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

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE
lek. Ewa Rusiecka - chirurg, stomatolog

lek. Joanna Stefaniak - stomatolog

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

EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ

PRZYCHODNIA VITA CENTRUM

R E K L A M A

Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. 
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie 
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Ja-
nina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

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

19 listopada - WROCŁAW, 20 listopada - GŁOGÓW i LUBIN, 
21 listopada  - BOLESŁAWIEC, 22 listopada  - JELENIA GORA i WAŁBRZYCH

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:
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UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!
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Zadanie współfinansowane 
ze środków 
Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu oraz PFRON

URZĄD MIEJSKI 
W WAŁBRZYCHU

STOWARZYSZENIE 
DiRZSZS

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
SPECJALNYCH

ZAPROSZENIE
HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SDiRZSZS

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

na XV Forum Osób Niepełnosprawnych,
które odbędzie się 22 listopda 2017 r. o godzinie 10:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Harmonogram XV Forum Osób Niepełnosprawnych
9:30 – 10:00 Rejestracja gości
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie, powitanie gości, przemówienie Prezes Stowarzyzenia 

Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Pani Jolanty Ceran
10:15 – 10:45 Wręczenie statuetek „Nieustraszony Pracodawca”, dyplomów Uznania 

i podziękowań; podsumowanie założeń debaty XIV Forum ON
10:45 – 12:15 Debata metodą warsztatową: „Aktywna integracja społeczno – Zawodowa 

Osób z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Wałbrzycha i aglomeracji 
wałbrzyskiej” W debacie wezmą udział przedstawiciele: Organizacji 
pozarządowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych w Wałbrychu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Urzędu Miasta, Radnych Miasta 
Wałbrzycha, Osób Niepełnosprawnych.

10:45 – 12:15 Międzypokoleniowa sztuka autorstwa Bruno Ferrero pt.: „Błękitne 
Kamienie”pod reżyserią Pani Barbary Ziółkowskiej. Aktorami są: seniorzy 
ze Stowarzyszenia „Radość życia”, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych oraz uczestnicy WTZ. Występy artystyczne uczniów I LO, Szkoły 
Specjalnej Podstawowej i Zawodowej, oraz Zespołu Szkół Politechnicznych 
„Energetyk”.

10:00 – 14:00 Kiermasz dorobku artystycznego zaproszonych organizacji.
12:15 – 12:30 Prezentacja wyników debaty, omówienie wypracowanych zagadnień.
12:30 – 13:30 Poczęstunek.

Wałbrzyski Oddział ZUS 
gościł blisko siedemdzie-
sięciu seniorów na zorga-
nizowanym pod hasłem 
,,Wyjdź z domu” spotkaniu 
z okazji Dnia Seniora w 
ZUS.

Podczas spotkania senio-
rzy wysłuchali prelekcji i wy-
kładów specjalistów z ZUS 
oraz z zaproszonych insty-
tucji, a także mogli uzyskać 
indywidualną poradę przy 
stanowiskach informacyj-
nych.

ZUS zaprosił do współpra-
cy przedstawicieli Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Narodowego Funduszu 

Zdrowia i Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

Oprócz porad emerytal-
nych seniorzy mogli uzy-
skać informacje z zakresu 
zdrowego stylu życia, zasad 
bezpieczeństwa, możliwości 
uzyskania orzeczenia o nie-
pełnosprawności czy do�-
nansowania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Dużym zainteresowa-
niem seniorów cieszyły się 
wystawy- szczególnie prac 
plastycznych przygotowa-
nych przez dzieci z Przed-
szkola Samorządowego nr 
14 w Wałbrzychu. Taka for-
ma organizacji Dnia Seniora 
przez ZUS bardzo spodobała 
się naszym mieszkańcom.

Magdalena Walter

Seniorzy odwiedzili ZUS

Dzień Seniora w wałbrzyskim oddziale ZUS.

Pożegnają sezon
Zapraszamy solistów oraz 
zespoły śpiewające piosenkę 
turystyczną do udziału w 12 
edycji konkursu muzycznego 
„Piosenką Turystyczną Że-
gnamy Sezon”. W tym roku im-
preza odbędzie się w czwartek 
23 listopada 2017 r. na terenie 
Centrum Kulturalno-Kongre-
sowego Witold w Boguszowie-
-Gorcach. Konkurs rozpocznie 
się o godzinie 9.00. Termin 
nadsyłania zgłoszeń – piątek 17 
listopada 2017 r.

(RED)

Chwilowe utrudnienia
Gmina Boguszów-Gorce reali-
zuje projekt, którego celem 
jest ograniczenie niskiej emi-
sji na terenie miasta. Zakłada 
on m.in. wymianę oświetlenia w 
Kuźnicach i Gorcach. W związku 
z wykonywaną modernizacją 
mogą wystąpić utrudnienia 
związane z brakiem oświetlenia 
drogowego na ulicach: Żerom-
skiego, Głowackiego, Krótkiej, 
Promyka, Średniej, Górnej, Ma-
tejki, Zielonej, Towarowej, Ko-
pernika, Pstrowskiego i Wyso-
kiej. Koszt robót wykonywanych 
w Kuźnicach wyniesie ponad 
900 tys. złotych z czego około 
80% pokryje do�nansowanie ze 
środków unijnych. Planowany 
termin zakończenia prac to 10 
grudnia 2017 r.

(RED)

Na terenie wałbrzyskie-
go Oddziału ZUS pojawiła 
się kobieta, która podaje 
się za pracownika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
odwiedza w mieszkaniach 
emerytów i rencistów i 
żąda podpisania jakichś 
dokumentów.

- O tym incydencie dowie-
dzieliśmy się od mieszkanki 
Świebodzic, która twierdzi, 
że kobieta wylegitymowała 
się dokumentem rzekomo 
potwierdzającym, że jest pra-
cownikiem ZUS i zobowiązała 
naszą klientkę do podpisania 
jakiegoś dokumentu - mówi 
Iwona Kowalska Regional-
ny Rzecznik Prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. - Mamy bar-
dzo poważne podstawy, aby 
przypuszczać, że kobieta ta 
może działać na szkodę osób, 
które odwiedza –– dodaje 
rzeczniczka.

Zaniepokojona klientka 
odwiedziła swoją lokalną 
placówkę ZUS gdzie poin-
formowała pracowników o 
tym, że nie składała żadnego 
wniosku o zmianę dyspozy-
cji wypłaty swojej emerytu-
ry. Dzięki temu pracownicy 
biura terenowego zwrócą 
szczególną uwagę na wszel-
kie wpływające wnioski doty-

czące wypłat dla mieszkanki 
Świebodzic. - Przestrzegamy 
naszych klientów, często 
ludzi starszych przed przyj-
mowaniem w domu osób 
podających się za pracow-
ników ZUS-u – mówi Iwona 
Kowalska. - ZUS kontaktuje 
się ze swoimi klientami z re-
guły w formie pisemnej – za 
pośrednictwem poczty – lub 
telefonicznie - przestrzega.

Wizyta pracownika Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
w domu klienta jest możliwa 
tylko w ściśle określonych 
wypadkach. Wtedy, gdy 
pracownik ZUS przeprowa-
dza kontrolę prawidłowości 
wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego lub wtedy, gdy 
przychodzi na kontrolę płat-
nika składek, jeśli siedziba 
�rmy jest w tym samym 
miejscu, co adres zamieszka-
nia. Na kontrolę zwolnienia 
przychodzi bez uprzedzenia, 
ale inspektorzy kontrolujący 
�rmę zawsze umawiają się 
na wizytę z jej właścicielem 
z odpowiednim wyprzedze-
niem. Więc jeśli nie jesteśmy 
na zwolnieniu lekarskim ani 
nie prowadzimy działalności 
gospodarczej nie wpuszczaj-
my osoby podającej się za 
pracownika ZUS do domu.

ZUS ostrzega przed oszustką

Pracownik ZUS, który 
przychodzi na kontrolę za-
wsze posiada legitymację, 
którą ma obowiązek przed-
stawić do wglądu. Pracownik 
Zakładu nigdy nie pobiera 
żadnych opłat i nie żąda do-
kumentów takich jak: legity-
macja emeryta-rencisty, czy 
decyzji o przyznanym świad-
czeniu.

- Apeluję o dużą ostroż-
ność i przypominam, aby 
danych o otrzymywanych 
świadczeniach z ZUS nie udo-
stępniać osobom obcym. Nie 
wolno pokazywać również 
dokumentów, takich jak: le-
gitymacja emeryta - rencisty 
czy decyzja o przyznanym 
świadczeniu gdyż dane z tych 
dokumentów mogą zostać 
wykorzystane do nieuczci-
wych celów - apeluje Iwona 
Kowalska.

Jeżeli ktokolwiek ma wąt-
pliwość, co do wiarygodno-
ści kontaktujących się osób 
można skontaktować się z 
Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS pod numerem telefo-
nu: 22 560 16 00 lub z policją.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L A M A

STAROSTA WAŁBRZYSKI

Działając na podstawie:
- art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra� czne (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2016 r. poz.1629 ze zmianami)
- § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz.1034 z późn.zm.)
- art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

ZAWIADAMIA
mieszkańców gminy Mieroszów

o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali na obszarze 
jednostki ewidencyjnej Mieroszów - obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych: Golińsk, 
Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna i Unisław Śląski wraz z aktuali-
zacją użytków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych
Powyższe zadanie rządowe prowadzone jest zgodnie z:
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków
-  zatwierdzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartogra� cznego we Wrocławiu projektem założenia ewidencji budynków i lokali i polega 
w szczególności na: 
-  obmiarze budynków na poszczególnych działkach,
-  określeniu zasięgu terenów zabudowanych w obrębie działki,
-  założeniu rejestru budynków zlokalizowanych na działce,
-  założeniu rejestru lokali,
-  aktualizacji adresów nieruchomości.

