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

Świętujmy
niepodległość
11 listopada we wszystkich gminach Aglomeracji
Wałbrzyskiej odbędą się obchody święta niepodległości.

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

W związku z organizowanymi przez Urząd
Miejski w Wałbrzychu uroczystymi obchodami 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
(szczegóły na plakacie na ostatniej stronie),
11 listopada w godzinach od 10.45 do 14.00
wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w
centrum miasta. W godzinach tych kolumna
uczestników uroczystości poruszać się będzie następującymi ulicami: Gdańska, Rynek,
Moniuszki do Kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów, następnie Moniuszki, Rynek, 1 Maja pod
Pomnik Niepodległości.
W kościele p.w. św. Trójcy w Boguszowie
Gorcach o godz. 12.00 odprawiona zostanie
msza święta, a młodzież z miejscowych szkół
zaprezentuje program artystyczny.
W Czarnym Borze program obchodów
przedstawia się następująco: o godz. 15:00
msza św. w intencji ojczyzny w kościele. p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym
Borze. Po mszy św. nastąpi przemarsz do Biblioteki+Centrum Kultury gdzie będą mieć
miejsce dalsze uroczystości. O godz. 16:30

wystąpią uczniowie z Gminnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze,
a o godz. 17:00 odbędzie się koncert Artura
Gotza, podczas którego będzie można usłyszeć wiersze polskich poetów oraz pieśni patriotyczne w nowych aranżacjach.
W Głuszycy uroczystości rozpoczną się o
godz. 9.30 mszą św. za ojczyznę w kaplicy
św. Józefa. Ok. godz. 10.30 nastąpi złożenie
kwiatów pod pomnikiem Solidarności. O
godz. 12 zapraszamy miłośników aktywnego
spędzania wolnego czasu na Niepodległościowy Rajd Rowerowy, który wystartuje z
Parku Jordanowskiego i przebiegać będzie
po terenie naszej gminy. Prosimy o zabranie
ze sobą biało-czerwonych gadżetów. W czasie uroczystości o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy przy ul. Kolejowej
8 wystąpią: Głuszycka Orkiestra Dęta pod
batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia, Chór
Seniorów „Renoma” oraz Agnieszka Musz
prezentująca swoją poezję.
Dokończenie na str. 8
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• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
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Płomień znicza
Andrzej
Basiński

Znajdujemy się w okresie najsmutniejszych i najbardziej refleksyjnych świąt w roku. Ich symbolem
jest płomień znicza na grobie tych,
którzy odeszli. Dla wierzących – do
lepszego świata, dla niedowiarków
– w otchłań Nieznanego. Płomień
jest symbolem, a zarazem dowodem pamięci o nich, ale jest zarazem symbolem życia. Początkowo
jarzy się jasnym światłem, potem
często miota nim wiatr, a na koniec
przygasa i znika...
Nie znam kogokolwiek, komu
nie zależałoby na tym, by pamięć o
nim zachowała się w gronie bliskich
i dalszych towarzyszy ziemskiej egzystencji na dłużej i nie skończyła
się, dajmy na to, na prawnukach.
Zapewne też każdy życzyłby sobie
do końca swoich dni przebywać w
rzeczywistości przyjaznej, ułatwiającej odchodzenie, a nie w świecie
ponurym i nienawistnym, co nieuchronnie wiąże się z obawą o tych,
których pozostawiamy.
Dręczy mnie myśl, że - nie tylko
ja - mam teraz do czynienia z drugą
ewentualnością. Co pozostawię po

sobie? Może właśnie tylko obawy
o kształt świata, który przestaję rozumieć i który zaczyna mnie przerażać, bo chwile dobre, chwile radosne, chwile pełne uniesień, dawno
już przeniosły się do niepamięci
i stały się wręcz czymś nierzeczywistym. Czy jest taka kolej rzeczy,
że musimy być coraz gorsi, coraz
bardziej nieprzyjaźni? Ku czemu to
wszystko zmierza?
Długo na tych łamach zajmowałem się tym, co po wyborach przed
dwoma laty zgotowało nam PiS. Z
pełnym przekonaniem i pełną świadomością używam terminu „zgotowało”, bo nie mam najmniejszych
wątpliwości, że stopniowo zanurzamy się w bagiennych odmętach,
które wsysają nas coraz głębiej,
skąd trudno się będzie wydobyć.
Piszę „my” i „nas”, adresując swoje
przeczucia do myślących i odczuwających jak ja. Ale są też inni...
Wiele, może nazbyt dużo, felietonów poświęciłem na uświadamianie Czytelnikom dziejącego się
na naszych oczach zła i przestrogi
przed tym, co może Polaków czekać w niedalekiej i odleglejszej
przyszłości. Niektórzy zarzucali mi
monotematyczność. Odpierałem
te zarzuty argumentem, że wielokrotnie Czytelnicy moich przemyśleń, których spotykałem na ulicy,
wyrażali pełne poparcie dla moich
stwierdzeń i przekonań. Mówili, że

Inteligentne miasto
jestem rzecznikiem i wyrazicielem
ich poglądów, że czują się lepiej
wiedząc, że mają we mnie reprezentanta swoich obaw i lęków.
Były to dla mnie satysfakcjonujące
i zobowiązujące opinie. Swoje obserwacje i wnioski kierowałem także do tych, którzy nie mieli jeszcze
ukształtowanych poglądów na to,
czego są świadkami, z nadzieją, iż
przekonam ich do zajęcia podobnego do prezentowanego przeze
mnie stanowiska.
Ale do redakcji napływały też
krańcowo inne opinie, z wyrazami
niezrozumienia, oburzenia, a nawet
potępienia dla autora felietonów
o zagrożeniach związanych z PiS.
Tych ludzi nigdy nie przekonam,
jakich bym nie używał argumentów
i dowodów. Po prostu zderzam się
ze ścianą. Taki elektorat jest wprost
wymarzony dla populistów, którzy
sięgają do najniższych ludzkich instynktów, do zapiekłych pokładów
wrogości, zawiści, zazdrości i pielęgnowanego przez lata pragnienia
zemsty. Za co? Zawsze za coś się
znajdzie. Mamy to nieszczęście, że
w Polsce tacy ludzie szczególnie
się wyroili. Może to efekt zaborów,
czy innych zdarzeń, które wywarły
trwałe piętno na części społeczeństwa? Jak długo będą pogrążać Polskę? Tego nie wie nikt.
Wielu z nas śmieje się z reguł demokracji, kpi z uczestników demon-

stracji przeciwko łamaniu prawa i
godzi się na ich prześladowanie,
gardzi konstytucją i opinią zagranicznych instytucji oraz organizacji
na temat stanu praworządności w
Polsce, ma gdzieś niezawisłość sądów, samorządność, godzi się na
ordynarne kłamstwa publicznych
mediów, nieznane w takiej skali kolesiostwo i nepotyzm, rasizm i ocierający się o faszyzm nacjonalizm
oraz pogróżki kierowane do ludzi
przeciwstawiających się ekscesom
władzy. Za dary socjalne wielu zgodziło się na zamordyzm i taka jest
smutna prawda o dzisiejszej Polsce.
Nie jestem w stanie tego pojąć i
pogodzić się z mentalnością części
rodaków. Z jakim bagażem przejdą
do historii?
Święto tych, którzy odeszli, skłania do zastanowienia się nad przyszłością żyjących. Pomyślmy o tym
patrząc na jasny i wysoki jeszcze
płomień cmentarnego znicza.
Na tym miałem zakończyć. Ale
dotarła do mnie wiadomość o
śmierci Piotra, który dokonał w
Warszawie samospalenia na znak
protestu przeciwko ekscesom
władzy. Zmarł człowiek godny
najwyższego szacunku, który w
imieniu wielu z nas zdobył się na
największą ofiarę. Nie może ona
pójść na marne. Każdemu, kto z
niej zakpi, odmawiam człowieczeństwa.

Wałbrzych przystępuje do konkursu „Human Smart Cieties. Inteligentne miasta współtworzone
przez mieszkańców”. - Aby przygotować wniosek, który będzie lepiej odpowiadał zapotrzebowaniu
mieszkańców, prosimy o wyrażenie
opinii poprzez wypełnienie niniejszej
ankiety. Wypełnienie ankiety, która
jest pod linkiem http://shcwalbrzych.
badanie.net/ nie zajmie więcej niż
5 minut mówi Arkadiusz Grudzień,
rzecznik prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Oddaj krew
- Obecnie potrzebujemy szczególnie grup krwi o czynniku Rh ujemnym. Dlatego jeśli jesteś zdrowy,
w wieku od 18 do 65 lat, pragniesz
komuś pomóc, podziel się krwią!
Zjedz lekkostrawny posiłek, weź ze
sobą dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i numerem pesel i
zgłoś się do miejsca pobierania krwi.
Zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Chrobrego w Wałbrzychu i na akcje organizowane przez
ekipy wyjazdowe. Szczegółowy harmonogram na www.rckik.walbrzych.
pl – mówi Teresa Kamińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Chrobrego
w Wałbrzychu.
(RED)
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Mogą być problemy
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu uprzejmie
informuje wszystkich mieszkańców, że od 13 listopada
2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji będzie wdrażało ogólnopolski system informatyczny
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).
Zmiany w zasadach rejestracji
oraz uruchamianie nowego
systemu mogą spowodować
czasowe utrudnienia dla klientów rejestrujących pojazdy. Od
13 listopada 2017 roku dane do
centralnej ewidencji będą wprowadzane przez urzędników w
trybie online. Jeśli dane okażą
się niekompletne, rejestracja
pojazdu będzie niemożliwa.
Każdy, kto będzie chciał zarejestrować pojazd, będzie musiał
uzupełnić dane na stacji kontroli
pojazdów lub u producenta/importera. Według nowych przepisów za badania techniczne
będzie trzeba zapłacić przed ich
przeprowadzeniem. Na wyjątek
w tym względzie mogą liczyć
przedsiębiorcy
zarządzający
flotami samochodów. Prosimy
zatem Państwa o wyrozumiałość, jeżeli wystąpią problemy
związane z działaniem nowego
systemu wdrażanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.
(GŁ)

Dostali nowe karabiny
3 listopada klub biathlonowy
UKN Melafir Czarny Bór zorganizował spotkanie podsumowujące sezon 2016/2017.
W trakcie spotkania zostały oficjalnie przekazane 3 profesjonalne karabiny sportowe, które zostały zakupione
ze środków otrzymanych z Budżetu
Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z klubem,
trenerzy, zawodnicy oraz sponsorzy.
Powiat Wałbrzyski reprezentował członek zarządu powiatu Stanisław Janor,
który przekazał na ręce prezes Urszuli
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800 wzorów frontów
W ofercie firmy jest około 800
wzorów frontów mebli kuchen-

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

nych, które są wykonane z płyt
niemieckich i austriackich producentów.
- To gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów. Fronty te cechuje różnorodność wykonania, a asortyment
obejmuje fronty: kuchenne laminowane; wykonane z płyty MDF
i pokryte folią; wykonane z płyty
MDF i lakierowane. Są także: fornirowane, drewniane, a nawet ze
szkła, kamienia oraz ceramiczne.

