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

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA

Zima tuż tuż!

Pierwsze przymrozki i skrobanie szyb już za nami…
Przypominamy o wymianie opon na zimowe.

Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich
jest najważniejsze!
Zapraszamy! Goliat sp. z o.o.

ul. Skarżyska 6
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00 - 17.00
sb: 7.00 - 14.00

Szczegóły na stronie www.goliat.walbrzych.pl

SILNIK
- remonty kapitalne silnika
- wymiana rozrządu
- diagnostyka komputerowa silnika
- naprawy bieżące - wymiana
płynów eksploatacyjnych
ZAWIESZENIE
- diagnostyka zawieszenia
- wymiana części eksploatacyjnych
zawieszenia - bieżące naprawy

WULKANIZACJA
- sprzedaż opon (samochody osobowe,
ciężarowe) - pełen serwis
- naprawa ogumienia
- wyważanie kół
- sezonowe przechowywanie opon
p
- prostowanie
felg stalowych i aluminiowych
KLIMATYZACJA
- sprawdzanie szczelności klimatyzacji
- napełnianie układów klimatyzacyjnych
- ozonowanie i czyszczenie układów klimatyzacyjnych
- dezynfekcja układów klimatyzacyjnych
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

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

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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250 lat Jedliny-Zdroju

Integracyjne
recytowanie
27.10.2017 r. o godzinie 10.00
odbędzie się XV Międzyszkolny Integracyjny Konkurs
Recytatorski organizowany w
ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs, którego
organizatorem są: Zespół Szkół
Zawodowych Specjalnych w
Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Wałbrzychu, odbędzie się w
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
(RED)

Lampiony pamięci
Jak co roku mieszkańcy Wałbrzycha spotkają się w Dzień
Zaduszny, by upamiętnić wałbrzyszan, którzy odeszli w mijającym roku. Zasłużonych, podziwianych, wszystkich bliskich
naszemu sercu, których brak
dotkliwie odczuwamy. - Bądźmy
razem w Zaduszki, 2 listopada.
Spotkamy się na placu Magistrackim o godz. 18:00. Zapalimy znicze, manifestując wspólnotę, pamięć i szacunek. Pod
adresem
lampiony@um.walbrzych.pl najpóźniej do 27 października oczekujemy na imiona
i nazwiska osób zmarłych, które
zostaną odczytane i pokazane
na telebimie – zachęcają organizatorzy akcji.
(RED)

Burmistrz Leszek Orpel i prezes Stowarzyszenia Miłośników
Jedliny-Zdroju Romuald Wysocki.

20 października 2017
r., w klimatycznych wnętrzach Pałacu Jedlinka
odbyła się niecodzienna
prelekcja o historii Jedliny-Zdrój.
Na zaproszenie burmistrza miasta Leszka Orpla
oraz prezesa Stowarzyszenia
Miłośników
Jedliny-Zdroju Romualda Wysockiego,
dr hab. Tomasz Ciesielski
- profesor Uniwersytetu
Opolskiego - bardzo ciekawie opowiadał o 250 letniej

Bezpieczniej do szkoły

Wieczorek
z Muzą

historii miasta i związanego
z nim uzdrowiska. Podczas
wykładu naukowiec wskazywał na ważniejsze daty w
dziejach miasta opierając je
na źródłach historycznych i
dostępnych dokumentach.
Na tę okoliczność została
przygotowana przepiękna
wystawa fotograficzna pt.
„Jedlina wczoraj i dziś „, którą jeszcze przez kilka tygodni
będzie można oglądać w Pałacu Jedlinka.
(VM)

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w
Świebodzicach
zaprasza
wszystkich miłośników tańca i słuchaczy dobrej muzyki na spotkania pod nazwą
„Wieczorek z Muzą”, podczas
których będzie można dobrze
się bawić w rytmach szlagierów lat 50, 60, 70, 80, 90-tych
i współczesnych. - Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
do wspólnej zabawy, którą
będziemy organizować zarówno dla członków naszego
Związku, jak i osób niezrzeszonych. W planach są wyjazdy plenerowe do ciekawych
zakątków naszego regionu i
kraju, będziemy organizować
spotkania i wernisaże z osobami uzdolnionymi plastycznie,
literacko, wokalno-muzycznie,
sportowo, tanecznie, itd.
W planach jest także nauka
tańców country, które zrzeszają liczne grono seniorów w
Polsce – zachęca Aleksander
Jermakow, przewodniczący
PZERiI. Zapisy prowadzone są
w biurze związku w Świebodzicach przy ul. Żeromskiego
13/15, w każdy wtorek i środę
od godz. 9:00 do.12:00 lub telefonicznie: 74 666 95 48.
(ABP)

Nowe przejście dla pieszych i poziome oznakowane, oddzielające wyraźnie jezdnię od ciągu
pieszego, powstało na
ul. Ofiar Oświęcimskich
w Świebodzicach. Jest to
szczególnie ważne dla
dzieci, idących tym odcinkiem do Szkoły Podstawowej nr 4.
Sprawę sygnalizowali na
spotkaniach półmetkowych
mieszkańcy Pełcznicy. Nad
realizacją zadania czuwał
Sławomir Łukawski, radny z
tej dzielnicy.
- Bardzo się cieszę, że temat został sfinalizowany,
trochę to trwało, ale niestety
nawet na tak niewielki odcinek trzeba było zlecić i wyko-

nać projekt nowej organizacji
ruchu – mówi radny. – Mam
nadzieję, że rodzice dzieci maszerujących do szkoły
choć trochę odetchną, bo
rzeczywiście jest teraz na tym
odcinku o wiele bezpieczniej.
Prace wykonał na zlecenie gminy ZGK Świebodzice
sp. z o.o. Polegały one na wyznaczeniu nowego przejścia
dla pieszych a także poszerzeniu chodnika i obniżeniu
krawężnika po lewej stronie
ulicy patrząc od strony centrum. Zaś po prawej stronie,
gdzie nie ma chodnika, wyznaczono linię krawędziową
poziomą na jezdni wzdłuż
budynku nr 30, która oznacza krawędź jezdni.
(ABP)

Nowe przejście dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo dzieci idących
do Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach.
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Współpraca się opłaca
Zakończyła się budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starym
Lesieńcu w Boguszowie
- Gorcach. Inwestycja kosztowała 164 900 zł i w całości sfinansowana została
ze środków własnych Powiatu Wałbrzyskiego.
- Dzięki dobrej współpracy
z włodarzami gminy Boguszów – Gorce, którzy podjęli
decyzję o dofinansowaniu
kwotą 150 000 zł remontu
drogi powiatowej 3397D w
dzielnicy Kuźnice, powstały
oszczędności, które wykorzy-

staliśmy jako wkład własny
do remontu 571 metrów bieżących chodnika w Starym
Lesieńcu – mówi wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski. - Na remontowanym odcinku wykonana została opaska/stopnica,
a nowy chodnik przyczyni się
do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.
O remonty i inwestycje w
infrastrukturę drogową na
terenie gminy Boguszów –
Gorce zabiegają wspólnie,
pochodzący z tego okręgu
wyborczego członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskie-

Mosty po remoncie
go: starosta Jacek Cichura,
Mirosław Potapowicz oraz
radny Krzysztof Krajewski.
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg jest dla
nas sprawą priorytetową
– zaznaczają. - Potrzeby są
znacznie większe niż możliwości, ale staramy się systematycznie remontować
infrastrukturę drogową powiatu. To ważne dla rozwoju
turystyki, gospodarki i atrakcyjności obszarów powiatu
wałbrzyskiego.
(GŁ)

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, wspólnie z
Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Świdnica,
przeprowadził
remont
dwóch zabytkowych mostów w miejscowości Michałkowa w gminie Walim.
Całkowity koszt inwestycji
wynosił 214 730,68 zł z czego
Nadleśnictwo Świdnica dołożyło 100 tys. zł. - Remonty
były podyktowane zniszczeniami dokonanymi między
innymi przez ciężki sprzęt
leśny, który korzysta z dróg
powiatowych przy transporcie drewna. To decydujący
czynnik, który zdecydował,
że Nadleśniczy Roman Bereźnicki podjął decyzję o
dofinansowaniu inwestycji
ze środków własnych Nadleśnictwa Świdnica. Mosty po
remoncie mają wyższą klasę
nośności i wynosi ona 40 ton
- tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego. – Obiekty
zlokalizowane na trasie Michałkowa – Glinno wymagały interwencji i naprawy.

Nadleśniczy Roman Bereźnicki i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

Dzięki dobrej współpracy
z Nadleśnictwem Świdnickim udało nam się oddać do
użytku kolejne obiekty mostowe. Mamy ich niemało,
bo aż 85 i ponad 180 kilometrów dróg biegnących przez
tereny górzyste o dużym
nachyleniu, co powoduje,
że utrzymanie tych ciągów
komunikacyjnych jest dużo
trudniejsze niż na obszarach
nizinnych. Opady deszczu,
zalegający śnieg, zmienne warunki atmosferyczne
wpływają na szybszą eksplo-

atację nawierzchni. Uważam,
że powiat wałbrzyski może
się pochwalić ogromnym
sukcesem – na chwilę obecna mamy wyremontowane
74 km dróg i 7 mostów. Do
końca roku planuję wykonać
jeszcze remont 2 kolejnych
mostów w Łomnicy i Sierpnicy. Dziękuję nadleśniczemu
ze Świdnicy za zrozumienie
problemu i współpracę. Zawsze powtarzam, że zmieniamy powiat dla państwa
– dodaje wicestarosta.
(AB)

Święto Terenowych Organów
Administracji Wojskowej

Mirosław Potapowicz i Jacek Cichura podczas kontroli nowego chodnika w Starym Lesieńcu.