W nawiązaniu do powyższego uprzejmie proszę o udzielenie pomocy w uzyskiwaniu nie-
zbędnych danych – w szczególności dotyczących budynków, pracownikom konsorcjum � rm 
GEOMATIC Sp. zo.o. – Lider Konsorcjum, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław oraz GEOMATIC 
SOFTWARE SOLUTIONS Sp. zo.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - wykonawcy zadania wy-
łonionego w procedurze przetargowej. Jednocześnie informuję, że prawo wstępu na grunt 
osób wykonujących prace geodezyjne wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartogra� czne.
Zakończenie prac, zgodnie z umową upływa w dniu 31 marca 2018 r.

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Jacek Cichura

Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzi-
nie w Wałbrzychu 
kolejny raz promuje 
rodzicielstwo zastęp-
cze. Tym razem roz-
poczynamy od pre-
zentacji w szkołach 
na terenie powiatu 
wałbrzyskiego. Pre-
lekcje poprowadzą 
nasi koordynatorzy.

Rozwój tej inicja-
tywy nadal jest mało 
dynamiczny, a w obec-
nym momencie na te-
renie naszego powiatu 
funkcjonują tylko 123 
rodziny (4 rodzinne domy 
dziecka, 6 zawodowych ro-
dzin zastępczych, 35 rodzin 
zastępczych niezawodo-
wych i 78 rodzin spokrew-
nionych). Codzienność, z 
którą zmaga się PCPR to 
wciąż zwiększająca się liczba 
dzieci w wieku od poczęcia 
aż po nastolatki, które wy-
magają zabezpieczenia w 
pieczy zastępczej lub insty-
tucjonalnej, natychmiasto-
wo egzekwowanej posta-
nowieniem sądu. Pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej lub zawodo-
wej czy prowadzenie rodzin-
nego domu dziecka może 

Zostań rodziną zastępczą

być jednak powierzone tylko 
osobom , które nie były ska-
zane prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestęp-
stwo. Warunków i wymogów 
prawnych jest jednak o wiele 
więcej. Pełen wykaz znajduje 
się na stronie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wałbrzychu.

- Sprawowanie opieki nad 
powierzonym dzieckiem to 
także plusy. Osoby podej-
mujące się takiej działalności 
otrzymują pomoc pieniężną 
na utrzymanie dziecka (wy-
sokość kwoty zależy od ro-
dzaju stworzonej rodziny tj. 
zawodowej, niezawodowe, 

spokrewnionej czy 
RDD), na pokrycie 
kosztów związa-
nych z przyjęciem 
dziecka, utrzy-
maniem lokalu 
mieszkalnego itd. 
Osoby, które speł-
niają warunki do 
pełnienia funkcji 
rodziny zawodo-
wej, czy rodzinne-
go domu dziecka, 
otrzymują wyna-
grodzenie na pod-
stawie zawartej 
umowy zlecenia. 
Każda rodzina nie 

pozostaje sama po przyjęciu 
dziecka a zostaje otoczona 
opieką koordynatora, psy-
chologa, czy też pracownika 
socjalnego. Wszystkie osoby, 
którym los dzieci nie jest obo-
jętny, które pragną obdarzyć 
je miłością, troską i przyjąć 
dzieci w krąg swego ciepła 
domowego, prosimy o kon-
takt z pracownikami Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wałbrzychu. Po-
możemy Państwu stać się ro-
dziną zastępczą – podkreślają 
pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wałbrzychu.

(PCPR)

W niedzielę na stadio-
nie przy ul. Olimpijskiej w 
Boguszowie Gorcach od-
był się mecz o mistrzostwo 
IV ligi pomiędzy KP Górnik 
Boguszów – Gorce, a Olim-
pią Kowary. 

W przerwie meczu Staro-
sta Wałbrzyski Jacek Cichura 
uroczyście przekazał na ręce 
zawodników klubu z Gorc 
nowe dresy, zakupione ze 
środków Powiatu Wałbrzy-

skiego. Górnik Gorce otrzy-
mał 25 kompletów dresów 
o wartości 5000 zł.  - Klub z 
Gorc jest bardzo sprawnie 
zarządzanym i działającym 
klubem, w którym łącznie 
trenuje blisko 200 zawodni-
ków. Cieszę się, że mogliśmy 
wesprzeć naszych zawodni-
ków dokonując zakupu tych 
dresów – podkreślił starosta 
Jacek Cichura.

(GŁ)

Powiat ufundował 
dresy

Piłkarze Górnika Boguszów Gorce dostali nowe dresy.

Zostały przyznane do-
roczne nagrody Starosty 
Wałbrzyskiego za osią-
gnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony 
kultury w 2017 r. W tym 
roku złożono 15 wnio-
sków. Wśród kandydatów 
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego wyłonił laureatów 
nagrody w kategorii indy-
widualnej oraz zbiorowej.

Zbiorowa nagroda przy-
znana została Głuszyckiej 
Orkiestrze Dętej. Reaktywa-
cja Orkiestry w 2014 r., którą 
prowadzi kapelmistrz Euge-
niusz Leć, jest przejawem 
kreatywności mieszkańców 
i wynika z potrzeby aktyw-
nego uczestniczenia osób 
pasjonujących się muzyką 
w lokalnym życiu kultural-
nym. Pod batutą Eugeniusza 
Lecia orkiestra brała udział 
w licznych wydarzeniach o 
zasięgu regionalnym, zdo-
bywając nagrody zbiorowe 
indywidualne oraz wyróżnie-
nia. Obecnie orkiestra liczy 
30 muzyków w różnym wie-
ku, grających na trąbkach, 
puzonach, saksofonach al-

Starosta nagrodził

towych i tenorowych, gita-
rze basowej i instrumentach 
perkusyjnych. Orkiestra stale 
się rozwija, rozszerza swój 
akompaniament i wzbogaca 
repertuar. 

Indywidualną nagrodę 
zdobył Robert Delegiewicz, 
który pozostaje w czynnej 
działalności artystycznej od 
1997 r. Współpracował z 
wieloma teatrami na terenie 
kraju, z Filharmonią Sudec-
ką, Starą Kopalnią, Wałbrzy-
skim Ośrodkiem Kultury. Od 
roku 1997 r. do chwili obec-
nej zagrał w ponad dwudzie-

stu realizacjach �lmowych i 
telewizyjnych. Na scenie te-
atralnej był odtwórcą około 
120 ról. Robert Delegiewicz 
zajmuje się reżyserią i ada-
ptacją tekstów. Prowadzi 
Agencję Artystyczną Wartki, 
w ramach której opraco-
wuje scenariusze audycji 
muzycznych i prowadzi je 
w cyklu „Filharmonia na we-
soło”. Prowadził prelekcje w 
szkołach gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych dotyczą-
ce działalności kulturalnej i 
wpływu kultury na rozwój 
społeczeństwa. Organizował 

obozy i warsztaty teatral-
ne dla dzieci i młodzieży. W 
roku 2016 realizował łącznie 
pięć imprez wchodzących 
w cykl projektu „Dolnoślą-
ska Stolica Kultury”. Od roku 
2014 współpracuje z Cen-
trum Kultury -Miejską Biblio-
teką Publiczną w Głuszycy.

Laureatom nagrody Sta-
rosty Wałbrzyskiego ser-
decznie gratulujemy. O�-
cjalne wręczenie nagród 22 
listopada godz.12:00 w sali 
206 Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu.

(GŁ)

Głuszycka Orkiestra Dęta otrzymała nagrodę starosty wałbrzyskiego.
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R E K L A M AR E K L A M A

Kiedy rozmawiam z ludź-
mi o tym, co pisowskie pań-
stwo uczyniło funkcjonariu-
szom służb mundurowych 
(a konkretnie tym z policji, 
Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywia-
du, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej, a także człon-
kom ich rodzin) okazuje się, 
że zdecydowana większość 
z nich nie kojarzy tych funk-
cjonariuszy z tak zwaną 
„ubecją”, albowiem każdy 
wie, że są to funkcjonariu-
sze służb mundurowych de-
mokratycznej ponoć Polski. 
Kiedy napomykam, że cho-
dzi mi o tak zwaną „ustawę 
dezubekizacyjną”, wówczas 
wielu z nich (niestety, zbyt 
wielu) twierdzi, że ta ustawa 
jest wyrazem sprawiedliwo-
ści dziejowej, albowiem tak 
zwani „ubecy” opływają w 
emerytalne dostatki, w sytu-
acji kiedy inni ludzie muszą 
żyć za nędzne grosze, czyli 
za „groszowe” wynagrodze-
nie i jeszcze bardziej liche 
emerytury i renty. Dlatego 
słusznym jest odebranie 
im wielotysięcznych ponoć 
świadczeń emerytalnych, bo 
inni też muszą żyć za 1700 
zł miesięcznie. Kiedy słyszę 
takie argumenty, za każdym 

Janusz
Bartkiewicz

Przeciw represjom
razem dziwię się dlacze-
go idea Marksa o państwie 
komunistycznym ma takie 
liche poparcie w polskim 
społeczeństwie, kiedy to 
właśnie komuniści głosili, 
że każdemu za pracę należy 
się tyle samo, bo każdy pra-
cuje nie dla siebie, tylko dla 
komunistycznego państwa, 
czyli jednej wielkiej robotni-
czo-chłopskiej rodziny mas 
pracujących. Przypomina mi 
się dawno zapomniane i ni-
gdy nie zrealizowane hasło 
„Solidarności”, że wszyscy 
mamy takie same żołądki.

