy 
wynik egzaminu był pozy-
tywny otrzymywali certy�kat 
Eksperta Tabliczki Mnożenia 
2017. Nieco inaczej egzami-
nowanie przebiegało w kla-
sach starszych. Tam komisja 
egzaminacyjna w składzie: 
Karolina Rzyman, Dominika 
Serbeńska, Kinga Szczepanek 
i Kacper Głód, zaopatrzona w 
losy, przepytywała wszystkich 
uczniów w szkole. Z relacji ko-
misji wiemy, że prawie wszy-
scy uczniowie zdali egzamin 
i otrzymali certy�kat. Ucznio-
wie, którym się nie powiodło 
za pierwszym razem mieli 
możliwość podejść do egza-
minu jeszcze raz. Następnie 
Patrol Egzaminacyjny przepy-
tywał dorosłych pracowników 
szkoły. Zwieńczeniem dnia 
było wyjście uczniów do cen-

trum Szczawna-Zdroju w celu 
przeegzaminowania ze znajo-
mości tabliczki mnożenia pra-
cowników urzędu miejskiego, 
mieszkańców, kuracjuszy i 
gości pięknego miasteczka. 
Emocje były ogromne. Taka 
zamiana ról była bardzo 
stresująca dla dorosłych, ale 
wszyscy bez wyjątku egza-
min zdali i otrzymali certy�kat 
Eksperta Tabliczki Mnożenia 
2017. Tegoroczne odchody 
VII Światowego Dnia Tablicz-
ki Mnożenia możemy uznać 
za bardzo udane. Dziękujemy 
wszystkim uczniom – współ-
organizatorom za dobrze 
wykonaną pracę, a uczniom i 
nauczycielom naszej szkoły za 
piękne włączenie się w akcję. 
Jeżeli zorganizowanie tego 
dnia sprawiło, że każdy z nas 
utrwalił sobie choćby jeden 
przykład tabliczki mnożenia – 
warto było – podkreślają orga-
nizatorki akcji: Zo�a Rogalska i 
Katarzyna Ryczel-Staśkiewicz.

(MM)

Tabliczkomania w Szkole Podstawowej w Szczawnie Zdroju.
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4 października w Czar-
nym Borze odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie 
inwestycji „Przebudowa 
ulic XXX Lecia PRL (obec-
nie Główna) i ul. Wesołej 
w Czarnym Borze (droga 
powiatowa nr 3367D na 
odcinku od skrzyżowa-
nia z drogą powiatową nr 
3366D do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 
367 oraz droga gminną 
dz. 406 do skrzyżowa-
nia z droga powiatową 
3367D)”.

Inwestycja ta prowadzo-
na jest wspólnie przez Po-
wiat Wałbrzyski oraz gmi-
nę Czarny Bór i ma na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców, zwiększe-
nie dostępności do usług 
publicznych i miejsc pracy 
przez przebudowę ok 1518 
mb drogi powiatowej oraz 
ok 148 m drogi gminnej. 
Całkowita wartość zadania 
to prawie 4,3 mln. zł., w tym 
po ok. 800 tys. zł wkładu 
własnego włożyli partne-
rzy: Powiat Wałbrzyski oraz 
gmina Czarny Bór. Pozosta-
ła część współ�nansowana 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odno-

Ruszają zajęcia
7 października o godz. 
15.00, odbędzie się uroczy-
sta inauguracja roku aka-
demickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Przypomi-
namy, że zapisy prowadzone 
są w trybie ciągłym i zachę-
camy do uczestnictwa w zaję-
ciach. Do tej pory zgłosiło się 
40 chętnych: 9 osób z Grząd, 
13 osób z Witkowa, 16 osób 
z Czarnego Boru i po jednej 
z Boguszowa Gorc i Wałbrzy-
cha. W Bibliotece+Centrum 
Kultury odbyło się spotkanie z 
przyszłymi słuchaczami UTW. 
Spotkanie miało charakter or-
ganizacyjny, dotyczyło zarów-
no organizacji samych zajęć 
jak i ich programu i harmo-
nogramu. Wybrano również 
starostę grupy, którą została 
Zo�a Bąk z Grząd. - Studenci, 
którzy już się zapisali to cu-
downa, bardzo aktywna gru-
pa pełna zapału i pomysłów. 
Mam tylko nadzieję, że do 7 
października 2017 r. zapiszą 
się jeszcze do nas seniorzy z 
Borówna i Jaczkowa. Wiem, że 
mieszka tam dużo aktywnych 
osób z ogromną chęcią po-
znania świata – mówi dyrektor 
Biblioteki+Centrum Kultury 
Renata Chruszcz.

(RED)

W Mieroszowskim Cen-
trum Kultury odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami 
gminy Mieroszów dotyczą-
ce możliwości uzyskania 
do�nansowania do wy-
miany kotłów na terenie 
Gminy Mieroszów.