70-lecie Ceramika
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju
oraz Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 28 października 2017 r. zapraszają na
obchody jubileuszu 70-lecia szkoły.
W uroczystościach swój
udział zapowiedzieli m.in.
Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, parlamentarzyści,

włodarze gmin, przedstawiciele związków zawodowych,
dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele i absolwenci
szkoły. Jubileusz rozpocznie się uroczystą mszą św.
o godz. 9.30 w kościele
pod wezwaniem WNMP w
Szczawnie-Zdroju. O godz.
11.30 odbędą się oficjalne
uroczystości w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie - Zdroju,
wzbogacone programem artystycznym przygotowanym

przez młodzież szkoły. Od
godz. 15.00 szkoła zostanie
udostępniona dla zwiedzających. W programie także
okolicznościowe spotkania
uczestników jubileuszu i
składanie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli.
Uwieńczeniem jubileuszu jest
bal absolwentów. Wszystkich
sympatyków szkoły, uczniów,
absolwentów i rodziców serdecznie zapraszamy.
(GŁ)

26 października w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju odbędą się uroczystości z okazji V Święta
Terenowych Organów Administracji Wojskowej województwa dolnośląskiego.
Współorganizatorem wydarzenia jest Powiat Wałbrzyski.
Uroczystość ta jest okazją do wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska,
a także osób na co dzień
współpracujących z Wojskową Komendą Uzupełnień w
Kłodzku za realizację zadań
na rzecz obronności państwa,
w tym przedstawicieli organów samorządowych oraz
szkół ponadgimnazjalnych. W
przedsięwzięciu swój udział

zapowiedzieli m.in. przedstawiciele władz rządowych
i samorządowych na czele z
wojewodą dolnośląskim, dowódcy, komendanci i szefowie
jednostek wojskowych i instytucji województwa dolnośląskiego, zaproszeni goście oraz
żołnierze i pracownicy wojska.
- Z tej okazji Zarząd Powiatu

Wałbrzyskiego pragnie złożyć
życzenia wszystkim polskim
żołnierzom i ich rodzinom,
serdeczne podziękowania za
służbę dla Ojczyzny oraz pomyślności w zdrowiu i pamięci na wieki następnym pokoleniom – mówi Jacek Cichura,
starosta wałbrzyski.
(GŁ)
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MY spłacimy
Twoje drogie KREDYTY
a TY dostaniesz
dodatkową GOTÓWKĘ
wyjątkowa oferta
KONSOLIDACYJNA
do 1 LISTOPADA
Centrum Kredytowe BEATU$
Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 2/1
tel. 793-793-005, 531-483-291

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00
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Zrobiliśmy więcej

REKLAMA

Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, senatorem VI
i VII kadencji i fundatorem
Fundacji Zielone Wzgórze.
Przez 10 lat w październiku
rozpoczynały się rozgrywki
Szkolnej Ligi Koszykówki.
Co się stało, że w tym roku
rozgrywek nie będzie?
Roman Ludwiczuk: - Za
nami - nie tylko w moim
przekonaniu - 10 lat fantastycznych
rozgrywek,
integrujących społeczność
młodzieży szkolnej z Wałbrzycha i gmin powiatu
wałbrzyskiego. Nie tylko
pod kątem sportowym, bo
lidze towarzyszyły zespoły taneczne, redaktorzy
gazetek szkolnych oraz
kibice. Zaczynaliśmy w
szkołach, ale w ostatnich
4 sezonach zmieniliśmy
formułę ze względu na
koszty. Korzystaliśmy z gościnności obiektów Gminy
Wałbrzych, ściśle współpracując najpierw z OSiR, a potem Aqua Zdrój, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję
za wsparcie instytucjom i
firmom: Gminie Wałbrzych,

Powiatowi
Wałbrzyskiemu, Europejskiej Federacji
Koszykówki, FIBA, PZKosz.,
Toyota Motor Manufacturing Polska, Auchan, WZK
Victoria, Sporting. Zmiana
systemu nauczania sprawiła, że dotychczasowa formuła rozgrywek wyczerpała się. Mam nadzieję, że za

dwa lata, kiedy nie będzie
już gimnazjów, będziemy mogli wrócić do tego
przedsięwzięcia w pierwotnej formule.
Powołana przez pana do życia Fundacja Zielone Wzgórze organizuje nie tylko
Szkolną Ligę Koszykówki.
REKLAMA

- To wiele innych cyklicznych przedsięwzięć organizowanych od wielu lat.
Już 27 października zapraszam na godz. 10.00 do
Hali Wałbrzyskich Mistrzów
na VII Turniej Bocce dla
Osób Niepełnosprawnych.
Poza tym organizujemy
warsztaty bębniarskie organizowane wspólnie ze
Warsztatami Terapii Zajęciowej z ul. Ogrodowej w
Wałbrzychu, cykliczne konkursy plastyczne dla osób
niepełnosprawnych
oraz
coroczne spotkania mam
osób niepełnosprawnych
z okazji dnia matki. Jest to
środowisko
wymagające
szczególnej opieki i wsparcia. W przeszłości organizowaliśmy, przy udziale środków z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, dwa
duże projekty aktywizujące
osoby niepełnosprawne i
ich rodziny.
Czy wciąż jest pan aktywny
w polityce?
- Oczywiście! Wciąż jestem
członkiem Platformy Obywatelskiej i przewodniczącym Środowiskowego Koła
Przedsiębiorczości PO w
Wałbrzychu i Powiecie Wałbrzyskim oraz członkiem
Rady Powiatowej PO w Wałbrzychu.
Po przegranych wyborach
pana ugrupowanie znalazło się w trudnej sytuacji.
Przede wszystkim jest ciągle
atakowane przez obóz rządzący.
- Straciliśmy władzę, ale nie
tylko w mojej ocenie, lecz
także milionów Polaków,
którzy oddali głosy na kandydatów PO, osiem lat rządów nie było czasem straconym dla Polski. Zrobiliśmy
dla naszego kraju zdecydowanie więcej…
Od kogo?
- Od poprzedników i następców.
W jaki zakresie?
- Można to podzielić na
kilka wątków i zabrakłoby
miejsca na przedstawienie
wszystkiego. Dlatego skupię się na tym, co najważniejsze. Pozycja międzynarodowa Polski, co najlepiej
dokumentuje wybór Polaków na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej.
Rozwój infrastruktury drogowej, sportowej (stadiony,
hale, sportowe, pływalnie,
boiska Orlik), socjalnej (budowa żłobków, przedszkoli,
mieszkań). Sprawy społeczne: wydłużenie urlopów
macierzyńskich, program

„Mieszkanie na swoim”. W
czasie światowego kryzysu
nasza gospodarka pod rządami PO i PSL była najlepszą w Europie i stawiana za
wzór w świecie.
A czego zabrakło, by utrzymać poparcie i władzę?
- Mimo wydania miliardów
złotych na wyżej wymienione projekty, zabrakło bezpośredniego dotarcia do
osób potrzebujący wsparcia,
choć
wielokrotnie
rozmawialiśmy na forum
kierownictwa klubu parlamentarnego i kierownictwa
Platformy Obywatelskiej.
Dlatego dziś PO jest za
500+, ale po rekonstrukcji
tak, by ta pomoc trafiała do
osób rzeczywiście potrzebujących takiego wsparcia.
Zwłaszcza do rodzin z jednym dzieckiem, których dochód na osobą przekracza
800 zł.
W Wałbrzychu PO jest wciąż
formacją dominującą.
- Przez lata wspólnych rządów z PiS, a teraz samodzielnie, zrobiliśmy bardzo
dużo. Słyszę często, że
poprzedni prezydent zbyt
wiele nie zrobił. Ale przecież Stara Kopalnia, remonty dróg, dachów, budynków
komunalnych - to wszystko
były jego inicjatywy. W tym
czasie rozpoczęła się także
realizacja mojego pomysłu,
jakim była budowa nowoczesnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego Aqua
Zdrój. Należy też pamiętać,
w jakich okolicznościach
przejmowaliśmy w 2002
roku miasto, które wkrótce
na wiele lat straciło status
powiatu grodzkiego. W
tamtym okresie Legnica i
Jelenia Góra miały większy

dostęp do funduszy unijnych jako miasta-powiaty.
Dziś już mało kto o tym
pamięta, że to wielu prominentnych dygnitarzy podejmowało takie szkodliwe
decyzje w imieniu SLD, które wówczas rządziło Wałbrzychem, województwem
i krajem...
Jak ocenia Pan niedawny
kongres Platformy Obywatelskiej i wystąpienie Grzegorza Schetyny?
- Wszyscy oczekiwaliśmy
planów i programu PO
i… doczekaliśmy się! Co
do wystąpienia przewodniczącego – jestem pod
dużym wrażeniem. Teraz
wszyscy członkowie PO
muszą popracować nad
upowszechnieniem tego
programu. Wszystkie założenia tego projektu wychodzą na przeciw oczekiwaniom Polaków, którzy
po dwóch latach rządów
PiS są już nimi bardzo
zmęczeni i zniesmaczeni
oraz oczekują konkretnych
zmian dotyczących nie
tylko poprawy wizerunku
Polski na arenie międzynarodowej.
Zbliża się kolejny maraton
wyborczy, czyli Wybory samorządowe, do Parlamentu
Europejskiego i krajowego.
Czy rozważa pan kandydowanie w tym okresie?
- Stary już jestem (śmiech)…
Ale poważnie mówiąc –
mam pewne plany związane z wyborami samorządowymi. Dziś jeszcze za
wcześnie o tym mówić, tym
bardziej, że nie wiemy jakie
będą zmiany w ordynacji
wyborczej, które zapowiada
PiS.
Rozmawiał Robert Radczak
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Sukces Rydzy z Szóstki

Szczawno-Zdrój jest wow

Drużyna Rydzy z Szóstki podczas gali finałowej konkursu „Czas na Zdrowie”.

Uczniowie
siódmej
klasy Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 6 w Boguszowie- Gorcach wraz z
opiekunem wzięli udział
w gali finałowej konkursu
„Czas na Zdrowie”, zorganizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, na którą przybyło
140 uczniów z całej Polski.
Galę finałową otworzył
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Ideą
konkursu była edukacja w
zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz rozpowszechnianie
wiedzy na temat rolnictwa
ekologicznego. Konkurs został tak zaplanowany, aby
wyjść z edukacją prozdro-

wotną poza szkołę. Konkurs
składał się z dwóch etapów
realizowanych przez szkoły
: I- Rozgrzewka i II – Festyn
Zdrowia. Rydze z Szóstki zajęły 5. miejsce w Polsce oraz
wyróżnienie w II etapie.
- W Festyn Zdrowia zaangażowana była już cała szkoła (nauczyciele, uczniowie,
personel, rodzice i absolwenci), a polegał on na organizacji ogólnoszkolnego
Festynu Zdrowia z udziałem
zaproszonych gości w tym:
rodziców, mieszkańców miasta, władz lokalnych, specjalnych gości, takich jak np. lekarze, dietetycy, producenci
żywności ekologicznej i regionalnej, znani sportowcy
i celebryci. Sukces Rydzy z

Szóstki jest znaczący tym
bardziej, że w tej edycji konkursu zgłosiła się rekordowa
liczba szkół, a festyny zorganizowano w ponad 500
szkołach, zaś aktywny udział
w projekcie wzięło ponad 5
tysięcy osób.
Drużyna w składzie: Natalia Filipecka, Nikola Guban,
Agnieszka Hermanowska,
Amelia Idziak, Weronika
Lalka, Julia Maciołek, Patrycja Piotrowska, Stanisław
Rudzki, Igor Sadowy i Nikola Wołk-Łaniewska wraz
z wychowawczynią koordynującą działania Ewą Żuk
otrzymały dyplomy, drobne
upominki oraz drukarkę dla
szkoły.
(RED)

- Jesteśmy na ostatniej prostej, by lada chwila ruszyć w
miasto ze smartphonem w
ręku i zwiedzić wraz z nim
wszystkie jego zakątki. Dzięki
obecności Szczawna-Zdroju w
aplikacji mobilnej WOW Poland
stanie się ono jeszcze bliższe
mieszkańcom oraz gościom
– wyjaśnia Karolina Tomza z
Urzędu Miejskiego w Szczawnie
Zdroju. - Twórcą tekstów jest
prezes Towarzystwa Miłośników
Szczawna-Zdroju Iwona Czech,
natomiast głosu użycza znany
szerokiemu gronu z roli Zbigniewa w serialu Plebania - Stanisław Górka. Trasa opatrzona będzie zdjęciami współczesnymi,
jak i tymi sprzed lat. Szczegóły
wkrótce! Więcej informacji na
temat aplikacji przeczytacie na
stronie WOW Poland.