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl

Odporne blaty
Nie mniej ważne od frontów,
dla wyglądu całej kuchni, są blaty
mebli kuchennych. - Blaty w ofercie naszego studia wykonane są
z materiałów o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie,
czyli z konglomeratów kwarcytowych, mineralnych, a także naturalnego kamienia.

Komfort użytkowania
- Oferowane przez nas meble
kuchenne wyposażone są także
w najnowocześniejsze systemy
domykania i wysuwania szuflad,
jak również w systemy domykania dolnych i górnych zawiasów

(GŁ)

Biathloniści UKN Melafir dostali nowe karabiny.

Komfort Kuchnie,
czyli meble dla wymagających
- Prowadzony przez nas salon mebli kuchennych Komfort
Kuchnie działa w Wałbrzychu
od 1991 roku. Piękno i wysoką
jakość oferowanych przez nas
mebli doceniły setki klientów –
mówią właściciele profesjonalnego studia mebli kuchennych,
które ma siedzibę przy ul. Długiej w Wałbrzychu.
- Na początku działalności nasza
firma oferowała asortyment polskiej
marki Forte, ale z upływem lat systematycznie poszerzaliśmy swoją
ofertę. W 1994 roku nawiązaliśmy
współpracę z firmą Sachsen Küchen,
a od 2004 roku kooperujemy także z
Wolsztyńską Fabryką Mebli, a także
firmą Nobilia. Dzięki temu nasze profesjonalne studio mebli kuchennych
Komfort Kuchnie oferuje swoim
klientom szeroki wachlarz różnorodnych rozwiązań systemów kuchennych wykonywanych na wymiar.
W ten sposób jesteśmy w stanie
sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów – podkreślają
właściciele Komfort Kuchnie.

Filip pamiątkową tablicę gratulacyjną
za zwycięstwo klubowego projektu
„Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz
zostać biathlonistą” w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego. Wartość projektu to 12
735 zł.
W trakcie spotkania nagrodzono
trenerów oraz zawodników za ciężką
pracę i sukcesy odniesione przez zawodników klubu w minionym sezonie.
Czterech zawodników UKN Melafir
otrzymało także - w uznaniu za sukcesy
- stypendia sportowe Starosty Wałbrzyskiego, a sześciu otrzymało również
stypendia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

oraz w elektryczne wspomaganie
otwierania szuflad i frontów szafek wiszących. Dzięki temu meble
ze studia Komfort Kuchnie oferują
maksymalne wyciszenie podczas
ich użytkowania, co zdecydowanie
podnosi komfort życia w domu.

Nie tylko meble
- Salon Komfort Kuchnie przy
ul. Długiej w Wałbrzychu świadczy
kompleksową obsługę klientów,
rozpoczynającą się od pomiarów
w domu czy mieszkaniu, przez

projekt kuchni wykonany przy
użyciu profesjonalnego programu CAD-kuchnie oraz wykonanie
mebli i ich montaż u klienta, aż po
usługi serwisowe. Dlatego, obok
najwyższej jakości mebli, oferujemy naszym klientom również nowoczesny sprzęt kuchenny renomowanych, między innymi: Miele,
Bosch, Siemens czy Electrolux.

Gwarancja i satysfakcja
- Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i setkom zrealizo-

wanych projektów, nasza firma
jest w stanie sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów. Co ważne: zapewniamy naszym wszystkim
pełną swobodę w procesie tworzenia ich wymarzonej kuchni.
Dodatkowym atutem oraz wyrazem dbałości o zadowolenie
i komfort klienta, jest aż pięcioletnia gwarancja udzielana przez
studio Komfort Kuchnie na cały

asortyment. Wszystkich, którzy
cenią sobie najwyższą jakość
oferowanych produktów i najwyższe standardy obsługi klientów zapraszamy do profesjonalnego studia mebli kuchennych
Komfort Kuchnie przy ul. Długiej
w Wałbrzychu oraz do kontaktu
telefonicznego pod numerami:
74 066 03 39 i 601 77 13 57 – zachęcają właściciele firmy.
(TS)
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Czyżby morowe powietrze?
Janusz
Bartkiewicz

31 października 2017
r. w Sądzie Okręgowym
w Świdnicy zapadł wyrok
w sprawie dwóch byłych
już wałbrzyskich policjantów oskarżonych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 35-letniego Piotra G.,
mieszkańca wałbrzyskiej
dzielnicy Biały Kamień.
Była to już druga odsłona
tego procesu, albowiem w
pierwszej, 26 października
2016 r., zapadł wyrok uniewinniający Pawła H. i Grzegorza K., którym Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
zarzuciła popełnienie przekroczenia uprawnień, polegających m.in. na tym,
iż w trakcie wykonywania
czynności służbowych w
stosunku do Piotra G., w
budynku Komisariatu V
Policji, wzięli udział w jego
pobiciu 9 sierpnia 2013

roku, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez zadawanie kopnięć i uderzeń
pięścią, czym spowodowali u pokrzywdzonego liczne obrażenia ciała, które
skutkowały jego zgonem.
Uniewinniając wtedy obu
oskarżonych sąd stwierdził, że nie jest w stanie
ponad wszelką wątpliwość wskazać na ich winę
i sprawstwo, a poza tym
nie można wykluczyć, że
Piotr G. mógł zostać pobity już po tym, gdy opuścił
teren komisariatu. Oczywiście ten – w mojej ocenie
kuriozalny wyrok – został
skutecznie
zaskarżony
przez prokuraturę i oskarżyciela posiłkowego, albowiem 28 lutego 2017 r. Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu
wyrok ten uchylił, a w uzasadnieniu wyraźnie zalecił,
aby fakt pobicia Piotra G.
po tym, gdy opuścił komisariat, został konkretnie
udowodniony. Oczywiście
w drugim procesie udowodnić się tego nie udało,
a niesamowicie silne po-
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szlaki wskazywały na to,
że do pobicia mogło dojść
jedynie na terenie komisariatu. Jednakże 31 października br. sąd stwierdził,
że poszlaki te pozwalają
jedynie na ustalenie, że
pobicia wraz z innym nieustalonym funkcjonariuszem dopuścił się tylko to
Paweł H., który był inicjatorem zatrzymania i przewiezienia do komisariatu pokrzywdzonego, z którym
następnie przez cały czas
miał bezpośredni kontakt.
Natomiast jeżeli chodzi
o drugiego oskarżonego,
sąd uznał, że faktycznie
brał udział w interwencji,
podczas której zatrzymano
Piotra G., ale po przyjeździe do komisariatu zajął
się wykonywaniem innych
czynności związanych z
odprawą funkcjonariuszy
i nie ma dowodu, że miał
wtedy kontakt z Piotrem G.
Przypomnę, że Piotr G.
został zatrzymany za popełnione
wykroczenie,
które polegało na tym, że
odmówił okazania dowodu tożsamości, a w czasie
REKLAMA

interwencji
policjantów
używał słów uważanych
za wulgarne. Za to wykroczenie został ukarany
mandatem, co miało nie
wystarczyć oskarżonemu
Pawłowi H. i – według akt
sprawy - miał on wymierzyć
Piotrowi G. we własnym zakresie karę dodatkową, za
tragiczne skutki której został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Czy jest to
wystarczająco surowa kara
za czyn, którego bezpośrednim następstwem była
śmierć człowieka? Osobiście mam mocne wątpliwości. Prokuratura żądała
dla obu oskarżonych kary
8 lat i po przeanalizowaniu
pisemnego uzasadnienia
wyroku podejmie decyzję,
co do złożenia apelacji.
Uznając, że sąd precyzyjnie ocenił cały materiał
dowodowy, należy postawić pytanie: kim mógł być
ten drugi funkcjonariusz,
który wspólnie z Pawłem
H. pobił zatrzymanego,
albowiem absolutnie nie
powinien on uciec przed
wyrokiem. Zastanawiam
się nad tym od dłuższego już czasu i analizuję to
wszystko, czego się podczas całego procesu dowiedziałem. Otóż w chwili
zdarzenia na terenie komisariatu, poza oskarżonymi,
przebywało jeszcze trzech
innych funkcjonariuszy, w
tym pani policjantka, która pełniąc funkcję dyżurnego, dwóch pozostałych
odprawiała do służby. Z
całej tej piątki, tylko jeden z policjantów wyraził zgodę na przebadanie
poligrafem i prowadzący
to badanie biegły (jeden
z najlepszych) stwierdził,
że nie brał on udziału w
pobiciu, ale na ten temat posiada konkretną
wiedzę, której jednak nie
chce ujawnić. Wprawdzie
wyniki takich badań nie
stanowią samodzielnego
dowodu, ale mogą być
uznane przez sąd za tak
zwany dowód posiłkowy,
który też ma swoją odpowiednią wagę i wymowę.
Jeżeli w pobiciu udziału
nie brał zarówno Grzegorz
K., jak i ten policjant, który nie obawiał poddać się
badaniu na prawdomówność, to pozostało (poza
Pawłem H.) jeszcze dwóch
innych obecnych w komisariacie. Ustalono, że Piotr
G. jednemu z kolegów mówił przez telefon, że został
pobity przez „grubego
policjanta”. Na ten wątek,
podczas pierwszej odsłony procesu, sąd zwró-

cił uwagę, wskazując, że
nikt z policjantów nie ma
takiej tuszy, aby można
było nazwać go grubym, a
więc nikt z nich nie mógł
pobić Piotra G. Mnie się
jakoś tak w oczy rzuciło,
że jednym z funkcjonariuszy obecnym w tej jednostce była kobieta, której
ewentualnego udziału w
pobiciu ani prokuratura,
ani żaden z orzekających
składów nie brał pod uwagę. Uważam to za istotny
błąd, mając na względzie
właśnie to zeznanie mówiące o „grubym policjancie”, który - według Piotra
G. - miał się dopuścić jego
pobicia. Gdybym był prowadzącym to śledztwo,
to poszedłbym tym śladem od samego początku, opierając się nie tylko
na tym fragmencie, ale
także, a właściwie przede
wszystkim, na tak zwanej
„tajemnicy poliszynela”.
Wałbrzyscy
policjanci
doskonale wiedzę o co
chodzi. Mam nadzieję, że
jeżeli wyrok z 31 października się utrzyma, to organy ścigania nie odpuszczą
i podejmą skuteczne poszukiwania tego drugiego
policjanta, przez którego
Piotr G. stracił życie. Mogę
jedynie podpowiedzieć, że
idąc tym tropem powinny
postarać się odszukać kilku mieszkańców Białego
Kamienia i poprosić ich,
aby opowiedzieli, kto im
na tym komisariacie najczęściej „kości łamał”, a
czynił to z wielką wprawą
i dokładnością.
Zastanawiam się bardzo często, czym kierują
się ci policjanci, którzy z
taką ochotą zatrzymanym
osobom spuszczają przy-