Kiedy słyszę takie argu-
menty zastanawiam się, 
czy ci moi adwersarze zdają 
sobie sprawę, że tacy poli-
tycy PiS (oprócz diet posel-
skich i pensji ministra), dla 
przykładu: A. Macierewicz 
otrzymuje miesięczną eme-
ryturę w wysokości 3068 zł, 
a taki minister Szyszko 7038 
zł, Ryszard Terlecki 5330 zł, 
Józef Hrynkiewicz 5864 zł, 
Krystyna Pawłowicz 4000 zł, 
Jarosław Kaczyński 3188 zł, 
Kornel Morawiecki 3198 zł. 
Łącznie tak wysokie eme-
rytury pobiera 21 posłów z 
PiS, którzy zapracowali na 
nie również w czasach PRL, 
a niektórzy z nich byli aktyw-
nymi członkami PZPR. Spra-
wiedliwość dziejowa chyba 
poszła w tym przypadki 
spać. Kiedy pytam moich 
rozmówców, czy zarabiając 
miesięcznie kilka lub kilkana-
ście tysięcy złotych, zgodzili-
by się na otrzymanie eme-
rytury w wysokości kilkuset, 
góra 1700 zł emerytury, to 
każdy odpowiada: coś ty, w 
życiu, bo nie po to ciężko 
tyrałem, aby mi na emerytu-

rze państwo jakieś ochłapy 
wypłacało. I tu jest pies po-
grzebany, bo zdecydowanej 
większości funkcjonariuszy 
mundurowych obniżono ich 
emerytury do kwoty 800 – 
900 zł na rękę.

Nikt z moich rozmów-
ców jakoś nie kojarzy sobie, 
że ta w istocie represyjna i 
złodziejska ustawa dotyczy 
tych, którzy od 1990 roku 
służyli nie jakiejś mitycz-
nej totalitarnej władzy, lecz 
społeczeństwu wolnego i 
ponoć demokratycznego 
państwa. Służyli, bo z pań-
stwem tym zawarli specjal-
ny kontrakt, że - służąc mu 
- będą narażali swe życie i 
zdrowie kosztem swego ży-
cia osobistego i rodzinnego, 
za co państwo gwarantuje 
im za to odpowiednio wy-
sokie świadczenia emery-
talne i rentowe. Tak jest na 
całym świecie, że funkcjo-
nariusze mundurowi nie 
pracują lecz służą i dlatego 
też za to poświęcenie otrzy-
mują od państwa, prawem 
ustalone, pewne przywile-
je. Ale aby służyć państwu, 
trzeba posiadać, określone 
przez państwo, specjalne 
predyspozycje intelektual-
ne, psychiczne i �zyczne, 
co powoduje, że nie każdy 
w służbach mundurowych 
może znaleźć dla siebie 
miejsce i takie emerytury w 
następstwie otrzymywać. I 
taki kontrakt państwo pol-
skie zawarło z funkcjonariu-
szami w 1994 roku, uchwa-
lając ustawę o emeryturach 
służb mundurowych, które 
miały przysługiwać wszyst-
kim tym, którzy odsłużyli 
określoną tą ustawą liczbę 

lat. Pisząc to muszę z ko-
nieczności przypomnieć, że 
w 1990 roku, kiedy w Polsce 
wprowadzano nowy system 
polityczny i ekonomiczny, 
ówcześni funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa 
poddani zostali tak zwanej 
wery�kacji, którą przepro-
wadzały komisje powołane 
przez działaczy „Solidarno-
ści” w każdym ówczesnym 
mieście wojewódzkim (było 
ich wtedy 49) i to oni uzna-
wali, którzy z nich swoim 
dotychczasowym postę-
powaniem gwarantują, że 
nowemu państwu mogą 
służyć dalej, ponieważ w 
okresie służby PRL nie dopu-
ścili się czynów, które moż-
na by uznać za przestępcze 
lub chociażby niegodne. I 
dlatego też dalej państwu 
temu i społeczeństwu słu-
żyli godnie i z pełnym zaan-
gażowaniem, za co państwo 
to dzisiaj odpowiedziało im 
represjami, wynikającymi z 
cynicznej i wręcz prymityw-
nej chęci zemsty.

Gwoli prawdy i spra-
wiedliwości muszę przy 
pomieć, że nie jest to wy-
mysł panującego obecnie 
PiS, lecz strojącej się dziś 
w piórka obrońców prawa 
i praworządności Platfor-
my Obywatelskiej, która w 
2009 roku, ramię w ramię 
z PSL i PiS, uchwaliła usta-
wę odbierającą byłym, ale 
zwery�kowanym w 1990 
roku, funkcjonariuszom ich 
nabyte na podstawie usta-
wy z 1994 roku uprawnienia 
emerytalne. Ustalono wów-
czas, że za każdy rok służby 
w okresie PRL przysługuje 
im przelicznik w wysokości 

0,7 %, a nie jak to wynikało 
z ustawy emerytalnej 2,6%. 
W grudniu 2016 roku PiS 
poszedł dalej i przelicznik 
ten ustalił na poziomie 0%, 
(przypomnę, że siedzący 
w więzieniach kryminali-
ści mają zagwarantowany 
przelicznik 0,5% za każ-
dy roku odsiadki), a jeżeli 
dany funkcjonariusz służył 
w SB chociażby tylko jeden 
dzień, to jego emerytura nie 
może być wyższa niż 1700 zł 
netto. I dotyczy to każdego, 
bo obejmuje np. sekretarki 
i maszynistki, lekarzy i pra-
cowników tzw. resortowych 
placówkach służby zdrowia, 
sportowców z „gwardyj-
skich” klubów �nansowa-
nych z środków MSW cza-
sów PRL, funkcjonariuszy 
służących na różnych mi-
sjach szpiegowskich, dyplo-
matycznych czy wojennych, 
gdzie wysłała ich III Rzeczpo-
spolita, za co byli wysoce od-
znaczani przez władze USA i 
NATO. Mało tego, represjami 
objęto też np. wszystkich 
bez wyjątku funkcjonariuszy 
z wydziałów łączności, któ-
rzy przez całe służbowe ży-
cie nosili legitymacje MO, a 
później Policji, a dopiero PO, 
PSL i PiS poinformowały ich, 
że bardzo się mylili, bo jako 
łącznościowcy obsługiwali 
też telefony zainstalowane 
w pokojach SB, a więc tejże 
SB ponoć się wysługiwali. 
Nie wszyscy z tychże funk-
cjonariuszy mieli możność 
odsłużyć w III RP wymagane 
minimum 15 lat, a więc cho-
ciażby mieli 35 lat służby (14 
w III RP), to niezależnie od 
tego ile miesięcznie zarabia-
li i jak wysokie stanowiska 

w III RP zajmowali, to przy-
sługuje im emerytura lub 
renta nie wyższa jak 1000 zł 
brutto. A nikogo z nich nie 
postawiono przed sądem i 
nikomu nie udowodniono, 
że dopuścił się jakiegokol-
wiek przestępstwa. Parano-
ja totalna. Najgorszym jest 
jednak to, że represjami ob-
jęto sieroty i wdowy po tych 
funkcjonariuszach, tak jak 
ostatnio 8-letnią dziewczyn-
kę, ciężko chorą sierotę po 
o�cerze policji, który zmarł 
nie zdążywszy odsłużyć, 
co najmniej, wymaganych 
ustawą 15 lat.

Macie panowie i panie z 
PO, PSL i PiS, oraz ci, którzy 
się dziś z tych represji cie-
szą, na swych rękach krew 
tych, którzy nie wytrzymali 
psychicznie tego poniżenia 
i popełnili samobójstwo lub 
umarli w wyniku ataku ser-
ca. Macie na sumieniu łzy 
ich rodzin. O tym wszystkim 
będziemy rozmawiać 17 li-
stopada br. o godz. 16.00 w 
sali konferencyjnej SM „Pod-
zamcze” przy Al. Podwale 
1, gdzie wałbrzyski Komi-
tet Protestacyjny FSSM RP 
wspólnie z Zarządem Powia-
towym SLD w Wałbrzychu 
zorganizował spotkanie re-
presjonowanych z  przedsta-
wicielami Komitetu Inicjaty-
wy Ustawodawczej FSSM RP, 
posłami (PO i Nowoczesna) 
oraz działaczami SLD (tylko 
ta partia od samego począt-
ku presjom tym była i jest 
zdecydowanie przeciwna), 
oraz innych organizacji spo-
łecznych. Wstęp wolny, więc 
zapraszam wszystkich zain-
teresowanych.

www.janusz-bartkiewicz.eu



Czwartek, 16 listopada 2017 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

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

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

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.

