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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

Wypłacają i wysyłają
Ruszyła wypłata emerytur w obniżonym wieku emerytalnym. Średnia emerytura
na Dolnym Śląsku to dla kobiety 1540 zł a dla mężczyzny 2821 zł. - Wypłaty pierwszych
emerytur pokazują spore różnice w dochodach świeżych emerytów – mówi Iwona
Kowalska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego.
Od 1 października 2017
r. obowiązuje wiek emerytalny: dla mężczyzn 65 lat,
dla kobiet 60. Od 1 września
ZUS przyjmuje wnioski od
osób, które mogą przejść
na emeryturę po wprowadzeniu obniżonego wieku
emerytalnego. We wrześniu
do dolnośląskich placówek
ZUS wpłynęło ponad 20
000 wniosków o przyznanie
emerytury.
- ZUS rozpoczął już wypłatę emerytur przyznanych
i naliczonych z pierwszych
rozpatrzonych wniosków.
Do ponad trzech tysięcy
mieszkańców naszego regionu już w październiku trafiły pierwsze wypłaty. Na
kontach bankowych nowych emerytów pojawiły się
szóstego października. Listonosz zapukał do tych, którzy
swoje świadczenie otrzymują przelewem za pośred-

nictwem poczty – wyjaśnia
Iwona Kowalska. Wniosek o
emeryturę można składać na
30 dni przed osiągnięciem
wieku emerytalnego.
Z kolei do przedsiębiorców ZUS wysyła listy polecone. - 1 października ruszyła
wysyłka listów z numerami
kont do niemal 300 tysięcy
przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Przeczytaj go
uważnie, gdyż zawiera Twój
nowy rachunek, na który w
styczniu wpłacisz składki na
ubezpieczenie. Bez nowego
numeru rachunku bankowego nie opłacisz składek
już za grudzień. Od nowego
roku zrobienie przelewu do
ZUS będzie tak proste jak
opłacenie rachunku za energię elektryczną, gdyż wszystkie składki zapłacisz jednym
przelewem na jedno konto.
List polecony to nie jedyny
sposób na poznanie numeru

rachunku składkowego. Będzie można ustalić go również w każdej placówce ZUS
lub poprzez kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej
(022 560 16 00 lub cot@zus.
pl). Przedsiębiorca powinien
upewnić się czy zna swój
numer najpóźniej przed terminem płatności składki za
grudzień 2017 r. To bardzo
ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną
zamknięte 31 grudnia. Aby
opłacić składki w terminie
trzeba będzie posłużyć się
nowym numerem rachunku
składkowego. Zanim jednak
zrobimy pierwszy przelew
warto dokładnie sprawdzić
czy przysłany nam numer zawiera NIP firmy. Jeśli mamy
wątpliwości, co do prawidłowości numeru konta – należy skontaktować się z ZUS –
zachęca rzeczniczka.
(RED)
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Nieznane dzieje ludności żydowskiej na naszych ziemiach przed 1945 r.
W 2016 r. ukazała się książka autorstwa Anny Grużlewskiej „Żydzi
z prowincji. Świdnicki i wałbrzyski
okręg synagogalny 1812 -1945”. To
jest publikacja, której nie waham
się określić jako wyjątkowo wartościowe źródło naukowe dla poznania procesów osadnictwa Żydów na
terenie Przedgórza Sudeckiego od
XIII wieku, które zawsze uruchamiały impulsy gospodarczego oraz społecznego rozwoju.
Już we wczesnym średniowieczu z
południa i zachodu Europy przez ziemię wałbrzyską i świdnicką wędrowały
karawany kupców żydowskich, a niektórzy władcy godzili się na ich osadnictwo. W średniowieczu funkcjonowały gminy żydowskie np. w Świdnicy
(od 1270 r.), Strzegomiu (od 1350 r.) i
Dzierżoniowie (od 1367). W tym okresie Świdnica była regionalnym ośrodkiem kształtującym życie społeczności
żydowskiej, tu uformowała się gmina
żydowska (kahał/władza), której podlegały wspólnoty żydowskie od Jeleniej Góry i Lwówka po Dzierżoniów i
Niemczę. Świdnica była siedzibą rabinatu, tu funkcjonowała wyższa szkoła
talmudyczna, którą kierowali w XIV i
XV w. znani w Europie rabini m.in. David von Schweidnitz , Jakob Weil i Oser.
Życie społeczności żydowskiej doznawało tu też zagrożeń o różnym stopniu niebezpieczeństwa. Do pogromu
i wygnania Żydów ze Świdnicy doszło
w 1453 r. pod wpływem kazań franciszkańskiego zakonnika Jana Kapistrana.
- Pretekstem do antyżydowskich poczynań stało się irracjonalne oskarżenie
o sprofanowanie przez Żydów hostii i
wykorzystanie krwi niewinnego chrześcijańskiego dziecka do ich tajemnych
praktyk – pisze A. Grużlewska. To był
pierwszy tak masowy pogrom Żydów
na tej ziemi, nie tylko w Świdnicy. Tym,
którzy przeżyli ten exodus, konfiskowano majątki, a synagogi przeważnie
zmieniano na kościoły katolickie. Takie
są materialne dzieje gmachu kościoła
pod wezwaniem św. Barbary w Strzegomiu - średniowiecznej synagogi.
Po wojnach śląskich w XVIII w. Prusacy zapanowali nad obszarem Sudetów Środkowych i Przedgórza. Niebawem państwo pruskie rozpoczęło
proces reform i modernizacji, w który
włączono wszystkie grupy społeczne i
narodowościowe. Reformatorzy uznali
rozproszoną społeczność żydowską
jako pełnoprawnych obywateli państwa pruskiego. W tej sytuacji Żydzi
aktywnie włączyli się w proces rozwoju państwa pruskiego. Ta społeczność

miała swój wkład w dynamicznie rozwijający się w I połowie XIX w. przemysł
tekstylny na obszarze Dolnego Śląska i
postępującą tu industrializację. W roku
1812 r., gdy ukazał się edykt emancypacyjny zasadniczo wzmacniający
prawa Żydów, w Świdnicy mieszkały
2 rodziny żydowskie, po 3 latach było
5 rodzin. Rodziny te przybyły z Namysłowa i Krapkowic. W 1843 r. w mieście
stałymi mieszkańcami było 134 Żydów
i stanowili oni 1,06% ludności miasta.
W pobliskich Świebodzicach osiedliło
się – 6, w Sobótce - 3 Żydów. W 1847 r.
w Świdnicy – powstał Świdnicki Okręg
Synagogalny, co miało wpływ na ilościowy wzrost tej ludności w mieście
i powiecie. W 1864 w Świdnicy mieszkało 188 Żydów (1,2% ludności), a w
powiecie 287 osób- 0,37%. W 1880 r. ta
statystyka wzrosła w Świdnicy do 453
osób, w Świebodzicach – 76 stałych
mieszkańców. W 1933 r. liczba ludności
żydowskiej w Świdnicy spadła do 114
osób, a po wydarzeniach „nocy kryształowej” (9/10 listopada 1938 r.), czyli
sterowanego pogromu ludności żydowskiej, w Świdnicy nadal mieszkało
31 Żydów, w powiecie 18, z czego 16 w
Świebodzicach (5 mężczyzn, 11 kobiet).
Wałbrzych jeszcze na początku XIX
wieku był miastem peryferyjnym. W
1818 r. zamieszkały przez 1 836 mieszkańców. W latach 40 XIX w. w Wałbrzychu oraz na Podgórzu mieszkało
10 osób wyznania mojżeszowego. W
Boguszowie mieszkała zauważalna,
zwarta grupa 25 osobowa społeczność
żydowska. W 1933 r. gmina miejska
Wałbrzych wykazywała 195 mieszkańców, w powiecie 127 Żydów. W 1939
r. w Wałbrzychu miało mieszkać 28 Żydów, w powiecie wiejskim 38 osób tej
społeczności. Wałbrzyska społeczność
żydowska, jak każda grupa narodowościowa i kulturowa starała się kultywować własne tradycje, w tym religijne
i tworzyła w przestrzeni publicznej
symbolikę swojej obecności na tej ziemi. W 1882 r. wałbrzyscy Żydzi podjęli
decyzję o budowie tu synagogi, która
powstała na działce u zbiegu obecnych
ulic świętej Jadwigi i A. Mickiewicza.
Świątynia oficjalną działalność rozpoczęła 20 września 1883 r., w czasie obchodów żydowskiego Nowego Roku
(Roszha-Szana) konsekrowana przez
rabina dr Tobiasa Samtera. - Umiejscowienie obiektu przy reprezentacyjnej
ulicy Wałbrzycha w pobliżu zespołu
urzędów i nowoczesnych szkół wskazuje jednak na znaczenie tej niewielkiej
wspólnoty żydowskiej – ocenia A. Grużlewska. Synagoga wałbrzyska w stylu

architektonicznym była podobna, choć
mniejsza, do wybudowanej wcześniej
synagogi w Dzierżoniowie. Ten sakralny obiekt w Dzierżoniowie, zdewastowany w „nocy kryształowej” przetrwał
czasy nazizmu i wojny. Dziś jest jedyną
taką budowlą na obszarze Przedgórza
Sudeckiego i zabytkiem kultury żydowskiej znanym daleko poza Polską.
Natomiast synagoga świdnicka, wybudowana w 1877 r. przy dzisiejszej
al. Niepodległości, została podpalona
rano 10 listopada 1938 r. przez bojówki
SA i SS. Płonęła wiele godzin na oczach
milczącego tłumu mieszkańców Świdnicy, uczniów z pobliskiej szkoły i strażaków, którzy czuwali, aby ogień nie
przerzucił się na pobliskie zabudowania. Z synagogi zostały zgliszcza, które
do wiosny 1939 r. usunięto, a teren wyrównano. W 2007 r. odsłonięto i pokazano fundamenty spalonej synagogi.
Podobny los spotkał wałbrzyską synagogę - też w tym czasie została spalona
przez bojówkarzy hitlerowskich.
Nazistowscy przywódcy (Hitler,
Goebbels, Gőring) zanim zdobyli dyktatorską władzę w Niemczech (1933
r.), ponad 10 lat w nienawiści rasowej
i obłudnie wyjaśniali Niemcom przyczynę ich socjalnych kłopotów, trudnej egzystencji rodzinnej i społecznej
po przegranej wojnie (1914-1918)
oraz konsekwencjach Traktatu Wersalskiego. Wskazywali zwłaszcza na
społeczność żydowską jako winną ówczesnych problemów gospodarczych
i wszystkich niepowodzeń państwa
niemieckiego. Hitlerowcy w walce propagandowej o władzę w Niemczech
operowali prostymi sloganami np.; że
żydowska mniejszość nadmiernie bogaci się w sposób nieuczciwy i blokuje
rozwój narodu niemieckiego, dumnego przecież z wielu historycznych
zwycięstw militarnych. Po przejęciu
władzy przez Hitlera i NSDAP w 1933
r. wszechwładna nazistowska władza
polityczna, policyjna i administracyjna
zaczęła realizować wcześniej zapowiadany program fizycznego wyeliminowania Żydów i ich kultury materialnej
z przestrzeni publicznej. Nastał czas zagłady: Shoah – Holocaust. Te ludobójcze szaleństwa spowodowały dotkliwe
straty wielu narodom Europy (zwłaszcza Żydom, Polakom, Rosjanom, ale
też Niemcom) i po 12 latach zakończyły
się, gdy 2 maja 1945 r. żołnierze Armii
Czerwonej i żołnierze Wojska Polskiego
zdobyli Berlin. Tych kilka powyższych
refleksji o instrumentarium medialnym
i ideologicznym NSDAP, a zwłaszcza o
traktowaniu mniejszości żydowskiej,