W spotkaniu uczestni-
czył zastępca Burmistrza 
Mieroszowa Rafał Dzimira, 
Ireneusz Ratuszniak z �rmy 
E�Con oraz pracownicy 
referatu Rozwoju i Pozyski-
wania Funduszy Zewnętrz-
nych Urzędu Miejskiego w 
Mieroszowie. Przybyłym na 
spotkanie mieszkańcom 
przedstawiono warunki oraz 
zasady otrzymania dotacji z 
budżetu Gminy Mieroszów 
pochodzących z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu 
,,Ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa 
dolnośląskiego”.  Podczas 
spotkania mieszkańcy mogli 

zadawać pytania odnośnie 
możliwości otrzymania do-
�nansowania. Szczegółowe 
informacje na temat zasad 
otrzymania dotacji zawarte 
są w Regulaminie stanowią-
cym załącznik do Uchwały nr 
XLII/199/17 Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 27 lipca 
2017 roku, dostępnym na 
stronie internetowej gminy 
w zakładce ,,Wymiana ko-
tłów” oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Nabór dla mieszkańców 
ogłoszony zostanie w listo-
padzie, natomiast informacja 
o nim zamieszczona zostanie 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w 
Mieroszowie oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie.

- Gorąco zachęcamy do 
śledzenia aktualności we 
wskazanym zakresie na stro-
nie internetowej gminy – 
mówi Rafał Dzimira.

(MK)

Ograniczą niską 
emisję?

Wspólna inwestycja

wa wsi na obszarach wiej-
skich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. 

W trakcie uroczystości 
wójt gminy Adam Górecki 
złożył na ręce wicestarosty 
Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i Członka Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego Stanisława 
Janora, a także przedstawi-
cieli wykonawcy robót, pa-
miątkowe tabliczki z rozpo-
częcia inwestycji.

O realizację tej inwesty-
cji w Powiecie Wałbrzyskim 

aktywnie zabiegał radny 
powiatowy z terenu gminy –
Stanisław Janor. - Bardzo się 
cieszę z rozpoczęcia robót, 
bo po raz kolejny udaje nam 
się spełniać oczekiwania 
mieszkańców, którzy wielo-
krotnie zgłaszali mi potrze-
bę modernizacji tej drogi. 
Dzięki temu poprawi się bez-
pieczeństwo mieszkańców 
i podniesie jakość podróżo-
wania przez centrum gmi-
ny – powiedział Stanisław 
Janor. 

(GŁ)

Od lewej: wójt Adam Górecki, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski 
i członek zarządu powiatu Stanisław Janor.
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30 września w Miero-
szowie rozegrano �nałowe 
zawody cyklu Kellys Endu-
ro MTB Series. Zwyciężyli 
Joanna Światłoń i Marcin 
Motyka.

Sezon zawodów enduro 
w formacie „on-sight” wła-
śnie się zakończył. Areną 
ostatnich zmagań były góry 
położone w Gminie Miero-
szów. Dzikie i trudne single, 
wymagające i szybkie ścież-
ki, a często mało uczęsz-
czane szlaki piesze. Rejon 
ma niesamowity potencjał 
dla kolarstwa górskiego, a 
szczególnie enduro. Organi-
zatorzy zawodów postarali 
się, aby ten potencjał maksy-
malnie wykorzystać podczas 
imprezy.

- Złożyło się na nią aż 5 
odcinków specjalnych w gó-
rach i jako ostatni OS miejski 
z widowiskowym przejaz-
dem przez mieroszowski ra-
tusz. Bazą imprezy była hala 
sportowa w Mieroszowie, 
którą udostępniły władze 
gminy. Stąd zawodnicy ru-
szyli na start OS1 w kierunku 
Lesistej. Całkiem nowy odci-
nek, poprowadzony częścio-
wo żółtym szlakiem, a potem 
dziką ścieżką. Trudny, długi 
z niesamowitymi widoka-
mi – coś pięknego! Potem 
kierunek Sokołowsko i góra 
Bukowiec, z której OS popro-
wadzono również częściowo 
szlakiem, częściowo wąską, 
nieznaną ścieżką. OS3 to le-
gendarna Włostowa – czyli 
stromo i z mela�rem. To kla-
syk z lat EMTB, więc nie spo-
sób było go nie wykorzystać 
w tym roku. Jednak dla od-
miany końcowe kilkaset me-
trów poprowadziliśmy inną 
linią – mówi Łukasz Putz, je-
den z organizatorów.

Przy bufecie zaopatrzo-
nym przez Oshee, zlokalizo-
wanym na mecie OS3, czyli 
na półmetku rywalizacji, 
można było usłyszeć wiele 
słów euforii lub rozpaczy z 
powodu defektów, czy zmę-
czenia.

- OS4 był kondycyjny z 
uwagi na kilka krótkich, lecz 
sztywnych podjazdów, no 

Na terenie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne-
go Słoneczna Polana w 
Szczawnie Zdroju roze-
grane zostały wyścigi ro-
werowe MTB dla dzieci i 
młodzieży w wieku od 2 do 
14 lat. Były to zawody koń-
czące Ligę MTB Aglomera-
cji Wałbrzyskiej 2017.