słowiowe manto. Czy im
to sprawia jakąś przyjemność? Jeżeli tak, to dziwi
mnie, że tego typu osobnicy przechodzą przez ponoć
gęste sito badań psychologicznych, którym poddawani są kandydaci do
służby w policyjnych mundurach. Dlaczego dla kilku
chwil wątpliwej przyjemności ryzykują cudze życie
i zdrowie, a także swoje
życie osobiste i zawodowe. Coś w systemie naboru
musi mocno szwankować,
jeżeli przypadki stosowania niedozwolonej przemocy, lub innego przekroczenia uprawnień, zdarzają
się nader często, a zwłaszcza w Wałbrzychu. No bo
przecież całkiem niedawno
skazano za pobicie na komisariacie dwóch policjantów z „Jedynki”, dwóch
kolejnych (którzy porwali
bezdomnego i wywieźli go
za miasta – po co ? – gdzie
zmarł z ochłodzenia) proces niedawno się rozpoczął, a kolejny funkcjonariusz z Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu czeka
w kolejce. Czeka, ponieważ prokuratura nader
się ślimaczy ze śledztwem
wszczętym na podstawie
zgłoszenia przez jedną z
mieszkanek Wałbrzycha,
którą to ów policjant napadł na ul. Nowy Świat, w
jej własnym samochodzie
i - używając niedozwolonej przemocy - fizycznej
uszkodził jej mienie, a także złośliwie oskarżył ją o
wykroczenia, z których niedawno prawomocnie uniewinnił ją Sąd Okręgowy w
Świdnicy.
Powietrze jakieś morowe tu panuje, czy co?
www.janusz-bartkiewicz.eu
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XV Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski
W Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbył się XV Międzyszkolny Integracyjny Konkurs
Recytatorski, zorganizowany
przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu Dzieci i
Rodzin ZSZS w Wałbrzychu.
Współorganizatorem imprezy było Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Patronat
nad imprezą objął prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
W konkursie uczestniczyły
następujące szkoły: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr

Nagradzanie laureatów konkursu.
2, Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 15, Publiczna Szkoła Podstawowa nr
23, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2,

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3, Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach, Publiczne
Gimnazjum Dwujęzyczne nr
12, I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi,
Zespół Szkół nr 2, IV Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami

Integracyjnymi i Sportowymi,
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych. Do konkursu zgłosiło
się 50 recytatorów, a w imprezie
ogólnie brało udział 121 osób.
Jury przyznało następujące
nagrody:
Kategoria szkoła podstawowa klasy I-III: I miejsce – Adam
Hryń, ZSP nr 3; II miejsce – Alicja Liberek, PSP nr 1; III miejsce
– Karol Juszczyk, PSP nr 2; wyróżnienia: Oliwia Wrzochal, ZSP
nr 3; Radosław Ciesielski, PSP nr
15. Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VII: I miejsce – Eryk
Lewandowski, PSPS nr 10; II
miejsce – Kacper Gawron, PSP
nr 23; III miejsce – Agata Łodzińska, ZSP nr 3; wyróżnienie:
Michał Pelc, SP w Starych Boga-

czowicach. Kategoria gimnazja:
I miejsce – Martyna Świecka, PG
nr 12; II miejsce – Agata Wróblewska, PSP nr 37; III miejsce –
Hanna Świerczyńska, PG nr 12;
wyróżnienia: Nicole Sobota, SP
w Starych Bogaczowicach; Paulina Bednarska, PSP nr 37. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Ewa Noskowicz, ZS
nr 2; Karol Wieczorek, SSPdP; II
miejsce – Paulina Marczewska,
IV LO; Paulina Makarczuk, ZSZS;
III miejsce – Zuzanna Czermak, I
LO; Wiktoria Janczura, ZSZS.
Przerwę konkursową urozmaicił poczęstunek oraz rozrywkowe prezentacje multimedialne i zabawy muzyczne.
Uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody oraz dyplomy ufun-

dowane przez Urząd Miejski
w Wałbrzychu i Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Konkurs upowszechnił żywe
słowo, dostarczył dzieciom i
młodzieży doznań artystycznych oraz umocnił wiarę we
własne możliwości, a przede
wszystkim zintegrował młodzież pełnosprawną z niepełnosprawną. Impreza cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. Grono uczestników powiększa się z każdym rokiem.
Organizatorzy planują realizację powyższego przedsięwzięcia w następnych latach
– relacjonuje Olga Tatuśko,
nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych.
(RED)

Jesień sportretowana
Zakończono VI edycję miejskiego konkursu plastycznego „Portret Pani Jesieni”.
Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac
zorganizowano w Pasażu hipermarketu Tesco w Szczawnie – Zdroju. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I –
III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wałbrzyskich szkół podstawowych. Napłynęło 589

prac. Komisja przyznała 12 nagród i 28 wyróżnień w 4 kategoriach wiekowych. Organizatorami konkursu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, Ośrodek
Społeczno- Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” oraz Kodak Express SuperFotograf – Pasaż Tesco w Szczawnie – Zdroju.
Wystawę pokonkursową zorganizowano też
w SP nr 21.
(BAS)

Wspólne zdjęcie laureatów konkursu.
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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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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WESOŁA, STASZIC,
WIECZOREK, MARCEL, SILESIA,
KOKS ORZECH, MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Bogu na chwałę…
Stanisław
Michalik

To, o czym opowiem za
chwilę, budzi we mnie uczucie zażenowania i złości. Czuję
się upokorzony kłamliwymi
hasłami o samorządności, o
tym że w swojej gminie możemy sami decydować, co jest
dla nas najlepsze. By jednak
odpowiednio opisać ten problem muszę wrócić do przeszłości.
Co wiemy o przeszłości
naszego miasta? Czy warto
do tego powracać? Czy to ma
jakieś znaczenie? Myślę, że
tak, choć nie jest takie proste
i łatwe. Wielu z nas nie ma
na to czasu, wielu nie czuje
takiej potrzeby. A przecież
każde miasto i wieś, każdy
obiekt publiczny czy prywatny, każda skiba ziemi uprawnej, każdy ogród, a nawet
drzewo rosnące przy drodze,
to efekty czyjeś troski, zabiegów i pracy, czyjegoś wysiłku
i poświęcenia. By przekonać o
tam, jak ważną jest pamięć o
przeszłości i jak ważnym jest,
by docenić osiągnięcia byłych
niemieckich gospodarzy naszego miasta opowiem ciekawą historię jednego z okazałych budynków publicznych
w Głuszycy.
Dies haus soll rargen hoch
und hehr, Gott zur Ehr, der
Jugend zur Lehr, der Tugend
zur Wehr! - Ten dom powinien
wznosić się i rozwijać Bogu –
na chwałę, młodzieży – na naukę, cnocie – na obronę!

Takie motto przyświecało
budowniczym
wyniosłego
budynku z czerwonej klinkierówki, wznoszącego się w
centrum, na wysokim zboczu
nad główną drogą prowadzącą przez ówczesną Wüstegiersdorf, dzisiejszą Głuszycę.
Wypowiedział je proboszcz
Lorenz, 15 kwietnia 1901 roku,
w dniu uroczystego otwarcia
nowo zbudowanej szkoły, będącej chlubą i ozdobą prężnie
rozwijającej się, uprzemysłowionej gminy. Proboszcz parafii, ksiądz Dziekan Lorenz,
mieszkał obok kościoła w Głuszycy Górnej. Jego nagrobek
znajduje się jeszcze na tamtejszym cmentarzu.
Szkoła i kościół były ze sobą
ściśle związane, ale w Głuszycy
były dwa kościoły w osobliwy
sposób podzielone, nie oznacza to, że były wobec siebie
wrogie. Dla uniknięcia jakichkolwiek konfliktów, w szkole
zaplanowano dwie odrębne
kondygnacje i dwa wejścia
– jedno dla dzieci ewangelików, drugie dla katolików.
Wszyscy uczniowie uczyli się
pod jednym dachem, ale byli
podzieleni na klasy według
wyznania. Były dwie władze
szkolne, dwóch dyrektorów i
dwóch inspektorów. Jednym z
nich był pastor Noack z ewangelickiego kościoła Matki Boskiej Królowej Polski, drugim
– proboszcz katolicki Lorenz, o
którym była mowa powyżej. W
dniu otwarcia szkoły obydwaj
ją poświęcili i pobłogosławili,
akceptując w całej rozciągłości
ideę przewodnią szkoły, zaczynającą się od pięknej maksymy wspomnianej na wstępie.
Warto przytoczyć tutaj fragment przemówienia inspek-

tora Vigoroux odnotowany w
kronice szkolnej prowadzonej
przez zasłużonego nauczyciela, Kutnera:
„…podczas gdy wielkie
budowle lat minionych popadły w ruinę, jak na przykład zamek Rogowiec, który
był głównym miejscem walk
i rozbojów, powstają dzisiaj
budowle, gdzie młodzież
może się rozwijać duchowo,
by później zająć godne miejsce w społeczeństwie. Taką
budowlą jest nowo zbudowana, dziś uroczyście poświęcona szkoła”. Każdy mieszkaniec
Głuszycy domyśla się od razu,
że mowa tu o budynku szkolnym przy ul. Grunwaldzkiej,
dawnej „jedynce”, potem
przez kilka lat gimnazjum, a
obecnie – łza się w oku kręci,
obecnie przedszkolu, a o docelowo żłobku!
Odsłońmy więc ciekawsze
fakty historyczne z przeszłości
szkoły. To, że wiemy o szkole
więcej niż podają dostępne
źródła historyczne jest zasługą
władz gimnazjum, które odważyły się nawiązać kontakty
z niemieckimi przesiedleńcami i od kilku lat gościć ich w
murach szkoły, w której uczyli
się w latach dzieciństwa. Jeśli
piszę o odwadze władz gimnazjum, to nie bez kozery, bo
przecież byliśmy przez wszystkie lata PRL-u przyzwyczajani
do tego, aby ukrywać niemiecką przeszłość tych ziem,
o których się mówiło tylko i
wyłącznie, że są to prastare
ziemie piastowskie, a niemieckich przesiedleńców traktowano jak potencjalne zagrożenie
(bo mogą w każdej chwili tu
powrócić i przegonić polskich
osadników). Ten stereotyp