które umożliwiło hitlerowcom zdobycie władzy w Niemczech – to są moje
dopowiedzenia do tragicznej sytuacji
Żydów od 1933 r. w Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie i Europie czasu
wojny rozpętanej przez III Rzeszę.
Autorka tej publikacji, naukowo
bardzo wartościowej i edukacyjnie
zdecydowanie potrzebnej, nie wnika
w meandry ówczesnej gebelsowskiej
sztuki kształtowania świadomości
Niemców (wyborców, społeczeństwa),
w tym metod definiowania wrogów
partii NSDAP i narodu. Natomiast dokładnie przedstawia działania aparatu
państwa niemieckiego, wykluczające osoby pochodzenia żydowskiego
jako obywateli, eliminowanych z pracy zawodowej, pozbawianych praw
socjalnych i własności materialnych
(mieszkań, sklepów, przedsiębiorstw)
w końcu… godności i życia. Już w
kwietniu 1933 r. ogłoszono pierwsze
antyżydowskie rozporządzenia, które
klasyfikowały urzędników państwowych na „Aryjczyków” (czyli osoby
„czystej krwi” niemieckiej) oraz „nie-Aryjczyków” – czyli Żydów. Dla osoby
lustrowanej już jeden przodek pochodzenia żydowskiego był wyrokiem. We
wrześniu 1935 r. weszły w życie tzw.
ustawy norymberskie o obywatelstwie
Rzeszy oraz ochronie niemieckiej krwi
i honoru. Obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego pozbawiono
wszelkich praw, stali się „poddanymi
państwa”. Wprowadzono rasistowską
kategoryzację ludzi np. pełni Żydzi,
pół- Żydzi, ćwierć-Żydzi, osoby mieszanej krwi. To urząd decydował kto jest
lub nie jest Żydem. Jak realizowano te
prawne zapisy? Już w 1933 r. rozwijała
się (nadzorowana) akcja plakatowania
gabinetów lekarskich, kancelarii adwokackich, szkół, sklepów z informacją, że
ich właścicielami są lub pracują w nich
Żydzi, wymieniani z nazwiska i napiętnowani. Taki plakat też pojawił się w
marcu 1933 r. na drzwiach państwowej
szkoły żeńskiej w Świdnicy, informujący o żydowskim pochodzeniu dyrektorki szkoły Magdaleny Oppenheim oraz
nauczycielki matematyki i przyrody dr
Gertrudy Weyl. Kilka dni później obie
nauczycielki zostały aresztowane w
czasie prowadzonych lekcji i zwolnione
z pracy. W Wałbrzychu dom towarowy
Adolfa Jacobsohna przy obecnej ul. H.
Sienkiewicza już w 1933 r. tracił klientów i dostawców, jego wartość spadała, a w 1938 r. ogłoszono upadłość i
wtedy zmienił właściciela, którym został „Aryjczyk” Max Neumann (kupiec
z Wałbrzycha). Z zastosowaniem admi-

nistracyjnego bojkotu, karami finansowymi i nakładaniem dodatkowych podatków, umieszczaniem w pierwszym
w III Rzeszy obozie dla „zdrajców narodu” w Dachau ( kolejny był Buchenwald
) naziści realizowali program „aryzacji”
gospodarki narodowej. Przejmowano,
a dokładnie zabierano żydowskim właścicielom ich własności gospodarcze i
dobra osobiste.
W 1933 r. ruszyła z tych ziem pierwsza fala emigracji żydowskich obywateli niemieckich na Zachód, USA, Kanady
i Palestyny. Emigranci byli dodatkowo
represjonowani tzw. „podatkiem od
ucieczki”. Według różnych źródeł, w
latach 1933- 1939 z Niemiec wyjechało
50 tys. osób, a nawet 169 tys. Oficjalnie
z paszportem emigrowały - czyli uciekały - osoby zamożne, które pozostawiały tu swoje dobra materialne. Dziś
wiemy, że sporo osób pochodzenia
żydowskiego nielegalnie wyjechało z
Niemiec. Autorka prezentowanej tu publikacji podaje, że w latach 1933-1939
nastąpił drastyczny spadek ilościowy
ludności żydowskiej, np. w Wałbrzychu
o 86%, w Świdnicy o 73%, a ze Strzegomia wyemigrowali lub zostali wywiezieni do obozów wszyscy Żydzi. W
miastach i rolniczych gminach tego regionu po 1939 r. pozostały pojedyncze
rodziny żydowskie, przeważnie ludzie
starsi, powyżej 60 roku życia. Trzeba to
powiedzieć - pozostali ludzie biedni,
zagubieni i samotni wobec nazistowskiej sieci represji. W Wałbrzychu, w
pierwszych latach wojny, nielicznych
miejscowych Żydów zgromadzono w
wydzielonych mieszkania, a pokoje
jeszcze podzielono prowizorycznymi
ściankami, jako dodatkowe pomieszczenia dla większej liczby osób. Do
takiej komasacji „nie aryjczyków” wykorzystywano m.in. mieszkanie na III
piętrze domu przy obecnej ul. Wyzwolenia 54 oraz 37. Ostatnich żydowskich
mieszkańców Wałbrzycha, przetrzymywanych w kilku takich mieszkaniach,
wysłano w 1942 r. i styczniu 1943 r. do
obozów zagłady: przeważnie KL Auschwitz-Birkenau i KL Terezin.
Kończąc prezentację dzieła Pani A.
Grużlewskiej, dziękuję za możliwość
uzupełnienia swojej wiedzy o wojennych i wcześniejszym losie społeczności żydowskiej w obszarze od Wałbrzycha do Dzierżoniowa przed 1945 r. To
jest pionierskie dzieło, które polecam
wszystkim zainteresowanym lokalną
historią ukazaną poprzez ludzkie losy.
Wartością tej książki jest także obszerny,
wieloźródłowy materiał faktograficzny.
Ryszard Bełdzikowski
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Droga kością niezgody
Od końca 2015 r. Zarząd
Powiatu
Wałbrzyskiego
toczy nieustanny spór o
ostateczne rozstrzygnięcie
własności do drogi nr 380
D. Jest to droga stanowiąca
łącznik między Unisławiem
Śląskim a Głuszycą przez
Rybnicę Leśną i Grzmiącą.
Decyzją Sejmiku Województwa (uchwała Sejmiku nr
XVI/428/15 z dnia 26.11.2015)
droga została przekazana
Powiatowi
Wałbrzyskiemu.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaskarżył tę decyzję uzasadniając, że nieuregulowany
jest stan prawny działek, przez
które przebiega droga, a ponadto otrzymuje 9,48 km drogi, która w przeważającej części nie nadaje się do użytku.
Koszty remontu drogi przekraczają możliwości budżetowe
powiatu. Uchwałę tę zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego także inne
powiaty z Dolnego Śląska, którym również przekazano drogi
dotychczas
wojewódzkie.

Postępowanie sądowe jest w
toku. Stan faktyczny jest taki,
że droga 380D nadal stanowi
własność Województwa Dolnośląskiego.
-Ponieważ radnym opozycyjnym wyczerpały się tematy,
którymi mogliby atakować Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego,
postawili w swoich wystąpieniach na sesji na konieczność
remontu omawianej drogi,
próbując zmusić zarząd powiatu do podjęcia działań
remontowych. Są głusi na argumenty, że sprawa własności
drogi nie jest jednoznaczna,
ponieważ nie mamy stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i zarząd nie
może wydatkować środków
budżetowych Powiatu na remont cudzej własności. To byłoby naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych – tłumaczy Wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski. – Radni podnoszą, że jest to droga ważna
dla naszego powiatu z punktu
widzenia turystycznego, po-

nieważ korzystający z atrakcji
Głuszycy czy Mieroszowa turyści jeżdżą tą drogą na narty.
Pytam: gdzie radni opozycyjni
byli przez te wszystkie lata,
kiedy droga popadała w ruinę będąc w zarządzie województwa? Zapytałem też radnych dlaczego tyle lat interes
mieszkańców i turystów nie
był tak ważny jak obecnie, tym
bardziej, że droga na odcinku
Rybnica Leśna – Unisław Śląski
nie była utrzymywana w okresie zimowym, więc nie mogli z
niej korzystać turyści – dlaczego wtedy tak intensywnie nie
zabiegali o jej utrzymanie i naprawę - dodaje wicestarosta.
Pytany o działania radnych
w sprawie spornej drogi Starosta Jacek Cichura wyjaśnia:
- Doskonale zdajemy sobie
sprawę ze stanu technicznego
tej drogi i spowodowanych
tym utrudnień dla mieszkańców i turystów. Ale podkreślam – czekamy na decyzję
sądu w tej sprawie. O stan
techniczny tej drogi, spośród

Ocalić od zapomnienia
W Gostkowie odbyło się
spotkanie podsumowujące
projekt „Ocalić od zapomnienia”, realizowany przez
Fundację Anna w Gostkowie
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego.
W ramach projektu Fundacja Anna otrzymała 11 tys. 190
zł., za które odnowiono aleje
na cmentarzu ewangelickim
i przeprowadzono konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży. W projekt z entuzjazmem zaangażowali się także
mieszkańcy Gostkowa, którzy
pomagali w wykonaniu prac
porządkowych na cmentarzu i
samodzielnie układali płyty na
alejach.
Uroczystość podsumowująca projekt rozpoczęła się
krótkim nabożeństwem na

cmentarzu, po którym uczestnicy udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie mogli podziwiać
wystawę zdjęć, dokumentów i
przedmiotów sztuki sakralnej,
odnalezionych w trakcie prac
na cmentarzu. Angelika Babula
– prezes Fundacji Anna – przywitała gości i przedstawicieli
władz powiatu i gminy, wśród
których byli między innymi: starosta Jacek Cichura, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, wójt
Mirosław Lech wraz z zastępcą
Bogdanem Stochajem, prezes
wałbrzyskiego PSL Piotr Zimnicki, profesor Zbigniew Wiktor
– politolog i znawca regionu,
a także znana podróżniczka i
pisarka – Joanna Lamparska.
Następnie pani prezes przedstawiła historię i działania fundacji, zmierzające do ocalenia
przed dewastacją zapomniane-

go cmentarza ewangelickiego
w Gostkowie. W trakcie uroczystości starostowie przekazali
na ręce pani Angeliki tablicę
upamiętniającą
zwycięstwo
projektu w Budżecie Partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego
i gratulowali pani prezes oraz
jej współpracownikom, a także mieszkańcom ogromnego
zapału i zaangażowania w ratowanie pozostałości historii
regionu.
Ogromne
podziękowania należą się także Fundacji
Frydhof oraz Stowarzyszeniu
Grupa Poszukiwawcza Riese, które wspierają Fundację
Anna w jej działaniach.
Uroczystość odbywała się
pod honorowym patronatem
Starosty Wałbrzyskiego Jacka
Cichury.

Przedstawiciele Fundacji Anna z władzami powiatu i Gminy Stare Bogaczowice.