Sześć poprzednich wyści-
gów odbyło się w: Walimiu, 
Starych Bogaczowicach, 
Wałbrzychu, Jugowie, Czar-
nym Borze i Świebodzicach, 
a prezydent, burmistrz i 
wójtowie miejscowości, w 
których odbyły się zawody, 
objęli swoim patronatem po-
szczególne kategorie wieko-
we, fundując dla najlepszych 
zawodniczek i zawodników 
puchary. W tegorocznej edy-
cji szczególnie wyróżniło się 
dwoje uczestników kategorii 
młodzik: Hanna Fijałkowska i 
Filip Brzóska (od przyszłego 
roku będą już startować w 
kat. juniora młodszego).

 - Moje wieloletnie do-
świadczenie przewiduje im 
wspaniałą karierę i nawet 
głośno to powiedziałem na 
zakończenie dekoracji, że są 
to nasi przyszli olimpijczycy 
- napisał w swoim sprawoz-

daniu z zawodów sędzia 
Władysław Żyndul.

Pomimo nienajlepszej 
pogody, na Słonecznej Pola-
nie zjawiło się wielu kibiców, 
którzy dopingiem zachęcali 
do rywalizacji młodych ko-
larzy górskich. Zawody od 
strony technicznej przygo-
towali oraz zabezpieczyli 
Janusz Kozłowicz i Tomasz 
Malik, a Puchar Burmistrza 
Szczawna-Zdroju najlepszej 
zawodniczce w kategorii 
skrzat - Aleksandrze Różnic-
kiej z Nowej Rudy - wręczył 
sekretarz gminy Sławomir 
Grochala. W klasy�kacji koń-
cowej II Edycji Ligi MTB Aglo-
meracji Wałbrzyskiej 2017 
zwycięzcom w poszcze-
gólnych kategoriach wie-
kowych oraz za punktację 
drużynową klubów sporto-
wych, szkół podstawowych i 
szkółek kolarskich wręczono: 
medale, dyplomy i puchary.

 - W październiku spotka-
my się z przedstawicielami 
miast i gmin organizującymi 
tegoroczną ligę aglomeracji 
na podsumowaniu i zapla-
nujemy przyszłoroczną edy-
cję - zapowiedział Włady-
sław Żyndul.

(KT)

Przejechali przez ratusz

i trudny dojazd. Końcówka 
odcinka to stroma wąska, 
rynnowa ścieżka. Na OS5 
ponownie trzeba było wró-
cić na Bukowie, skąd wiodła 
tradycyjnie stroma ścieżka 
o zmiennym podłożu. Koń-
cówka przebiegała przez 
rzadki, brzozowy las, z któ-
rego z dużą prędkością wpa-
dało się na wielką łąkę. Na 
koniec OS6, czyli krótki sin-
gletrack na Górze Parkowej, 
zjazd przesmykiem między 
zabudowaniami, przejazd 
przez ratusz i meta w Rynku. 
Tam na zawodników cze-
kał posiłek regeneracyjny. Z 
pewnym opóźnieniem roz-
poczęła się dekoracja zwy-
cięzców, ale liczba i wartość 
wręczanych i losowanych 
nagród rekompensowały 
czas oczekiwania. W ten oto 
sposób przy wyśmienitej 
pogodzie zakończył się te-
goroczny cykl Kellys Endu-
ro MTB Series, na którym w 
sumie pojawiło się przeszło 
500 osób. Trudne, jeszcze 
do końca nieodkryte górskie 
ścieżki zarówno wymęczyły 
uczestników, ale zapewniły 
im również wielką dawkę en-
dor�n. Te zawody z pewno-
ścią zapamiętają na długo! W 

tym miejscu serdecznie dzię-
kuję wszystkim zawodnikom 
za start w naszym cyklu. Ży-
jemy w symbiozie – bez Was 
nie byłoby zawodów, ale i 
bez nas nie mielibyście gdzie 
się ścigać. Fajnie, że wspólnie 
stworzyliśmy niesamowity 
klimat podczas Enduro MTB 
Series 2017. Należy pamię-
tać, że nie byłoby to możliwe 
gdyby nie sztab ludzi w pełni 
zaangażowanych w imprezę, 
którego dużą część stanowią 
niezastąpieni wolontariusze 
z Pokojowego Patrolu. Sło-
wa podziękowania kieruję 
także do władz miast, gmin, 
nadleśnictw oraz sponsorów 
i partnerów imprezy. Wasze 
wsparcie jest nieocenio-
ne. Liczę na nie również w 
przyszłym roku. Niezmiernie 
cieszy również fakt, że marki 
spoza branży rowerowej wi-
dząc rozwój i potencjał cyklu 
decydują się na współpracę, 
nawet w trakcie jego trwa-
nia. Najlepszym przykładem 
tego jest marka Ryobi, dzięki 
której sprawnie przygotowa-
liśmy trasy OSów w Miero-
szowie – podsumował Grze-
gorz Miedziński, organizator 
zawodów.

(MS)

Ostatni odcinek specjalny prowadził przez mieroszowski ratusz.