myślenia funkcjonuje do dziś,
choć jesteśmy już we wspólnej
Europie, gwarantującej nienaruszalność granic, a odwiedzający gimnazjum Niemcy
na każdym kroku podkreślają,
że o żadnym powrocie do Głuszycy nikt z nich nie myśli, ale
jest to ich „gniazdo rodzinne”
– Heimat, który dla każdego
człowieka wiąże się ze wspomnieniami z lat młodości, najpiękniejszymi i niepowtarzalnymi. Są to więc wycieczki nie
tylko krajoznawcze, ale i sentymentalne – za każdym razem
wywołujące wzruszenie.
Powróćmy jednak do historii, bo jest jeszcze kilka
ciekawych rzeczy do powiedzenia.
Budowa szkoły nie była
łatwa i przyjemna. Najpierw
w 1891 roku wykupiono
grunty, na których obok budynku szkolnego planowano
budowę sali gimnastycznej i
boiska sportowego. Kosztowało to na owe czasy pokaźną
sumę – 6300 marek. Później
wyłoniono wykonawcę robót, majstra Langera, który w
listopadzie 1900 roku ukończył budowę, tak że można
było oddać do użytku część
pomieszczeń dla Szkoły Gospodarstwa Domowego. Była
to szkoła dla dziewcząt, które
uczyły się w niej wychowywać
dzieci, dobrze gospodarować
pieniędzmi, sprawnie wykonywać domowe prace, smacznie gotować, jednym słowem
– być doskonałym materiałem
na żonę. Owa Szkoła Gospodarstwa Domowego stała się
częścią szkoły podstawowej,
otwartej - jak już wspomniałem - w 1901 roku. W 1919
roku włączono do budynku

jeszcze – „wyższe klasy”, w
których realizowano program
gimnazjum. Ułatwiało to kontynuowanie nauki na miejscu
bez konieczności dojazdu do
Wałbrzycha lub Świdnicy, co
w tamtych czasach nie było
sprawą prostą. 1 stycznia
1940 roku, a więc po wybuchu II wojny światowej, obie
szkoły – ewangelicka i katolicka zjednoczyły się i zostały
wyłączone spod wpływów kościołów. W czasie wojny życie
szkoły toczyło się normalnie,
choć zmalała liczba uczniów
i wstrzymano funkcjonowanie klas gimnazjalnych. Pod
koniec wojny – w związku
z olbrzymią ilością chorych
więźniów w rozmieszczonych
w Głuszycy podobozach obozu koncentracyjnego Gross-Rosen – otwarto w budynku
szkolnym tymczasowy szpital.
Dopiero we wrześniu 1946
roku do budynku powróciła
ponownie dziatwa szkolna.
Była to już polska szkoła dla
polskich dzieci, tak jak cała
gmina Głuszyca, bo znalazła się ona na Ziemiach Zachodnich, które mocą układu
poczdamskiego znalazły się
w nowych granicach państwa
polskiego.
Ile takich okazałych budynków o swojej nieznanej, nie odkrytej historii znajduje się wokół
nas? Czy nie warto próbować
poznać ich rodowód, odsłonić
karty przeszłości. Jestem przekonany, że staną się one nam
bliższe, że pozwolą trwalej się
związać z tą ziemią, której staliśmy się gospodarzami.
Budynek szkolny w Głuszycy służył kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, tak
jak dawniej – „Bogu na chwałę,

młodzieży na naukę, cnocie
na obronę”. Od czasów jego
zbudowania minęło już ponad
100 lat, ale w jego wyglądzie
zewnętrznym nie zmieniło się
wiele. Świadczy to wymownie
o jego budowniczych. W dodatku jest to unikat architektoniczny objęty opieką konserwatora zabytków.
Gimnazjum polskie w tym
budynku spełniało bardzo
ważną rolę edukacyjną i wychowawczą. Przedłużało przez
trzy lata możliwość kontynuowania przez młodzież z całego miasta nauki na miejscu
bez konieczności dojazdu do
Wałbrzycha. Gimnazjum w
znacznej mierze poprawiło
stan techniczny budynków,
wzbogaciło się w nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt
audiowizualny, odnowiło salę
gimnastyczną i boiska sportowe, cieszyło się rosnącym
uznaniem rodziców i władz
samorządowych. Bezwzględność reformatorów systemu
edukacji zmusiła samorządowe władze miejskie do likwidacji gimnazjum. Nie miały
one w tej sprawie nic do powiedzenia. Starają się ratować
budynek i jego zaplecze, organizując w nim przedszkole
i żłobek. Głuszycką „jedynkę”,
a potem gmach gimnazjalny
trzeba znów reorganizować,
by dostosować je do potrzeb
dzieci najmłodszych. A młodzi, dziewczęta i chłopcy po
ośmioklasówce, jak za dawnych dobrych czasów PRL-u, będą dojeżdżać do szkół
wałbrzyskich. A dlaczego ? Bo
tego wymaga „dobra zmiana”.
Cieszmy się, że jeden cel tej
historycznej budowli pozostał
constans: Bogu na chwałę!
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Będzie nowy chodnik
Piesi, którzy na co dzień przemieszczają się
wzdłuż ulicy Kolejowej w Głuszycy, niebawem
będą mogli korzystać z chodnika wykonanego
z kostki betonowej.
Na ok. 700-metrowym odcinku trwają prace
związane z realizacją zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Głuszycy”.
- To odcinek o dużym natężeniu ruchu, wiodący m.in. do stacji PKP i dalej w kierunku Grzmiącej.

Przebudowa chodnika podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - wyjaśnia burmistrz Roman Głód.
Inwestycję realizuje Gmina Głuszyca w porozumieniu z Powiatem Wałbrzyskim. Zadanie wykonuje wybrana w trybie przetargu nieograniczonego
firma REMAR S.C. Ryszard Kotuła, Maria Kotuła z
Jedliny-Zdroju.
(SJ)

REKLAMA

Delfinek w kolorze
Postępy prac na budowie krytej pływalni „Delfinek” w Głuszycy widoczne
są już dla mieszkańców,
którzy na co dzień mijają budynek głuszyckiej
Szkoły Podstawowej nr 3,
przy której powstaje nowy
gminny obiekt sportowy.
Aktualnie trwające prace
budowlane związane są z
montażem fasady okiennej,
termomodernizacją i tynkowaniem zewnętrznym strukturalnym obiektu. Równolegle wewnątrz przebiegają

Na ul. Kolejowej w Głuszycy powstaje chodnik.

prace wykończeniowe polegające na tynkowaniu cementowo-wapiennym oraz
kładzeniu płytek i posadzek
w pomieszczeniach technicznych. Montowane są także
instalacje elektryczna oraz
kanalizacyjna. Trwa również
montaż kotłowni w pomieszczeniach piwnicznych. Na
zamówienie u producenta
przygotowywana jest ponadto niecka basenowa ze stali
nierdzewnej, która zostanie
niebawem zainstalowana.
(SJ)

Powoli dobiega końca budowa krytej pływalni w Głuszycy.
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ALL INCLUSIVE – 380 ZŁ/PARA

Wieża pięknieje

Trwające prace związane z realizacją zadania „Udostępnienie
turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski w Głuszycy” dotyczą wykonania elewacji zewnętrznej obiektu
i instalacji lamp oświetlających kościół. Wewnątrz trwają prace
polegające na montażu schodów wiodących na wieżę widokową.
Przygotowywane są również bicony, które wraz z kamerami
zostaną zainstalowane na wieży. Będą one informować turystów
korzystających z urządzeń mobilnych o najciekawszych miejscach na
terenie Gminy Głuszyca.

(SJ)
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Świętujmy niepodległość

Anioł dla gminy

11 listopada we wszystkich gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej odbędą się
obchody święta niepodległości.
Dokończenie ze str. 1.
W Jedlinie Zdroju o godz.
11.30 odprawiona zostanie msza za ojczyznę w kościele p.w. św. Trójcy, a o
godz. 12.30 zostaną złożone
kwiaty pod obeliskiem przy
ul. Akacjowej. Obchodom
będzie towarzyszyła wystawa „Jedlina Zdrój wczoraj
i dziś” w hali spacerowej, a
także promocja kulinarna w
lokalach gastronomicznych
pod hasłem: „Niepodległość
uczcić ze smakiem Jedliny”.
- Zapraszam wszystkich
mieszkańców naszej gminy
na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mieroszowie. O
godz. 12.00 msza w kościele
Michała Archanioła w Mieroszowie. Po niej uroczystość z
udziałem asysty wojskowej
oraz Kompanii Honorowej
Żołnierzy Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 10. Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa pod dowództwem
ppłk.dypl. Roberta Wiese.
Następnie dynamiczny pokaz działań w wykonaniu
grupy ASG „Drużyna Braci”

oraz pokaz sprzętu i wyposażenia Air Soft Gun. Po
zakończeniu
uroczystości
grochówka wojskowa z kotła kuchni polowej – zachęca
Marcin Raczyński, burmistrz
Mieroszowa.
W Starych Bogaczowicach 10 listopada (godz.
12.00) i 12 listopada (godz.
10.00) odbędą się zawody
strzeleckie, a 11.11 uroczystości rozpocznie msza w
kościele św. Józefa. W godz.
12.00-15.00 czynna będzie
wystawa militariów w Karczmie nad Zalewem, a o godz.
16.00 w sali sołeckiej przy ul.
Głównej 75 rozpocznie się
Wieczornica Patriotyczna.
11 listopada o godz.
19:00 w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie Zdroju odbędzie się uroczysty koncert z
okazji Święta Niepodległości. Wykonawcy: Beata Halska- Le Monnier (skrzypce),
Bernard Le Monnier (dyrygent), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej,
Krystyna Swoboda - prowadzenie koncertu. Program:
W. Lutosławski: Mała Suita,
C. Saint-Saens: III Koncert

skrzypcowy h-moll op.61, Z.
Noskowski: Poemat symfoniczny „Step” op. 66.
Obchody 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości będą miały w
Świebodzicach jak zawsze
zróżnicowany charakter. Dla
lubiących aktywność miasto
przygotowało tradycyjnie
Bieg Niepodległości i Marsz
Nordic Walking, które startują o godz. 10:00 na Osiedlu
Piastowskim. A o godz. 13:00
w kościele pw. św. Mikołaja
oprawiona zostanie uroczysta eucharystia w intencji
ojczyzny.
Uroczystość obchodów
99. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości w Gminie
Walim rozpocznie o godz.
14.00 msza święta w kościele p.w. Świętej Jadwigi
w Walimiu. O godz. 15.30
w Parku Jordanowskim w
Walimiu rozpocznie się spotkanie poetycko-muzyczne
przy ognisku, podczas którego zaplanowano: wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych, poczęstunek z kuchni
polowej.
(RED)
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Gmina Stare Bogaczowice
ponownie została doceniona za wsparcie i pomoc
finansową dla Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oddział w Wałbrzychu.
Za wrażliwość i zrozumienie
potrzeb pacjentów, rodzin
i dzieci przewlekle chorych
wójt gminy Mirosław Lech
przyjął symboliczne podziękowanie w postaci „Anioła Hospicjum”. W ubiegłym roku z
pomocy wałbrzyskiej placówki
korzystało 1018 pacjentów.
(IL)