(GŁ)

wszystkich radnych pytała
jedynie wiceprzewodnicząca
rady powiatu Grażyna Owczarek i to ona stale monitoruje
przebieg sprawy. My, jako zarząd powiatu, również zabiegaliśmy o remont u zarządcy
drogi - Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei, ale usłyszeliśmy w
odpowiedzi, że są inne drogi,
o ważniejszym znaczeniu dla
województwa, które wymagają remontu. Ponieważ koszt
remontu tak długiego odcinka
to kilka, a może kilkanaście
milionów złotych, Sejmik Województwa
Dolnośląskiego
chciał się pozbyć problemu i
przekazał nam drogę „ w prezencie” – mówi starosta.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego jest zgodny – do ostatecznego
rozstrzygnięcia
sądowego żadne prace remontowe na drodze 380 nie
będą prowadzone. Zarząd
jednak nie unika odpowiedzialności - droga jest utrzymywana w okresie zimowym
na całej długości z pieniędzy

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek
zabiega o remont drogi łączącej Głuszycę z Unisławiem Śląskim.
powiatu, wykonano również
częściowe naprawy największych ubytków w powłoce
asfaltowej. Czekamy zatem

z niecierpliwością na wyrok
sądu w tej sprawie aby nam
wszystkim jeździło się lepiej.
(GŁ)

Gala Kresowa
w Starych Bogaczowicach
W Starych Bogaczowicach odbył się koncert zorganizowany w ramach XVI
Dni Kultury Kresowej na
Dolnym Śląsku pod tytułem „Polsko moja”.
W koncercie zaprezentowały się zespoły polonijne
z byłych Kresów Rzeczypospolitej:
„Wesołeczki”,
„Wszystko w porządku” oraz
przepiękne głosy polskiej
senny muzycznej – „Słodka
Czwórka” i Barbara Droździńska. Wśród artystów
znalazły się także dzieci z
zespołu „Bogaczowiczanie”
oraz chór Renoma z Głuszycy. Tomasz Kuba Kozłowski zabrał zgromadzonych
w niesamowitą podróż po
Kresach, opowiadając o
wspaniałych, złotych latach
polskiej nauki, architektury
i sztuki. Energetyczna prowadząca – Aurelia Sobczak,
wciągnęła do wspólnej
zabawy całą, ponad 300 –
osobową publiczność, która
wspólnie z artystami śpiewała polskie melodie. Sobotni koncert po raz kolejny
pokazał, jak bardzo ważny
dla mieszkańców Powiatu
Wałbrzyskiego jest temat
polskich Kresów, ile jest
wciąż tęsknoty za „krajem
rodzinnym, matki mej”. Temat ten szczególnie wyczuwalny jest właśnie w gminie
Stare Bogaczowice, gdzie

prawie wszyscy mieszkańcy mają kresowe korzenie.
Szczególne podziękowania
za ten wyjątkowy spektakl, którego mogliśmy być
świadkami, Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego składa Stowarzyszeniu Kulturalnemu
Krajobrazy,
Tadeuszowi
Samborskiemu – członkowi
Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocław-

skiemu Ośrodkowi Kultury i
Sztuki - organizatorom XVI
Dni Kultury Kresowej. Dziękujemy wszystkim gościom,
włodarzom miast, radnym i
przede wszystkim widzom
za obecność, a także młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach za nieocenioną pomoc
przy organizacji koncertu.
(GŁ)
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I będzie po ptokach…
Janusz
Bartkiewicz

Absolutnie nie mam zamiaru przypisywać sobie
roli Kasandry, ale bez żadnej
satysfakcji przypomnę to,
co pisałem ponad dwa lata
temu przed wyborami do
parlamentarnymi. A wieszczyłem wtedy, że jeżeli lewicowi wyborcy odwrócą się
od SLD, jedynej lewicowej
partii mającej (jeszcze) możliwości zdobycia mandatów
poselskich i senatorskich,
i zagłosują na PO, albo nie
daj boże na PiS, to lewica z
Sejmu wypadnie, a władza
w państwie trafi w ręce prezesa Jarosława. Wyrażałem
wtedy przekonanie, że z
uwagi na zbyt liczne przewiny niesamowicie sobiepańskiej Platformy wybory, tak
czy owak, wygra partia prezesa, ale brak lewicy w Sejmie może okazać się w skutkach bardzo kiepski. No i na
koniec przypuszczałem, że
kiedy prezes Jarosław przejmie władzę, to tak da suwerenowi popalić (co właśnie
niniejszym czyni), że prędzej czy później zacznie on
mocno brykać, aby prezesa
i jego akolitów precz pogonić. Kto nie wierzy, albo nie
pamięta, może wrócić do
lektury moich felietonów
z tamtego czasu, które są
przecież dostępne w internetowym archiwum Tygo-

dnika DB 20120 (db2010.pl zakładka archiwum gazety).
No i napisałem wówczas o
„geniuszu Jarosława”, którego działania wskazują na
bardzo precyzyjnie opracowany plan przejęcia pełni
władzy, za co mi się mocno
od wielu zacnych ludzi z
Wałbrzycha oberwało. Również na łamach Tygodnika
DB 2010. I oto nadszedł
czas, iż mogę zakrzyknąć: a
nie mówiłem?! Ale żadnej
z tego powodu satysfakcji
nie odczuwam, a co gorsza,
zaczynam do tego co się
dzieje, mieć raczej ambiwalentny stosunek, albowiem
poczynania prezesa mają
też i swoje bardzo dobre
strony.
Nie będę już sobie języka
strzępił programem 500+,
bo każdy widzi, że dzięki
niemu naprawdę wielu rodzinom żyje się znacznie
lepiej, chociaż ekonomiczne
rozwarstwienie społeczeństwa pogłębia się, zwłaszcza
za przyczyną niebotycznych
zarobków, jakimi prezes
swych wiernych druhów
obdarza. Jest też i kilka innych pro socjalnych rozwiązań, przez co mam tylko
żal, że wcześniej nie zaproponował tego (poza powrotem do starego wieku
emerytalnego) Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w
tej dziedzinie dał się prezesowi wyręczyć. Tak daleko,
że w swej socjalnej części
program prezesa Jarosława
jest wręcz programem pro
socjalistycznym. Trochę się
nie dziwię, albowiem pre-

zes jest moim rówieśnikiem
(starszym jeno o 12 dni), a
więc wychował się w Polsce
Ludowej i nasiąkł jak gąbka
głoszonymi wówczas oficjalnie wartościami, a kiedy dorósł, to się strasznie
zżymał, że władze PRL tych
wartości nie dotrzymują.
Obecnie prezes, jak i liczni
jego druhowie twierdzą, że
tak naprawdę twórcą „Solidarności” i przywódcą buntujących się robotników, był
śp. pamięci Lech Kaczyński,
to i nie ma się czemu dziwić,
że na bramie strajkującej w
sierpniu 1980 roku Stoczni
Gdańskiej (jak i licznych innych strajkujących wówczas
zakładów pracy) wisiało robotnicze hasło o treści „ SOCJALIZM TAK, WYPACZENIA
NIE”. No i przywraca nam
prezes Jarosław tamte czasy, bo - jak wiadomo - czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Kto nie wierzy, niech uważniej spojrzy na szeregi jego
wiernych druhów, wśród
których od byłych członków
PZPR aż się skrzy (pominę
nazwiska, bo wiadomo, kto
kim zacz jest) i pełnią oni
bardzo często prominentne funkcje w „na nowo odradzającym się państwie”.
Jednak, aby swój cel osiągnąć, musi prezes Jarosław
precyzyjnie realizować przyjęty przez siebie plan działania, który doprowadzi do
tego, że nawą państwową
zarządzać będzie szef partii (jak ongiś I sekretarz KC
PZPR), a w Sejmie będą siedzieć przeważającej więk-

szości członkowie PiS i jego
politycznych przystawek, co
w czasach PRL było normą
konstytucyjną.
Problem w tym, że na
drodze realizacji tego wielkiego procesu stoją umocowane w Konstytucji RP
zworniki bezpieczeństwa,
więc w swym geniuszu prezes Jarosław przewidział,
jak je bezpiecznie usunąć.
No i doprowadził sprytnie
do tego (przy oczywistej
pomocy PO), że pierwszy
zawór bezpieczeństwa, czyli
Trybunał Konstytucyjny, został skutecznie zlikwidowany, przez co jest jak w PRL,
kiedy o tym, czy coś jest
zgodne z konstytucją decydowało Biuro Polityczne
PZPR, a tak naprawdę wspomniany już I sekretarz KC. W
dalszej kolejności usunięto
wszelkie przeszkody w panowaniu nad publicznymi
(dawnej
państwowymi)
środkami masowego przekazu, bo - jak wiadomo - ten
kto ma media, ten ma władzę. Prezes Jarosław o tym
wie od dawna i dlatego planuje przeprowadzenie repolonizacji, czyli odebrania
mediów wszelkim „nie-Polakom” i przekazania ich w
ręce przedstawicieli suwerena, czyli władzy państwowej, tak jak to w PRL było.
Planuje się też odbudowanie polskiego, a zwłaszcza
państwowego przemysłu
(jak w PRL), przejęcie władzy
nad neoliberalnym szkolnictwem, bo o tym czego mają
się uczyć uczniowie i studenci, decydować może tyl-

ko (jak w PRL) przedstawiciel odpowiedniej komórki
w partyjnej centrali. Trzeba
też będzie koniecznie tak
zmienić ordynację wyborczą, aby - tak jak w PRL działacze jedynej słusznej
partii (i jej satelitów) mieli
zagwarantowane zwycięstwo. No i koniecznym było
całkowite przejecie pełnej
władzy nad policją i wojskiem, więc dlatego prezes
Jarosław musiał usunąć z ich
szeregów wszystkich tych,
którym się jakaś liberalna III
Rzeczpospolita marzyła.
Prezes Jarosław przewidział też, że praktyczna
likwidacja TK to za mało i
dlatego koniecznym jest
polityczne podporządkowanie sobie sądów powszechnych (co zostało już
zrealizowane
niedawno),
ale przede wszystkim Sądu
Najwyższego, który ma prawo do decydowania, czy
dany przepis jest zgodny
z obowiązującymi przepisami. Dla osiągnięcia tego
celu koniecznym stało się
opanowanie Krajowej Rady
Sądownictwa, co przeszło
by bez żadnego kłopotu,
gdyby nie nadmierne ambicje Zbigniewa Ziobry, który
zamarzył sobie sprawować
nad tymi ciałami pełnię
władzy, przez co znacznie
chciał ograniczyć kompetencje prezydenta Andrzeja
Dudy. I wówczas A. Duda
stanął okoniem, bo swego
ruszyć dawnemu pryncypałowi nie da. I niektórzy
piać z zachwytu poczęli, że
oto A. Duda przestał być

– jako Adrian – lokatorem
przedsionka w prawdziwej
centrali władzy i wybija się
na niezależność. A figa z makiem. Prezes Jarosław, jak
dobry i prawdziwy Ojciec
Narodu, najpierw cierpliwie zaczął buntownika na
słuszną drogę przyzywać, a
kiedy ten dalej brykał, to –
jak twierdzi dobrze poinformowany dziennikarz RMF
FM – podczas spotkania 22
września br. przypomniał
swemu „podwładnemu” art.
145 Konstytucji RP mówiący
o pociągnięciu prezydenta
do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu. Przecież
po to A. Dudę na tym stolcu
posadził, aby mu wszelkie
niekonstytucyjne
ustawy
przyklepywał, co tenże posłusznie czynił nawet w
środku nocy, do rozpaczy
doprowadzając swych nauczycieli z Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czyż nie było to genialne posuniecie? Przepisy prawa są tak skonstruowane, że
wystarczy tylko sam zarzut
spełnienia przesłanek tego
przepisu, aby funkcję prezydenta przejął marszałek Sejmu, a wtedy wiadomo. Hulaj
dusza, piekła nie ma. Postępowanie z tytułu art. 145
można prowadzić bardzo
długo i nawet jeżeli zakończyłoby się ono cofnięciem
wniosku o pociągniecie do
odpowiedzialności konstytucyjnej, to i tak będzie już
po ptokach. I o to chodzi.
Genialne rozwiązanie. A nie
mówiłem?
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Biurokracja, czyli nowotwór polskiej gospodarki
Beata
Żołnieruk