Zwycięski początek
W I lidze siatkarzy MKS Aqua-
-Zdrój Wałbrzych wygrał z 
AGH Kraków 3:2 (28:30, 20:25, 
25:23, 25:20, 15:10). Zespół 
trenera Janusza Bułkowskiego 
zagrał w składzie: Linda, Zieliń-
ski, Orobko, Lipiński, Dzikowicz, 
Woźnica, Szydłowski (libero) 
oraz Goss, Dereń, Marszałek. 7 
października wałbrzyszanie za-
grają we Wrześni z Krispolem.

(RED)

Dwie wygrane
W II lidze koszykarzy Górnik 
Trans.eu Wałbrzych pokonał 
KS Kosz Pleszew 85:65 (20:25, 
13:7, 33:9, 19:24). Górnik: Krusz-
czyński 21, Ratajczak 17, Wróbel 
13, Glapiński 12, Makarczuk 11, 
Krzywdziński 5, Durski 4, Kaczu-
ga 2, Szymański. W następnej 
kolejce podopieczni trenera 
Marcina Radomskiego zagrają 
07.10. z Muszkieterami w Nowej 
Soli. A w III lidze MKS Mazbud 
Basket Szczawno-Zdrój wygrał z 
Franc Gardiner Polonią Świdnica 
71:57 (15:9, 19:18, 24:15, 13:15). 
MKS: Stochmiałek 16, Myślak 
16, Józefowicz 9, Przydryga 9, 
Olszewski 7, Kołaczyński 6, Mu-
rzacz 4, Smoleń 2, Wackowski 2, 
Pilarczyk, Knach.

(RED)

Tylko punkt
Słabo spisały się piłkarskie 
zespoły Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. W ekstralidze kobiet AZS 
PWSZ Wałbrzych remisował 
z Mitechem Żywiec 2:2 (1:0). 
Bramki dla AZS PWSZ zdobyły 
Małgorzata Mesjasz (28) i 2:0 
Dominika Dereń (48).W następ-
nym spotkaniu zespół trenera 
Kamila Jasińskiego zagra 8 paź-
dziernika o godz. 11.00 z AZS we 
Wrocławiu. W meczu na szczycie 
grupy wschodniej IV ligi Górnik 
Wałbrzych uległ Śląskowi II Wro-
cław 0:2 (0:2). Wałbrzyszanie od 
41 min. grali w osłabieniu po 
tym jak za faul czerwoną kartką 
został ukarany Mateusz Krzy-
miński. W następnym meczu 
drużyna trenera Macieja Jawor-
skiego zagra z Bielawianką w 
Bielawie (7 października, godz. 
15.00). W grupie wschodniej IV 
ligi Stal Chocianów pokonała 5:1 
Górnika Boguszów-Gorce. Kolej-
ny mecz beniaminek rozegra na 
stadionie w Gorcach, a jego ry-
walem będzie Włókniarz Mirsk 
(8 października, godz. 15.00).

(RED)

Ściganie na polanie

Wyścig na Słonecznej Polanie zakończył Ligę MTB Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 2017.
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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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Zatrudnię 
kierowcę C+E 
Kraj, doświadczenie,

atrakcyjne 

wynagrodzenie
TEL: +48 604 960 905

W Czarnym Borze zostały 
rozegrane Wojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików i Mło-
dzików Młodszych w Bia-
thlonie Letnim, XIX Puchar 
Mela�ru oraz zawody dla 
najmłodszych pod hasłem „I 
Ty możesz zostać biathloni-
stą”. Gmina Czarny Bór była 
współorganizatorem tych 
imprez.

Rywalizacja była bardzo 
pasjonująca i dostarczała ze-
branym kibicom wiele emocji. 
Także amatorzy mogli przeko-
nać się jakim wymagającym 
sportem jest biathlon, próbu-
jąc swoich sił w strzelaniu z 
broni laserowej. Przed rozpo-
częciem sobotnich zmagań 
upamiętniono wspaniałego 
trenera i autora wielu sukce-
sów czarnoborskich zawodni-
ków - Józefa Pawlika, składając 
wiązankę kwiatów przy upa-
miętniającej go tablicy.

Rywalizację rozpoczęli bie-
gami indywidualnymi mło-
dzicy i młodziczki w ramach 
mistrzostw wojewódzkich. 
Trzecie miejsce wśród młodzi-
ków zajął reprezentujący UKN 
Mela�r Czarny Bór Grzegorz 
Dereń. W sobotnich biegach 
sprinterskich zawodnicy Mela-
�ru wywalczyli trzecie miejsce 
wśród młodzików, które zajął 
Marcin Kaczanowski oraz dru-

W niedzielę, 8 października, na terenie 
przyległym do kościoła para�i pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła na wałbrzyskim Pod-
zamczu, odbędzie się Rodzinne Święto Sportu, 
zorganizowane z inicjatywy tamtejszego pro-
boszcza, ks. prałata Ryszarda Szkoły.  Imprezą 
inauguracyjną będzie turniej tenisa ziemnego na 

kortach przy ul. Grodzkiej, którego rozpoczęcie 
przewidziano na godz. 11.00. W programie zna-
lazło się wiele innych, ciekawie zapowiadających 
się rywalizacji. O godz. 13.30 nastąpi uroczyste 
otwarcie siłowni plenerowej, która nieo�cjalnie 
funkcjonuje już od kilku tygodni.