R E K L A M A

Szczawno-Zdrój
Jubileuszowy koncert
- W imieniu Oddziału Wał-
brzyskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód 
mam zaszczyt zaprosić na 
koncert z okazji jubileuszu 
25 - lecia działalności w re-
gionie wałbrzyskim. Koncert 
ten dedykujemy wszystkim 
tym z Państwa, którzy towarzy-
szyli nam w minionym okresie. 
Mamy świadomość, że dzięki 
Waszej życzliwości mogliśmy 
realizować naszą działalność 
statutową na rzecz zbliżenia 
ze Wschodem. Zapraszamy na 
koncert, który odbędzie się 19 li-
stopada 2017 r., o godz. 19.00 w 
Teatrze Zdrojowym w Szczaw-
nie Zdroju. Wstęp wolny ( nie 
ma miejscówek). Rezerwacją 
objęte są rzędy I, II, III, IV – mówi 
Leszek Solarek, prezes Oddziału 
Wałbrzyskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód.

(RED)

Upiorki w operze
„Upiorki w operze” to spek-
takl muzyczny, który ma na 
celu odczarowanie jesienno 
- zimowej szarugi. Teatr Zdro-
jowy w Szczawnie Zdroju zapra-
sza 16 listopada na godz. 19.00. 
Poznają Państwo mroczną twór-
czość wybitnych kompozyto-
rów, odzianą w nieszablonową i 
żartobliwą interpretację - całość 
w wykonaniu kabaretu muzycz-
nego „Opera na wynos”.

(RED)

Podatkowa prawda
- W związku z nieprawdziwą 
informacją, która pojawiła 
się w jednym z portali spo-
łecznościowych na temat 
podwyżek stawek podatko-
wych w Gminie Szczawno 
Zdrój informujemy, że Rada 
Miejska Szczawna-Zdro-
ju uchwalała maksymalne 
stawki podatku ogłaszane 
corocznie przez Ministra Fi-
nansów. W obecnej kadencji: 
na rok podatkowy 2015 Rada 
Miejska Szczawna-Zdroju nie 
uchwaliła nowych stawek 
podatkowych, obowiązywa-
ły więc maksymalne z 2014 
roku; stawki podatkowe na 
rok 2016 zostały obniżone w 
stosunku do roku 2015 o 1,2% 
z powodu de�acji; a na rok 
2017 stawki podatkowe uległy 
ponownej obniżce w stosunku 
do roku 2016 o 0,9% z powodu 
de�acji. Bezpodstawnym jest 
więc wprowadzanie w błąd 
mieszkańców i podatników. 
Podwyżki uchwalone na rok 
podatkowy 2018 to, podob-
nie jak w latach ubiegłych, 
zastosowanie maksymalnych 
stawek zgodnie z obwieszcze-
niem Ministra Rozwoju i Fi-
nansów (z dnia 9 sierpnia 2017 
r.) – wyjaśnia Karolina Tomza z 
Urzędu Miejskeigo w Szczaw-
nie Zdroju.

(RED)

Do grona Honorowych 
Obywateli Szczawna-Zdro-
ju, za sprawą uchwały Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju 
z 11 października 2017 r., 
dołączyli kolejni zasłuże-
ni mieszkańcy: Aleksan-
dra Jenner, Maria Świerz 
oraz Bogusław Girin. To 
zaszczytne wyróżnienie z 
rąk burmistrza Szczawna-
-Zdroju Marka Fedoruka 
oraz przewodniczącej Rady 
Miejskiej Szczawna-Zdroju 
Ramony Bukowskiej ode-
brali podczas miejskich 
obchodów 99. rocznicy od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości.

Aleksandra Jenner to 
wieloletnia mieszkanka 
Szczawna-Zdroju. Znako-
mita malarka - portrecistka 
i pejzażystka, której prace 
zdobią ściany wielu insty-
tucji, �rm i przedsiębiorstw. 
Jest współtwórczynią ama-
torskiej grupy twórczej, a 
także wieloletnią członkinią 
Towarzystwa Miłośników 
Szczawna-Zdroju. Jej staran-
ne portrety i piękne pejzaże 
mają swój niepowtarzalny 
klimat. Solidne inżynierskie 
przygotowanie pozwoliło jej 
na podjęcie pracy w uzdro-
wisku, gdzie zajmowała się 

Wyróżnili zasłużonych

m.in. badaniem wód mine-
ralnych do 1980 roku.

Maria Świerz to wielo-
letnia mieszkanka Szczaw-
na-Zdroju. Była członkinią 
powstałego w uzdrowisku 
w latach 50-tych zespołu 
amatorskiego Związku Za-
wodowego Służby Zdrowia, 
który przeistoczył się w teatr 
amatorski. Zespół inicjował i 
organizował życie kulturalne 
i rozrywkowe dla pracowni-
ków i kuracjuszy. Od 1960 
r. była kierownikiem działu 
kulturalno-oświatowego i 
sprawowała tę funkcję do 
czasu przejścia na emery-
turę. Brała czynny udział 
w tworzeniu i rozwijaniu 
Towarzystwa Muzycznego 

im. Henryka Wieniawskiego 
oraz Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodnich i Północ-
nych, którego następcą jest 
Towarzystwo Miłośników 
Szczawna-Zdroju. Pani Maria 
była nie tylko współorgani-
zatorką życia kulturalnego 
lecz również społecznego. 
Przez kilka kadencji była rad-
ną miejskiej rady narodowej, 
pracowała w Komisji Oświa-
ty i Kultury.

Bogusław Girin od 1980 r. 
był członkiem NSZZ „Solidar-
ność” w Centrum Naukowo-
-Produkcyjnym Automatyki 
Energetycznej we Wrocławiu. 
Od 1981 r. był przewodni-
czącym Komitetu Obrony 
Więzionych za Przekonania 

we Wrocławiu. 13 XII 1981 r. 
został internowany i osadzo-
ny w Ośrodku Odosobnienia 
we Wrocławiu i Grodkowie, 
gdzie był przetrzymywany 
do 31 V 1982 r. Po zwolnieniu 
z internowania kontynuował 
działalność w podziemnych 
strukturach NSZZ „S”, a także 
rozpowszechniał nielegalne 
wówczas wydawnictwa. Za 
swoją działalność został od-
znaczony Krzyżem Wolno-
ści i Solidarności. Bogusław 
Girin od 2002 jest Prezesem 
Fundacji Wspierania Kultury 
„Ogrody”. Od lat prowadzi 
działalność kulturalną, orga-
nizował koncerty patriotycz-
ne i wystawy prac malarskich.

(RED)

Aleksandra Jenner, Maria Świerz oraz Bogusław Girin z przewodniczącą Ramoną Bukowską i burmistrzem 
Markiem Fedorukiem.
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Tel. 606 478 000

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
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• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L A M A

Nie wiadomo, jak tra-
giczne wydarzenie z 19 paź-
dziernika 2017 r. w pobliżu 
Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie, wpłynie w dal-
szej perspektywie na posta-
wę i życie Polaków. Chodzi 
oczywiście o akt samospa-
lenia się Piotra Szczęsnego 
z Niepołomic, który dziesięć 
dni później zakończył się 
jego męczeńską śmiercią. 
I dlatego dla mnie jest on 
świeckim świętym, zasługu-
jącym na trwałe i wyraziste 
miejsce w polskiej historii.

Ten akt nadludzkiego po-
święcenia wstrząsnął mną do 
głębi i na długo odebrał spo-
kój. Trudna do wyobrażenia 
�zyczna i psychiczna tortura 
bohaterskiego współrodaka, 
który w pozostawionym na 
jej miejscu liście nazwał się 
szarym człowiekiem, wydaje 
się, że powinna mieć znacznie 
poważniejsze konsekwencje i 
być na dłużej zapamiętaną 
oraz odbić się głośniejszym 
echem aniżeli wielotysięczne 
marsze protestacyjne. Ale czy 
tak się stanie? To wielka nie-
wiadoma.

List Szarego Człowieka 
składa się m. in. z 15 punk-
tów, a każdy z nich rozpo-
czyna słowo „Protestuję”. 
Nie jest moim zamiarem cy-
towanie chociaż niektórych 
z nich oraz rozpalanie i bez 
tego narosłych emocji i obu-
rzenia na adresatów listu. 

Kogo obudzi Szary Człowiek?
Andrzej
Basiński

Przypomnę jedynie, iż Autor 
napisał o swoim sprzeci-
wie wobec tych poczynań 
rządzących, które szkodzą 
obywatelom, państwu i są 
społecznie niszczące. To naj-
bardziej oględne określe-
nia, gdyż ładunek protestu 
zawarty w manifeście Sza-
rego Człowieka jest potęż-
ny. Nie był w stanie znieść 
czynionego przez władze 
zła i posunął się do czynu o 
charakterze ostatecznym. W 
imieniu wielu z nas, których 
nie stać na czyny heroiczne 
i tak skrajną manifestację, 
ale też i bardzo odległą od 
drastyczności jego protestu. 
I do nas kieruje wezwanie, 
aby przeciwstawiać się nie-
godziwościom. Podkreśla, 
kogo obciąża bezpośred-
nio ta śmierć i kto ma jego 
krew na swoich rękach. Czy 
ktokolwiek ze wskazanych 
przejmie się tym oskar-
żeniem? Sposób odbioru 
treści listu przesądzi o ich 
człowieczeństwie lub o jego 
kompletnym zaniku, co zdu-
miewa u ludzi manifestują-
cych swój katolicyzm, który 
przecież ostrzega przed bo-
ską karą za czynione niepra-
wości.