Pola nadziei
Za nami kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji
„Pola nadziei”. Skwer przy
ul. Kościuszki 20 w Szczawnie Zdroju wzbogacił się o
kilkadziesiąt nowych sadzonek żonkili - symbolu
hospicjum niosącego nadzieję.
Dzieci oraz młodzież ze
szczawieńskich przedszkoli i
szkół, a także przedstawiciele władz miasta oraz szczawieńskich instytucji dali tym
samym wyraz jedności z
chorymi podopiecznymi hospicjum. Przy słonecznej pogodzie także młodzież z wałbrzyskich szkół kolejny raz

brała udział w akcji sadzenia
żonkili, organizowanej przez
Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.
- Kilkuset młodych ludzi
na terenie wałbrzyskiego
hospicjum sadziło żonkile,
czyli symbol nadziei i pamięci. Dziękujemy opiekunom
i młodzieży z Wałbrzycha
i Szczawna Zdroju za tak
liczny udział w akcji „Pola
nadziei” – mówi Renata
Wierzbicka, prezes Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.
(RED)

(RED)

Teatr Zdrojowy zaprasza
07.11, godz. 19:00 – „Rendezvous z Violettą” - koncert piosenek Violetty Villas, bilety: 30
zł i 25 zł (bilet grupowy pow. 10
osób).
10.11, godz. 9:00 - spektakle
teatralne dla szkół.
16.11, godz. 19:00 - Upiorki w
operze - spektakl muzyczny, bilety: 30 zł i 25 zł (bilet grupowy
pow. 10 osób).
(RED)

Młodzież w Szczawnie Zdroju i Wałbrzychu sadziła żonkile w ramach
akcji „Pola nadziei”.
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
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Papieska bulla na zamku Grodno
17 października 2017 r.,
podczas zapowiadanych
na naszych łamach badań
archeologicznych, udało
się odnaleźć niezwykły i
rzadki przedmiot – bullę
papieża Benedykta XIII.
- Bulla to okrągła ołowiana
pieczęć z imieniem papieża
i wizerunkami św. Piotra i
św. Pawła. Nazwa ta odnosi
się również do całego dokumentu wystawianego przez
papieskie kancelarie. Zachowana w dobrym stanie
pieczęć została odnaleziona w wykopie badawczym,
zlokalizowanym w obrębie
zagadkowego nasypu u podnóża muru zamku wysokiego. Wraz z momentem odnalezienia bulli pojawiły się
pytania, na które niezwykle
trudno będzie odpowiedzieć.
Do którego papieża należała? Wyraźnie widoczne imię
„Benedictus XIII” odnosi się
bowiem zarówno do papieża Benedykta XIII z początku
XVIII wieku, jak również i do
noszącego to samo imię antypapieża, urzędującego w
Awinionie na przełomie XIV i
XV stulecia. Na to pytanie być
może uda się odpowiedzieć
dzięki analizie cech samej pie-

częci. Niemniej
jej wzór przez
wiele stuleci nie
ulegał praktycznie
zmianom.
Jaką drogą, ten
przedmiot
zawędrował
do
średniowiecznego zamku w Zagórzu Śląskim?
Jaki ważny dokument sygnował?
Wkrótce
zaprezentujemy
pierwsze hipotezy. Efektem do- Bulla papieża Benedykta XIII odnaleziona
tychczasowych na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.
badań
archeologicznych, poza rozpozna- roku. Dotychczas wykonano
niem charakteru i chronologii badania georadarowe i mapowstania samego nasypu, gnetometryczne oraz wybyło odnalezienie kilkunastu kopy sondażowe w obrębie
zabytków archeologicznych. dziedzińca i piwnic zamku
Do najciekawszych znale- górnego. W obecnych wykozisk można zaliczyć monety paliskach udział biorą m.in.
z XIV-XV wieku m.in. grosz Paweł Konczewski, Radek
praski, śląski halerz z menni- Biel, Dorota Mikołajczyk, Jacy w Kożuchowie, brytyjski cek Milczarski, Łukasz Orzeł
bądź flamandzki szterling. Orlicki, Odkrywca, GEMO, ArBadania prowadzone są pod cheologia Żywa. Dziękujemy
kierunkiem dr Pawła Kon- Pawłowi Milejskiemu z Uniczewskiego. Wykopaliska są wersytetu Wrocławskiego za
kolejnym etapem interdy- pomoc w identyfikacji monet
scyplinarnych badań pro- – podkreślają odkrywcy.
(EF)
wadzonych od wiosny 2016
REKLAMA

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

Seniorzy świętowali
Uroczyste obchody Dnia
Seniora stały się już tradycją w Gminie Czarny Bór. W
sobotę z tej okazji w Bibliotece+Centrum Kultury zorganizowany został koncert
Andrzeja Rybińskiego, a
widownia była wypełniona
do ostatniego miejsca.
Muzykowi podczas występu na pianinie akompaniował syn Kacper. Zebrani
doskonale się bawili podczas
występu i - tak jak śpiewał
artysta – „nie liczyli godzin
i lat”. Każdy z przybyłych
otrzymał upominek, a następnie rozmawiano wesoło
przy słodkościach.
Spotkanie rozpoczął powitaniem wójt Adam Górecki, który wyraził radość, że po
raz kolejny mieszkańcy gminy tak licznie odpowiedzieli
na zaproszenie na obchody
święta seniorów. Pogratulował również przybyłym aktywności i realizacji pasji w
różnych formach aktywności,
jak m.in. stowarzyszenia seniorów czy w działającym w
gminie od kilku tygodni Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Następnie dyrektor B+CK Renata Chruszcz zapowiedziała
i przywitała gwiazdę wieczo-

ru – Andrzeja Rybińskiego.
Podczas godzinnego koncertu artysta wyśpiewał swoje
znane przeboje, jak również
kompozycje z nowszego repertuaru. Po zakończeniu
części wokalnej Andrzej Rybiński z chęcią pozował do
fotografii i rozdawał autogra-

fy. Kolejnym punktem święta
seniorów był słodki poczęstunek przy ciepłej kawie i herbacie, a dla podkreślenia wyjątkowości tego dnia każdy z
gości otrzymał w prezencie
suplement zdrowotny dla
osób starszych.
(CK)

Koncert Andrzeja Rybińskiego uświetnił obchody Dnia Seniora
w Czarnym Borze.

Przychodnia Vita-Centrum
- Pogotowie Dentystyczne
i Protetyczne
Pogotowie dentystyczne w i przychodnia Vita-Centrum przy ul. Szmidta
1/1 w Wałbrzychu to miejsce, w którym każdy może
liczyć na pomoc znakomitych specjalistów. – Oferujemy pełen zakres usług
dentystycznych,
protetycznych oraz zabiegi z
zakresu medycyny estetycznej - mówi właściciel
przychodni Grażyna Frankiewicz.
- W Przychodni Vita-Centrum - Pogotowie Dentystyczne i Protetyczne przy ul.
Szmidta 1/1 w Wałbrzychu
pracują znakomicie fachowcy: lek. dent. Marta Brzyska,
lek. stom. Mirosław Winiarz,
lek. stom. Joanna Stefaniak,
lek. med. Ludmiła Karwas
(medycyna estetyczna) oraz
lek. stom. Ewa Rusiecka (chirurg stomatolog, lek. med.
Estetycznej) –właściciel przychodni Grażyna Frankiewicz.
Przychodnia
Vita-Centrum oraz pogotowie denty-

styczne oferuje: stomatologię zachowawczą, protetykę,
pogotowie protetyczne ekspresową naprawę protez,
pogotowie stomatologiczne, chirurgię stomatologiczną, rentgen panoramiczny
oraz radiowizjografię.
Z kolei w ofercie Centrum Medycyny Estetycznej
(lek. med. Ludmiła Karwas)
są: toksyna botulinowa, peelingi, mezoterapia, mezoterapia skóry głowy, wypełnienia: doliny łez, ust, bruzd

nosowo-wargowych;
soft
lifting, nici z haczykami do
ciała, osocze bogato płytkowe, nici hialuronowe.
- Zapraszamy do siedziby Przychodni Vita-Centrum - Pogotowie Dentystyczne i Protetyczne przy
ul. Szmidta 1/1 w Wałbrzychu. Kontakt telefoniczny i
rejestracja pod numerami
telefonów: 74 843 44 44
oraz 698 175 787 – zachęca
Grażyna Frankiewicz.
(RED)
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Spotkanie z pisarką
Spotkanie z Jolantą Marią Kaletą, autorką powieści sensacyjnych, których
akcja rozgrywa się głównie na Dolnym Śląsku,
było najważniejszym wydarzeniem w głuszyckim
Centrum Kultury-Miejskiej
Bibliotece Publicznej. W
czasie spotkania pisarka
promowała m.in. swoją
najnowszą powieść zatytułowaną „Pułapka. Nic nie
jest tym, czym się wydaje”.
Jolanta Maria Kaleta
mieszka we Wrocławiu, z
wykształcenia jest historykiem i politologiem. Treść
jej książek łączy wydarzenia
historyczne i nieodkryte dotąd tajemnice z fabułą, która
w sposób wręcz niewiarygodny przykuwa uwagę czytelnika. Książki J. M. Kalety
otrzymują bardzo pochlebne opinie krytyków i cieszą
się ogromną popularnością
wśród czytelników.
Pisarka jest szczególnie
bliska głuszyckim czytelnikom, gdyż akcja dwóch
spośród 12 dotychczas wydanych powieści - „W cieniu
Olbrzyma” oraz „Riese. Tam
gdzie śmierć ma sowie oczy”
rozgrywa się w powojennej
rzeczywistości Głuszycy i Jedliny-Zdroju. W najnowszej
„Pułapce” także wspomniana jest Głuszyca, Soboń i
Osówka. Na spotkanie z pisarką przybyli zatem liczni
głuszyccy miłośnicy książek
J. M. Kalety, a także przyjaciele miasta – poeci Romana
Więczaszek z Brzegu i Marek
Juszczak z Knurowa. Nie zabrakło także specjalisty ds.
regionu, blogera i pisarza
Stanisława Michalika oraz
piszącej wiersze Agnieszki
Musz czy artysty Henryka
Janasa.
Spotkanie moderowane
przez Renatę Sokołowską z
Miejskiej Biblioteki Publicznej przybrało formę gawędy,
podczas której uczestnicy
poznali frapującą historię
rodzinną państwa Kaletów,
obejrzeli księgę genealo-

giczną stworzoną przez bohaterkę spotkania, zawierającą unikalne fotografie,
mapy i dokumenty dotyczące kilku pokoleń przodków.
Można było także poznać
wiele zabawnych, a niekiedy
niebezpiecznych zdarzeń z
okresu dzieciństwa i młodości pisarki, które później znalazły swe odzwierciedlenie w
powieściach.
Pisarka opowiadała o
inspiracjach twórczych i
autentycznych postaciach
występujących w swoich
powieściach oraz o procesie
towarzyszącym powstawaniu książek. Każda powieść
nieodłącznie wiąże się ze
studiowaniem przez pisarkę
niezliczonej ilości literatury
i dokumentów dotyczących
podejmowanych tematów.
Niełatwym zadaniem jest
także stworzenie sylwetek
bohaterów, którzy wplecieni w wir autentycznych,
historycznych wydarzeń w
atrakcyjny, a zarazem logiczny sposób będą funkcjonować na kartach powieści. Ta
momentami mozolna praca przynosi jednak autorce
ogromną satysfakcję.
W najnowszej powieści
Jolanta Kaleta zabiera czytelnika w Góry Izerskie i wraz
z bohaterami powieści próbuje odnaleźć najbogatszy
poniemiecki schowek zwany „szczeliną jeleniogórską”.
Podczas spotkania autorka
nie zdradziła treści książki, nakreśliła natomiast jej
główny wątek, przybliżając
obecnym historię poszukiwań tego miejsca i kojarzoną
z nim śmiercią romskiej rodziny trudniącej się sprzedażą precjozów wydobytych ze
schowka.
Równie pochlebne opinie
pisarka usłyszała z ust naszego rodzimego recenzenta,
Stanisława Michalika, a także obecnych na spotkaniu
osób, które lekturę książki
miały już za sobą. Podczas
spotkania była możliwość
zakupienia książek oraz