(BAS)

Bartosz Zając zwyciężył 
w XXXVI biegu Przełajowym 
Podzamcze w Wałbrzychu 
na dystansie 10 km, osiąga-
jąc czas 38,21,7. Wyprzedził 
Jakuba Janiszewskiego – 
39,39,6 i Marcina Dudziń-
skiego – 39,49,2.

Wśród kobiet, które biegły 
na 4600 m, wygrała Agnieszka 
Jankowicz – 19,32,9. Drugie 
miejsce zajęła Agnieszka Klu-
zek – 20,02,3, a trzecie Ewa 
Pastuszeńko – 20,13,3.

Wśród 67 uczestników, 
było 3 zawodników, którzy 
startowali w pierwszej edycji 
podzamczańskiego przełaju 
w 1981 r.: Tadeusz Zawadzki 
(zaliczył wszystkie biegi), Jan 
Leśniak (zwycięzca pierwszych 
zawodów) oraz Józef Żuk, 
uczestnik 33 tutejszych prze-
łajów. 

W ramach obchodów Świa-
towego Dnia Chodu (World 
Walking Day), rownocześnie 
odbył się marsz nordic wal-
king na dystansie 4600 m. Miał 
on charakter rekreacyjny.

Trasę wytyczono na otuli-
nie Książańskiego Parku Krajo-
brazowego.

Nagrodą dla najlepszych 
były Puchary Fundacji na 
Rzecz Odzysku Aluminiowych 
Puszek po Napojach RECAL, 
która, obok Ośrodka Społecz-

XIX Puchar Mela�ru

Rodzinne Święto Sportu

gie wśród młodziczek, które 
przypadło Wiktorii Przemyślak. 
Następnie w ramach XIX Pu-
charu Mela�ru rozegrano za-
wody w biegach sprinterskich 
wśród juniorów młodszych, 
juniorek młodszych, juniorów i 
seniorów, a także super sprint. 
Wśród juniorów młodszych w 
sprincie dwa pierwsze miejsca 
zajęli zawodnicy UKN Mela�r: 
pierwszy był Mateusz Gierczyk, 
a drugi Wojciech Janik. Nato-
miast w połączonym biegu 
juniorów i seniorów najlepszy 
wśród seniorów był Krzysztof 
Pływaczyk z UKN Mela�r, nato-
miast wśród juniorów Przemy-
sław Pancerz – wychowanek 
Mela�ru, reprezentujący obec-
nie AWF Wrocław. W super 
sprincie kończącym  biathlono-
we zmagania triumfował Mate-
usz Gierczyk z UKN Mela�r.

Najmłodsi zawodnicy z 
rocznika 2011 i młodsi za-
prezentowali się podczas za-
wodów „I Ty możesz zostać 
biathlonistą”, których celem 
był rozwój kultury fizycznej 
i sportu dzieci i młodzieży 
oraz popularyzacja biathlo-
nu. Zawodnicy tej konkuren-
cji wystartowali w biegach 
indywidualnych na dystansie 
- w zależności od wieku – 800 
m lub 1200 m. Strzelanie od-
bywało się z broni laserowej 
w pozycji leżącej z odległości 
10 m z podpórką. - Patrząc 
na ich zapał i chęć osiągania 
jak najlepszych wyników mo-
żemy być spokojni o kolejne 
pokolenia kontynuujące 
czarnoborskie biathlonowe 
tradycje – podkreślają orga-
nizatorzy.

(RED)

Przez dwa dni w Czarnym Borze rywalizowali biathloniści.

Zając był najszybszy

no-Kulturalnego Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzamcze”, 
była współorganizatorem 
imprezy. Wręczano także 
okolicznościowe medale i dy-
plomy oraz napoje izotonicz-
ne. Patronat nad zawodami 
sprawowało Międzynarodowe 
Stowarzyszenie na Rzecz Spor-
tu Powszechnego TAFISA.

W trakcie imprezy prze-
prowadzono akcję promującą 
zdrowe odżywianie i prowa-
dzenie aktywnego trybu życia, 
zorganizowaną przez Sekcję 
Oświaty Zdrowotnej i Promo-
cji Zdrowia Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wałbrzychu.

(A.Bas.)

Finiszuje Bartosz Zając.
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USŁUGI

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA 

- Całodobowo. Tel. 726-005-726. 

Tanio, szybko, profesjonalnie. 

www.speed24h.info. Zapraszamy 

do sklepu przy ul Słowackiego 5 

w Wałbrzychu. 

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(4) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(4) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

KUPIĘ

(1) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

militaria, �gurki i patery z okresu 

PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 

i inne przedmioty. Tel. 604-574-

501.