Znamienne jest zakoń-
czenie listu:

„Przede wszystkim wzy-
wam, aby przebudzili się ci, 
którzy popierają PiS – na-
wet jeśli podobają się wam 
postulaty PiS-u, to weźcie 
pod uwagę, że nie każdy 
sposób ich realizacji jest 
dopuszczalny. Realizujcie 
swoje pomysły w ramach 
demokratycznego państwa 
prawa, a nie w taki sposób 
jak obecnie.

Tych, którzy nie popie-
rają PiS, bo polityka jest im 
obojętna albo mają inne 
preferencje, wzywam do 
działania - nie wystarczy 
czekać na to, co czas przy-
niesie, nie wystarczy wy-
rażać niezadowolenia w 
gronie znajomych, trzeba 
działać. A form możliwości 
jest naprawdę dużo.

Proszę was jednak, pa-
miętajcie, że wyborcy PiS 
to nasze matki, bracia, są-
siedzi, przyjaciele i koledzy. 
Nie chodzi o to, by toczyć 
z nimi wojnę (tego właśnie 
by chciał PiS), ani „nawrócić 
ich” (bo to naiwne), ale o 
to, aby swoje poglądy reali-
zowali zgodnie z prawem i 
zasadami demokracji” - czy-
tamy w manifeście Szarego 
Człowieka.

- Ja to nazywam genem 
odwagi i sprawiedliwości. 
Kiedy ten gen zostanie za-
atakowany, uruchamia w 
człowieku skrajną odwagę. 
Nie pozwala spać, kiedy 
dzieje się coś głęboko nie-
sprawiedliwego’ – zauważy-
ła Agnieszka Holland.

„Ja, zwykły szary czło-
wiek, taki jak wy, wzywam 
was wszystkich – nie czekaj-
cie dłużej (…). A ja wolność 
kocham ponad wszystko. 
Dlatego postanowiłem do-
konać samospalenia i mam 
nadzieję, że moja śmierć 
wstrząśnie sumieniami wie-
lu osób, że społeczeństwo 
się obudzi i że nie będziecie 
czekać, aż wszystko zrobią 
za was politycy – bo nic nie 
zrobią!

OBUDŹCIE SIĘ! JESZCZE 
NIE JEST ZA PÓŹNO!” - czy-

tamy w ostatnich słowach li-
stu autora niezwykłej o�ary.

Cóż jeszcze można dodać 
do przesłania Piotra Szczę-
snego? Do kogo przede 
wszystkim się zwraca? Przy-
kro o tym pisać, ale apelu-
je do tych, którzy mówią: 
„Wprawdzie śmierdzi, ale da 
się wytrzymać. Przecież pi-
sowcy jeszcze nie zamykają 
przeciwników do więzień 
i nie mordują. Mam żonę 
i dzieci, więc nie będę się 
narażał”. Takie postawy są 
zrozumiałe, bo ludzkie? Nie 
zawsze. Demonstrując obo-
jętność i wygodę, bierzemy 
na siebie ogromną odpowie-
dzialność, bo przyzwalamy 
na zło, które może zniszczyć 
i nas, i naszych bliskich.

Ważne będzie przypo-
mnienie w tym miejscu, co 
zdarzyło się 8 września 1968 
r. na Stadionie Dziesięcio-
lecia w Warszawie podczas 
centralnych dożynek. W 
obecności 100 tys. widzów 
oraz przedstawicieli naj-
wyższych władz partyjnych 
i państwowych z Włady-
sławem Gomułką, aktu sa-
mospalenia (krzycząc: pro-
testuję!) dokonał Ryszard 
Siwiec, który od dawna 
sprzeciwiał się autorytary-
zmowi rządzących, a czarę 
goryczy przelała zbrojna 
interwencja polskich wojsk 
u boku innych armii Układu 
Warszawskiego w Czecho-
słowacji. Zachowało się �l-
mowe nagranie, na którym 
widać płonącego Ryszarda 
Siwca oraz dokonane wcze-
śniej przez niego nagranie 
apelu do obywateli. Ostat-
nie jego słowa przechodzą 
w krzyk:

„Upaść może tylko na-
ród wielki, ale zginąć tylko 
nikczemny (...). Ratujcie naj-
piękniejsze tradycje naszego 
narodu, tolerancję, poszano-
wanie drugiego człowieka, 
wolność sumienia, wolność 
myśli i przekonań. (…) Lu-
dzie, w których może jeszcze 
tkwi iskierka ludzkości, uczuć 
ludzkich, opamiętajcie się! 
Usłyszcie mój krzyk, krzyk 
szarego, zwyczajnego czło-
wieka, syna narodu, który 
własną i cudzą wolność uko-
chał ponad wszystko, ponad 
własne życie, opamiętajcie 
się! Jeszcze nie jest za póź-
no!”. Zmarł 4 dni po swoim 
desperackim czynie.

Zarówno Ryszard Siwiec, 
jak i Piotr Szczęsny używa-
ją określenia SZARY CZŁO-
WIEK, obaj w zakończeniu 
swojego apelu uzmysła-
wiają nam: „Jeszcze nie jest 
za późno!”. Dopiero 12 lat 
po tragedii na Stadionie 
Dziesięciolecia nastąpił wy-
buch Solidarności, po któ-
rym znowu nadeszła apatia 
oraz przekonanie, że nic się 
już nie da zrobić... Od kilku 
lat Ryszard Siwiec ma ulicę 
swojego imienia w pobli-
żu Stadionu Narodowego, 
gdzie wmurowano też spe-
cjalną tablicę. Czy tragedia 
pod Pałacem Kultury i Na-
uki będzie kiedykolwiek w 
podobny sposób upamięt-
niona? Czy stanie się sym-
bolem dręczącym sumienia 
zarówno tych, którzy pojęli 
znaczenie i straszliwy ciężar 
jego o�ary, jak i tych, którzy 
początkowo odnieśli się do 
niej z lekceważeniem?

Kogo i kiedy obudzi Piotr 
Szczęsny?

Problemy z rejestracją
- W związku z wprowadze-
niem 13 listopada nowej 
wersji ogólnopolskiego pro-
gramu Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców CEPIK 
2.0, wystąpiły utrudnienia 
związane z rejestracją po-
jazdów na terenie Gminy 
Wałbrzych. Z przyczyn on nas 
niezależnych, tj ze względu na 
brak możliwości korzystania z 
programu CEPIK 2.0 przez Biuro 
Komunikacji Urzędu Miejskie-
go w Wałbrzychu, nie mamy 
możliwości realizacji spraw 
związanych z rejestrowaniem, 
przerejestrowaniem lub wyreje-
strowaniem pojazdów. Przewi-
dujemy, że problem ten może 
występować do końca tygodnia 
– wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Wałbrzycha.

(RED)

Na jeden rachunek
 - Jeśli jesteś płatnikiem skła-
dek na ubezpieczenia spo-
łeczne, czy zdrowotne od 
1 stycznia 2018 r. będziesz 
przekazywał wszystkie 
składki na jeden, indywidu-
alny numer rachunku skład-
kowego. Informację o nume-
rze tego rachunku dostaniesz 
z ZUS listem poleconym w 
czwartym kwartale 2017 r. 
Jeśli do końca grudnia 2017 
r. nie otrzymasz informacji o 
numerze rachunku składko-
wego albo zgubisz list, powi-
nieneś zgłosić się do ZUS albo 
zadzwonić do Centrum Obsłu-
gi Telefonicznej ZUS (nr tel. 
22 560 16 00) lub sprawdzić 
w wyszukiwarce numeru ra-
chunku składkowego, dostęp-
nej na stronie http://www.zus.
pl/eskladka. Dotychczasowe 
rachunki będą zamknięte.

(RED)
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Producenci i instalato-
rzy odnawialnych źródeł 
energii przybyli do Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Głu-
szycy, by spotkać się z oso-
bami, które ubiegają się o 
granty w ramach projektu 
Gminy Głuszyca „Eko Gmi-
ny - montaż instalacji OZE 
w dorzeczu rzek Barycz i By-
strzyca”. 

– Po ogłoszeniu listy ran-
kingowej gmina będzie zawie-
rać umowy z mieszkańcami. 
Następnie to sami grantobior-
cy zdecydują o wyborze pro-
ducenta i instalatora urządzeń 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Gmina, organizując 
możliwość bezpośredniego 
spotkania z przedstawicielami 
�rm, stara się jedynie pomóc 
mieszkańcom w poznaniu ak-
tualnej oferty producentów i 

instalatorów paneli fotowol-
taicznych, kotłów na biomasę 
czy pomp ciepła - wyjaśnia 
burmistrz Roman Głód.

Ogłoszenie Grantodawcy 
dla Gmin: Niechlów, Nowa 
Ruda, Głuszyca, wniosek o 
udzielenie grantu oraz proce-
dura realizacji projektu gran-
towego znajdują się na stro-
nie http://www.gluszyca.pl/
eko-gminy-montaz-instalacji-
oze-w-dorzeczu-rzek-barycz-i-
bystrzyca/2140.