Lekcja samorządności
Uczniowie klasy VII
Szkoły Podstawowej nr
2 w Głuszycy odwiedzili
Urząd Miejski w Głuszycy i
spotkali się z burmistrzem
Romanem Głodem.
Młodzież poznała podstawy systemu samorządu
lokalnego w Polsce oraz zadania, którymi zajmują się
władze samorządu gminnego. Najbardziej interesowały
uczniów gminne inwestycje,

zarówno te wykonywane
aktualnie - tak jak budowa
basenu Delfinek, jak i planowane w najbliższym czasie –
budowa skate parku w Parku
Jordanowskim. Spotkanie z
burmistrzem było również
okazją do bliższego poznania pracy wykonywanej na
co dzień przez samorząd
gminny na rzecz lokalnej
społeczności.
(SJ)

uzyskania autografu powieściopisarki.
Indywidualne
rozmowy, wspólne fotografie z autorką, a także słodki
poczęstunek stworzyły niezwykle ciepłą atmosferę spotkania.
-Miło było nam usłyszeć
z ust pani Jolanty Kalety, że

czuje się z nami w Głuszycy jak w rodzinie! „Pułapkę”
można już również wypożyczyć w naszej głuszyckiej bibliotece. Serdecznie polecam
- dodaje kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy Renata Sokołowska.
(RS)

Najważniejszym punktem spotkania z Jolantą Marią Kaletą były
dla czytelników chwile bezpośrednich rozmów z autorką.
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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

O Warszawie kolorowy sen na jawie
Stanisław
Michalik

Mam tak samo jak ty,
Miasto moje a w nim:
Najpiękniejszy mój świat
Najpiękniejsze dni
Zostawiłem tam kolorowe sny…
Gdybyś ujrzeć chciał
Nadwiślański świt
Już dziś wyruszaj ze mną tam
Zobaczysz, jak
Przywita pięknie nas
Warszawski dzień…
Znamy ją wszyscy - piosenkę
nieśmiertelnego Czesława Niemena o Warszawie, mieście jego
kolorowych snów. Okazuje się, że
Warszawa jest takim samym jak u
piosenkarza sennym marzeniem
milionów Polaków. Skąd to się bierze? Dlaczego w mojej głowie normalnego „zjadacza chleba”, gdzieś
tam w kotlinie sudeckiej u źródeł
Bystrzycy, sama myśl o wycieczce
do Warszawy powoduje kilka nieprzespanych nocy?
Uczeni socjologowie wytłumaczą to zjawisko „syndromem
stolicy”, wielkiego, historycznego
miasta, którego dziecięcy kult jest
nieomal wyssany z mlekiem matki.
I chyba mają rację. Zanim zachwyciliśmy się piosenką Niemena,
Warszawa znacznie wcześniej była
dla nas ucieleśnieniem mistycznych snów o potędze. Miasto, spalone i zrujnowane do reszty przez
Niemców pod koniec wojny, odrodziło się jak feniks z popiołów.
Słyszeliśmy o tym wszędzie jak się
wzbogaca i rośnie w siłę, jak wciąż
powstają nowe dzielnice mieszkaniowe, jak śródmieście wypełnia
się niebotycznymi wieżowcami,
jak pojawiają się nowe rozwiąza-

nia komunikacyjne: Trasa Łazienkowska, Wisłostrada, metro, a
Warszawa zachwyca przyjeżdżających do niej gości z całego świata.
Dziś dowiadujemy się o Warszawie jako mieście na europejskim
poziomie, super nowoczesnym,
ale zarazem pełnym zabytków i
pomników, które albo udało się
uratować z pożogi wojennej, albo
po prostu restaurować po to, by
pamięć o dumnej przeszłości kraju nie zagasła.
W Warszawie miałem okazję
być już parę razy. Za pierwszym
razem, dawno, dawno temu. Najważniejszym celem wycieczki
szkolnej był wtedy Pałac Kultury
i Nauki i widok na Warszawę z
wieży pałacowej. Potem dworzec
centralny z pobliskim hotelem
Mariott i Aleje Ujazdowskie, a jeszcze potem już inaczej, bo przy różnych okazjach był czas na dłuższe
pobyty i bliższe poznanie miasta,
zwłaszcza Śródmieścia, a nawet
gmachu sejmowego. Ale od ostatniego mojego wyjazdu do stolicy
minęło 15 lat.
Gdy pojawiła się taka okazja,
by po tylu latach ujrzeć w Warszawie „nadwiślański świt” mogłem
pomyśleć, że spełniło się moje
najskrytsze marzenie. To była
dwudniowa wycieczka autokarowa (11 i 12 października) dla rówieśników, bo seniorów z Uniwersytetu III Wieku w Głuszycy, a więc
pomyślana tak, by nie zamęczyć
osób słusznego wieku, a zarazem
pokazać w stolicy co się da.
Już sama podróż budziła moje
zainteresowanie, bo jechaliśmy
w nocnym mroku wrocławską
obwodnicą, a zarówno tęczowy
most nad Odrą jak i nowy stadion
sportowy we Wrocławiu mogliśmy oglądać w bajecznie kolorowych iluminacjach.
Warszawa powitała nas kroplami deszczu, ale potraktowaliśmy je jako łzy wzruszenia, a
pani przewodnik powiodła nas

alejkami cudownego, jesiennego
Parku Wilanowskiego. Dowiedzieliśmy się od niej, że powstał on
w II połowie XVII wieku i stanowi
integralną część założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.
Obecny widok parku zawdzięczamy rekonstrukcji z lat 50. XX
wieku. Dwupoziomowy ogród
(zajmujący powierzchnię ok.45
ha ) przedzielony jest ceglanym
murem i połączony schodkami
usytuowanymi na głównej osi pałacu. Łączy zróżnicowane stylowo
części: ogród barokowy, neorenesansowy ogródek różany, angielski ogród krajobrazowy oraz park
krajobrazowy angielsko-chiński.
Częścią ogrodu jest również jezioro Wilanowskie.
Oczywiście to było dopiero
preludium do właściwego koncertu, a był nim Pałac Wilanowski,
jeden z najcenniejszych zabytków
polskiego baroku, dawna rezydencja króla Jana III Sobieskiego i
jego żony Marysieńki. Wyjątkową
wartość pałacu stanowi oryginalna architektura oraz bogate zdobienie elewacji. Należy on do nielicznych warszawskich zabytków,
które w niezmienionej postaci
przetrwały okres II wojny światowej. Mogliśmy się pozachwycać
zarówno odnowioną elewacją
budynku jak i zabytkowym wystrojem wnętrz oraz galerią rzeźb
i obrazów.
Z Wilanowa przemieściliśmy
się do Śródmieścia. Naszym celem
stało się Centrum Nauki Kopernik.
Po drodze zwiedziliśmy parter
Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie
znajdują się liczne punkty gastronomiczne dla studentów i osób
korzystających ze zbiorów bibliotecznych. Było tam rojno i gwarno. Ale to nic wobec tego, co się
działo w Centrum Nauki Kopernik.
Było ono wypełnione rozentuzjazmowaną dzieciarnią, dla której
kolejne stanowiska nowinek techniki stanowiły okazję do zabawy

i wyładowania swojej energii.
Wielu uczestników wycieczki skorzystało więc z projekcji filmowej
w planetarium, gdzie można było
w ciszy i skupieniu poznać bliżej
nasz układ słoneczny. W „Koperniku” zjedliśmy obiad, by pod wieczór dojechać do hotelu „Roco” w
peryferyjnej dzielnicy Warszawy
na nocleg.
Drugiego dnia pobytu w
Warszawie już tak nie kapało,
więc mogliśmy z powodzeniem
zrealizować drugi ważny punkt
wycieczki, a mianowicie Łazienki.
Największy i najpiękniejszy obok
Ogrodu Saskiego park Warszawy,
a także jeden z najpiękniejszych
zespołów pałacowo-parkowych
w Europie, wywarł na nas duże
wrażenie. Dzisiejszy kompleks
powstawał w latach 1774 - 1784 z
inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który spędzał
tu wiosenno – letnie miesiące.
Zajmuje on powierzchnię 76 ha.
Łączy w sobie elementy regularnego ogrodu francuskiego z krajobrazowym parkiem angielskim.
Znajduje się tu jeden z symboli
Warszawy – pomnik Fryderyka
Chopina, u stóp którego w letnie
weekendy, od maja do września,
odbywają się koncerty „na żywo”
muzyki wielkiego kompozytora.
W sąsiedztwie parku znajduje
się również Belweder, którego
najsłynniejszym
gospodarzem
był Józef Piłsudski. Przy pomniku
Marszałka robiliśmy pamiątkowe
zdjęcia. Na terenie parku mieści
się wiele zabytkowych budowli,
które zobaczyliśmy w czasie naszego wspólnego spaceru z panią
przewodnik, np. Starą Pomarańczarnię, Teatr na Wyspie, Biały
Domek, Świątynię Diany czy Starą
i Nową Kordegardę.
Z dużym zainteresowaniem
obejrzeliśmy Pałac na Wyspie. To
dawna łaźnia marszałka koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, a po wieloletniej prze-

budowie(30 lat) letnia rezydencja
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To tu król zapraszał
ówczesną elitę na słynne obiady
czwartkowe. Dowiedzieliśmy się,
że król na koniec obiadu podawał
gościom tacę ze śliwkami. Był to
umowny znak, że czas się pożegnać.
W Łazienkach chętnie byśmy
zabawili dłużej, ale czas naglił, a
na nas czekało apogeum wycieczki – Krakowskie Przedmieście z pałacem prezydenckim, plac Zamkowy z kolumną Zygmunta, zamek
Królewski i Starówka – wszystko
wypełnione zabytkami i pamiątkami z historii - każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie.
Stare Miasto - historyczne
centrum i najstarsza część miasta. Założone w XIII wieku jako
gród książęcy i osada otoczona
murami (dziś budzący duże zainteresowanie – Barbakan). Podczas
II wojny światowej zniszczone w
90%. Dzięki doskonałej i precyzyjnej odbudowie w 1980 roku
wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Z jednej strony dostojne
kościoły, malownicze kamieniczki,
historyczne pomniki, nastrojowe
zaułki, tajemnicze uliczki, zielone skwery i przytulne kawiarenki
tworzą atmosferę relaksu i pozwalają odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Z drugiej strony turyści
z całego świata, tłumy młodzieży,
biegające dzieci, uliczni grajkowie, artyści wystawiający swoje
prace, modne galerie, restauracje,
kolorowe parasole ogródków, a w
sezonie letnim miejsce występów
muzycznych i teatralnych pod
gołym niebem. Zimą Rynek Starego Miasta zmienia się w wielkie
lodowisko. Starówka od lat nieprzerwanie tętni swoim własnym,
niepowtarzalnym życiem.
Poniżej Barbakanu mogliśmy
podziwiać rozległą Wisłę i biegnące wzdłuż niej warszawskie