Nagrodzą dekoracje
Wójt Gminy Stare Bogaczowice zachęca do gromadzenia materiałów i do wzięcia
udziału w konkursie na najładniejszą zewnętrzną dekorację świąteczną domu,
mieszkania i instytucji. Później wystarczy przysłać zdjęcia
swojego dzieła i czekać na cenne nagrody. Liczyć się będzie
pomysłowość,
widoczność
dekoracji z zewnątrz, oryginalne wykonanie nawiązujące
do tradycji świąteczno-noworocznej oraz ogólne wrażenia
estetyczne i harmonia z otoczeniem. Czekają atrakcyjne
nagrody! Regulamin konkursu
i formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej Urzędu
Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

W szkole będzie
cieplej
Tak tanio jeszcze nie było!

•
•
•
•
•
•
•
•

kotły
grzejniki
pompy
filtry
armatura
podgrzewacze wody
instalacje solarne
pompy ciepła

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

3 listopada 2017 r. Gmina
Stare Bogaczowice podpisała umowę z wykonawcami robót budowlanych na
zadanie inwestycyjne pn.:
„Kompleksowa modernizacja energetyczną budynku
Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach” działającymi, jako
konsorcjum: c2 Investment
Sp. z o.o.– LIDER konsorcjum,
ALSAN Spedycja i Transport –
PARTNER konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MABOR”, PARTNER konsorcjum. Planowany termin zakończenia prac: 31 lipca 2018
r. Wartość kontraktu to 2 599
000,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków
własnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 Instytucji
Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
(IL)

Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace ogólnobudowlane
zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
kładzenie gładzi gipsowej
montaż paneli ściennych
tapetowanie
malowanie wnętrz
montaż paneli podłogowych
układanie glazury
przeróbki instalacji elektrycznej
montaż oświetlenia
przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Tel. 606 478 000

Sprawniejsza OSP
Do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej Stare
Bogaczowice dotarł lekki
samochód ratowniczogaśniczy. Jego wyposażenie
składa się ze sprzętu
służącego ograniczeniu
lub likwidacji zagrożeń, tj.
zestawu do ograniczania,
zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji
chemicznych na drogach i innych miejscach. Wyposażony też jest
w rozsiewacz do sorbentu ora z w zestaw do oznakowania terenu
skażonego oraz w pompę szybkiego natarcia. Zamontowany jest też
maszt oświetleniowy i wyciągarka. Pojazd będzie systematycznie
doposażony w inny sprzęt. Zakup w kwocie 259 tys. zł. sfinansowany
został przez Gminę Stare Bogaczowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu i Nadleśnictwo Wałbrzych.

(IL)

Poznali Koreę
28 października 2017 w
gminie Stare Bogaczowice odbył się Dzień Kultury
Koreańskiej. Gmina gościła
tego dnia dyrektora oraz
pracowników Centrum Kultury Koreańskiej, które przygotowało dla najmłodszych
uczestników warsztaty malowania masek, pisania w
drzeworycie i przymierzania
narodowego stroju koreańskiego.
Na scenie odbył się koncert
muzyki koreańskiej w wykonaniu pani Anny Stanik, pokaz taekwondo grupy dzieci
uczestniczących w treningach
z klubu Taipan, pokaz taneczny w wykonaniu dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. Dzięki
prezentacji
multimedialnej
oraz wystawie obrazów ciekawostek o Korei Południo-

wej, mieszkańcy mogli jeszcze
lepiej poznać kulturę i zwyczaje tego pięknego kraju.
Po występach artystycznych
wszyscy degustowali potrawy
kuchni koreańskiej, które przygotowali pracownicy kuchni
koreańskiej znajdującej się w
firmie Mando w Wałbrzychu.
Zadanie „Akademia Małego Sportowca” realizowane
zostało przez grupę nieformalną „Aktywni Rodzice” i
Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych
Bogaczowicach, ze środków
programu Działaj Lokalnie X
edycja, dofinansowanie z Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce, a realizatorem na naszym terenie jest
Stowarzyszenie „Granica” z
Lubawki.
(IL)
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Porozumienie w regionie

Nowiny z siłowni

4 listopada doszło do zjednoczenia Polski Razem, Republikanów, Chrześcijańskiego Ruchu
Samorządowego, środowisk wolnościowych i samorządowych.
Wicepremier Jarosław Gowin
ogłosił nazwę swej nowej partii,
która brzmi: Porozumienie.
Podczas przemówienia Jarosław
Gowin odniósł się do wielu kwestii
programowych, jak również do
współpracy z wolnościowcami.
- Jesteście potrzebni nie na marginesach polityki, ale w samym jej
centrum. Warunkiem i podstawą
wszelkiej wolności jest wolność
gospodarcza. Prywatna własność
jako gwarancja bezpieczeństwa
rodzin. Sprawiedliwe, możliwie
niewysokie podatki. Wolność od
arbitralnych ingerencji biurokracji.
Jasne, przejrzyste, stabilne prawo.
Sprawne sądy. Oparta na równych
szansach konkurencja – wyliczył
wicepremier.
Wśród uczestników konwencji
była Beata Żołnieruk – liderka Porozumienia w regionie wałbrzyskim.
- Nowa partia, to projekt skierowany na konsolidację środowisk,
które łączą wspólne cele. Tymi celami są: wolny rynek, niskie podatki, walka z biurokracją i z inflacja
prawa. To co najbardziej zbliżyło
mnie do tego nowego projektu,
to uświadomienie sobie, że samo
formułowanie celów nie wystarczy.

Siłownia plenerowa na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu spełnia swoją pożyteczną
funkcję służenia mieszkańcom
największego
wałbrzyskiego
osiedla w podtrzymywaniu ich
fizycznej kondycji i witalności, a
z naszych obserwacji wynika, że
cieszy się wzrastającym zainteresowaniem. Niektórzy z ćwiczących twierdzą, że już odczuwają
pozytywne efekty zajęć na siłowni.
W ostatnich dniach października rozpoczęto na tym obiekcie
montaż oświetlenia – zainstalowano pięć lamp, umożliwiających
ćwiczenia po zapadnięciu zmroku, czego użytkownicy siłowni
doświadczają jesienią o coraz
wcześniejszej porze. Tym samym
prezydent Wałbrzycha dr Roman
Szełemej zrealizował obietnicę
daną mieszkańcom. Czynione są
też starania, by siłownia objęta została monitoringiem, co podniesie
stan bezpieczeństwa ćwiczących.
Na razie czuwają nad nim strażnicy
miejscy i policjanci.
Przypomnijmy, iż projekt siłowni plenerowej zgłoszony przez
Radę Wspólnoty Samorządowej
Podzamcze, zwyciężył w jednej z
poprzednich edycji Wałbrzyskiego
Budżetu Partycypacyjnego. Prace
nad tym obiektem ukończono w
ostatnich dniach sierpnia bieżące-

Beata Żołnieruk z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

Dobry polityk, to skuteczny polityk. Trzeba mieć zdolność osiągania i realizacji celów. Bez względu
na to, co sądzą o tym inni wierzę,
że drogą do porozumienia na wielu płaszczyznach - a zwłaszcza na
płaszczyźnie zwanej gospodarką
- jest zawsze dialog. Inni niech się
koncentrują na tym co ich różni i
dzieli. A my podążajmy do przodu, tworząc zespół, który będzie
się wzajemnie inspirował i wspierał. Nie boję się wyzwań! Jestem
głęboko przekonana, że - łącząc
się - szybciej rozwiążemy złożone

problemy i o wiele mocniej przyczynimy się do budowy gospodarki wolnorynkowej, niż ci, którzy
za jedyny cel obrali sobie kłótnie i
walkę o to kto ma rację. Jestem byłym samorządowcem, ale przede
wszystkim jestem przedsiębiorcą
i wiem, że jeżeli dzisiaj w celu ułatwieniu naszej pracy, uda nam się
wprowadzić w życie choćby jeden
postulat, to będzie to jeden szczebel do góry w drodze do realizacji
naszego programu – podkreśla Beata Żołnieruk.
(RED)

Ćwiczący na siłowni mają zapewnioną
opiekę m. in. straży miejskiej,
która w ten oryginalny sposób
zaprezentowała się podczas
uroczystego otwarcia obiektu.

go roku i wtedy zostały udostępnione chętnym urządzenia siłowni.
Uroczyste jej otwarcie, z udziałem
m. in. prezydenta Wałbrzycha, nastąpiło 8 października.
(A. Bas.)
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Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Piękny jubileusz
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Szczawnie Zdroju świętował
swoje 70. urodziny. Do tego
pięknego jubileuszu szkoła
przygotowywała się ponad
rok.
Obchody 70-lecia rozpoczęły się w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Szczawnie-Zdroju.
Mszę w intencji Szkoły prowadził ksiądz infułat Józef
Strugarek, a koncelebrował ks.
Zbigniew Kulesza z parafii w
Miłkowie - uczący w Zespole
Szkół religii w latach 90. oraz
ks. Adam Makiel z parafii w
Głuszycy - absolwent Zespołu
Szkół z roku 2007. Mszę koncelebrowali także wikariusze posługujący aktualnie w szczawieńskiej parafii. Podczas
mszy został poświęcony nowy
sztandar Zespołu Szkół ufundowany przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego. Piękną oprawą muzyczną nabożeństwa
był występ orkiestry dętej
złożonej z byłych i obecnych
uczniów „Ceramika”.
Po nabożeństwie w sali
głównej Teatru Zdrojowego
odbyła się część oficjalna i
część artystyczna uroczystości, którą poprowadziła długoletnia nauczycielka „Ceramika” Iwona Czech. Program
oficjalny rozpoczęty został
przez wprowadzenie pocztów
sztandarowych gospodarzy
oraz szkół zaprzyjaźnionych
– Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół
w Starych Bogaczowicach.
Po odegraniu przez orkiestrę
dętą hymnu państwowego
głos zabrała dyrektor Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
Jolanta Ozimek, która w krótkim zarysie przedstawiła historię placówki oraz przywitała