21 listopada 2017 r. od 
godz. 10:00 do godz. 14:00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy, pokój 
nr 11 (parter) dyżur pełnić 
będzie ekspert ds. instalacji 
urządzeń OZE - Pan Dawid Ko-
ściółek, tel. 669 211 576, mail: 
dawid.kosciolek@gmail.com.

(SJ)

Najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Głuszycy mieli okazję wy-
słuchać bajki przeczytanej 
przez burmistrza Głuszycy 
Romana Głoda,  który włą-
czył się do realizowanego 
przez szkołę projektu „Wy-
chowanie przez czytanie”.

Projekt nawiązuje do 
kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom”, gro-
madzi wokół szeroko poję-
tego „świata książek” dzieci 
i rodziców, a także społecz-
ność lokalną.  Jego głównym 
założeniem jest popularyzo-
wanie czytelnictwa i integro-
wanie społeczności szkolnej 
z lokalną. W okresie realizacji 
projektu szkoła przewiduje 
szereg działań, m.in. pozna-
wanie współczesnych twór-
ców i utworów literatury 
dziecięcej, cotygodniowe 
wspólne czytanie książek 
przez dzieci, wolontariuszy 
oraz dorosłych pełniących 

Przygotowują się 
do montażu OZE

Wychowanie przez czytanie

ważne funkcje w społeczno-
ści lokalnej. Projekt zakłada 
także stworzenie przy szkole 
„Klubu Czytelnika” oraz zor-
ganizowanie akcji „Młodsi 
czytają starszym, starsi czy-
tają młodszym” i konkursu 
plastycznego. Podsumowa-

niem działań będzie insceni-
zacja przez uczniów wybra-
nej bajki.

Na realizację projektu 
„Wychowanie przez czy-
tanie” pozyskano 3,5 tys. 
złotych w ramach konkur-
su „zDolny Śląsk Lokalnie”. 

Przyznana dotacja pochodzi 
z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i przeznaczona 
zostanie m.in. na zakup ksią-
żek do szkolnej biblioteki.

(SJ)

Burmistrz Głuszycy Roman Głód czytał bajkę.

Gmina Głuszyca
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Powrót do pracy po urlopie macie-
rzyńskim czy wychowawczym to 
prawdziwe wyzwanie. Z jednej stro-
ny troska o dzieci, sztywne godziny 
pracy, ograniczona dostępność żłob-
ków czy przedszkoli – a z drugiej chęć 
osobistego rozwoju, potrzeba pracy 
i czerpania z niej zawodowej satysfak-
cji. Dla wielu mam warsztat rzemieśl-
niczy jest rozwiązaniem optymalnym.

Marzenia o własnym biznesie poja-
wiają się zwykle już w czasie ciąży, a na 
urlopach macierzyńskich uruchamiają 
się pokłady przedsiębiorczości. Dla mam 
zakładających rzemieślnicze biznesy 
ogromną zaletą jest możliwość pracy 
w domu i bycie blisko swoich pociech. 
Same będąc mamami szukają dla dzieci 
pięknych, zdrowych ubrań, czy bezpiecz-
nych, rozwijających zabawek. I widzą, że 
rynek takich produktów daje dużo możli-
wości biznesowych, bo coraz więcej osób 

Mamy rzemieślniczki

Materiał przygotowany w ramach projektu 
#RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego 

przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

Stwosza we Wrocławiu, który jest miej-
scem spotkań, warsztatów, konsultacji. 
Jej chusty można kupić też przez Inter-
net. Zaczynając od bloga o chustach 
stworzyła społeczność liczącą dzisiaj 
blisko 28 tysięcy osób. Udało się jej zor-
ganizować festiwal chustowy, podczas 
którego rodzice wraz z dziećmi spę-
dzili 2 dni pod namiotami, brali udział  
w warsztatach dla małych i dużych. Taka 
inicjatywa doskonale wpisuje się w poli-
tykę marki Sling Store: Back to The Roots 
– powrót do korzeni. Jaki jest następny 
cel Justyny – mamy trójki dzieci? Kolejny 
sklep, tym razem w Warszawie. 

Z inspiracji babci
Anna Pietrzyk od 17 miesięcy działa 

pod marką Pracownia Anny w Jawo-
rzynie Śląskiej. W ofercie ma ubrania 
dziecięce z dzianiny, lniane, haftowane 
drobiazgi i kreacje dla małych elegan-
tek. Przygodę  z szyciem rozpoczęła 
po urlopie macierzyńskim, bo choć 
chciała wrócić do pracy, dla osoby z jej 
wykształceniem i trójką dzieci, nie było 
etatu. Pomyślała o babci, która nauczyła 
ją podstaw krawiectwa i podjęła decyzję 
o założeniu własnej pracowni. Zleceń 
z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej, 
produkty sprzedaje głównie w Interne-
cie – Początki to zawsze trudny moment, 
ale dzięki samozatrudnieniu mogę speł-
niać się kreatywnie, zarabiać, nie zosta-
wiając przy tym moich dzieci na cały dzień 
– mówi pani Anna. Niebawem rozpo-
czyna warsztaty dla przedszkolaków, by 
pokazać jak ciekawym rzemiosłem jest 
krawiectwo.

Potrzeba matkom wynalazku
Elżbieta Woźniak-Łojczuk, mama 

trójki dzieci, pomysłodawczyni (wraz 

nie godzi się z estetyką proponowaną 
przez wielkie sieci handlowe i szuka dla 
swoich maluchów czegoś wyjątkowego.

Mama chustoświrka
Justyna Skulska właścicielka marki 

Sling Store, produkuje chusty do nosze-
nia dzieci. Swój biznes zaczęła prowa-
dzić 5 lat temu, metodą prób i błędów. 
Teraz jest certy� kowanym doradcą, 
prowadzi warsztaty z użytkowania chust 
i nosideł miękkich, jest mentorką mło-
dych mam. - Zaczynając historię z chusta-
mi byłam z tym właściwie sama, a znajo-
mość materiału, sposoby wiązania były 
dla mnie zagadnieniem zupełnie nowym. 
Po czasie stałam się „chustoświrką”. I choć 
wiem o chustach chyba wszystko, to i tak 
ciągle mam uczucie, że za mało. Cały czas 
staram się dopracowywać moje produkty, 
tworzyć nowe wzory, zaspokajając także 
potrzeby modowe młodych mam - opo-
wiada Skulska. Prowadzi butik z chusta-
mi do noszenia dzieci przy ulicy Wita 

Iwona Krawczyk, 
Wicemarszałek Województwa, 
inicjatorka programu wsparcia
rzemiosła na Dolnym Śląsku:  
Samorząd województwa pomaga 
kobietom powracającym na rynek 
pracy po urlopie macierzyńskim czy 
wychowawczym, m.in. proponując 
im wsparcie doradczo-szkolenio-
we i środki � nansowe na rozpo-
częcie działalności gospodarczej 
– także rzemieślniczej. Powrotowi 
na rynek pracy dla młodych mam 
sprzyja też   wsparcie jakie oferu-
jemy na   tworzenie nowych miejsc 
w żłobkach i klubach malucha. Na 
pomoc mogą liczyć również Dolno-
ślązaczki, które borykają się z pro-
blemami zdrowotnymi własnymi 
lub bliskich. Tylko w tym roku na 
wszystkie te działania w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego 
przeznaczyliśmy ponad 192 mln zł.

Fot. Archiwum UMWD

Justyna Skulska

z mężem) nietypowej zabawki – drew-
nianych klocków magnetycznych KO-
OGLO. – Dzieci to skarbnica inspiracji – 
opowiada pani Elżbieta. - Bycie z nimi na 
co dzień, towarzyszenie im we wzrastaniu, 
rozwoju i zdobywaniu kolejnych umiejęt-
ności pozwala widzieć więcej, zauważać 
bardziej i myśleć inaczej. Maluchy dają tak 
duży impuls do działania, że nie pozostaje 
nic innego jak tylko realizować wszystkie 
rodzące się w głowach pomysły! Tak po-
wstały klocki KOOGLO, których ścianki 
zostały uzupełnione magnesami, więc 
klocki się przyciągają. – Dziecko może 
budować formy przestrzenne bez obawy, 
że się rozpadną. To innowacyjne rozwią-
zanie pozwalające na tworzenie nowych 
konstrukcji, które ogranicza tylko dziecię-
ca wyobraźnia – wyjaśnia pomysłodaw-
czyni. 

Mamy rzemieślniczki udowadniają, 
że nie trzeba rezygnować ani z satys-
fakcjonującej kariery zawodowej, ani 

z bycia mamą i panią domu. Rzemiosło 
daje możliwość harmonijnego łączenia 
i osiągania sukcesów w obydwu sferach 
życia. - W ostatnich latach obserwujemy 
duży wzrost liczby mam rezygnujących 
z etatu na rzecz własnego warsztatu 
rzemieślniczego – mówi Anna Nowo-
cień-Rega współzałożycielka Stowa-

rzyszenia Klub Mamuśki, które na 
portalu społecznościowym skupia pra-
wie 10 tysięcy osób. – Współczesne ko-
biety są bardzo przedsiębiorcze i potra� ą 
zarządzać sobą  w czasie. Coraz częściej 
prowadzą � rmy, bo to pozwala im łączyć 
opiekę nad dziećmi z realizacją zawodo-
wych planów.