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje 
50m2, po remoncie, boczna ulicz-
ka, cena 127 tys. Tel. 883 334 486

MS-3164 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
70m2, do wprowadzenia, cena 
130 tys. Tel. 883 334 486

MS-3234 Biały Kamień, kawalerka 
27m2, nowe budownictwo, cena 
62 tys. Tel. 793 111 130

MS-3237 Podgórze, 2 pokoje, 
60m2, mieszkanie do własnej 
aranżacji, cena 57 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3250 Jedlina Zdrój, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, po remoncie, z 
ogródkiem, cena 120 tys. Tel. 883 
334 486

MS_3259- Biały Kamień 1pokój 
z kuchnią pow. 33m2, pierwsze 
piętro ogrzewanie gazowe cena 
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3257 Piaskowa Góra 4 pokoje, 
pow. 56,70m2 piętro drugie cena 
137 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS – 3184 Piaskowa Góra kawa-
lerka pow. 19m2, cena 55 tys. zł. 
Tel. 73 111130

MS-3104 Zamojskiego 2 pokoje 
pow. 45m2 do wprowadzenia 
pierwsze piętro, cena 117 tys. zł. 
Tel. 793 111 130

DS-3253 Lubomin dom pow 
około 200m2 idealny dla dwóch 
rodzin. Cena 230 tys. zł. Tel. 793 
111 130

DS-3128 Podgórze dzielnica dom-
ków jedno- rodzinnych, 5 pokoi, 
pow, 127m2, działka 1410m2, do 
wprowadzenia, cena 379 tys. zł. 
Tel. 793 111130    

1. SOWA&VICTORIA Przytulne 
mieszkanie po remoncie na 
pograniczu Szczawna-Zdroju i 
Białego kamienia, 2 pokoje, 39m2 
w cenie 118,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie z 
potencjałem na pograniczu Sta-
rego Zdroju i Białego Kamienia, 
świetna lokalizacja, 50m2 w cenie 
85,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Górny Sobię-
cin, przepiękna, zielona i spokojna 
okolica, 2-pokojowe mieszkanie 
wraz z ogródkiem do wprowadze-
nia 119,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój 
( okolice Pałacu Jedlinka ) . Duża 
kawalerka ( salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka z 
WC oraz przedpokój ) - 35 mkw, 
1 piętro - cena 52 000 !Tel: 530-
913-259

5. SOWA&VICTORIA Konradów, 
Duży dom z piękną działką - 320 
000 do negocjacji! Tel: 530-913-
259

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
2 pokoje + kuchnia otwarta na 
salon, po kapitalnym remon-
cie - 125 000 do negocjacji ! Tel. 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie, Nowe Miasto, 56 
m2, 2 pokoje, do częściowego 
remontu, cena 85 000 tys. zł, Cena 
do negocjacji Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie, Nowe Miasto, , 88 m2, 
3 pokoje, do remontu, cena 89 
000 tys. zł, cena do negocjacji, Tel: 
519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie (kawalerka) na Szcza-
wienku, 28 m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 88 000 tys. zł, Tel.: 
519-121-102

10. SOWA&VICTORIA dom w 
zabudowie szeregowej na Piasko-
wej Górze Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA  Duże 
mieszkanie w Świebodzicach do 
własnej aranżacji,110m2, cena 
159 tys. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na Nowym Mieście, dwa pokoje, 
po kapitalnym remoncie 52m2 
cena 136 tys do negocjacji Tel: 
502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne, 
dwupokojowe, jasne mieszkanie 
w cichej i spokojnej okolicy Bia-
łego Kamienia. Po remoncie. 124 
900zł. Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Luksusowy 
apartament w poniemieckiej willi 
w stylowej lokalizacji Szczawna 
Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród, 
Po remoncie z najwyższej jakości 
materiałów. 116m2 cena 350 
000zł Tel: 502-665-504

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje, 
ogródek, cena 72 000 zł, tel. do 
kontaktu: 792 549 757 

WAŁBRZYCH, Nowe Miasto, 
39m2, 2 pokoje, cena 30 000 zł, 
telefon: 792 549 757

DO WYNAJĘCIA mieszkanie dwu-
pokojowe o powierzchni 40m2 w 
Gorcach za 850zł. Pokoje nieume-
blowane, telefon792547662

BIAŁY KAMIEŃ 2pokoje, parter 
45,5m2  49000,-zł telefon: 792-
547-662

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-
cja, ogrzewanie gazowe, cena 
209 900 zł, tel. do kontaktu: 792 
549 757

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
na Zdroju,  pierwsze piętro, cena 
113.000, kontakt 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z 
windą, po remoncie, ogrzewanie 
miejskie, cena 130.000 zł,Kontakt: 
792-548-210

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 535-416-014

DOM WOLNOSTOJĄCY 111m2 z 
dużą działką 1195m2, ogrzewanie 
gazowe telefon: 792-547-662

 JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewa-
nie elektryczne, centrum miasta, 
cena: 55.000, telefon: 792-547-
662  

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-3236 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
51m2, parter w 4, do remontu, 
cena 125 tys do neg. Tel. 883 334 
481

MS-3267 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 35m2, cena 92 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3265 Piaskowa Góra, 2 pokoje,  
3 piętro, 40m2, cena 105 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
34m2, do remontu, cena 85 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3274 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3272 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
46m2, 1 piętro do remontu, cena 
67 tys. Tel. 883 334 481

• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

DB2010 .PL
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ATRAKCYJNE CENY! 
Tel. 790 709 590