Pasowali pierwszaków

W uroczystościach 70-lecia Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju uczestniczyła
minister Anna Zalewska.
gości, nauczycieli, rodziców,
uczniów, sponsorów a także
media. Minutą ciszy upamiętniono nauczycieli i pracowników szkoły, których już nie ma
wśród nas. Dyrektor Jolanta
Ozimek szczególnie serdecznie powitała absolwentów, a
wśród nich światowej sławy
tenora Wiesława Ochmana
oraz tenora młodego pokolenia Wojciecha Sokolnickiego
wraz z małżonką, sopranistką
Agnieszką Sokolnicką.
Ważną i doniosłą chwilą podczas uroczystości było
nadanie
odznak
czterem
emerytowanym
nauczycielom Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Uchwałą Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
z 26 października 2017 roku
przyznano: Tadeuszowi Wlaźlakowi – Odznakę Honorową
Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Janinie Malinowskiej - Odznakę
Honorową Srebrną Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego, Eugeniuszowi Leciowi
- Odznakę Honorową Srebrną
Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego oraz Zenonowi
Mielczarkowi – Odznakę Ho-

norową Srebrną Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego.
Sylwetki wyróżnionych przestawione zostały w formie laudacji,
a wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, po okolicznościowym wystąpieniu dokonał
aktu odznaczenia. Burmistrz
Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk oprócz listu gratulacyjnego
i miłych, budujących słów pod
adresem „Ceramika”, przekazał
szkole prezent w postaci urządzenia wielofunkcyjnego o dużej wartości.
Część artystyczną stanowiła
m.in. prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i
dokonania szkoły. Wielką niespodzianką dla gości zjazdu
był występ Wojciecha Sokolnickiego z okazji 70-lecia szkoły. To prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich, którzy mieli
przyjemność słuchać pięknego
mini koncertu. Dodatkową
niespodzianką przygotowaną
przez młodego tenora był duet
Wojciecha z jego małżonką,
Agnieszką Sokolnicką – sopranistką. Razem zaśpiewali m.in.
piosenkę pt. Hallelujah, koncertowo wykonali utwór Ave
Maria Michała Lorenca.

Po wspólnym obiedzie
w Domu Zdrojowym, dalsza
część zjazdu przeniosła się do
szkoły, gdzie przed wejściem
głównym dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 70 lat Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. W
odsłonięciu tablicy uczestniczyła Anna Zalewska - Minister
Edukacji Narodowej. Wizyta
pani minister zaowocowała
też cennym prezentem dla
szkoły w postaci tablicy multimedialnej. Minister Anna
Zalewska zwiedziła szkołę w
towarzystwie dyrektor Jolanty
Ozimek, wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
młodzieży. Każde pomieszczenie w szkole miało tego dnia
swoje specjalne przeznaczenie. W czterech salach odbyło
się spotkanie z wychowawcami poszczególnych roczników, od najstarszych do najmłodszych. W czterech innych
salach zorganizowano kawiarenki z cateringiem, ciastem,
kawą, herbatą, napojami, aby
goście mogli w komfortowych
warunkach cieszyć się spotkaniem po latach.
(RED)

W szczawieńskim Teatrze
Zdrojowym odbyła się niezwykle ważna uroczystość,
która już na stałe wpisała
się w kalendarz imprez Miejskiej Szkoły Podstawowej w
Szczawnie-Zdroju z oddziałami gimnazjalnymi. W tym
dniu miało miejsce ślubowanie i pasowanie klas pierwszych na ucznia.
Teatr w tym dniu zapełnił
się po brzegi gośćmi, rodzicami, dziadkami oraz wszystkimi
uczniami szkoły. Uroczystość
swoją obecnością uświetniła
pani Urszula Burek Zastępca
Burmistrza Szczawna -Zdroju
oraz pani Ramona Bukowska przewodnicząca Rady
Miejskiej w Szczawnie -Zdroju. Obie panie skierowały do
naszych bohaterów kilka ciepłych słów. Pierwszoklasiści
w obecności zaproszonych
gości i rodziców zaprezentowali program artystyczny, w
którym zdali pierwszy egzamin na szóstkę. Śpiewająco

Pasowanie szczawieńskich
pierwszaków.
odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej
nauki oraz zasad zachowania.
Następnie Dyrektor Szkoły Sylwia Kotarba wraz z przewodniczącym szkoły dokonała aktu
pasowania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki. Po zakończonej
akademii nasi bohaterowie
wraz z rodzicami udali się na
słodki poczęstunek.
(MM)

Upiorki w operze
„Upiorki w operze” to
spektakl muzyczny, który
ma na celu odczarowanie
jesienno - zimowej szarugi.
Teatr Zdrojowy w Szczawnie
Zdroju zaprasza 16 listopada na godz. 19.00.
- Poznają Państwo mroczną
twórczość wybitnych kompozytorów, odzianą w nieszablonową i żartobliwą interpretację.
Przeniesiemy się zatem do zamku Hrabiego Draculi, gdzie pojawi się miedzy innymi Królowa
Nocy i wierny sługa Gacek czyli
gwarantowana porcja czarne-

go humoru. Będą rozmowy
Nieboszczyka Jima z Bogiem,
kłótnia dziada i baby o pierwszeństwo w drodze do nieba
oraz wirtuozerski taniec śmierci. Usłyszą Państwo porywającą muzykę klasyczną odzianą
w halloweenową konwencję,
uzupełnioną anegdotami i skeczami ze świata muzyki (nie)
poważnej - całość w wykonaniu
kabaretu muzycznego „Opera
na wynos” – zachęcają pracownicy Teatru Zdrojowego w
Szczawnie Zdroju.
(RED)
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Wszystko gra

Roboty drogowe

Zwiększenie atrakcyjności Mieroszowskie Centrum
Kultury stało się faktem.
Gmina Mieroszów może poszczycić się najlepszym studiem nagrań oraz salą prób
w regionie.
Wyposażenie oraz sprzęt
zostało przez specjalistów
określone mianem najwyższej półki. Reżyserka studia
nagrań połączona jest ze
sceną na sali widowiskowej,
a także z salą prób. Teraz

27.10.2017 r. odbył się
odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych
w ramach zadania przebudowy drogi ul. Radosnej i ul.
Unisławskiej w Sokołowsku,
które uległy zniszczeniu w
trakcie intensywnych opadów deszczu w lipcu 2014 r.
Inwestycja realizowana
przez Referat Gospodarki
Przestrzennej, Inwestycji i
Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie
o wartości blisko pół miliona złotych dofinansowa-

można rejestrować wszystkie ważne wydarzenia na
profesjonalnym
sprzęcie.
Niebawem w studio zostanie
nagrana pierwsza płyta lokalnego zespołu. - Będę namawiał uczniów, mieszkańców,
radnych, urzędników, seniorów, dyrektorów i muzyków
do nagrania wspólnej płyty
świątecznej. Może się uda
– dodaje z uśmiechem burmistrz Marcin Raczyński.
(MS)

na jest w około 80 proc. ze
środków rezerwy celowej
budżetu państwa na podstawie uzyskanej promesy Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W ramach
zadania wykonano nową
konstrukcję zniszczonej drogi oraz nawierzchnię z asfaltobetonu, a także wykonano
niezbędne prace towarzyszące, w tym odwodnienie
jezdni i ukierunkowanie wód
opadowych, aby w przyszłości zapobiec skutkom wynikającym z niekorzystnych

warunków atmosferycznych,
poprawiając tym samym
komfort życia mieszkańcom.
W październiku 2017 r. została podpisana umowa na
realizację robót budowlanych
dla pierwszego etapu przebudowy ul. Wysokiej w Mieroszowie. W ramach zadania,
koordynowanego przez Referat Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie, planowane jest
wykonanie nowej konstrukcji
drogi i nawierzchni z asfal-

tobetonu od skrzyżowania z
ul. Dąbrowszczaków do stacji transformatorowej. Koszt
tej części inwestycji wynosi
około 350 000 zł. Działania
realizowane w ramach zadania mają poprawić jakość
życia mieszkańców tej zaniedbanej od wielu lat ulicy oraz
umożliwić bezpieczne dojście
i dojazd do nieruchomości, a
także zniwelować negatywne
skutki spowodowane opadami deszczu i topniejącym
śniegiem.
(MS)

Gwiazdy jesieni
Za nami II Międzynarodowy Festiwal Twórczości
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Gwiazdy Jesieni”, który 4 listopada 2017 roku odbył się
w sali im. Włodka Szomańskiego w Mieroszowie.
Wystąpiły zespoły i soliści
z Czech, Polski i Białorusi oraz
gość specjalny festiwalu - Monika Gruszczyńska. Obecny
na festiwalu burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński
gratulował wszystkim laureatom sukcesów i nagrodził ich

dyplomami oraz pucharem.
Wśród znakomitych młodych
artystów nie zabrakło również
młodych talentów z gminy
Mieroszów: wielokrotnie nagradzanej i docenianej Nikoli
Busz oraz Marty Linowskiej.
Uśmiechnięte i zadowolone
twarze dzieci, a także gromkie
brawa publiczności były dowodem na to, że festiwal odniósł
kolejny sukces. A Gmina Mieroszów jest otwarta i chętna na
przyjęcie gości już za rok.
(MS)
REKLAMA

OP.2110.6.2017
Mieroszów, dnia 3 listopada 2017 r.