Anna Pietrzyk

Klocki KOOGLO
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W dniach 17 – 24 listopada w 
całej Europie będą wykonywane 
testy w kierunku HIV w ramach 
Europejskiego Tygodnia Testo-
wania. Punkty Konsultacyjno-Dia-
gnostyczne HIV i AIDS uruchomiły 
w tych dniach dodatkowe dyżury. 
Niektóre będą pracowały dłużej. 
W PKD można wykonać bada-
nia anonimowo i bezpłatnie oraz 
skorzystać z poradnictwa na te-
mat HIV i AIDS. Adresy i godziny 
otwarcia punktów Można znaleźć 
na stronie internetowej Krajowe-
go Centrum ds. AIDS http://www.
aids.gov.pl/pkd/. 

Województwo dolnośląskie jest 
na drugim miejscu w Polsce pod 
względem liczby rozpoznanych 
zakażeń HIV i na pierwszym jeśli 
mówimy o liczbie chorych na AIDS. 
Mamy też jednak największą sieć 
punktów konsultacyjno-diagno-

stycznych w Polsce. Jest ich u nas 
aż sześć m. in. punkt w Wałbrzychu.

- W Wałbrzychu od kilku lat 
działa Punkt Konsultacyjno-Dia-
gnostyczny Krajowego Centrum 
ds. AIDS, prowadzony przez Wro-
cławskie Stowarzyszenie „Podwale 
Siedem”. Można tam w przyjaznej 
atmosferze anonimowo i bezpłat-
nie wykonać badanie w kierunku 
zakażenia HIV. Do punktu można 
zgłosić się również bez konieczno-
ści poddania się badaniu, a jedynie 
w celu wyjaśnienia wątpliwości. 
Punkt mieści się przy ulicy Bato-
rego 4 (teren szpitala) w budynku 
Oddziału Leczenia Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych (przy 
dużym parkingu, poniżej główne-
go budynku). Otwarty jest w każdą 
środę od 14:30 do 18:30. Dodatko-
wo będzie czynny 20 listopada w 
godzinach 15.00 – 19.00. Tel. 74 648 

98 87. Możesz znaleźć go również 
na Facebooku. W celu zapewnie-
nia wysokiej jakości poradnictwa, 
ostatni pacjent jest przyjmowany 
30 minut przed zamknięciem PKD 
– wyjaśniają organizatorzy akcji Eu-
ropejskiego Tygodnia Testowania 
w Wałbrzychu.

Polska zajmuje jedno z ostat-
nich miejsc jeśli chodzi o liczbę 
wykonywanych testów, oznacza 
to że Polacy znacznie rzadziej niż 
obywatele innych państw europej-
skich badają się. W rezultacie wielu 
z nich dowiaduje się o swoim zaka-
żeniu dopiero wtedy gdy rozwija 
się pełnoobjawowy AIDS. Jedyną 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
brak leczenia, jeśli rozpoczniemy 
leczenie w odpowiednim czasie to 
do zachorowania na AIDS może ni-
gdy nie dojść.

(RED)

Bezpłatnie przebadają
Dokument "Ludzie z klisz" 

wyreżyserowany przez Mate-
usza Kudłę i nagradzany na pre-
stiżowych międzynarodowych 
festiwalach telewizyjnych, bę-
dzie można zobaczyć w piątek, 
24 listopada br. o godz. 18:00 w 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu.

- Film ten przedstawia historię 
związaną z odnalezieniem w sercu 
Gór Sowich ponad setki wywoła-
nych klisz fotogra�cznych. Autorem 
zdjęć wykonanych pomiędzy 1947 
a 1959 r. jest Filip Rozbicki, nieżyją-
cy już organista a zarazem jeden z 
pierwszych polskich osadników w 
Walimiu. Na około 800 fotogra�ach 
utrwalił on codzienne życie miesz-
kańców miejscowości i okolicznych 
wsi. Film został wyprodukowany 
przez „Fakty po południu” TVN24. 
Autorem zdjęć jest Artur Głupczyk. 

Ludzie z klisz w Walimiu

W marcu 2017 r. obraz zdobył na-
grodę Gold Plaque na 53. Międzyna-
rodowym Festiwalu Telewizyjnym 
w Chicago. Natomiast we wrześniu 
zdobył główną nagrodę Złotego 
Del�na na festiwalu produkcji �lmo-
wych Corporate Media & TV Awards 
w Cannes. Wstęp na walimską pre-
mierę „Ludzi z klisz” jest bezpłatny 
– zachęca Beata Rosicka, specjalista 
ds. kultury i turystyki Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu.

(RED)
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Gmina Mieroszów uczciła 99 
rocznicę odzyskania niepodległości 
w sposób szczególny. Po raz kolej-
ny 10 Brygada Kawalerii Pancernej 
ze Świętoszowa asystowała w uro-
czystej mszy świętej za ojczyznę, 
a następnie zaprezentowała się w 
ceremoniale wojskowym w miero-
szowskim rynku. Przemarsz i salwy 
honorowe w wykonaniu żołnierzy 
zrobiły ogromne wrażenie i nadały 
obchodom podniosły charakter.

O oprawę uroczystości zadbał rad-
ny Rady Miejskiej Mieroszowa Dariusz 
Szmulik. Mimo niezbyt sprzyjającej 
aury licznie zgromadzili się mieszkań-
cy oraz zaproszeni goście. Wszystkich 
przybyłych przywitał burmistrz Miero-
szowa Marcin Raczyński, który w swo-
im wystąpieniu posłużył się słowami 
Romana Dmowskiego:

- Jesteśmy różni, mamy różne za-
interesowania, ale łączy nas jeden cel. 
Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy 
żyć i pracować – podkreślając, jak waż-
ną rolę w naszym życiu pełni ojczyzna i 
obywatele, którzy inwestując w siebie, 
odkrywając swoje talenty, kształtując 
swój charakter, zakładając rodzinę, 
wychowując dzieci, działając w orga-
nizacjach pozarządowych i angażując 
się w życie społeczne budują naszą 
tożsamość.

Po uroczystościach odbył się po-
kaz w wykonaniu grupy paramilitarnej 
„Drużyna Braci”, której dowodzi Miro-
sław Wieczorek - mieszkaniec Gminy 

Powstaną tarasy
- W roku 2018 i 2019 wspólnie 
z Nadleśnictwem Wałbrzych 
planujemy wykonać w Gminie 
Mieroszów dwa tarasy wido-
kowe - na Stożku i Suchawie. 
Obecnie z obu szczytów niewie-
le widać ze względu na drzewa. 
Jednak to się zmieni. Przed nami 
w najbliższym czasie sporo pa-
pierkowej roboty w celu uzy-
skania wszelkich pozwoleń, ale 
warto to zrobić – mówi Marcin 
Raczyński, burmistrz Mieroszo-
wa.

(RED)

Młode cyfrowe
17 listopada o godzinie 17.00 
zapraszamy kobiety w wieku 
od 17 do 25 lat do sali wy-
stawowej Mieroszowskiego 
Centrum Kultury przy ulicy 
Żeromskiego 28 w Mieroszo-
wie. Projekt „Młode cyfrowe” 
skierowany jest do dziewczyn w 
wieku 17-25 lat, mieszkanek po-
wiatu wałbrzyskiego stojących 
przed wyborem dalszej eduka-
cji lub ścieżki kariery (kończące 
w najbliższym czasie naukę w 
liceach, szkołach technicznych 
i zawodowych lub mające ten 
etap edukacji za sobą lecz wciąż 
niesprecyzowane plany zawo-
dowe). Więcej informacji na: 
http://pralniasokolowsko.pl lub 
FB/ pralnia sokołowsko.

(RED)

Salwy honorowe

Mieroszów. „Drużyna Braci” uczestni-
czy w największych ogólnopolskich 
manewrach Combat Alert. Członkowie 
„Drużyny Braci” wspierają obronność 
Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczą 
w profesjonalnych szkoleniach or-
ganizowanych przez Wojsko Polskie, 
propagują wartości patriotyczne. Gru-
pa paramilitarna prezentowała swój 
sprzęt i umiejętności również przed 
uroczystościami w specjalnie przygo-
towanym namiocie prezentowała swój 
sprzęt i umiejętności. Na zakończenie 
na wszystkich mieszkańców czekała 
gorąca wojskowa grochówka z kotła.

- Dziękujemy Żołnierzom 10 Bry-
gady Kawalerii Pancernej ze Święto-
szowa a w szczególności Żołnierzom 
Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 10 
BKPanc wraz z dowódcą ppłk. dypl. 
Robertem Wiese oraz wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie uroczy-
stości – podkreśla Marcin Raczyński.

(MS)

Gmina Mieroszów
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Gmina Stare Bogaczowice

Fundacja Edukacyjno-
-Społeczna Polny Kwiat, 
Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach, Sudeckie 
Stowarzyszenie Strzelec-
kie oraz Karczma Jedynak 
wspólnie zorganizowały 
trzydniowe obchody Święta 
Niepodległości. 