Na początku moich rozważań pozwolę sobie przytoczyć kilka faktów. Jak wynika
z obliczeń Grant Thornton,
w I połowie 2017 r. w Polsce,
w życie weszło 17 440 stron
maszynopisu nowych aktów
prawnych (ustaw i rozporządzeń). To wzrost o 36,3%
w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim
roku. Od 1918 r., od kiedy
dostępne są porównywalne
dane (czyli odkąd ukazuje się
Dziennik Ustaw) produkcja
prawa w Polsce jest najwyższa w historii. Gdyby obywatel czy przedsiębiorca chciał
mieć pewność, że jest na bieżąco ze zmianami w prawie,
musiałby na to poświęcić 4
godziny 17 minut każdego
dnia roboczego. Więcej na
stronie www.barometrprawa.pl.
Zapewne nikt nie zamierza podważać tego, że pra-

wo musi podlegać ewolucji.
W obliczu wciąż zmieniających się uwarunkowań - zarówno tych zewnętrznych
jak i wewnętrznych naszego
kraju - z czasem dochodzimy do wniosków, że można
coś ulepszyć, przedstawić
nowe rozwiązania, a kiedy
indziej, musimy nawet naprawić błędy. Problem w
tym, że w Polsce wszystko
zaczęło wymykać się spod
kontroli.
Dla wielu z Was - także
dla mnie - już samo brzmienie słowa biurokracja nie kojarzy się zbyt dobrze. Choć
dobrze wiem, że pochodzi
od słów: urząd i władza, to
podświadomie przywołuje
w mojej głowie obrazy związane z kradzieżą czasu. Mówiąc dosadniej, biurokracja
to jeden z tych systemów,
które wdzierają się siłą do
naszej codziennej pracy i są
dla przedsiębiorców (choć
zdaję sobie sprawę, że nie
tylko) bezwzględnym złodziejami marnującym nasz
jakże cenny czas.
Spróbujmy sobie wyobrazić, że czas który po-

święcamy na wypełnianie
dokumentów lub spełnianie innych wymogów wynikających z przepisów
prawa, możemy nagle poświęcić na coś, co będzie
przynosić naszej firmie wymierne efekty. Niestety, to
wyobrażenie postać musi
- przynajmniej na razie tylko w sferze marzeń. Na
przykładzie własnej działalności mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że
tych zbędnych – nie tylko
moim zdaniem - czynności
typu: sprawozdania, ewidencje, księgi i zbiory jest
na tyle dużo, że jeśli chcemy rzetelnie, a co za tym
idzie z pełną odpowiedzialnością prowadzić firmę, to
- chcąc nie chcąc - jesteśmy
zmuszeni do skorzystania z pomocy nie jednej,
ale przynajmniej dwóch,
trzech osób. Oczywiście
mam tutaj na myśli małe
,,jednoosobowe” firmy, które - niestety - z powyższych
względów, takimi pozostać
nie mogą.
Oczywiście można zlecić komuś wykonanie ta-

kiej pracy jak: księgowość,
ewidencja, szkolenia np.
BHP itd. Powiedzmy sobie
jednak szczerze, że w przypadku małych firm, takie
rozwiązania generują dodatkowe koszty, a to z kolei
wymusza na przedsiębiorcy zwiększenie cen za usługi lub za wprowadzany do
obrotu towar. To między
innymi w ten właśnie sposób, organy administracji
państwowej - zapewne
tego w pełni świadome mają wpływ na ceny rynkowe wytwarzanych przez
nas dóbr i usług. Doszliśmy do punktu, w którym
śmiało mogę napisać, że
biurokracja nie tylko kradnie nam czas, ale również
przyczynia się do wzrostu
cen. Niestety kolejne, następujące po sobie rządy,
zdaje się nie widząc tego
problemu, obarczają nas
niemalże każdego miesiąca nowymi restrykcjami,
które - chcąc nadal prowadzić firmę - będziemy musieli spełniać.
Zadajmy sobie pytanie: a gdyby tak, zamiast

tej postępującej biegunki
legislacyjnej, wprowadzić
w życie zasadę, że w obliczu i tak już ciężkiego żywota przedsiębiorcy, rząd
zacznie ujednolicać, a nie
komplikować prawo, likwidować złe ustawy i - nade
wszystko - rozpocznie w
końcu realizację działań na
rzecz zmniejszenia inflacji prawa i wszechobecnej
nadregulacji? Nie sposób
nie wspomnieć tutaj o konieczności
wprowadzenia jednolitej interpretacji
wszelkich przepisów podatkowych, a przy tym odpowiedzialności instytucji
skarbowych za wyrządzone
przedsiębiorcom straty.
Jeśli chcemy i mamy ambicję być krajem, który nie
tylko przyciąga inwestorów
i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, ale
również potrafi ich u siebie
zatrzymać na dłużej, to konieczne jest wprowadzenie
powyższych zaleceń w życie. Nade wszystko jednak,
należy jak najszybciej wyeliminować z naszego życia
biurokrację.

Święto
repatriantów
Stowarzyszenie
Przyjaciół Drohobycza, koło
Wałbrzych, zaprasza na
uroczystość poświęcenia
historycznej pamiątkowej
tablicy „W 50 Rocznicę
przybycia na Ziemię Wałbrzyską ekspatriantów z
Kresowego Miasta Borysław”, która odbędzie się
w sobotę, 14 października
2017 roku o godz. 14.30, na
terenie Starej Kopalni, przy
ul. Wysockiego.
Program uroczystości:
godz. 14.30 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie
kwiatów – Stara Kopalnia,
godz. 15.15 - spotkanie przy
kawie i herbacie w sali parafialnej w Parafii św. Rodziny –
przy ul. Bema (Biały Kamień),
godz. 17.00 - msza św. w intencji ekspatriantów z Borysławia do Wałbrzycha,
godz. 17.45 - koncert Wałbrzyskiego Kwartetu Smyczkowe,
godz. 18.30 - zakończenie
obchodów.
(KS)
REKLAMA

Patronat Prezydenta
Miasta Wałbrzycha
Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SDiRZSZS w Wałbrzychu

Urząd Miejski w Wałbrzychu
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
mają zaszczyt zaprosić

IV Integracyjną
Biesiadę Jesienną,
na

która odbędzie się 18 października 2017 r.
o godzinie 15:00 w Galerii Victoria
Dzisiaj Biesiady czas, który wszystko zmienia. Przeminą złe chwile, spełnią się pragnienia.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON

W IV Integracyjnej Biesiadzie Jesiennej udział wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowych, Domów Samopomocy Społecznej jak również Domów Pomocy Społecznej.
Głównym celem Biesiady jest integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem lokalnym,
rozbudzenie wśród niepełnosprawnej młodzieży potrzeby i umiejętności aktywnego i twórczego spędzania
czasu wolnego oraz wspólna zabawa.
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UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

Na siłowni uroczyście

UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

19 października - GŁOGÓW, 20 października - JELENIA GÓRA i BOLESŁAWIEC,
21 października - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE, 22 października - WROCŁAW

tel. 693-788-894, 784-609-208

Przecięcie wstęgi – symboliczne rozpoczęcie działalności przez siłownię.

Na siłowni plenerowej
na Podzamczu, mieszkańcy tego największego wałbrzyskiego osiedla (i nie
tylko oni) ćwiczą już od
kilku tygodni, ale uroczyste jej otwarcie nastąpiło
w minioną niedzielę.
Uroczystość poprzedziła
msza św. w kościele parafii
pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, który sąsiaduje z siłownią, odprawiona
w intencji wszystkich, którzy
przyczynili się do jej powstania. Autorem pożytecznego
przedsięwzięcia jest Rada
Wspólnoty Samorządowej

Podzamcze, której projekt
uzyskał najwięcej głosów w
jednej z poprzednich edycji
Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, ale oprócz
niej zasługi w jej powstaniu
mają m.in. proboszcz parafii, ks. prałat Ryszard Szkoła i
Rada Parafialna, Spółdzielnia
Mieszkaniowa Podzamcze
oraz jeszcze inne instytucje i
osoby prywatne.
W ważnym dla tutejszej
społeczności akcie przecięcia wstęgi, inaugurującym
oficjalnie działalność siłowni,
uczestniczył prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej,

przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha dr Anna
Maria Romańska oraz przewodniczący tutejszej RSW
Jerzy Frajnagiel.
Otwarcie siłowni plenerowej, której trzy place z
urządzeniami do ćwiczeń z
tej okazji przybrały odświętny wygląd, było głównym
punktem programu Rodzinnego Święta Sportu, w programie którego znalazł się
m.in. turniej tenisa ziemnego, parada rowerowa, pokazy straży pożarnej i zabawy z
harcerzami.
Andrzej Basiński
REKLAMA

- kolejna edycja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli się wiedzą w czwartej już edycji projektu edukacyjnego ,,Lekcje z ZUS”. O
tym, jak ważne są ubezpieczenia społeczne, dowiadują się m.in. uczniowie
z Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu.
Wałbrzyski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął cykl czterech
lekcji o ubezpieczeniach społecznych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje przygotowują uczniów do olimpiady
,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych’’, która jest objęta patronatami: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W finale olimpiady najlepsi mogą
zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz
indeksy na wybrane uczelnie w kraju.
Choć temat nie jest łatwy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje m.in. prezentacje multimedialne i materiały wideo,
które urozmaicają każdą z lekcji.
Do projektu zgłosiło się kilkanaście
szkół z terenu działania Oddziału ZUS w
Wałbrzychu, w tym Zespół Szkół nr 1 im. I.
J. Paderewskiego w Wałbrzychu. W czasie

Uczniowie Zespół Szkół nr 1 im. I. J. Paderewskiego w Wałbrzychu podczas „Lekcji z ZUS”.
zajęć prowadzonych przez Magdalenę
Walter, koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji z wałbrzyskiego Oddziału ZUS, uczniowie z wałbrzy-

skiego Zespołu Szkół nr 1 uczyli się o tym
jaki jest cel ubezpieczeń społecznych i
poznali korzyści płynące z objęcia tymi
ubezpieczeniami. Podczas kolejnych za-

jęć dowiedzą się między innymi od czego zależy wysokość emerytury oraz jak
prowadzić firmę i płacić składki.
(MW)
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Góra matematyki
W Szkole Podstawowej nr
3 w Głuszycy od 1 września
2017 r. realizowany jest projekt edukacyjny „Góra matematyki”. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w
ramach programu grantowego mPotęga.
Celem projektu „Góra matematyki” jest uświadomienie
uczniom i rodzicom, że matematyka jest ważna w życiu codziennym, uczy precyzyjnego
myślenia, czyni ludzi bystrzejszymi, wykształca umiejętność myślenia abstrakcyjnego, uczy myśleć krytycznie i
sprawnie. Ideą projektu było
porównanie matematyki do
gór. Jest ona wspinaniem się
na poszczególne pasma - od
najłatwiejszych do najtrudniejszych. Trzeba dobrze opanować wcześniejsze działy z
etapu edukacyjnego I i II (posiąść i zrozumieć podstawy
matematyki), by ruszyć bez
obawy w dalszą wędrówkę. Projekt rozpoczął się od
kształtowania umiejętności
wyszukiwania danych i korzystania z informacji w praktyce z wykorzystaniem TIK,
posługiwania się mapą i skalą.
Dzieci, pracując w grupach,
stworzyły mapę turystycznych
zagadek
matematycznych,
która zostanie przetestowana

podczas rajdów pieszych z grą
terenową. Młodzi matematycy rozwijali również umysł
i logiczne myślenie poprzez
rozwiązywanie łamigłówek,
krzyżówek, sudoku, układanie tangramów, „systemów”
oraz uczyli się strategicznego
myślenia i samodzielności w
podejmowaniu decyzji poprzez gry w szachy i warcaby.
We wrześniu odbyły się już 4
godziny zajęć rozwijających
umiejętności matematyczne.
Wzięło w nich udział ponad 40
uczniów kl. IV-VII.
Kwotę 5000 zł pozyskaną
z Fundacji mBanku przeznaczono dotychczas na zakup
pomocy dydaktycznych, tj.
10 gier „Domino ułamkowe”,
zestaw 8 brył rozkładanych,
zestaw LITR do porównywania
objętości, tablicę magnetyczną, demonstracyjną „Liczby w
kolorach / ułamki z 3 rodzajami jednostek”, a także zakup
13 map turystycznych oraz
laptopa. Z funduszy organizowane są zajęcia rozwijające
umiejętności matematyczne,
rajdy piesze z poczęstunkiem,
wyjazd do Explora Parku. Na
zakończenie projektu planowany jest Matematyczny Turniej Wiedzy o regionie.
- W naszej szkole konsekwentnie kładziemy duży