BURMISTRZ MIEROSZOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

INSPEKTORA DS. FINANSOWYCH

w Referacie Finansowym

(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku ekonomia;
2) staż pracy 3 lata;
3) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
4) obywatelstwo polskie;
5) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych;
6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
2) szkolenia z zakresu spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
3) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie
danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o
opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;
4) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku
Windows i pakietu Office, programów finansowo-księgowych;
5) cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność,
systematyczność, dokładność, obowiązkowość i terminowość w załatwianiu
spraw, samodzielność myślenia i działania, komunikatywność, umiejętność
pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyskretność, odporność na stres.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników
jednostek samorządowych Gminy Mieroszów (urząd, jednostki oświatowe):

a) sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń,
b) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem
Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
c) obsługa programu Płatnik i PFRON;
2) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu gminy;
3) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
4) wydawanie zaświadczeń;
5) współudział w opracowywaniu i wykonywaniu budżetu.
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na stanowisku urzędniczym;
2) praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
3) praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, komputera,
drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
4) praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej
4 godzin dziennie.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3) dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru do zwrotu);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
(kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej
oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), potwierdzone
własnoręcznym podpisem.
Uwaga:
Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie
6 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, I piętro,
pokój nr 7 - sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego - Pl. Niepodległości
1, 58-350 Mieroszów z adresem zwrotnym oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko Inspektora ds. finansowych w terminie do dnia 17 listopada
2017 r. do godz.1430. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Dodatkowe informacje:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2012
Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu naboru
kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Informacja o wyniku naboru zostanie
upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu
oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński
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18 Cross Niepodległości
Centrum Aqua Zdrój i Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ, zapraszają 11
listopada na 18 Cross Niepodległości o puchar Prezydenta Wałbrzycha. Biuro zawodów mieścić
się będzie przy ul. Blankowej 32a,
na Podzamczu (przy barze „U Stasia”). Program: godz. 10:00 zapisy
uczestników w biurze zawodów,
11:00 złożenie kwiatów – Pomnik
Niepodległości, 11:30 start ostry
– kat.”Open” K+M (4 km i 8 km),
12:30 start dzieci i młodzieży,
13:30 wręczenie nagród.
(RED)

Wysoko w challenge’u
Wysokie lokaty w dolnośląskim
challenge’u zajęli kolarze Górnika Wałbrzych – DZT Service
Świebodzice. Najlepiej w minionym sezonie zaprezentowali się
juniorzy młodsi. Wśród dziewcząt
2. miejsce zajęła Julia Kowalska,
4. Adrianna Rasińska, 7. Wiktoria
Węgrzynowska, 8. Kinga Kopiwoda, a 13. Natalia Flis, natomiast
w gronie chłopców Dominik Kopiwoda był 2., Karol Woźniak 4.,
Adam Sazanowicz 8. Patryk Tomulik 9., a Konrad Pastuła 13. Wśród
młodzików 13. lokatę zajął Patryk
Jakubas, a 15. Mariusz Dereń. Najlepiej z juniorów wypadł Paweł
Marchlewski, zajmując 8. pozycję.
(BAS)

Młode Wilki Cup

W Hali Sportowej w
Szczawnie - Zdroju odbyły
się rozgrywki najmłodszych
drużyn piłkarskich „Młode
Wilki Cup”.
Patronem honorowym imprezy był burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, a
wśród kibiców pojawiła się także poseł na Sejm RP Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska. Organizatorem Turnieju była Szkółka
Piłkarska Marcina Morawskiego i Roberta Bubnowicza „Młode Wilki” z Wałbrzycha.
W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn, reprezentujących województwo dolnoślą-

Siatkarki zapraszają

skie. Ambitnej grze 6-latków,
bo tyle lat mogli mieć zawodnicy, towarzyszyły prawdziwe
sportowe emocje tłumnie
zgromadzonych ich rodziców
i dziadków. Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Szkółki
Piłkarskiej 13 ze Świdnicy.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali medale i słodkie
upominki, a dla każdej drużyny był przewidziany ciepły
posiłek. Już dzisiaj zapraszamy
na mecze starszych kategorii
wiekowych piłkarzy, które odbędą się 26 listopada w hali w
Szczawnie – Zdroju.
(RED)

Sezon 2017/18 w III lidze kobiet
Chełmiec Wodociągi rozpocznie 11 listopada we własnej hali
podejmując MUKS Ziemia Milicka
Milicz. W minionych rozgrywkach
zespół z Milicza uplasował się jedno miejsce wyżej (wyprzedzając
o 2 punkty nasz zespół). Jednak
obecnie zespół jest już bardziej
doświadczony (wzmocniony kilkoma seniorkami) i może liczyć
na wsparcie wałbrzyskiej publiczności. Spotkanie rozpocznie się 11
listopada o godzinie 14:00 w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów przy ul.
Wysockiego 11a. Wstęp wolny –
zapraszamy!
(RED)

SP 37 najlepsza
W finale miejskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce
dziewcząt spotkały się drużyny:
PSP 21, PSP 5 i PSP 37. 1 miejsce
zajęła PSP 37 w składzie: Emilia
Adamczyk, Emilia Faryna, Izabela
Jóźwik, Nikola Kozłowska, Wiktoria Lewczuk, Kinga Michacz, Urszula Nalborczyk, Wiktoria Ptak, Weronika Różycka, Julia Rzeczycka,
Judyta Rzeczycka, Amelia Szymańska, Agata Wróblewska, których
opiekunem jest Ewa Smaglińska.
Kolejne lokaty zajęły: 2 miejsce
PSP 21, 3 miejsce PSP 5.
(RED)

Ambasador Świebodzic
w Melbourne
Mariusz Cieśliński już
trzeci raz towarzyszył Maciejowi Janowskiemu jako
trener przygotowania fizycznego w wyprawie na antypody, gdzie w Melbourne
zakończył się cykl 12 wyścigów żużlowych Grand Prix
IMŚ. Podobnie, jak poprzednio, zabrał ze sobą flagę rodzinnych Świebodzic.
- Czuję się trochę jak ambasador tego miasta, w którym wyrosłem i dla którego
zdobywałem pasy mistrzów
świata i Europy w kick - boxingu, muay thai i boksie francuskim savate. Będąc za granicą

często zdarza mi się odpowiadać na pytania, gdzie leżą
Świebodzice i co w nich jest
ciekawego. Od dłuższego
czasu prowadzę w tym mieście klub KO Gym, w którym
ćwiczy też Maciek. Wykonaliśmy razem sporo pracy i bardzo liczę, że wyda ona owoce
w starcie na Etihad Stadium, a
przy okazji będzie się też trochę mówiło o Świebodzicach
– powiedział fighter Tygodnikowi DB2010.
Janowski w ostatnich zawodach zajął 7., a w klasyfikacji końcowej GP 4. miejsce.
Andrzej Basiński

Mariusz Cieśliński z flagą Świebodzic przed Etihad Stadium
\w Melbourne, miejscem ostatnich tegorocznych zawodów cyklu GP.
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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

Dobra passa
Na inaugurację rundy rewanżowej ekstraligi piłkarki
nożne AZS PWSZ Wałbrzych
pokonały Olimpię Szczecin
3:1 (0:0). Bramki w tym meczu
zdobywały: 1:0 Karolina Gradecka (59), 2:0 Anna Rędzia (68), 2:1
Nataliia Hryb (86), 3:1 Dominika
Dereń (90+2). AZS PWSZ zagrał
w składzie: Dąbek, Szewczuk, Siwińska, Mesjasz, Aszkiełowicz (63
Kędzierska), Głąb, Dereń, Rędzia,
Ratajczak, Rapacka, Gradecka. W
kolejnym mecz akademiczki zagrają 11 listopada o godz. 13:00
w Sosnowcu z Czarnymi.
(RED)

Wciąż wygrywają
Rawia Rawicz uległa Górnikowi Wałbrzych 57:74 (17:27,
11:14, 21:17, 8:16) w spotkaniu
grupy D II ligi koszykarzy. Punkty
dla Górnika zdobywali: Krzywdziński 16 (8 zb.), Ratajczak 14,
Wróbel 12 (7 zb.), Durski 9, Kruszczyński 7 (8 zb., 5 as.), Glapiński 7
(7 as.), Kaczuga 4, Jeziorowski 3,
Kłyż 2, Makarczuk 0, Frankiewicz
0, Szymański 0. Kolejny mecz
Górnik rozegra 12.11 o godz.
16.00 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów ze Stalą Ostrów Wlkp.
(RED)

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

Wójt Gminy Walim
Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna
nr 9, oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.walim.pl ) i na stronie
Urzędu Gminy Walim – ( www.walim.
pl : menu Dla inwestora – Przetargi
i ogłoszenia ) został wywieszony na
okres od 09.11.2017 r. do 01.12.2017 r.
wykaz Nr 15/2017 z dnia 09.11.2017 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży.

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

Tel. 606 478 000

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

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

Urwali punkt liderowi
Warto było odwiedzić wałbrzyską halę Aqua-Zdrój. Drużyny Aqua-Zdrój Wałbrzych i Ślepsk
Suwałki stworzyły świetne siatkarskie widowisko. Pomimo przegranych pierwszych dwóch
setów, nasi siatkarze nie poddali się, odrobili straty i byli bliscy zwycięstwa z liderem
rozgrywek I ligi.
Na początku meczu, dzięki dobrej zagrywce Andrzeja
Orobko i skutecznemu blokowi wałbrzyszanie wyszli
na prowadzenie 5:2. Trzypunktowa różnica pomiędzy
zespołami utrzymała się do
stanu 12:9, później przejście
linii trzeciego metra i atak
w aut sprawiły, że Ślepsk
odrobił straty (13:13). Aqua-Zdrój wyszedł jeszcze na
dwupunktowe prowadzenie
(15:13), ale od tego momentu skutecznie w bloku i w
kontrze zaczęli grać goście i
uzyskali przewagę czterech
punktów (17:21), by ostatecznie zakończyć seta wynikiem 25:20.
Niemal cały drugi set
przebiegał podobnie jak
pierwszy. To gospodarze
uzyskali jako pierwsi przewagę (7:4), jednak przy
stanie 11:9 przytrafił im się
gorszy moment i zespół z

Suwałk wyszedł na prowadzenie 12:13. Kolejne dwie
akcje zakończyły się na korzyść naszych siatkarzy, ale
później, tak jak w pierwszej
partii Ślepsk ponownie odrobił stratę i wyszedł na prowadzenie 17:21. Wałbrzyscy
siatkarze walczyli do końca
i zdołali doprowadzić do remisu 22:22. Niestety kolejne
dwie akcje przyniosły punkty
przyjezdnym i to oni wygrali
drugiego seta 25:23.
Pomimo dwóch przegranych setów gra wałbrzyszan
wyglądała
zdecydowanie
lepiej niż w ubiegłym tygodniu w spotkaniu z AZS
Częstochowa, a trzeci set
był tego potwierdzeniem.
Udana kontra i as serwisowy
w wykonaniu Zielińskiego
wyprowadziły Aqua-Zdrój
na prowadzenie 4:1, które
tym razem ani na moment
nie zostało roztrwonione.