bulwary, a w oddali nowoczesny
wiszący most Siekierkowski i kopułę Stadionu Narodowego.
Organizatorzy zapewnili nam
smaczny obiad w „Honoratce”, w
której lubił korzystać swego czasu
z darów kuchni 16-letni Fryderyk
Chopin.
Niestety, wszystko co dobre
na ogół szybko się kończy. Może
właśnie ten żal, że musimy już
stąd odjeżdżać był powodem
absolutnej ciszy i zadumy wśród
wycieczkowiczów w autokarze.
To było popołudnie z chwilowymi
przebłyskami słońca. Warszawa
z okien autokaru budziła podziw
i zdumienie. Przede wszystkim
ogrom miasta, przytłaczający
ruch, nowoczesne rozwiązania
komunikacyjne, ale także to, co
mnie zaskoczyło – spora ilość terenów zielonych. Warszawa budzi
zachwyt, a jej historyczne pamiątki prawdziwe wzruszenie. Pomyślałem sobie, jak byłoby cudownie
śnić o Warszawie, będącej stolicą
Polaków żyjących ze sobą w zgodzie i harmonii, a nie zarzewiem
bezsensownej wojny politycznej.
Na szczęście nie ma takiej
„wojny” w naszej małej Głuszycy, w której znaleźliśmy się o godzinie 22.00. Spotkała nas cisza i
chłód jesiennego wieczoru, ale w
światłach lamp ulicznych i sklepowych witryn miasto otoczone
górami i lasami też jest piękne. Ma
rację stare powiedzenie: wszędzie
dobrze, a najlepiej w domu!
P.S. Wypada mi złożyć podziękowanie organizatorom wycieczki z Uniwersytetu III Wieku
w Głuszycy, niezawodnej firmie
transportowej Górnicki z Jedliny-Zdroju, burmistrzowi miasta Głuszyca wspierającemu takie przedsięwzięcia. To już trzecia stolica
obok Pragi i Berlina, którą mogliśmy odwiedzić dzięki inicjatywie i
pracowitości wielu osób z Uniwersytetu i miasta. Serdeczne dzięki!

Gmina Mieroszów
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Bezpłatne konsultacje Gwiazdy jesieni
Planujesz rozwinąć istniejący biznes, zakupić
maszyny lub urządzenia,
założyć nową działalność
gospodarczą albo doszkolić swoich pracowników?
Zrób to przy współudziale
środków z Unii Europejskiej i jeszcze efektywniej
zarządzaj swoją firmą.
Dolnośląska
Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości
wraz z Gminą Mieroszów
organizuje bezpłatne konsultacje podczas, których
specjaliści z dziedziny funduszy unijnych pracujący w
firmie InServices opowiedzą
o aktualnych możliwościach
pozyskania dotacji. Tematyką spotkania będą m.in.:
informacje jak otrzymać
dofinansowanie do zakupu
maszyn i urządzeń, pozyskanie pieniędzy na rozwinięcie
działalności gospodarczej,
zwrotne instrumenty wsparcia z atrakcyjnym oprocentowaniem od 0,5%, konkurs
dedykowany wyłącznie rzemieślnikom z województwa
dolnośląskiego, a także możliwość pozyskania pieniędzy
na szkolenia pracowników.
- Zasady spotkania są
proste i stworzone z myślą
o przedsiębiorcach. -Zależy

nam by w trakcie konsultacji, eksperci przekazali
Państwu jak najwięcej użytecznych informacji, w jak
najkrótszym czasie. Wiemy,
że dla przedsiębiorców każda minuta jest podwójnie
cenna -zapewnia prezes
Fundacji – Grzegorz Szafrański. Dodaje, że każda z
zainteresowanych osób zostanie zapisana na konkretną godzinę. – Indywidualna
rozmowa z ekspertem będzie trwać około 30 minut,
podczas których konsultanci podzielą się swoją wiedzą,
jak również rozwieją wszelkie wątpliwości osób chcących pozyskać fundusze z
Unii Europejskiej.
Konsultacje odbędą się 6
listopada w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, przy placu Niepodległości 1. Zainteresowani
będą mogli skorzystać z porad ekspertów między godz.
10.00-15.00.
Warunkiem
uczestnictwa jest zapisanie
się na konkretną godzinę.
Zgłoszenia
przyjmowane
są pod numerem telefonu:
508-370-884, lub e-mailowo: kontakt@dfrp.pl. Liczba
miejsc ograniczona.
(MS)

Serdecznie zapraszamy
do Mieroszowskiego Centrum Kultury na jedyne
takie wydarzenie tej jesieni - Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i
Młodzieżowej „Gwiazdy
Jesieni”.
W Gminie Mieroszów wystąpią młodzi artyści z Białorusi, Czech i Polski. - Ideą

festiwalu jest integracja
różnych środowisk i poznawanie odmiennych kultur.
Gościem specjalnym będzie Monika Gruszczyńska
– rodowita wrocławianka.
W swojej karierze wystąpiła na wielu festiwalach,
między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans, Międzyna-

rodowym Festiwalu Muzyki
Wiedeńskiej i innych. Serdecznie zapraszamy do Mieroszowa, 4 listopada o godzinie 15.00. Wstęp wolny!
– zachęcają organizatorzy
Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „Gwiazdy
Jesieni”.

(MS)

Remont na ukończeniu
Gruntowny remont biblioteki miejskiej w Mieroszowie oraz budowa
podjazdu i windy dla osób
niepełnosprawnych w Mieroszowskim Centrum Kultury jest na ukończeniu.
Zostały jedynie drobne
prace wykończeniowe.
Oprócz remontu jest
to również pierwszy duży
krok dotyczący łamania
barier architektonicznych.
Osoby niepełnosprawne,
szczególnie korzystające
z wózków inwalidzkich,
będą mogły teraz bez żadnych przeszkód skorzystać z zasobów biblioteki
miejskiej, a także wjechać

na salę widowiskową. Następnym, jednakże dużo
trudniejszym
zadaniem
jest stworzenie możliwości dostępu osób niepełnosprawnych do urzędu
miejskiego. - Wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie jest dużo
większym wyzwaniem ze
względu na specyfikę i usytuowanie budynku urzędu.
Myślę jednak, że jest to wykonalne i dołożę wszelkich
starań, aby było możliwe powiedział burmistrz Marcin Raczyński.
Podjazd ułatwi korzystanie z oferty MCK osobom niepełnosprawnym.

(MS)
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA

że w okresie od 26.10.2017 r.
do dnia 17.11.2017 r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach
przy ulicy Głównej 132 na tablicy
ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz
nr 7/2017 nieruchomośc przeznaczonych
do nabycia przez Gminę, wykaz
nr 8/2017 nieruchomości zabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego
oraz wykaz 9/2017 lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego.

Inauguracja w Starych Bogaczowicach
Działający od lutego
2012 roku Uniwersytet III
Wieku w Starych Bogaczowicach właśnie rozpoczął
piąty rok działalności.
Uroczysta
inauguracja roku akademickiego
2017/2018 odbyła się tradycyjnie - w gościnnych
progach Centrum Biblioteczno –Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach. - W
uroczystości udział wzięli przedstawiciele Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w
Wałbrzychu (uczelni patronackiej): prof. zw. dr hab. inż.
Franciszek Mroczko oraz dr
Piotr Laskowski, wójt gminy
Mirosław Lech, radna Marta Wyrzykowska, dyrektor
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Ilona Bujalska oraz
osoby stale współpracujące
z UTW. Krótki wykład inauguracyjny wygłosił profesor
F. Mroczko oraz Beata Kras,
która od bieżącego roku akademickiego będzie koordynować pracę uniwersytetu.
Dwie osoby złożyły uroczyste ślubowanie i otrzymały
indeksy, które wręczył prof.
F. Mroczko. Zapraszamy
serdecznie wszystkich Se-

Konkurs wiedzy
o marszałku

Uniwersytet III Wieku w Starych Bogaczowicach rozpoczął piąty rok akademicki.

niorów, którzy chcieli by
dołączyć do grona naszych
słuchaczy – z nami spędzicie
ciekawie czas, zdobędziecie
nową wiedzę, nabędziecie
nowych umiejętności, poznacie ciekawych ludzi! Zajęcia podobnie jak w latach

ubiegłych obywać się będą
w czwartki w siedzibie centrum. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
GOPS od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.3015.30 pod numerem telefonu 74 8452-730 lub można

Dzień kultury koreańskiej
Grupa Nieformalna „Aktywni Rodzice” i Gminne
Centrum Biblioteczno Kulturalne w Starych Bogaczowicach serdecznie
zapraszają dzieci, młodzież i rodziców na „Dzień
kultury koreańskiej”.
Impreza, której współorganizatorem jest Centrum
Kultury Koreańskiej w Warszawie, rozpocznie się 28

października o godz. 15.00
w Sali Rady Sołeckiej przy ul.
Głównej 75 w Starych Bogaczowicach. - Będzie to okazja
do poznania tradycji, kultury
i zwyczajów Koreańczyków,
a także zachęcenie do podróżowania i poznawania
krajów Azji. W programie
między innymi: koreańska
muzyka, pokazy taekwondo,
degustacja potraw kuchni

orientalnej, drzeworyt i pisanie imion po koreańsku,
warsztaty malowania masek,
przymierzanie tradycyjnego
stroju koreańskiego – zachęcają organizatorzy. Zadanie
dofinansowane jest z Polsko
- Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Akademii Rozwoju
Filantropii i Stowarzyszenia
„Granica”.
(AL)

je uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej lub w
trakcie zajęć w Centrum – zachęcają przedstawiciele Uniwersytet III Wieku w Starych
Bogaczowicach.
(IL)

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 publicz-

nego „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. 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)
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Twórczo przeciw
hejtowi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne
Centrum Biblioteczno-Kulturalne oraz Zespół Szkół
to trzy instytucje ze Starych
Bogaczowic, które wspólnie
realizują projekt „Gminna
młodzież przeciw hejtowi”,
dofinansowany z Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka na lata
2016 i 1017.
W ramach zadania odbyły
się spotkania z psychologiem
i funkcjonariuszem policji,
którzy zaznajomili uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz gimnazjum z pojęciem
hejtu oraz jego konsekwencjami psychicznymi i prawnymi. Specjaliści, wspólnie
z pedagogiem szkolnym,
wyłonili 10-cio osobową
grupę, która wzięła udział w
weekendowych warsztatach
wyjazdowych. W dniach 20-