Raport z Głuszycy
• Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz dyrektor, grono
pedagogiczne, rada rodziców
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy zapraszają na Gminne Obchody
Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość odbędzie się 13
października (piątek) o godz.
11.00 w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Głuszycy,
ul. Sienkiewicza 53. W czasie
uroczystości zostaną wręczone
dyplomy uczniom, którzy otrzymali stypendium burmistrza
Głuszycy za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe w roku
szkolnym 2016/2017.
• 17 października o godz.
17.00 w galerii Centrum Kultury w Głuszycy odbędzie się
wernisaż prac Bogusława Solarza. Oprawa muzyczna spotkania - Teresa Pietras.
• Na spotkanie promujące
najnowszą książkę wrocławskiej powieściopisarki Jolanty Marii Kalety serdecznie zapraszają burmistrz Głuszycy
Roman Głód oraz Centrum
Kultury-Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,
22 października o godz. 17.00
w galerii CK-MBP w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 26. W czasie

spotkania będzie możliwość
nabycia książek z autografem
autorki. Zachęcamy również do
wypożyczania wcześniej wydanych książek Jolanty Marii Kalety. Wszystkie dotychczasowe
publikacje posiada w swoich
zbiorach Miejska Bibliotek Publiczna w Głuszycy.
• Czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, uczy
empatii, pozytywnych zachowań itp. Wspólne czytanie
pogłębia bliską relację rodzica
z dzieckiem, pozwala na spędzenie każdej wolnej chwili
razem, na budowanie bliskości.
Dziecko, czytając z rodzicami,
czuje się bezpieczne i kochane. Kinder Mleczna Kanapka
organizuje akcję, dzięki której
do bibliotek trafi 20 zestawów
po 250 książek i pufy do wspólnego czytania oraz 100 zestawów po 50 książek. Łącznie 10
tys. książek dla 120 bibliotek.
Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy także została zgłoszona do akcji. - Mamy nadzieję, że
wygramy wspólnie nowe, wartościowe książki! Zachęcamy
do codziennego głosowania
od 2 do 31 października – zachęcają pracownicy głuszyckiej
książnicy.
(RED)

nacisk na dobre opanowanie
podstaw matematyki, będących bazą wypadową do ataku
na inne umiejętności i wiedzę.
Poprzez organizację dla dzieci, ich rodzin i społeczności
głuszyckiej rajdów pieszych
z edukacyjną grą terenową,
która łączy w sobie elementy

zabawy i nauki, chcemy również promować dziedzictwo
kulturowe, historyczne i przyrodnicze Głuszycy, aktywność
fizyczną i zdrowy styl życia
- dodaje Anna Chmielewska,
koordynator projektu, nauczyciel matematyki w SP nr 3.
(SP3)

Uczestnicy projektu „Góra matematyki”.
REKLAMA
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Sensacyjne odkrycie
na zamku Grodno
Nowe atrakcje

Wydarzenie
Kulturalne Roku

Zaproszenia
rozdane

W Sali Królewskiej Akademii
Rycerskiej w Legnicy po raz
8 rozdano nagrody laureatom plebiscytu Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska.
Nagrody dostali laureaci aż w
15 kategoriach. - Jest nam niezmiernie miło poinformować,że Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko Gospel”,
odbywający się cyklicznie w
Gminie Mieroszów został laureatem III miejsca na Dolnym
Śląsku w kategorii Wydarzenie
Kulturalne Roku. To niezwykle
ważne i zaszczytne wyróżnienie. Z pewnością przyczyni się
do jeszcze większej motywacji
i przeskakiwania kolejnych poprzeczek w następnych edycjach festiwalu! Dziękujemy
za oddane głosy – podkreśla
Marcin Raczyński, burmistrz
Mieroszowa.
(MS)

Znamy czy nie znamy?
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, realizując pomysł
radnego Bogusława Uchmanowicza, ogłosił na Facebooku, na stronie „ Ziemi
wałbrzyskiej”, konkurs polegający na rozpoznaniu
widoku z prezentowanego
zdjęcia. - Zdjęcie oczywiście
przedstawiało jedno z miast
kresowych. Najszybciej i poprawnie odpowiedziała Marzena Zagrodna, która w dniu
odebrała obiecaną nagrodę
z rąk wicestarosty Krzysztofa
Kwiatkowskiego. Pani Marzenie serdecznie gratulujemy a Państwa zachęcamy
do śledzenia naszej strony.
Kolejne konkursy wkrótce.
Znajdziecie nas pod adresem
: https://www.facebook.com/
ZiemiaWalbrzyska/ - mówi
Aneta Błaszkiewicz, naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Promocji i Oświaty Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu.
(AB)

Z nowych platform rozciągają się wspaniałe panoramy naszych gór.

Na położonej 751 m
n.p.m. górze Jałowiec oraz
w dawnym kamieniołomie
na wznoszącej się na wysokość 634 m n.p.m. górze Barbarka już zostały
zamontowane platformy
widokowe. - Serdecznie
zapraszamy na spacer na
Jałowiec lub do kamieniołomu, by już teraz podziwiać piękną panoramę
Gór Wałbrzyskich i Gór
Sowich – zachęca Leszek
Orpel, burmistrz Jedliny
Zdroju.
Ze względu na duże zainteresowanie, rekomendujemy trasy dojścia na platformę widokową na Górze
Trasa 1: od Placu Zwycięstwa >>> ul. B. Chrobrego
>>> ul. Słowackiego >>> w
prawo pod pierwszym wiaduktem kolejowym przy ul.
Dworcowej >>> szerokimi
ścieżkami leśnymi do góry
na Jałowiec. Czas przejścia
około 1 h.

Trasa 2: od kompleksu
„Active Jedlina” >>> ul. Zakopiańska >>> ul. Moniuszki
>>> ul. Kamienna >>> ul.
Ogrodowa >>> około 50
m za wiaduktem w lewo,
wzdłuż ogródków >>> ścieżkami leśnymi do góry na Jałowiec. Czas przejścia około 1 h.
Trasa 3: od Hotelu Jedlinka >>> ścieżką leśną do
Dworca kolejowego >>> ul.
Dworcową do końca >>> w
lewo pod wiaduktem kolejowym >>> szerokimi ścieżkami leśnymi do góry na Jałowiec. Czas przejścia około 1
h 15 min.
Trasa 4: od pensjonatu
„Zacisze Trzech Gór” ul. Pokrzywianki >>> Przełęcz Kozia >>> Przełęcz Pod Borową
>>> Rozdroże Pod Borową
>>> Rozdroże Ptasie >>>
biało-czerwony szlak uzdrowiskowy >>> Jałowiec Mały
>>> Jałowiec. Czas przejścia
około 1 h 30 min.
(RED)

Ostatnie bezpłatne zaproszenia na wydarzenia w
ramach 6. Festiwalu Aktorstwa Filmowego, które
15 i 16 października odbędą się w Świebodzicach,
zostały rozdane. Akcja
promocyjna okazała się skuteczna i cieszy fakt, że mieszkańcy tak chętnie chcą wziąć
udział w tych wyjątkowych
wydarzeniach. Świebodziczanie będą mieli okazję
spotkać się z takimi artystami, jak Anna Samusionek,
Olgierd Łukaszewicz, Jan
Nowicki czy Bogusław Linda.
Przed młodzieżą zaprezentuje się młody, łódzki aktor
Hubert Kułacz. Monodramy,
spektakle, spotkania otwarte, autografy, pamiątkowe
zdjęcia – to wszystko już za
kilka dni, w niedzielę 15 października oraz poniedziałek,
16 października. Zapraszamy
do Miejskiego Domu Kultury.
Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa
ma już swoją 6. edycję, ale
po raz pierwszy festiwalowe wydarzenia zawitają do
Świebodzic.
- Jestem przekonany, że będzie to jedno z ciekawszych
wydarzeń kulturalnych mijającego roku w naszym
mieście. Cieszę się, że świebodziczanie będą mieli okazję skonfrontowania swoich wrażeń artystycznych i
ekranowych wyobrażeń z
bezpośrednimi refleksjami
aktorów. Film to opowieść
o ludziach i im powinien być
dedykowany – podkreśla
burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
(ABP)

Zamek Grodno od lat
swym urokiem i tajemniczością przyciąga do Zagórza Śląskiego niezliczone
grono turystów oraz miłośników i badaczy historii.
Tak też było pod koniec
września br., bowiem archeolodzy oraz członkowie
GEMO – grupy eksploracyjnej miesięcznika “Odkrywca”, utworzonej przy Instytucie Badań Historycznych
i Krajoznawczych, powrócili na średniowieczną perłę Gminy Walim, by po raz
kolejny spróbować zgłębić
jej tajemnicę. I tym razem
dokonali przełomowego
odkrycia, gdyż ich ustalenia mogą pomóc w potwierdzeniu legendy o dacie założenia warowni.
Badacze, chcąc uchylić
choć rąbka skrzętnie skrywanej przez Zamek Grodno
tajemnicy, tym razem swoją
uwagę skierowali na nasyp
znajdujący się pomiędzy
zamkowymi murami. I choć
sceptycy sugerowali im, iż
nasyp powstał w całości już
po wojnie i można znaleźć w
nim wyłącznie niewiele warte kapsle i kable, to nie zniechęciło to eksploratorów.
– Chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, co kryje
się pod tym zagadkowym
nasypem. Nasze badania polegały na przeprowadzeniu
sondażowego wykopu archeologicznego – relacjonu-

je Łukasz Orlicki z miesięcznika “Odkrywca”.
Większa część nasypu
rzeczywiście okazała się mieszaniną gruzu, ziemi i fragmentów naczyń, prawdopodobnie wyrzuconych już po
wojnie w ramach prac prowadzonych w obrębie zamkowego dziedzińca. Jednak
pod współczesną warstwą
ukazał się obszar spalenizny
z zabytkami sugerującymi, iż
zamek spłonął w XVII wieku.
– Warstwa spalenizny
świadczy o pożarze, który
strawił część zamku. Pochodzi prawdopodobnie z okresu buntu chłopskiego, który
ogarnął okoliczne wsie – Łukasz dodaje Orlicki.
Jednak uwagę badaczy
przykuło to, co znaleźli niżej,
ponieważ dotarli do warstwy, która pochodzi z początków istnienia warowni.
– Poniżej w wykopie
archeologicznym
zaczęły
pojawiać się zabytki pochodzące najprawdopodobniej
z przełomu XII i XIII wieku!
To pierwszy odnaleziony
tu ślad pochodzący z tak
odległego okresu, bo choć
pierwsze wzmianki o zamku pojawiają się w XIV wieku, to legendy przypisują
budowę zamku Bolkowi I
Surowemu. Dopiero teraz
udało się natknąć na ślady
potwierdzające tę opowieść
– dodają badacze.