Po udanej akcji Woźnicy
przewaga wzrosła do czterech punktów (9:5), a chwilę później dzięki skutecznej
kontrze powiększyła się do
pięciu oczek (18:13). Siatkarze ze Słupska odrobili część
strat, ale przy wyniku 20:17
popełnili dwa proste błędy,
a jeszcze jeden udany atak
zanotował
wprowadzony
za Gossa Linda i zrobiło się
23:17. Trzeciego seta Wałbrzyszanie wygrali 25:19.
Czwartą partię mocno
rozpoczął Ślepsk, który uzyskał dwupunktowe prowadzenie (1:3 i 5:7). Dla zawodników Aqua-Zdroju nie było
jednak straconych piłek,
choć na początku tego seta
gościom udawało się jeszcze
utrzymywać prowadzenie.
Dopiero przy stanie 7:10 do
skutecznej obrony naszej
drużyny doszedł punktowy
atak i blok i udało się w koń-

cu wyrównać (13:13), a po
chwili odskoczyć rywalom
(17:14). Skutecznie w końcówce zagrali rezerwowi Linda i Hudzik i piąty set stał się
faktem (25:20).
Nakręcony zwycięstwami w trzecim i czwartym
secie zespół Aqua-Zdrój
Wałbrzych dobrze rozpoczął
tie-break. Po błędzie rywala
prowadził 7:5, i wtedy coś
zacięło się w grze naszej drużyny, co skrzętnie wykorzystali goście i odwrócili losy
seta i całego meczu odskakując naszej drużynie na trzy
punkty (9:12), a całą partię
wygrywając 11:15.
Kolejny mecz w Hali Aqua
Zdrój już 17 listopada. Wałbrzyscy siatkarze podejmą
AZS PWSZ Stal Nysa.
(RED)

Aqua-Zdrój Wałbrzych – Ślepsk
Suwałki 2:3 (20-25,23-25, 25-19,
25-20, 11-15)
AQUA Zdrój Wałbrzych: Woźnica, Dzikowicz, Zieliński, Goss, Orobko, Lipiński,
Szydłowski oraz Buczek Hudzik, Linda,
Marszałek.

Dwie porażki
W XIII kolejce grupy wschodniej IV ligi piłkarze Górnika
Wałbrzych ulegli Foto-Higienie Gać 1:2 (1:0), a gole w tym
meczu zdobywali: 1:0 Denis Dec
(41), 1:1 Łukasz Kucyniak (47), 1:2
Igor Wargin (64). Górnik zagrał
w składzie: Jaroszewski, Michalak, Gawlik, Niemczyk, Smoczyk,
Młodziński (63 Słapek), Rytko (76
Błażyński), Chajewski, Krzymiński, Sobiesierski, Dec. W kolejnym
meczu wałbrzyszanie zagrają 11
listopada o godz. 14:00 z Nysą w
Kłodzku.Z kolei w grupie zachodniej Chrobry II Głogów pokonał
Górnik Boguszów-Gorce 2:1. A
już 12 listopada o godz. 11:00
Górnik Boguszów-Gorce będzie
podejmował Olimpię Kowary.
(RED)

Szczawno gromi
W III lidze koszykarzy MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój
rozgromił KKS Siechnice 86:65
(22:15, 23:21, 19:20, 22:9). Punkty
dla Mazbud Basket zdobywali:
Adrian Stochmiałek 21 (1x3), Łukasz Kołaczyński 14, Przemysław
Olszewski 14, Bartłomiej Józefowicz 13 (3), Mateusz Myślak 9,
Dawid Wackowski 9 (1), Hubert
Murzacz 2, Paweł Smoleń 2, Tomasz Knach 2, Mateusz Pilarczyk,
Paweł Przydryga, Jakub Grabka.
(RED)
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USŁUGI
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) HYDRAULIKA - 668-605-555
(3) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5
w Wałbrzychu.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(4) Sprzedam lokal użytkowy na
ul. Słowackiego w Wałbrzychu, 38
m kw. – cena do uzgodnienia. Tel.
600 74 06 34.
(5) 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.

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

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

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

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

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

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

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
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

(3) DO WYNAJĘCIA POKOJE W
WAŁBRZYCHU. NR. TELEFONU
KONTAKTOWEGO : 693-069486.

MS- 3315 Szczawno Zdrój – nowe
budownictwo, kawalerka z balkonem na 1 piętrze, cena 109 tys.
Tel. 883 334 481

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

MS-3290 Biały Kamień, boczna
uliczka, jednopiętrowa kamienica,
wysoki parter,3 pokoje, 53m2,
cena 129 tys, Tel. 883 334 481
OKAZJA -MS-3329 Górny Sobięcin, bez czynszowe mieszkanie z
ogródkiem, 2 pokoje, 47m2, po
remoncie, cena 112 tys. Tel. 883
334 486
MS-3331 Poniatów, mieszkanie z
ogródkiem i garażem, 2 pokoje,
66m2, 1 piętro, cena 89 tys. TEL.
883 334 481

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

MS-3288 Nowe Miasto, 2 pokoje,
39m2, po remoncie, cena 72 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

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

KUPIĘ

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

MS-3316 Piaskowa Góra – ul.
Porcelanowa, 2 pokoje, 52,80m2,
wysoki parter, do remontu cena
109 tys. Tel. 883 334 486
MS-3325 Podzamcze, 3 pokoje,
63m2, 8 pięto, cena 158 tys. Tel.
883 334 481
MS-3306 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, do wprowadzenia, cena
139 tys. Tel. 883 334 481

MS-3318 Nowe Miasto 1 pokój,
pow. 25m2, cena 35tys. zł. Tel.
793 111 130
MS-3259 Biały Kamień 1pokój
pierwsze piętro do wprowadzenia, pow. 33m2. Cena 85tys. zł.
Tel. 793 111 130
MS-3244 Piaskowa Góra 2pokoje
z ogródkiem, pow. 62m2. Cena
169 tys. zł. Tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 2 pokojowe, rozkładowe
mieszkanie o powierzchni 53
m2 na Osiedlu Piastowskim. Tel:
502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje,
68 m2 z balkonem do wprowadzenia. 140,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2-pokojowe mieszkanie z widną
kuchnią. I piętro po remoncie, w
cenie 119,000 zł. DO NEGOCJACJI!
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 HIT OFERTA!Mieroszów, dom do kapitalnego
remontu z działką 2500 m2. Cena:
69,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje z widną kuchnią do
remontu, w cenie 57,000 zł. DO
NEOGOCJACJI! Tel. 530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój,
23 m2 po remoncie w cenie
33,000 zł. Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Klimatyczne
mieszkania na Al. Wyzwolenia
jedno i trzypokojowe w stylowych
kamienicach. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w bocznej ulicy
Nowego Miasta, po kapitalnym
remoncie z kuchnią w zabudowie
Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Domy w
stanie surowym zamkniętym w
pobliżu Szczawna Zdroju, ładna
okolica, cena do uzgodnienia. Tel.
502-657-353
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 Rozkładowe
mieszkanie do odświeżenia na
obrzeżach Śródmieścia. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, balkon. do
mieszkania przynależą 3 piwnice
oraz pokój na poziomie strychu.
57 m2 cena 69900. Tel: 519-121104

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!

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na Gaju w czterorodzinnym domu. 4 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, ogrzewanie co węglowe oraz kominek.
pod domem ogródek. 87 m2 cena
175000zł, Tel: 519-121-104

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez

nia, 51 m2, cena 159 000 zł tel 883
332 730
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Miłosza( Duracza), 3
pokoje, 2 piętro do wprowadzenia, 84 m2, cena 239 000 zł tel 883
334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE
ul. Poselska, 3 pokoje, 4 piętro
62 m2, cena 189 000 zł tel 883
332 727

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

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.
Grodzka, 2 pokoje, 41 m2, 6 piętro
cena 129 000 zł tel. 883 334 836

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

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Pionierów, 36 m2, 1
piętro 1 pokój, CO kominek cena
80 000 zł tel 883 332 727,

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, 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
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Ludowej , 60 m2, 3
pokoje, ogródek , CO gazowe,
cena 120 000 zł tel 883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Wiejskiej, 45 m2, 2
pokoje, parter, CO gazowe, cena
85 000 zł tel 883 334 836
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okloice ulicy Grabowskiej, 63 m2,
3 pokoje, 4 piętro, cena 163 000 zł
tel 883 332 727
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Miczurina, 3 pokoje,
wysoki parter 70 m2 , CO gaz,
cena 150 000 zł, tel 883 332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Andersa, 2 pokoje,
wysoki parter, ogródek, CO Gaz,
65 m2, cena 129 000 zł, tel 883
334 836
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Daszyńskiego, 1
pokój, 1 piętro CO gaz, cena 69
000 zł tel 883 332 730 , ,
RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
okolice ulicy Piasta, 4 pokoje, 2
piętro CO gaz, cena 250 000 zł tel
883 332 730 ,
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 1
piętro ogródek, po remoncie, CO
gaz cena 259 000 tel 883 334 836

19. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra mieszkanie po remoncie, 4
pokoje, kuchnia, łazienka z wc.
57m2 cena 165000 zł Tel. 519121-104

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

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

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra
tel: 883 334 836, 883 332 727,
883 332 730
Wszystkie oferty biura na stronie :
www.renomahome.pl
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Miłosza( Duracza ) , 2
pokoje, 2 piętro, balkon, 33 m3,
cena 90500 zł tel 883 334 836
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Długa , 4 pokoje, parter,
do zamieszkania 57 m2 , cena 167
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA
GÓRA ul. Makuszyńskiego, 3
pokoje, 4 piętro, do wprowadze-

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2,
CO gaz , 1 piętro cena 135 000 zł
tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica Niepodległości, 100 m2, 3
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199
000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME - SZCZAWNO-ZDRÓJ – 2 pokoje, 40 m2, 1
piętro, CO gaz cena 150 000 zł, tel
883 332 730
RENOMAHOME – SZCZAWNO
– ZDRÓJ - dom wolno stojący
niedaleko basenu 130 m2 ,
działka 700 m2, cena 640 000 tel
883 332 727

DB2010

Czwartek, 9 listopada 2017 r.
www.db2010.pl

.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

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
SUPER OFERTA! SZCZAWNO
ZDRÓJ, mieszkanie z TARASEM
I OGRÓDKIEM, w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje,
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie
gazowe, 259.000 ZŁ, tel. 577263-955
Okazja! DOM W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje,
garaż, ogródek 228 m2, standard
do wejścia. 230tyś 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! PODZAMCZE, 84m2,
spokojna okolica, ogrzewanie
miejskie, stan do wprowadzenia,
Cena: 225 000 zł, tel.530-998-374
OKAZJA!, ŚWIEBODZICE, 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, 48,00m2 z dużym balkonem,
parter. Cena 155.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawienko, 35m2, Niski czynsz
120zł, blisko strefy ekonomicznej,
Cena : 43 000zł
kontakt: 530-998-374
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. 577-263-955
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
ŚRÓDMIEŚCIE!, przestronne
mieszkanie, 2 pokoje, 70 m2,
rozkładowe, 4 piętro, dobra cena,
110.000 ZŁ, tel. 535-285-514

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.

piętro, po remoncie, C.O. gazowe
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

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 .

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

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

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

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,

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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