Ostatnia prosta

21 października, pod okiem
scenarzysty i kamerzysty,
młodzież nagrała krótkometrażowy film z zakresu przeciwdziałania hejtowi. Powstały
materiał będzie wykorzystywany przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców do
prowadzenia zajęć profilaktycznych. 17 Listopada o godz.
16: 00, w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym
w Starych Bogaczowicach,
odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu. Tego
dnia młodzież pochwali się
swoim dziełem przed rodzicami i krewnymi, przedstawicielami szkoły oraz władzami
gminy. Podczas uroczystego
podsumowania odbędzie się
projekcja powstałego filmu.
Uczestnicy będą mieli także okazję zobaczyć wystawę
zdjęć dokumentujących pracę
na zajęciach i warsztatach wyjazdowych.
(IL)

Trwa ostatni etap budowy nawierzchni drogi do
ul. Wrony w Starych Bogaczowicach. Na odcinku 43
m układane są krawężniki,
płyty ubezpieczające skarpy
i już w tym tygodniu zostanie położona nawierzchnia
z kostki betonowej. Koszt tej
inwestycji wyniesie około 58
tysięcy złotych.
(WŚ)

Porządkowanie
rzeki
Gmina Stare Bogaczowice
zawarła porozumienie z
Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie współfinansowania czyszczenia
koryta rzeki Strzegomki
w Starych Bogaczowicach.
W ramach prac zostaną
usunięte samosiejki drzew
i krzewów oraz wyrównane zostanie koryto rzeki. Do
końca listopada zostanie
oczyszczony 700-metrowy
odcinek rzeki, od pawilonów
do mostu „wałbrzyskiego”,
co znacznie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie wsi.
(WŚ)

Nagrodzili najlepsze
fotografie
Zakończył się konkurs fotograficzny ogłoszony przez
urząd Gminy Stare Bogaczowice o temacie: „Człowiek i
jego pasje - życie codzienne
mieszkańców gminy Stare
Bogaczowice”.
Z zaproszenia wójta Gminy
Stare Bogaczowice Mirosława
Lecha do udziału w konkursie
skorzystało 8 autorów fotografii. - Temat tegorocznego
konkursu sprawił uczestnikom
trochę trudności, ale i tak ilość
przesłanych prac, ich zróżnicowanie pod względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiło
spore wyzwanie dla jury konkursu i utrudniało jednomyślne podjęcie decyzji. Świadczy
to o wysokim poziomie konkursu. Mamy nadzieję, że projekt będzie się nadal rozwijał i
pojawią się jego kolejne edycje. Jury spośród wszystkich
nadesłanych fotografii posta-

nowiło wyłonić prace, które
zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej,
jest to więc pierwszy etap
wyróżnienia zdjęć, spośród tej
grupy wybrano zwycięzców
konkursu oraz przyznano wyróżnienia. Po burzliwych obradach jurorzy postanowili nagrodzić: pierwszą nagrodą -1
000 zł - Ewę Raczyńską za pracę „Życie codzienne mieszkańca Gostkowa”, drugą nagrodą
- 600 zł - Sylwię Naborczyk za
pracę „Iść, ciągle iść w stronę
słońca”, trzecią nagrodą -300
zł - Andrzeja Polcyn za pracę
„Sprzęt” oraz wyróżnić: Justynę Zielińską za pracę „Wykopki”, Joannę Grzesiak za
pracę „Edukacja w gminnych
lasach” oraz Jakuba Stokłosę
za pracę „Zaczarowane dynie” – wyjaśniają organizatorzy konkursu.
(IL)

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 624)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach
działki nr 620 o powierzchni 0,0744 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 36.000,00 zł.
Wadium: 3.600,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach działki
nr 228/4 o powierzchni 0,1458 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 45.000,00 zł.
Wadium: 4.500,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach działki
nr 228/5 o powierzchni 0,1412 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 44.000,00 zł.
Wadium: 4.400,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach działki
nr 228/3 o powierzchni 0,1253 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 39.000,00 zł.
Wadium: 3.900,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. mIstnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

5. Nieruchomość niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach działki
nr 228/7 o powierzchni 0,1949 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60.000,00 zł.
Wadium: 6.000,00 zł.

Zebranie
w Jabłowie

Psycholog i policjant zaznajomili uczniów z pojęciem hejtu
oraz jego konsekwencjami psychicznymi i prawnymi.

REKLAMA

Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje o
zmianie terminu zebrania
wiejskiego w Jabłowie. Zebranie odbędzie się 10
listopada 2017 roku (piątek)
o godzinie 17.00 -pierwszy
termin, drugi termin - godzina 17.30 w świetlicy wiejskiej
w Jabłowie przy ul. Głównej
37. Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Jabłów
zwołano w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji
dotychczasowego
sołtysa
oraz rady sołeckiej. Proponowany porządek zebrania:
otwarcie zebrania; wybór
przewodniczącego zebrania;
przyjęcie porządku obrad;
sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za
okres sprawowania funkcji,
wybór komisji skrutacyjnej;
wybór sołtysa; wybór rady
sołeckiej; sprawy różne; zamknięcie obrad – wyjaśnia
Mirosław Lech, wójt Gminy
Stare Bogaczowice.
(RED)

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

6. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach działki nr 133/8
o powierzchni 0,1112 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 27.000,00 zł.
Wadium: 2.700,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

7. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie w granicach działki nr 32/3
o powierzchni 0,3000 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5.300,00 zł.
Wadium:
530,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej
wyłączonej z zabudowy. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości
rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2017r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w
kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych
32203000451110000000877670.
Do dnia 01.12.2017r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada
na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (74)
84-52-163 lub (74) 84-52-220. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Kwalifikacje do Eurobasketu
w Wałbrzychu
Trener Arkadiusz Rusin
podał szeroki skład reprezentacji Polski kobiet na listopadowe mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2019.
Pierwszy z nich odbędzie się
11 listopada w Wałbrzychu.
Sztab szkoleniowy reprezentacji do 27 października
wybierze z tej grupy 16 zawodniczek, które będą przygotowywały się do spotkań
kwalifikacyjnych.
- Reprezentacja Polski kobiet już 11 listopada 2017 r. o
godz. 17.45 w Hali Widowiskowo-Sportowej AQUA ZDRÓJ
rozegra swój pierwszy mecz
kwalifikacyjny do EuroBasketu
2019 z Białorusią. Biało-czerwone z nowym trenerem,
Arkadiuszem Rusinem, po raz
pierwszy spotkają się 5 listopada. Już po kilku dniach treningów kadrowiczki zagrają z
Białorusią. Tego rywala znają
bardzo dobrze – dwa lata
temu, również w Wałbrzychu,
reprezentacja Polski wygrała
65:56, a aż 20 punktów zdo-

była wtedy Justyna Żurowska-Cegielska. Pora na nowe
rozdanie i wielkie koszykarskie
emocje! Bilety na mecz Polska
– Białoruś dostępne są na stronie www.abilet.pl w cenie 20
i 15 zł (ulgowe 10 i 8 zł) – zachęca Mariusz Gawlik, prezes
spółki Aqua Zdrój.
Cztery dni później Polki zagrają w Ankarze z Turcją. Kolejne okienko reprezentacyjne
zaplanowane jest na luty 2018
r.
Szeroki skład reprezentacji
Polski kobiet: Julia Adamowicz (niska skrzydłowa, Artego Bydgoszcz), Weronika
Gajda (rozgrywająca, CCC
Polkowice), Ewelina Gala (silna skrzydłowa, CCC Polkowice), Agnieszka Kaczmarczyk
(silna skrzydłowa, 1KS Ślęza
Wrocław), Aneta Kotnis (silna
skrzydłowa, Basket 90 Gdynia), Anna Makurat (rozgrywająca Basket 90 Gdynia), Paulina Misiek (niska skrzydłowa,
InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski), Małgorza-

Władcy Sudetów

ta Misiuk (silna skrzydłowa, KS
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec),
Monika Naczk (rozgrywająca,
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski), Dominika Owczarzak
(rozgrywająca, Wisła CanPack
Kraków), Aleksandra Pawlak
(skrzydłowa, InvestInTheWest
AZS AJP Gorzów Wielkopolski), Karolina Poboży (silna
skrzydłowa/środkowa, Artego
Bydgoszcz), Amalia Rembiszewska (środkowa, Basket
90 Gdynia), Agnieszka Skobel
(rzucająca/niska
skrzydłowa, Energa Toruń), Angelika
Stankiewicz (rozgrywająca/
rzucająca, CCC Polkowice),
Magdalena Szajtauer (środkowa, InvestInTheWest AZS AJP
Gorzów Wielkopolski), Karina
Szybała (rzucająca, 1KS Ślęza
Wrocław), Katarzyna Trzeciak
(rozgrywająca, PGE MKK Siedlce), Magdalena Ziętara rzucająca, Wisła CanPack Kraków),
Justyna Żurowska-Cegielska
(silna skrzydłowa, Artego Bydgoszcz).
(RED)

Lider z Wałbrzycha nie zwalnia tempa! Koszykarze Górnika Trans.eu pokonali w
Jeleniej Górze Sudety 83:68
i wciąż prowadzą w grupie D
II ligi. Punkty dla Górnika zdobywali: Wróbel 19 (10 zbiórek),
Glapiński 17 (7 zb.), Durski 15 (12
zb.), Kruszczyński 13, Ratajczak
10, Krzywdziński 9, Jeziorowski
0, Kaczuga 0. W kolejnym meczu Górnik Trans.eu Wałbrzych
będzie podejmował wicelidera - AZS Politechnika Opolska.
Spotkanie zostanie rozegrane
28.10.2017 o godz. 16:30.
(RED)

Szczawno niepokonane
Koszykarze MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój odnieśli
czwarte zwycięstwo z rzędu w
rozgrywkach III ligi. Podopieczni trenera Michała Borzemskiego
we własnej hali pokonali Chrobrego XXI Kłodzko 81:57 (18:15,
19:16, 28:9, 16:17). Punkty dla
ekipy z uzdrowiska zdobywali:
Józefowicz 14, Kołaczyński 13,
Stochmiałek 10, Olszewski 9, Murzacz 8, Pilarczyk 8, Przydryga 7,
Myślak 6, Smoleń 4, Wackowski
2. Mecz V kolejki MKS Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój rozegra
28 października o godz. 15:00 w
Kobierzycach z KKS.
(RED)

Celne oko
Na strzelnicy przy ul.
Kamiennogórskiej w Boguszowie-Gorcach odbyły się
zawody strzeleckie z karabinków
pneumatycznych
„PAGON 2017”, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Strzeleckie „Enigma”.
- W rywalizacji udział wzięło siedem drużyn - Komisariat
Policji w Boguszowie-Gorcach,
Straż Miejska Wałbrzych, Straż
Miejska Szczawno Zdrój, Straż
Miejska Boguszów-Gorce, OSP
Boguszów, OSP Gorce oraz
Stowarzyszenie
Strzeleckie
„Enigma”
Boguszów-Gorce.
Celem zawodów była popularyzacja sportu strzeleckiego

oraz integracja środowiska
służb mundurowych z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. W konkurencji
drużynowej I miejsce zdobyła
Straż Miejska Boguszowa-Gorc
wyprzedzając „Enigmę”, a III
miejsce zajęła OSP Boguszów.
W konkurencji indywidualnej
I miejsce zajął Radosław Zjawin („Enigma”), II miejsce Rafał
Brzostek (OSP Gorce), a III miejsce Tomasz Sopala (OSP Boguszów). Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy –relacjonuje Jacek Kliszewski, prezes Stowarzyszenia
Strzeleckiego „Enigma”.
(RED)