Zamek Grodno wciąż skrywa wiele tajemnic.

(EF)
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Dobra promocja

Ostra jazda w Teatrze Zdrojowym
Julia Kamińska, Katarzyna Żak, Mirosław Baka,
Jan Jankowski i Przemysław Sadowski wystąpią
18 października na scenie Teatru Zdrojowego w
Szczawnie Zdroju w spektaklu Teatru Komedia z
Warszawy „Ostra jazda”.
Początek o godz. 18.00.
Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej!
Ale droga, którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może być

długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne. Co robią
bohaterowie „Ostrej jazdy”,
którzy z dnia na dzień utracili pracę? Postanawiają iść
na skróty. Nie chcą walczyć
o nową posadę i czekać
miesiącami na zatrudnienie.
Sami wymyślają sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny i dosyć niebezpieczny
pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny.
Wszystko wydaje się proste:
trzeba tylko zatrudnić odpo-

wiednich „aktorów” i ruszyć
z produkcją, która przysporzy im mnóstwo pieniędzy!
Wszystko zaplanowane jest
w szczegółach… ale jak to
w życiu bywa, a w komedii
to już na pewno, nie wszystko jest takie jakie na pozór
wygląda. Sytuacja szybko
wymyka się spod kontroli
i bardzo komplikuje, a to z
kolei powoduje mnóstwo
śmiesznych sytuacji i zabawę aż do łez…
(RED)

Wyróżnienia dla najlepszych
Stoisko Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju na VI Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych
2017 we Wrocławiu.

Miłośnicy
Szczawna-Zdroju promowali swoją
działalność i uzdrowiskową gminę na VI Dolnośląskich Targach Organizacji
Pozarządowych 2017 we
Wrocławiu.
- 7 października Zarząd
Towarzystwa
Miłośników
Szczawna-Zdroju w osobach: Iwona Czech, Bogumiła Miciuk, Łucja Śmigielska,
Eugeniusz Leć i Kazimierz
Kajrowicz udał się do Wrocła-

wia na VI Dolnośląskie Targi
Organizacji Pozarządowych
2017, których organizatorami byli: Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych,
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Na
obszarze terenu wystawowego ulokowały się organizacje

NGO z całego województwa.
Towarzystwo
Miłośników
Szczawna-Zdroju reklamowało swoją działalność, jako
organizacji pozarządowej, reklamowało także Szczawno-Zdrój, z jego walorami turystycznymi oraz uzdrowisko, z
jego walorami klimatycznymi
i leczniczymi wodami mineralnymi – relacjonują członkowie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju.
(RED)

Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk spotkał się z najlepszymi szczawieńskimi uczniami, by docenić
ich wysiłek włożony w naukę oraz godne reprezentowanie gminy w licznych konkursach, w których biorą
udział. - Na dalsze lata edukacji - wszystkiego, co najlepsze! Liczymy, że w przyszłym roku obecne grono
zasilą kolejni zdolni uczniowie – podkreśla burmistrz Marek Fedoruk.

(KT)
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Gaudeamus igitur w Czarnym Borze
Podpisanie Aktu Założycielskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Czarnym
Borze i uroczysta inauguracja roku akademickiego
2017/2018 odbyły się w Bibliotece+Centrum Kultury
w Czarnym Borze. Czarnoborscy żacy złożyli uroczyste
ślubowanie, które odczytał

dr Jerzy Tutaj, i odebrali z
rąk wójta Adama Góreckiego indeksy. Hymn studencki
„Gaudeamus igitur” wyśpiewał chór z Sudeckiego UTW
w Wałbrzychu.
Uroczystość rozpoczęła się
od odśpiewania przez zebranych hymnu narodowego.
Następnie wójt gminy przywi-

tał zaproszonych gości: wiceprzewodniczącą Rady Gminy
Czarny Bór Krystynę Stawiarską, księży z parafii Czarny Bór
i Witków, radnych Gminy Czarny Bór, kierowników gminnych
jednostek, sołtysów sołectw,
przedstawicieli UTW z Nowej
Rudy, Lubawki i Wałbrzycha
oraz studentów UTW w Czar-

nym Borze. - To wielki dzień
dla naszej gminy - gminy ludzi
z pasją - jak głosi nasze hasło
promocyjne. I rzeczywiście to
prawda, bo dzięki Wam, seniorom z pasją, mogliśmy utworzyć kolejną instytucję jaką jest
UTW i uroczyście świętujemy
dziś jego otwarcie. Cieszę się,
że tu jesteście, że myślicie o soREKLAMA

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Czarnym Borze.
bie i nie pozostajecie tylko na
wyłączność dla Waszych dzieci i wnuków – mówił podczas
uroczystości wójt Adam Górecki, główny pomysłodawca
utworzenia UTW.
Jak na każdej inauguracji
roku akademickiego, nie zabrakło również wykładu inauguracyjnego, który wygłosił
do zebranych dr Jerzy Tutaj, a
na zakończenie uroczystości
czekał na wszystkich specjalnie przygotowany na tę okazję
tort.
- Jesteśmy wciąż młodzi i
ważni. Nie poświęcajmy się
tylko dla naszych dzieci i wnuków. Zróbmy coś dla siebie i
nie liczmy godzin i lat - powiedziała Zofia Bąk, która została
wybrana podczas spotkania
organizacyjnego na starościnę
grupy.
Pomysł utworzenia UTW
zrodził się dwa lata temu. Przez
ten czas zbierane były informacje na temat takiej formacji
oraz prowadzone konsultacje
z różnymi instytucjami i osobami. Wśród zaproszonych na
inaugurację gości nie zabrakło
również członków komitetu
założycielskiego UTW, którzy
podczas uroczystości złożyli
swoje podpisy na akcie założycielskim. W skład komitetu
założycielskiego
wchodzą:
Adam Górecki – wójt gminy;
dr Jerzy Tutaj – wykładowca
Politechniki Wrocławskiej i
główny konsultant przy utworzeniu czarnoborskiego UTW;
Renata Chruszcz – dyrektor Biblioteki+Centrum Kultury; ks.
Paweł Oskwarek – proboszcz
parafii Czarny Bór; Krystyna

Stawiarska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór;
Anna Dziewit – dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; Edyta Śpiewak
– kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej;
Iwona-Horabik
Ostrowska – lekarz medycyny
z przychodni w Czarnym Borze;
Jarosław Janik – lider Zespołu
„Janicki”; Ewa Czaplicka – prezes Stowarzyszenia „Atrakcyjni”. Od przedstawicieli UTW z
Wałbrzycha, Lubawki i Nowej
Rudy założyciele czarnoborskiego UTW otrzymali słowa
uznania i gratulacje za pomysł i
determinację utworzenia takiej
formacji, natomiast studentom pogratulowano dobrego
wyboru inwestycji w siebie i
życzono rozwijania pasji oraz
dobrej zabawy.
– Najbardziej martwiliśmy
się czy znajdą się chętni na taką
propozycję aktywności. Teraz
wiemy, że to był doskonały
pomysł. Do piątku mieliśmy
zapisanych 48 studentów, ale
przed samą inauguracją zapisały się kolejne osoby, więc
na tę chwilę nasz UTW ma już
pond 50 słuchaczy – cieszy się
Renata Chruszcz, dyrektor Biblioteki+Centrum Kultury, w
ramach którego będzie działał
UTW.
Wciąż można jeszcze dopisać się do listy studentów.
Zajęcia będą zróżnicowane i
będą dotyczyć wielu dziedzin,
m.in. psychologii, zdrowia, kultury i sztuki, ale także będą to
zajęcia ruchowe. W środę odbył się wyjazd integracyjny do
Galowic do starej powozowni.
(RED)

Akcja wystawka
Urząd Gminy w Czarnym
Borze wraz z firmą ALBA
Dolny Śląsk sp. z o.o. w Wałbrzychu organizują w dniach:
03.11.2017 r. - 08.11.2017 r. na
terenie gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Harmonogram
zbiórki:
03.11.2017r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78;
Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym Borze, ul. Skalników 5a; Czarny Bór, na skrzyżo-

waniu ul. Polnej i Świerkowej. 4.
06.11.2017 r. – Czarny Bór, na ul.
Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. 5. 07.11.2017
r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19). 6. 07.11.2017
r. – Grzędy Górne, przy sklepie,
Grzędy Górne 12. 7. 08.11.2017 r.
– Jaczków, przy sklepie, Jaczków
26. 8. 08.11.2017 r. – Witków, przy
budynku szkoły (Witków 89). 9.
08.11.2017 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13).
(RED)
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Konkurs wiedzy o marszałku
Fundacja Edukacyjno –
Społeczna „Polny Kwiat”,
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne oraz Szkoła
Podstawowa z Oddziałami
Gimnazjalnymi w Starych
Bogaczowicach zapraszają
uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VII) i gimnazjalnych (kl. II – III) z powiatu
wałbrzyskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego i
jaworskiego do udziału w
konkursie wiedzy o działalności i życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Konkurs odbędzie się 8
listopada 2017 o godz. 10.00
w Szkole Podstawionej w
Starych Bogaczowicach przy
ul. Głównej 172 a. Konkurs
dofinansowany jest z Ministerstwa Obrony Narodowej
w ramach zadania publicznego „Wieczornica Patriotyczna z okazji 99 rocznicy
odzyskania niepodległości”,
a jego celem propagowanie
wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Józefa
Piłsudskiego i podnoszenie
poziomu wiedzy historycznej
z zakresu odzyskania przez
Polskę niepodległości.
- Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie zgłoś
swój udział w GCBK pod nr
tel. 748443503 do dnia 31.10.