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Śródmieście 60 m, 2 pokoje plus 
antresola, do odświeżenia. Ogrze-
wanie węglowe. Cena 150.000 
Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
1 pokój, łazienka Nowe Miasto. 
Kamienica po remoncie, I piętro 
40.000 Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
w Centrum Wałbrzycha 62 m, 3 
pokoje, duża widna łazienka. Po 
kapitalnym remoncie. Ogrzewa-
nie gazowe. Cena 160.000 zł.Tel: 
506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na Podgórzu po kapitalnym re-
moncie w 6 -rodzinnym budynku, 
4 pokoje, kuchnia ,łazienka z wc, 
ogrzewanie co gazowe i kominek 
z nawiewem, 92m2, 199000zł Tel: 
519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Dom typu 
bliźniak do remontu na Piaskowej 
Górze,powierzchnia 120m2, 
działka 550m2, cena 469000 Tel. 
519-121-104

20. SOWA & VICTORIA  Mieszkanie 
w spokojnej zielonej części Jedli-
ny Zdrój, 53m2 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc lokal do remontu 
cena 79000 Tel: 519-121-104

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

www.zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końco-
wej związanej z jej nabyciem/
zbyciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do 
bliższej, bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam luksusowy dom w 
niezwykle malowniczej okolicy, 
w miejscowości Głuszyca Dom 
o pow. 389 m2 z działką o pow. 
1ha- teren ogrodzony. Cena 890 
tys. zł do negocjacji!

Sprzedam dom do remontu 
zlokalizowany w Głuszycy 114 m2 
z działką 2171 m2. Cena 150 tys. zł

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Głuszycy o pow. 71,58m2. 
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena 
110tys. zł.

Sprzedam mieszkanie na 
pierwszym piętrze do remontu w 
Głuszycy. Cena 27 tys. 28 m2

Sprzedam dom w Głuszycy z dużą 
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186 
m2, część warsztatowa 80m2, 
dział. 673m2

Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul. 
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena 
85 tys. zł

Sprzedam mieszkanie Głuszyca 
ul. Ogrodowa,  kawalerka, 27m2. 
Cena 49 tys. zł

Sprzedam mieszkanie w Głuszy-
cy/Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena 
100 tys. zł

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja

Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój 
pow. 294m2. pow. działki 528 m2. 
Cena 790 tys.zł.

Sprzedam mieszkanie/dom 5 
pokoi w Głuszycy, pow. 172 m2. 
Cena 160 tys. zł

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie 
znajduje się wiele innych ofert. 
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BON –PIASKOWA GÓRA- mieszka-
nie 56,52 m2 3 pokoje z kuchnią 
i łazienką, 5 piętro, balkon, po 
remoncie  Cena: 169 000 zł (nr: 
2387)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –Oferta tylko w naszym 
biurze! ulica BARDOWSKIEGO 
mieszkanie 41m2, rozkładowe do 
własnej aranżacji, słoneczne 2 po-
koje, jasna kuchnia , niski czynsz 
Cena:79 000zł  (nr:2323)  -(74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,  
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do 
własnej aranżacji. Cena : 119 000 
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksu-
sowe mieszkanie z kominkiem i 
miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią 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 – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka 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 - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Cena: 298 000 
zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom 

wolnostojący w pięknej okolicy 

do wykończenia o pow. 156 m2, 

działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z 

kominkiem i tarasem, 2 balkony-

Cena: 470 000 zł (nr: 2377) (74) 

666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 

dom z ogrodem zimowym, 423 

m2, 2 niezależne wejścia, działka 

5000m2. Garaż na 3 samochody,  

6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-

nia, ogród-1937m2 z oczkiem 

wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 

2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 

33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 

biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 

46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 

ogrzewanie gazowe, kuchnia w 

zabudowie, łazienka z wc i prysz-

nicem, do wprowadzenia. Cena: 

89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 

2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 

piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 

843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na 

sprzedaż lub wynajem,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 – PIASKOWA GÓRA, 

mieszkanie do wprowadzenia, 45 

m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-

nie miejskie. Cena: 109 000  zł 

(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 

bliźniak o pow. 70 m2 z działką 

300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-

ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 

zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 

36 m2 po remoncie, częścio-

wo umeblowane, ogrzewanie 

miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123) 

(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 

843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, 2 po-

koje, 36m2, 2 piętro z balkonem 

i ogrzewaniem miejskim PO 

REMONCIE Cena: 99 000 do ne-

gocjacji (nr: 2123) (74) 666 66 09, 

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

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 piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
44m2,  na Szczawienku, po re-
moncie, cena 105 tys.zł. -  co gaz, 
ogród, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 62 tys.
zł. -  co miejskie, balkon, 4 p(10) 
74 666 42 42, 

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
2 pokoje po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 43tys.zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy dom na 
Podgórzu na osiedlu domków, 
100m2, 4 pokoje, do remontu, 
cena 230 tys.zł.  działka 1375m2, 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 83 tys.zł. 
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507 
153 166 .