Uczestnicy zawodów strzeleckich.
REKLAMA
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SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

WYNAJMĘ
BRYGADĘ

REMONTOWOBUDOWLANĄ
DO WYKONANIA
DRENAŻU,
OCIEPLENIA
I ELEWACJI BUDYNKU.
TEL: 533-474-105

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

www.duotravel.pl

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

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

Szczupak w drodze na szczyt
Wałbrzyski
bokser,
26-letni Michał Leśniak
jako amator był młodzieżowym mistrzem i wicemistrzem Polski. Po przejściu na zawodowstwo
konsekwentnie pnie się w
górę, marząc o pasie mistrza świata. Do tego celu
jeszcze daleka droga, ale
dotychczasowa kariera Leśniaka w gronie profi dowodzi jego ambicji i woli
pokonywania kolejnych
przeszkód.
Popularny
„Szczupak”
został uznany przez fachowców ja jednego z głównych
bohaterów niedawnej gali w
Łomiankach. Komentowano,
że dawno w polskim boksie
nie było takiej wojny. Michał
Leśniak był, jak to w jego
zwyczaju, w stałym natarciu
i pokonał Kamila Młodzińskiego. Potem przez tydzień
trenował w Oslo, do czego
walnie przyczynił się trener
Andrzej Gmitruk. „Szczupak”
bardzo sobie chwali wyprawę do Norwegii i uważa ją za
pożyteczną.
- Były to głównie sparingi. W pierwszym starłem się
z Norwegiem Petterem Juuhlem, o 10 kg cięższym ode
mnie, a mimo to złamałem
mu nos. W następnym Juuhl
także nie zdzierżył i trener
Max Mankowitz przerwał
walkę w 3. rundzie. W kolejnych dniach moimi rywalami
byli: mieszkający w Norwegii
mistrz K-1 Rafał Niestrzęba,
Afgańczyk Jamshid Nazari i
Filipińczyk Bernard Angelo
Torres, bardzo szybki i dynamiczny. To był mój najcięższy sparing w Oslo. W wolnych chwilach w zwiedzaniu
stolicy Norwegii towarzyszyli

Kupiê zegarki

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

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

Tel. 606 478 000

Siwińska pomogła
Reprezentacja Polski w piłce
nożnej kobiet w towarzyskim
meczu w Ostrudzie pokonała
Grecję 3:0, po golach: Pauliny
Dudek (30), Eweliny Kamczyk (58)
i Nikol Kaletki (74). Całe spotkanie rozegrała Jolanta Siwińska
– obrończyni AZS PWSZ Wałbrzych. We wcześniejszym meczu
z Estonią biało - czerwone wygrały
6:0, ale piłkarka z Wałbrzycha nie
zagrała. A po przerwie związanej
z meczami reprezentacji Polski,
piłkarki nożne rywalizujące w
ekstralidze wracają do gry. Zajmujący trzecie miejsce AZS PWSZ
Wałbrzych będzie podejmował
czwarty w tabeli ekstraligi UKS
SMS Łódź. Mecz 11 kolejki zostanie rozegrany 28 października o
godz. 11.00 na stadionie przy ul.
Ratuszowej w Wałbrzychu.
(RED)

Jeździj z głową
W imieniu Walimskiej Akademii Rowerowej zapraszamy 28
października br. na trening bezpiecznej jazdy w trudnym terenie
pn. Jeździj z głową – nie na głowie!
Zajęcia poprowadzi doświadczony zawodnik XC Maraton Roman
Lewandowski, z którym będzie
można potrenować m.in.: trudne
podjazdy, wymagające zjazdy,
dropy, itp.
(RED)

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

I Walimski Półmaraton
21 października 2017
r. na ternie krainy sowiogórskich tajemnic odbyła
się kolejna edycja jednej
z największych imprez
biegowych gminy Walim,
która z roku na rok cieszy
się coraz większym zainteresowaniem - II Walimski
Półmaraton Górski.
W pięknej, jesiennej scenerii na starcie II Walimskiego Półmaratonu Górskiego
stanęło blisko 150 biegaczy
z całej Polski. Na zawodników czekała bardzo trudna, górska trasa o dystansie 21,5 km, przebiegająca
masywem Wielkiej Sowy.
Błoto, kamienie, woda, zarośla, mordercze podbiegi i
niebezpieczne, kamieniste
zbiegi – to wszystko, czego doświadczyli zawodnicy, którzy z uśmiechem na
twarzy pokonywali kolejne
etapy półmaratonu. By zapewnić uczestnikom jak najwięcej pozytywnych emocji,
organizatorzy zadbali także
o pożywne i energetyzujące bufety, świetne warunki
sanitarne, a także pełne za-

bezpieczenie medyczne. Na
mecie biegu pierwszy zawodnik pojawił się po półtorej godziny do startu. Był to
Łukasz Kozłowski, który trasę pokonał w czasie 1 godz.
42 min. 53 sek. Najlepszą
wśród pań okazała się Ewelina Kowalik, uzyskując czas
01:57:09.
Organizatorami półmaratonu były: Centrum Sportu i
Rekreacji w Walimiu oraz Olo
Team – Aleksander Sobieraj i
Łukasz Wawrzyniak.
- Pomoc ofiarowało także
wielu sponsorów i wolontariuszy, którym bardzo gorąco
dziękujemy. O jakości i bardzo dobrym poziomie organizacji, świadczą pozytywne
opinie uczestników imprezy.
Co oczywiście bardzo nas
cieszy, tym bardziej że nasz
wielomiesięczny trud został
doceniony. Już dziś podjęliśmy decyzję o organizacji III
edycji Walimskiego Półmaratonu Górskiego, na który gorąco zapraszamy – zachęcają
organizatorzy, podsumowując to wydarzenie.

W górnych rejonach
Michał Leśniak w Oslo z Norwegiem Juuhlem (zanim złamał mu nos).

mi bokserzy łotewscy, m.in.
Reinis Porozovs, którzy, tak
jak ja, zostali zaproszeni na
sparingi – opowiedział Tygodnikowi DB2010.
Teraz „Szczupak” przygotowuje się u Piotra Wilczewskiego w jego Global Boxing
w Dzierżoniowie do 10-rundowego pojedynku o pas
międzynarodowego mistrza
Polski, który odbędzie się 18
listopada w Częstochowie,

przed walką Tomasza Adamka.
Poza tym trenuje w Świebodzicach w KO Gym Mariusza Cieślińskiego. Były mistrz
świata i Europy w kick-boxingu i boksie tajskim, czyni
starania i wykorzystuje osobiste kontakty, by umożliwić
Leśniakowi trzytygodniowy
staż treningowy w USA, m.in.
w Nowym Jorku.
Andrzej Basiński

Udany był występ młodych kolarzy z LKKS Górnik Wałbrzych
– DZT Service Świebodzice na
mistrzostwach Polski w Godzieszach Wielkich. Wśród juniorek
młodszych w jeździe dwójkami
piąte miejsce zajęły Julia Kowalska
i Wiktoria Węgrzynowska, a dziesiąte Adrianna Rasińska i Kinga
Kopiwoda. W tej samej kategorii
Karol Woźniak z Dominikiem Kopiwodą ukończyli rywalizację jako
dziewiąty duet, natomiast Adam
Sazanowicz z Patrykiem Tomulikiem zajęli 17. lokatę.
(BAS)

Na trasie II Walimskiego Półmaratonu Górskiego.

(RED)

DB2010

Czwartek, 26 października 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

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

REKLAMA

USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533

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

(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) 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.

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

PRACA
(1) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(7) SUPER OKAZJA! Mieroszów
- mieszkanie 35m2, umeblowane, c.o., piękny widok na góry,
spokojna okolica, położone przy
granicy Czech. Cena 56 tys. zł do
małej negocjacji. Tel. 503-727446.
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.
(4) DO WYNAJĘCIA POKOJE W
WAŁBRZYCHU. NR. TELEFONU
KONTAKTOWEGO : 693-069486.

KUPIĘ
(18) 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
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje,
ogródek, cena 72 000 zł, tel. do
kontaktu: 792 549 757

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

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

DO WYNAJĘCIA mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40m2 w
Gorcach za 850zł. Pokoje nieumeblowane, telefon792547662

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

PODZAMCZE 3pokoje niski czysz,
54m2 cena 150tys telefon 792548-210

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

BIAŁY KAMIEŃ 2pokoje, parter
45,5m2 49000,-zł telefon: 792547-662
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3
pokoje, parter, świetna lokalizacja, ogrzewanie gazowe, cena
209 900 zł, tel. do kontaktu: 792
549 757
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po
remoncie, z balkonem, czynsz 180
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 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
DOM WOLNOSTOJĄCY - OKAZJA
! 111m2 z dużą działką 1195m2,
cena 205tys ogrzewanie gazowe
telefon: 792-547-662

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

MS-3198 Sobięcin, ok. H. Sawickiej, 3 pokoje, 75m2, do remontu,
cena 115 tys, Tel. 883 334 481

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
2 pokojowe, rozkładowe mieszkanie na Osiedlu Piastowskim. 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 Świebodzice,
3-pokojowe mieszkanie wraz z
murowanym garażem i ogródkiem w bardzo cichej i atrakcyjnej
lokalizacji! CENA DO NEGOCJAJCI!
Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kompletnie wykończony dom w
Świebodzicach na strzeżonym
osiedlu ( 5 pokoi, garaż ) - cena
699 000 do negocjacji ! Tel: 530913-259
5. SOWA&VICTORIA Konradów,
Duży dom z piękną działką - 320
000 do negocjacji! Tel: 530-913259
6. SOWA&VICTORIA Dom w malowniczej miejscowości Łomnica,
działka 1330 mkw - cena 289 000
do negocjacji. Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
3 pokojowe mieszkanie na parterze, 73,98 m2 do odświeżenia, w
cenie 165,000 zł. Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, Dom wolnostojący z działką
o powierzchni 653 m2, w cenie
70,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
519-121-102

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

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

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

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

MS-3257 Piaskowa Góra, 2 piętro
w 4, 4 pokoje, 56m2, do remontu,
cena 133 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-3104 Stary Zdrój, ul. Zamoyskiego, 1 piętro, 45m2, po
remoncie, cena 117 tys. Tel. 793
111 130