Wywalczyli chodnik
W Strudze dokonano odbioru technicznego chodnika
przy drodze wojewódzkiej
na odcinku od centrum do
boiska sportowego. O budowę chodnika na wniosek
mieszkańców starali się radni
ze Strugi. Chodnik w bardzo
dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni zewnętrznej i
uczestników imprez odbywających się na boisku.
(AL)

Dary jesieni

2017. Szczegółowy regulamin
jest na stronie internetowej
www.fundacjapolnykwiat.
cba.pl – zachęca Agnieszka
Lechowicz, specjalista d/s

edukacji społecznej w Gminnym Centrum Biblioteczno
- Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.
(AL)

Razem przeciw rakowi piersi
Dzień Różowej Wstążki
to jedno z najważniejszych
wydarzeń dedykowanych
profilaktyce raka piersi w
Polsce. Organizatorzy spotkania: Miejska Biblioteka
Publiczna oraz Rada Miejska
Boguszowa - Gorc, postanowili po raz kolejny przybliżyć ten trudny temat mieszkańcom Boguszowa Gorc.
Podczas spotkani doktor
Ewa Kwaśny objaśniła zgromadzonym paniom na czym

polega i jak ważna jest profilaktyka raka piersi. Pani doktor
szczegółowo
opowiedziała
podczas spotkania jak o siebie
dbać i na co zwracać szczególną uwagę. Po trudnych tematach przyszedł czas na odrobinę relaksu, o który zadbała
znana aktorka Joanna Bartel.
Artystka swoimi znakomitymi
piosenkami porwała do wspólnego śpiewu zgromadzone
panie, a dowcipami rozbawiła
gości do łez. - Mamy nadzieję,

że panie opuszczając salę widowiskową, będą zdrowszymi
o dawkę niezwykle ważnej
wiedzy, przekazanej przez dr
Ewę Kwaśny oraz dużą dawkę dobrego humoru przekazanego przez Joannę Bartel.
Wszystkim paniom serdecznie dziękujemy za przybycie i
przypominamy o regularnych
badaniach profilaktycznych powiedziała dyrektor MBP-CK
Elżbieta Gajewska.
(RED)

W miniony wtorek w Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach odbyły się
kolejne już warsztaty z rękodzieło ludowego w ramach
zadania publicznego „Dary
jesieni w naszej wsi”, dofinansowanego z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
- Tym razem tematyka dotyczyła wikliniarstwa i metod
wyplatania różnych przedmiotów codziennego użytku. Na
pierwszych zajęciach uczestniczki wykonały podstawki
pod gorący garnek a także
podstawy pod jesienne stroiki.
Organizatorem
warsztatów
była Fundacja Edukacyjno Społeczna „Polny Kwiat”, a
Gminne Centrum biblioteczno
- Kulturalne bezpłatnie udostępnia swoje pomieszczenia.
Kolejne zajęcia już pod koniec
października – informują inicjatorzy projektu „Dary jesieni
w naszej wsi”.
(AL)

Upływa termin
Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech przedłużył termin składania prac w
konkursie fotograficznym
„Człowiek i jego pasje - życie
codzienne mieszkańców gminy Stare Bogaczowice”. Organizatorzy czekają na prace do
16 października br. Na uczestników czekają cenne nagrody.

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Bogaczowice
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały nr
VII/47/15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 września
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stare Bogaczowice, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 19 października 2017r. do 9 listopada 2017r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna
132, 58-312 Stare Bogaczowice, w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare
Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 listopada 2017r.

(IL)

Unia zaprasza
kibiców

Kupiê zegarki

Kolejny ligowy mecz o mistrzostwo A-klasy piłkarze
Unii Bogaczowice rozegrają
przed własną publicznością
już w najbliższą niedzielę - 15.10.2017 o godzinie
15:00. Zmierzą się z drużyną
Włókniarza Głuszyca. - Zarząd
Stowarzyszenia LKS Unia Bogaczowice zaprasza do kibicowania naszym zawodnikom
– zachęcają działacze bogaczowickiego klubu.
Joanna Bartel wystąpiła w Boguszowie Gorcach uświetniając Dzień Różowej Wstążki.

(RED)

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
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Siatkarskie emocje
Przed nami 3 kolejka
rundy zasadniczej siatkarskiej I ligi mężczyzn. W
sobotę, 14 października
do Centrum Aktywnego
Wypoczynku Aqua Zdrój
w Wałbrzychu przyjedzie
niepokonany dotąd Exact
Systems Norwid Częstochowa.
Norwid to dobrze nam
znany zespół. W poprzednim sezonie 2016/2017 wałbrzyska drużyna spotykała
się z częstochowianami aż
siedmiokrotnie. W rundzie
zasadniczej było 1:1 – Norwid
wygrał u siebie 3:0, a zespół z
Wałbrzycha przed własną publicznością pokonał gości po
tie breaku. Tabela po rundzie
zasadniczej ukształtowała się
w ten sposób, że obie drużyny musiały walczyć ze sobą o
utrzymanie w I lidze. Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba
było rozegrać aż 5 spotkań!
Górą okazali się zawodnicy
Victorii Wałbrzych, dzięki
czemu po niezwykle emocjo-

nującym sezonie utrzymali
się w lidze. Końcowy bilans
pojedynków obu zespołów w
sezonie 2016/2017 to 4:3 dla
ekipy z Wałbrzycha.
- Mocno wierzymy, że naszej drużynie uda się dobrze
rozpocząć tegoroczny pojedynek z częstochowianami.
Po dwóch kolejkach sezonu
2017/2018 Norwid zajmuje
4 miejsce (6pkt, sety 6:2), a
MKS Aqua Zdrój 8 miejsce
(2pkt, sety 4:5) . Walka oraz
wyrównany mecz, po którym ostatecznie przegraliśmy
we Wrześni (3:1) potwierdza
jednak, że drużyna trenera
Janusza Bułkowskiego jest
w stanie walczyć jak równy
z równym z każdym rywalem. Po raz kolejny liczymy
na mocne wsparcie trybun.
Podczas
inauguracyjnego
spotkania z AGH Kraków,
frekwencja wyniosła ponad
1000 widzów! To było wielkie siatkarskie święto, które
chcemy powtarzać na każdym kolejnym meczu w roli

Wracają do Szczawna
gospodarza. Bilety na mecz
z Norwidem Częstochowa
dostępne w recepcji hotelu
AQUA ZDRÓJ, w pizzeriach
Happy Day (ul. Palisadowa
oraz ul. Lewartowskiego)
oraz w Piwiarni pod Wierzbami (ul.Broniewskiego). Wejściówki w cenach :normalny
10zł, -ulgowy 5zł (dzieci i
młodzież do 26 roku życia ,
emeryci oraz niepełnosprawni), -rodzinny 5zł/os (1+1,
1+2, 2+1 – jeden dorosły
jedno dziecko, jeden dorosły
dwójka dzieci, dwójka dorosłych jedno dziecko itp.). W
sobotę jak zwykle na mecz
zapraszamy rodziny z dziećmi – na najmłodszych kibiców w strefie foyer będzie
znów czekać strefa siatkówki,
którą zorganizuje partner naszego klubu Uczniowski Klub
Sportowy Kinder Volleyball.
Czekamy na wielki mecz i
obronę twierdzy Wałbrzych
– mówi kierownik drużyny
Fabian Kurzawiński.

Niezwykle widowiskowy sport wraca na szczawieński tor, by przyciągnąć zawodników z całej
Polski oraz wiernych im kibiców. 14 października na
Słonecznej Polanie zostaną rozegrane Mistrzostwa
Polski w Four Crossie oraz
zawody dla amatorów o
Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju.
W mistrzostwach Polski
prawo startu mają zawodnicy: mężczyźni elita, kobiety
open (15 lat i starsze) i Junio-

rzy (15-18 lat) posiadający
licencje kolarskie. Zgodnie
z przepisami UCI zawodnicy 17 i 18 lat mają również
prawo startować w kategorii
elita. Tytuły mistrzów Polski
zostaną przyznane w każdej
z ww. kategorii. Zawodnicy
nielicencjonowani będą brali
udział w zawodach o Puchar
Burmistrza Szczawna-Zdroju. Zawodnicy nielicencjonowani zobowiązani są do
ubezpieczenia we własnym
zakresie i przedstawienia
oświadczenia, że stan ich

zdrowia pozwala na start w
zawodach, a zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zezwolenie rodziców na
start w zawodach.
Program minutowy:
godz. 14:30 - odprawa służb
zabezpieczających
godz. 14:30-15:30 przyjmowanie zgłoszeń
godz. 15:30-17:15 obowiązkowy trening
godz. 17:15 - eliminacje
godz. 18:00 - finały / tuż po
nich dekoracja
(RED)

(RED)
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SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

Zatrudnię
kierowcę C+E

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

atrakcyjne

TEL. 668 605 555
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Zając z rekordem trasy
Po raz drugi publikujemy relację z podzamczańskiego przełaju, a to
dlatego, że w poprzednim
numerze opublikowaliśmy
omyłkowo sprawozdanie
z zawodów... ubiegłorocznych, do czego walnie
przyczyniła się osoba tegorocznego zwycięzcy, który
wygrał po raz pierwszy w
2016 r., a w redakcyjnym
komputerze imprezy te
sąsiadowały ze sobą. Przepraszamy Czytelników za
ten kiks.
Bartosz Zając zwyciężył w
XXXVII Biegu Przełajowym
Podzamcze, najstarszym w
Wałbrzychu. Triumf na dystansie 9600 m, były kolarz
podkreślił rekordem trasy
prowadzącej przez Książański Park Krajobrazowy,
który to wynik wynosi teraz
34,45.8, a uzyskany został po
zaciętej walce z dotychczasowym rekordzistą Alanem
Dobrowolskim. Wśród pań
(4600 m) najlepszą okazała
się Joanna Hoja.
Po raz pierwszy w podzamczańskim przełaju z powodu kontuzji nie wystartował Tadeusz Zawadzki,
ale nadal przoduje w ilości
startów w tej imprezie (36). Z
kolei Jan Leśniak, który ma na
Wyniki
Open mężczyzn – 1. Bartosz Zając –
34,45.8, 2. Alan Dobrowolski – 34,
56,0, 3. Jerzy Jagielski- 37,14.8.
Open kobiet – 1. Joanna Hoja –
18,08.4, 2. Jagoda Durkalec – 18,38.7,
3. Izabela Wolak – 18,42.6. Rekord
trasy pań – 16,11.4, dzierży od 2000 r.
Karolina Jarzyńska, późniejsza olimpijka z Londynu (maraton). Hoja zajmuje
w tej klasyfikacji 2. miejsce.

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

IV liga
Piłkarze Górnika Wałbrzych
przegrali w Bielawie z Bielawianką 0:1. W kolejnym meczu
grupy wschodniej IV ligi wałbrzyszanie będą podejmowali
MKP Wołów. Mecz zostanie rozegrany 14.10 o godzinie 15.00
na stadionie Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój
w Wałbrzychu. Bilety w cenach
: normalny – 10zł, ulgowy – 5zł.
Kobiety, dzieci i osoby powyżej
70 lat – wstęp wolny. W grupie
zachodniej Górnik Boguszów-Gorce uległ 0:5 Włókniarzowi
Mirsk. Kolejny mecz zespół z
Gorc znów rozegra na własnym
boisku. 15 października o godz.
15.00 będzie podejmował Karkonosze Jelenia Góra.

Andrzej Basiński

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

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

W ekstralidze piłki nożnej kobiet AZS Wrocław przegrał z
AZS PWSZ Wałbrzych 0:2 (0:1),
po dwóch bramkach Małgorzaty Mesjasz (24 – k., 68 – k.). AZS
PWSZ zagrał w skłądzie: Dąbek,
Aszkiełowicz, Mesjasz, Siwińska,
Pluta, Rędzia, Dereń, Ratajczak,
Gradecka, Rapacka, Głąb. W sobotę w Łęcznej miejscowy Górnik, który jest liderem, będzie
podejmował AZS PWSZ Wałbrzych od godz. 17.30.

z o.o. w Wałbrzych, udała
się znakomicie nie tylko ze
względu na słoneczną aurę.
Zgłoszono ja do trzeciej edycji Europejskiego Tygodnia
Sportu (ETS). Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, statuetkami i ciekawymi
nagrodami rzeczowymi, a
wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy,
upominki ETS oraz napoje
izotoniczne.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

e-mail: budowlane@duotravel.pl

Tel. 606 478 000

(RED)

koncie 31 występów (3. w tej
klasyfikacji) opuścił tegoroczny start z powodu choroby.
Wystartował natomiast Józef
Żuk, zaliczając swój 34. udział
w tym przełaju (2. w klas.).
Impreza zorganizowana
przez Ośrodek Społeczno –
Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”,
Fundację na Rzecz Odzysku
Opakowań Aluminiowych
RECAL oraz Poland Smelting
Technologies „POLST” Sp.

wynagrodzenie
TEL: +48 604 960 905

Zagrają z Górnikiem

Finiszuje 88-letni Czesław Marciak z Bielawy. Jako jeden z 11 panów
przebiegł krótszą trasę. Tylko pozazdrościć aktywności i kondycji!