WILLA – Sprzedamy kawalerke 
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 
42 tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy na N.Mieście 
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro, 
cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

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

Biały Kamień, 37m2, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, pierwsze 
piętro, 2 ogródki, bardzo dobra 
lokalizacja 69.000zł. Kontakt 535-
311-265

Biały Kamień 2 pokoje parter 
ogródek do remontu 69 000zł tel. 
577-263-955

3 pokoje, Podzamcze, 62,80m2 z 
dużym balkonem, 2 piętro. Cena 
169.000zł. Kontakt 535-311-265

Szczawienko, 35m2, Niski czynsz 
120zł, blisko strefy ekonomicznej, 
Cena : 43 000zł 

kontakt: 530-998-374

Nowe Miasto, 34m2, Ogrzewanie 
miejskie, do wprowadzenia, Cena: 
69000zł, kontakt: 530-998-374

Podzamcze, 2 pokoje z balkonem, 
39m2, blok czteropiętrowy. Cena 
109.000zł. Kontakt 535-311-265

Szczawno Zdrój do remontu 1 
piętro, 98m2, 1122 zł/m2 tel. 577-
263-955

Okazja! 2 pokoje, 42m2, nowe 
ogrzewanie gazowe, Biały 
Kamień. Cena 69.000zł. Do nego-
cjacji. Tel: 535-311-265

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 38,0 
m2, 6 piętro, DUŻY BALKON, 
WIDNA kuchnia, 115.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie 
w domu jednorodzinnym Z 
WYJŚCIEM NA OGRÓDEK, 113 m2, 
dwupoziomowe, dwie łazienki, 
balkon, taras, cztery pokoje,  
339.000 ZŁ, tel. 577-321-840

SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie w 
atrakcyjnej lokalizacji. czteroro-
dzinna kamienica, 40 m2, dwa 
pokoje, ogrzewanie gazowe, 
rozkład pomieszczeń,  160.000 ZŁ 
do negocjacji, tel. 577-321-840

PILNE 2 pokoje okolice Psiego 
Pola 45m2 2 pokoje, parter do re-
montu 72 tys do sporej negocjacji 
tel. 577-263-955

Biały Kamień wysoki parter 53m2, 
2 pokoje wysoki standard, nowy 
budynek z cegły OGRÓDEK 136 
tys tel. 577-263-955

OKAZJA! LUKSUSOWY DOM 
WOLNOSTOJĄCY, 7 pokoi, 268 
m2 powierzchni użytkowej, po 
gruntownym remoncie, piękne 
widoki na krajobraz górzysty, trzy 
balkony, taras, dodatkowo 150 
m2 strychu do aranżacji, działka 
1111 m2, ogrodzona, OKAZYJNA 
CENA 490.000, tel. 535-285-514

Kawalerka 34m2, 1. piętro, dobra 
lokalizacja- Szczawienko ul.Marii 
Dąbrowskiej, cena: 79900 zł, 
kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki 
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE DO WY-
NAJĘCIA, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 
48m2, 8 piętro w 10, cena 1.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 

+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
DWUPOZIOMOWE, 3 pokoje, 
55m2, 2 piętro, po remoncie, cena 
159.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, oko-
lice PWSZ, nowe bud., 3 pokoje, 
64m2, parter, wysoki standard, 
C.O. miejskie, cena 159.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek, balkon, 
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – ŚWIDNICA, ok. Placu 
Świętej Małgorzaty, 3 pokoje, 
112m2, 2 piętro , łazienka z wc, 
c.o. gazowe, cena 170.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA –   PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje,  jasna kuchnia, 38m2, 6 
piętro w 10, cena 115.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
BLIŹNIAK, 4 pokoje, 100m2, 
488m2 działki, po remoncie, cena 
420.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 56m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 69 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje 
z ck, parter, stan dobry, 37m2, 
Piaskowa Góra, cena 85000zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę 
budowlaną, Górny Sobięcin, 
1200m2, cena 29 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p. 
po remoncie, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
47m2, Nowe Miasto, 1 piętro, 
cicha okolica, cena 67 tys.zł.  74 
666 42 42, 

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, cena 39 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka, 
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka po kapitalnym 
remoncie, parter. 28m2, cena 
95000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166. 

WILLA –  Sprzedamy Podzamcze, 
2 pokoje. 36m2, balkon, parter, 
cena 95 tys.zł.  666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
94m2 na Podgórze, dwupoziomo-
we, stan bardzo dobry, ogród, 145 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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R E K L AMA

Ogłoszenie współfi nansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

DLA KOGO?
Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które planują realizację 
swoich projektów na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

NA CO?
Dofi nansowanie mogą uzyskać projekty polegające na:
• wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług
• dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 
Dofi nansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji 
produktowej lub innowacji procesowej. 

KIEDY?
Termin składania wniosków od 1 września 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Więcej informacji, m. in. ogłoszenie o konkursie i jego regulamin, znajdziesz na stronie internetowej 
www.ipaw.walbrzych.eu

Kontakt w sprawie konkursu:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
Tel. 74 84 74 150, faks. 74 84 74 151
ipaw@ipaw.walbrzych.eu 

Nabór wniosków
na projekty dofi nansowane z Funduszy Europejskich