12. SOWA&VICTORIA 2 pokojowe
mieszkanie na Piaskowej Górze,
do częściowego remontu, cena:

119 000 do zdecydowanej negocjacji. Tel. 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położone mieszkanie po kapitalnym remoncie na Rusinowie, 2
pokoje, jasne kuchnia, łazienka,
przedpokój cena: 120 000 Tel:
502-665-504
14.SOWA&VICTORIA 64m2, 3
pokoje, jasna kuchnia, osobno
toaleta i WC, nowe budownictwo
w centrum, atrakcyjna lokalizacja,
po kapitalnym remoncie, OKAZJA! 159 000zł Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w doskonałej części
Piaskowej Góry. Dwa słoneczne
pokoje, widna kuchnia, łazienka z
natryskiem 38 m. Piękne widoki,
9 piętro. Cena 115 000 możliwość
zamiany na 3 pokoje Tel: 506717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Nowym Mieście 48
m, dwa pokoje, widna kuchnia,
łazienka do zrobienia, I piętro,
środkowe mieszkanie, ogrzewanie elektryczne. Cena 60 000 zł.
Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
3 pokoje, Śródmieście, 60 m, III
piętro, ogrzewanie węglowe.
Cena 150.000 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
19. SOWA & VICTORIA Dom typu
bliźniak do remontu na Piaskowej
Górze,powierzchnia 120m2,
działka 550m2, cena 469000 Tel.
519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
w spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój, 53m2 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc lokal do remontu
cena 79000 Tel: 519-121-104

dokumentów. Zapraszamy do
bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam działkę 1372 m2 w
Sierpnicy. Cena 35 tys. zł.
Sprzedam luksusowy dom w
niezwykle malowniczej okolicy,
w miejscowości Głuszyca Dom
o pow. 389 m2 z działką o pow.
1ha- teren ogrodzony. Cena 890
tys. zł do negocjacji!
Sprzedam dom do remontu
zlokalizowany w Głuszycy 114 m2
z działką 2171 m2. Cena 150 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy o pow. 71,58m2.
Pierwsze piętro, 3 pokoje. Cena
110tys. zł.
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 27 tys. 28 m2
Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy/Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena
100 tys. zł
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528 m2.
Cena 790 tys.zł.
Sprzedam mieszkanie/dom 5
pokoi w Głuszycy, pow. 172 m2.
Cena 160 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na

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

podstawie oświadczeń i nie są

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

informacyjny i mogą podlegać

ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.
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MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA!, czterorodzinna kamienica, przydomowy ogródek, 2
pokoje (MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA
TRZECIEGO Z MANSARDY –
MIESZKANIE DWUZPOZIOMOWE),
58,0 m2, 1 piętro, świetna lokalizacja, cisza i spokój, 52.000 ZŁ, tel.
535-285-514
SUPER OFERTA! SZCZAWNO
ZDRÓJ, mieszkanie z TARASEM
I OGRÓDKIEM, w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje,
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie
gazowe, 259.000 ZŁ, tel. 577321-840
Okazja! Świebodzice, BEZCZYNSZOWE MIESZKANIE, 58m2, 3
pokoje, 2 ogródki, murowany
garaż. 165tyś Do negocjacji. Tel:
535-311-265
Biały Kamień, 37m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, pierwsze
piętro, 2 ogródki, bardzo dobra
lokalizacja 69.000zł. Kontakt 535311-265
OKAZJA! Nowe Miasto, 34m2,
spokojna okolica, ogrzewanie
gazowe, stan do wprowadzenia,
Cena: 69 000 zł, tel.530-998-374
OKAZJA!, NOWE BUDOWNICTWO,
trzy pokoje na 2 piętrze, ogrzewanie miejskie, rozkład, balkon,
świetna-spokojna okolica w
sąsiedztwie lasu, 62,0 m2, 169.000
ZŁ, tel. 535-285-514
2 pokoje po remoncie, Podzamcze, 47,70m2 z dużym balkonem,
parter. Cena 155.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawienko, 35m2, Niski czynsz
120zł, blisko strefy ekonomicznej,
Cena : 43 000zł kontakt: 530-998374
Kawalerka 34m2, 1. piętro, dobra
lokalizacja- Szczawienko, ul.Marii
Dąbrowskiej, cena: 77000 zł,
kontakt: 530-998-374
Piaskowa Góra do wprowadzenia,
3 pokoje, 51m2, blok czteropiętrowy. Cena 148.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawno Zdrój do remontu 1
piętro, 98m2, 1122 zł/m2 tel. 577263-955
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 69.900 tys do 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

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –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
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – 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
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

2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, 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
bliźniak o pow. 70 m2 z działką
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 – 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
BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie
po remoncie 2 pokoje, duża jasna
kuchnia, jasna łazienka, przedpokój. Ogrzewanie gazowe (nr:
2152) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – BIAŁY KAMIEŃ parter,
mieszkanie 58,9 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienki z wanną,
osobnego WC, przedpokoju,
balkonu, piwnicy i ogrodu. Ogrzewanie miejskie, CENA: 119 000 zł.
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

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

BON – PIASKOWA GÓRA, kawalerka po remoncie 25 m2 z jasną
kuchnią, łazienką z WC i balkonem CENA: 85 000 zł (nr: 2304)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom
wolnostojący w pięknej okolicy
do wykończenia o pow. 156 m2,
działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z
kominkiem i tarasem, 2 balkonyCena: 470 000 zł (nr: 2377) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety
na mieszkanie bądź siedzibę firmy
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł
(nr: 2381) (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,
35m2, na Piaskowej Górze, cena
115 tys.zł. - 6 piętro, duży balkon,
jasna kuchnia, do odnowienia, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2,
Szczawienko, cena 179 tys.zł. 1
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881
424 100.
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 3 pokoje
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro,
cena 90 tys.zł. cicha okolica 74
666 42 42, 881 424 100 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena
42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro,
cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 75
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
z ck, parter, stan dobry, 37m2,
Piaskowa Góra, cena 85000zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę
budowlaną, Górny Sobięcin,
1200m2, cena 29 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p.
po remoncie, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
47m2, Nowe Miasto, 1 piętro,
cicha okolica, cena 67 tys.zł. 74
666 42 42,
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na 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!
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
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
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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Pierwsza pełna pula
Siatkarze MKS Aqua
Zdrój Wałbrzych po raz
pierwszy w tym sezonie I ligi
zdobyli komplet punktów.
Podopieczni trenera Janusza Bułkowskiego pokonali
we własnej hali Olimpię Sulęcin 3:0, a w sobotę znów
w niej zagrają z AZS Częstochowa.
Mecz rozpoczął się od nerwowej gry po obu stronach
siatki. Pierwsi na dwupunktowe prowadzenie wyszli goście
(7:5), ale ich radość nie trwała długo, bo dzięki dobrym
serwisom Piotra Lipińskiego
gospodarze wyszli na prowadzenie 10:8, a chwilę później
powiększyli przewagę do
trzech punktów (12:9). Gdy
wydawało się, że wałbrzyszanie złapali odpowiedni rytm
gry, przydarzyła im się seria
kilku nieskończonych ataków,
czego efektem była utrata
prowadzenia w secie (14:15).
Przerwa zarządzona przez trenera Janusza Bułkowskiego
pomogła wałbrzyskim siatka-

rzom. Po błędzie w przyjęciu
rywali wrócili na prowadzenie
(18:17), którego nie oddali już
do końca seta, a dzięki skutecznej grze blokiem zakończyli go wynikiem 25:21.W
drugiej partii konsekwentna gra zawodników Aqua
Zdroju pozwoliła na szybkie
uzyskanie sześciopunktowej
przewagi (10:4). Trener gości próbował poprawić grę
swojego zespołu zmianami,
lecz nie przyniosło to zamierzonego efektu. Praktycznie
każda dłuższa akcja kończyła
się punktem dla gospodarzy,
którzy powiększali prowadzenie (20:11). Ostatecznie set
zakończył się zwycięstwem
miejscowych 25:16.
Dwa przegrane sety nie
podłamały drużyny z Sulęcina.
Goście wypracowali nieznaczną przewagę na początku
trzeciego seta (2:0, 5:2 i 7:5),
ale wałbrzyszanie próbowali
doprowadzić do remisu. Udało im się to dzięki dobrej grze
w obronie i skuteczności w

Piłkarze dostali
po trójce

Siatkarze MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych cieszyli się z pierwszego
zwycięstwa za trzy punkty.
kontrataku (10:10). Później
gra toczyła się punkt za punkt,
aż do stanu 15:15. Wtedy w
ataku na czystej siatce pomylił się Zieliński, a w kolejnej
akcji Olimpia wyprowadziła
skuteczną kontrę i wyszła na
dwupunktowe prowadzenie
(17:15). Trener Bułkowski błyskawicznie poprosił o czas, a
po powrocie na parkiet, podobnie jak w pierwszym secie, Aqua Zdrój odrobił straty
(18:18) i wyszedł na prowadzenie 22:19. Przyjezdni do
końca próbowali pozostać w
meczu, obronili nawet dwie

piłki meczowe, jednak przy
stanie 24:23 posłali zagrywkę
w aut i to nasz zespół mógł
świętować wraz z kibicami
drugie zwycięstwo w tym sezonie.
Po meczu nagrodę MVP
spotkania z rąk Iwony Krawczyk, wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego,
odebrał Jędrzej Goss.
W kolejnym spotkaniu MKS
Aqua Zdrój Wałbrzych zmierzy
się 28.10 z AZS Częstochowa.
Mecz rozpocznie się w hali
Aqua Zdrój o godz. 18.30.
(RED)

Piłkarze zespołów Aglomeracji Wałbrzyskiej słabo
spisali się w poprzedniej
kolejce IV ligi. Górnik Wałbrzych i Górnik Boguszów
Gorce solidarnie przegrali
po 0:3.
Zamykająca tabelę grupy
wschodniej IV ligi piłkarskiej
Pogoń Oleśnica niespodziewanie pokonała Górnika Wałbrzych aż 3:0 (0:0), po bramkach: Karola Siódmiaka (54),
Macieja Sepetowskiego (75)
i Adriana Miodka (76). Górnik
zagrał w składzie: Jaroszewski,
Gawlik, Michalak, Smoczyk,
Niemczyk, Krzymiński, Chajewski, Słapek (68 Rodziewicz),
Rytko, Bogacz (68 Dec), Sobiesierski. W następnej serii gier
podopieczni trenera Macieja
Jaworskiego będą podejmowali na własnym boisku Unię
Bardo Śląskie. Mecz zostanie
rozegrany 28 października o
godz. 14.00.

W grupie zachodniej IV
ligi Orkan Szczedrzykowice wygrał 3:0 z Górnikiem
Boguszów-Gorce. Bramki w
tym meczu zdobywali: Łukasz Filipiak (12), Tomasz
Kociszewski (81) i Adam
Wasilewski (82). Od 70 min.
Górnik Gorce grał w osłabieniu po tym jak czerwoną
kartką został ukarany Dominik Woźniak (za 2 żółte). Beniaminek zagrał w składzie:
Marcin Jaskółowski, Błaszczak, W.Klimek (84 Z.Bejnarowicz), P.Klimek, Pryk (85
Ostrowski), Choiński (61
K.Duś), J.Maliszewski, A.Maliszewski, Zwolenik, Woźniak, R.Bejnarowicz. W 12
kolejce podopieczni trenera
Rafała Siczka na stadionie w
Gorcach będą podejmowali Sudety Giebułtów. Mecz
zostanie rozegrany 29 października o godz. 15:00.
(RED)
REKLAMA