Kraj, doświadczenie,

DB2010
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Rower mistrza
W jednym z poprzednich numerów DB2010,
poinformowaliśmy o sporym wyczynie Zygmunta
Pfeifera, 71-letniego kolarza z wałbrzyskiej Piaskowej Góry, jakim było
wywalczenie w St. Johann
w austriackim Tyrolu tytułu wicemistrza świata mastersów w kategorii M70
w jeździe indywidualnej
na czas. Dziś istotne uzupełnienie wspomnianego
materiału.
Otóż długo pan Zygmunt ścigał się na zupełnie
przeciętnej klasy rowerze,
a mimo to zgarnął prawie
30 medali (w tym 9 złotych)
mistrzostw Polski w czasówce i jeździe dwójkami. Od
niedawna przesiadł się na
nowy sprzęt, tym razem na
maszynę klasy najwyższej.
Otrzymał ją dzięki pomocy
Jana Bukowskiego, byłego
kolarza Górnika Wałbrzych,
od dawna mieszkającego

w USA, na Florydzie. Jego
zięć prowadzi w Polsce firmę Geo Solar, która wspiera
pana Zygmunta. Zatem w
St. Johann, w stawce reprezentantów 11 państw nie
miał żadnych sprzętowych
kompleksów. Jego „koza”
nie odbiegała od innych,
godnych tej rangi imprezy.
Pfeifer na 20-kilometrowej
trasie osiągnął przeciętną
prędkość 42 km/h. Warto
wspomnieć, że tegoroczny
triumfator wśród zawodowców na MŚ w Bergen, Holender Tom Dumoulin, jechał z
prędkością 41,6, a mistrz
świata ze startu wspólnego,
Słowak Peter Sagan, wykazał się przeciętną 41,3 km/h.
Oczywiście, należy tu wziąć
pod uwagę różne uwarunkowania, przede wszystkim
długość dystansów i ich
konfigurację, ale i tak wałbrzyszanin może być dumny ze swojego wyniku!
Andrzej Basiński

(RED)

Znów Częstochowa
Muszkieterowie Nowa Sól
przegrali z Górnikiem Trans.
eu Wałbrzych 67:83 (15:21,
15:15, 18:20, 19:27) w II lidze
koszykarzy. Pubkty dla górnika zdobywali: Krzywdziński 21,
Glapiński 13, Kruszczyński 13,
Durski 12, Wróbel 12, Ratajczak
10, Kaczuga 2, Tyszka 0. W kolejnym meczu, 14.10. o godz. 16.30
Górnik Trans.eu Wałbrzych podejmie w Hali Wałbrzyskich Mistrzów AZS Częstochowa.
(RED)

Zygmunt Pfeifer z nowym rowerem oraz trofeami z MŚ w St. Johann.
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USŁUGI
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) HYDRAULIKA - 668-605-555
(3) 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.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

BIAŁY KAMIEŃ 2pokoje, parter
45,5m2 49000,-zł telefon: 792547-662

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

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

MS- 3302 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 38m2, cena 115 tys. Tel.
793 111 130

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po
remoncie, z balkonem, czynsz 180
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna 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, ogrzewanie gazowe, pierwsze piętro,
super lokalizacja, cena 80.000 do
negocjacji, kontakt: 535-416-014

JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewanie elektryczne, centrum miasta,
cena: 55.000, telefon: 792-547662

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

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

KUPIĘ
(20) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-3296 Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, jednopiętrowa
kamienica, duża kawalerka, 32m2,
po remoncie, cena 69 tys. Tel. 883
334 481
MS-3288 Nowe Miasto, 2 pokoje,
39m2, po remoncie, cena 77 tys,
Tel. 606 976 630
MS-3294 Nowe Miasto, wysoki parter, 2 pokoje, 41m2, po
remoncie, ogrzewanie gazowe +
kominek, cena 111 tys. Tel. 883
334 481
MS-2872 Nowe Miasto, 2 pokoje,
56m2, 1 piętro, cena 90 tys do
neg. Tel. 883 334 481

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014

MS-3290 Biały Kamień, boczna
uliczka, jednopiętrowa kamienica,
wysoki parter, 3 pokoje, 53m2,
cena 129 tys, Tel. 883 334 481

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

MS-3281 Biały Kamień, spokojna
lokalizacja, 2 pokoje, 45m2, do
remontu, cena 69 tys. Tel. 883
334 486

WAŁBRZYCH, Nowe Miasto,
39m2, 2 pokoje, cena 30 000 zł,
telefon: 792 549 757
DO WYNAJĘCIA mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40m2 w
Gorcach za 850zł. Pokoje nieumeblowane, telefon792547662

MS-3257 Piaskowa Góra, 2 piętro
w 4, 4 pokoje, 56m2, do remontu,
cena 133 tys. Tel. 793 111 130
MS-3104 Stary Zdrój, ul. Zamoyskiego, 1 piętro, 45m2, po
remoncie, cena 117 tys. Tel. 793
111 130
MS-3198 Sobięcin, ok. H. Sawickiej, 3 pokoje, 75m2, do remontu,
cena 115 tys, Tel. 883 334 481

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

PRACA

NIERUCHOMOŚCI

MS-3303 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do odświeżenia, cena 125
tys. Tel. 883 334 481

MS-3300 Piaskowa Góra, kawalerka 28m2, cena 86 tys. Tel. 883
334 481
MS-3289 Piaskowa Góra, do
wprowadzenia, 3 pokoje, 51m2,
cena 159 tys. Tel. 606 976 630

1. SOWA&VICTORIA Przytulne
mieszkanie po remoncie na
pograniczu Szczawna-Zdroju i
Białego kamienia, 2 pokoje, 39m2
w cenie 118,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie z
potencjałem na pograniczu Starego Zdroju i Białego Kamienia,
świetna lokalizacja, 50m2 w cenie
85,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Górny Sobięcin, przepiękna, zielona i spokojna
okolica, 2-pokojowe mieszkanie
wraz z ogródkiem do wprowadzenia 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: 530913-259
5. SOWA&VICTORIA Konradów,
Duży dom z piękną działką - 320
000 do negocjacji! Tel: 530-913259
6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
2 pokoje + kuchnia otwarta na
salon, po kapitalnym remoncie - 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 Szczawienku, 28 m2, po kapitalnym
remoncie, cena 88 000 tys. zł, Tel.:
519-121-102
10. SOWA&VICTORIA dom w
zabudowie szeregowej na Piaskowej 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 Białego 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
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Śródmieście 60 m, 2 pokoje plus
antresola, do odświeżenia. Ogrzewanie 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. Ogrzewanie gazowe. Cena 160.000 zł.Tel:
506-717-014

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

Sprzedam mieszkanie w centrum

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

Głuszycy. Cena 27 tys. 28 m2

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

Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w

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-

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

cy/Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena
100 tys. zł
Sprzedam działki budowlane w

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

Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja

Sprzedam działkę 1372 m2 w
Sierpnicy. Cena 35 tys. zł.

Informacje dotyczące nierucho-

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 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

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
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu
db2010.pl, na Facebooku

DB2010
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
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BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom

Wałbrzycha, 74 666 42 42

wolnostojący w pięknej okolicy

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

do wykończenia o pow. 156 m2,
działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z
kominkiem i tarasem, 2 balkonyMENTOR Nieruchomości

Cena: 470 000 zł (nr: 2377) (74)

UL. PALISADOWA NR 1,

666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , 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 535311-265
Nowe Miasto, 34m2, spokojna
okolica, ogrzewanie gazowe,
Cena: 69 000 zł, tel.530-998-374
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: 530-998374
Nowe Miasto, 32m2, Ogrzewanie
miejskie, do wprowadzenia, Cena:
69000zł, kontakt: 530-998-374
Piaskowa Góra do wprowadzenia,
3 pokoje, 51m2, blok czteropiętrowy. Cena 145.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawno Zdrój do remontu 1
piętro, 98m2, 1122 zł/m2 tel. 577263-955
Okazja! Świebodzice, 58m2, 3
pokoje, 2 ogródki, murowany
garaż. 165tyś Do negocjacji. 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. czterorodzinna 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 remontu 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
Kawalerka 34m2, 1. piętro, dobra
lokalizacja- Szczawienko ul.Marii
Dąbrowskiej, cena: 77000 zł,
kontakt: 530-998-374

BON –PIASKOWA GÓRA- mieszkanie 56,52 m2 3 pokoje

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka

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

5000m2. Garaż na 3 samochody,

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

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

BON –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, 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, luksusowe 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

6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
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 prysznicem, 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,

BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

mieszkanie do wprowadzenia, 45

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2
pokoje, parter, z niezależnym wejściem, do wprowadzenia . Cena:
159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

bliźniak o pow. 70 m2 z działką

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON - 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

m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 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, częściowo 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 pokoje, 36m2, 2 piętro z balkonem
i ogrzewaniem miejskim PO
REMONCIE Cena: 99 000 do negocjacji (nr: 2123) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w
zabudowie szeregowej120 m2, 4
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900
zł/mc(nr: 2389) (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 Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 189 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
44m2, na Szczawienku, po remoncie, 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 kawalerka, 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 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 Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 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, dwupoziomowe, 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, Sobięcin, 43m2, 3p. do wprowadzenia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,

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, okolice 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2,
całe 1 piętro, bezczynszowe,
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena
299.000zł, 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
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH
– MOŻLIWY SKUP
ZA GOTÓWKĘ!

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

RENOMA – ZAMIANA LUB SPRZEDAŻ, Szczawno-Zdrój, 2 pokoje,
37m2, C.O. gaz, cena 85.000zł, lub
zamiana na kawalerkę Piaskowa
Góra tylko parter tel. 74 840 40 40,
693 223 424

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

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

RENOMA – SZCZAWIENKO, spokojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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REKLAMA

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE • DREZNO • PRAGA
02.12.2017, 09.12.2017 • CENA: 99 PLN/os.
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
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 OSTANIE 15 MIEJSC
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. OSTATNIE 34 MIEJSCA
BERLIN - CENA: 140 PLN/os. PRAGA - CENA: 140 PLN/os.

SPRZEDAŻ FIRST MOMENT SEZON 2018 DO 40 % TANIEJ!!! PROMOCJA TRWA DO 31.12.2017!!!
PIELGRZYMKA IZRAEL: styczeń/luty/marzec/kwiecień - 3399 PLN 2999 PLN
MAJÓWKA: Chorwacja - 1200 PLN 800 PLN + 180 €, Grecja - wycieczka objazdowa i pielgrzymka - 1400 PLN 1000 PLN + 190 € , Włochy - 1200 PLN 800 PLN + 200 €
LATO 2018: Bułgaria SENIOR 55+ maj/czerwiec - 1000 PLN, Bułgaria - AUTOKAR obozy, wczasy - cena od 1000 PLN,
Bułgaria - SAMOLOT obozy, wczasy - cena od 1449 PLN, Chorwacja - AUTOKAR obozy i wczasy - cena od 1180 PLN

Grecja - AUTOKAR obozy i wczasy - cena od 999 PLN

SZCZEGÓŁY NA www.duotravel.pl, pod nr telefonów 600461318, 602663176, 503065473 oraz w biurze
REKLAMA