W piątek na terenie Strzel-
nicy nad Zalewem odbyły się 
zawody strzeleckie dla mło-
dzieży szkolnej, natomiast 
w niedziele strzelali dorośli. 
Świętowanie w dniu 11 listo-
pada rozpoczęła uroczysta 

msza święta w kościele Św. 
Józefa w Starych Bogaczowi-
cach, po której wszyscy mogli 
podziwiać wystawę milita-
riów i pamiątek w Karczmie 
nad Zalewem. Tego samego 
dnia, o godz. 16: 00 odbyła 
się Wieczornica Patriotyczna. 
Mieszkańcy gminy spotkali się 
w Sali Sołeckiej w Starych Bo-
gaczowicach, gdzie mogli po-
dziwiać patriotyczne występy 
artystyczne dzieci i młodzieży. 
Nie zabrakło również wspól-
nych śpiewów i pysznego po-
częstunku.

(IL)

W Starych Bogaczowicach 
świętowali niepodległość

Wieczornica Patriotyczna w Starych Bogaczowicach.

Warto przystroić dom
Mirosław Lech Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice, zachęca 
mieszkańców gminy do przy-
zdabiania swoich domów i 
wzięcia udziału w konkursie 
na najładniejszą dekoracje 
świąteczną. Wystarczy przysłać 
zdjęcia swojego dzieła i czekać 
na cenne nagrody. Liczyć się bę-
dzie pomysłowość, widoczność 
dekoracji z zewnątrz, oryginalne 
wykonanie nawiązujące do tra-
dycji świąteczno-noworocznej 
oraz ogólne wrażenia estetycz-
ne i harmonia z otoczeniem. 
Wszystkie szczegóły na temat 
konkursu dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Sta-
re Bogaczowice.

(IL)

Zbudują wieżę
15 listopada upłynął termin 
składania ofert na budowę 
wieży widokowej na górze 
Trójgarb. Zadanie jest realizo-
wane w ramach projektu „Eko-
muzeum wokół Trójgarbu - etap 
II - sposób na ochronę i udostęp-
nianie zasobów przyrodniczych 
masywu Trójgarbu i Chełmca”. 
Projekt zakłada budowę wieży 
widokowej, a także zagospoda-
rowanie terenu w bezpośred-
nim sąsiedztwie wieży i budowę 
elementów małej architektury 
na szlaku turystycznym.

(RED)

Fundacja Edukacyjno-
-Społeczna „Polny Kwiat”, 
wspólnie z Gminnym Cen-
trum Biblioteczno-Kultural-
nym i Szkołą Podstawową w 
Starych Bogaczowicach zor-
ganizowali konkurs wiedzy 
o działalności i życiu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

Wzięła w nim udział zarów-
no młodzież z terenu Gminy 
Stare Bogaczowice oraz Wał-
brzycha. Wszyscy wykazali się 
ogromną wiedzą historyczną, 
jednak jury musiało wyłonić 
zwycięzców. I miejsce zajęli ex 
aequo Jakub Odlewany oraz 
Martyna Mach, 2 miejsce zajął 
Szymon Mielczarek natomiast 
3 miejsce zajęła Małgorzata 
Mołda. Konkurs został do�-
nansowany ze środków Mini-
sterstwa Obrony Narodowej.

Konkursy z nagrodami

Uczestnicy konkursu o Józefie Piłsudskim.

Z kolei Wójt Gminy Stare 
Bogaczowice Mirosław Lech 
nagrodził laureatów konkursu 
fotogra�cznego ogłoszonego 
przez Urząd Gminy Stare Bo-
gaczowice o temacie „Czło-
wiek i jego pasje - życie co-
dzienne mieszkańców gminy 

Stare Bogaczowice”. Laureaci 
otrzymali nagrody i dyplomy 
oraz zaproszenie na kurs fo-
togra�czny. Padło też zapew-
nienie, że w roku przyszłym 
odbędzie się kolejna edycja 
konkursu.

(IL)

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym.
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Siatkarze MKS Aqua Zdrój 
Wałbrzych mają za sobą 
pracowity tydzień. Najpierw 
w Pucharze Polski ich rywa-
lem był Kęczanin Kęty, który 
uległ naszej ekipie 0:3 (23:25, 
12:25, 21:25). A w sobotę, w 
meczu I ligi, na własnym 
parkiecie KPS Siedlce poko-
nał wałbrzyszan 3:1 (21:25, 
25:23, 25:21, 25:21). Udział 
w dwóch rozgrywkach spra-
wia, że siatkarze z Wałbrzy-
cha znów będą rozgrywali 
mecze w weekendy i w śro-
dę. Najpierw w piątek, 17 li-
stopada o godz. 18:30, w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
Aqua Zdrój będą podejmo-

wali w meczu ligowym AZS 
PWSZ Stal Nysa, a w środę – 
22 listopada w Pucharze Pol-
ski zmierzą się na własnym 
parkiecie z TSV Sanok.

- Zapraszamy wszystkich 
kibiców do wsparcia naszej 
drużyny! W trakcie meczu 
przewidziane konkursy, w 
których można wygrać vo-
uchery na pizzę z Pizzerii 
„Happy Day” oraz pierogi z 
Pierogowej Chaty w Wałbrzy-
chu. Na najmłodszych czeka 
strefa małego kibica, przy-
gotowana przez UKS Kinder 
Volleyball. Zapraszamy! Kar-
nety na sezon 2017/18: 80 
zł normalny, 40 zł ulgowy. 

Bilety w cenie: 5 zł ulgowy, 
10 zł normalny, 5 zł/os – bilet 
rodzinny (minimum 3 osoby). 
Bilety dostępne w sprzedaży 
w Hotelu Aqua Zdrój oraz w 
innych punktach w Wałbrzy-
chu: Pizzerii „Happy Day”, ul. 
Palisadowa 47b (Podzam-
cze), Pizzerii „Happy Day 2�, 
ul. Lewartowskiego 1 (Śród-
mieście), Piwiarni Pod Wierz-
bami, ul. Broniewskiego 33a 
(Piaskowa Góra) i w Pierogo-
wej Chaci, ul.Wrocławska 82 
(Szczawienko). Szczegóły na 
stronie www.siatkowka.wal-
brzych.pl – zachęcają działa-
cze wałbrzyskiego klubu.

(RED)

Falstart siatkarek
Na inaugurację rozgrywek 
III ligi kobiet, siatkarki MKS 
Chełmiec Wodociągi uległy 
MUKS Ziemia Milicka Mi-
licz 1:3 (25:16, 11:25, 23:25, 
20:25). Chełmiec zagrał w 
składzie: Mróz, Sławińska, I. 
Groń, P. Groń, Urbanowska, P. 
Pawelska, E. Pawelska (libero) 
oraz Suchomska, J. Rzeczycka, 
Zdebska, Szymańska. II kolej-
ce podopieczne trenera Jacka 
Kurzawińskiego będą podej-
mowały UMKS Volley Głogów. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
18 listopada o godz. 16.00 w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

(RED)

Memoriał Bogusława 
Dąbrowskiego
Zapaśniczy Ludowy Klub 
Sportowy Zagłębie Wał-
brzych zaprasza na Puchar 
Polski Juniorów w stylu kla-
sycznym oraz XV Memoriał 
Bogusława Dąbrowskiego. 
Zawody zostaną rozegrane 
18.11.2017 r. w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu. W zmaganiach 
udział weźmie ponad 100 za-
wodników z 30 klubów z całej 
Polski. ZLKS zagłębie Wałbrzych 
wystawi swoich 5 zawodników. 
Wstęp na imprezę jest wolny.

(RED)

Reprezentacja Polski w 
koszykówce kobiet prze-
grała w Wałbrzychu pierw-
szy mecz kwali�kacyjny do 
mistrzostw Europy.

W hali Aqua Zdrój w Wał-
brzychu tym razem Polki 
uległy reprezentacji Białoru-
si 62:70 (17:14, 15:15, 17:28, 
13:13), a punkty dla naszego 

zespołu zdobywały: Kacz-
marczyk 22, Żurowska-Ce-
gielska 10. Misiek 8, Gajda 7, 
Makurat 7, Ziętara 5, Szajtau-
er 2, Skobel 1, Stankiewicz 0, 
Poboży 0. Kolejnym rywalem 
biało - czerwonych była Tur-
cja – mecz zakończył się po 
zamknięciu tego wydania.

(RED)

Najpierw liga, 
potem puchar

Przed nami kolejna dawka siatkarskich emocji! W piątek 
w Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój wałbrzyscy siatkarze 
zmierzą się z zespołem AZS PWSZ Stal Nysa w ramach rozgrywek 

I ligi mężczyzn. A w środę mecz Pucharu Polski z TSV Sanok.

Niespodzianki nie było
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Trener Mike Taylor wy-
brał kadrę polskich ko-
szykarzy na listopadowe 
mecze kwali�kacyjne do mi-
strzostw świata w Chinach. 
W grupie 20 zawodników 
znalazł się 17- letni Aleksan-
der Balcerowski, wychowa-
nek Górnika Wałbrzych, a 
obecnie środkowy hiszpań-
skiego zespołu Herbalife 
Gran Canaria Las Palmas.

Jak przyjąłeś wiadomość o 
powołaniu do kadry? Kto cię 
o tym fakcie powiadomił?

Aleksander Balcerowski: - Z 
ogromną radością, dumą, 
podekscytowaniem, nie 
mogłem sobie znaleźć miej-
sca. Przed miesiącem za-
dzwonił do mnie z tą niesa-
mowitą nowiną mój agent 
w kraju. Była to jeszcze 
wiadomość nieo�cjalna, ale 
zrobiła na mnie wielkie wra-
żenie. To przecież ogromne 
wyróżnienie, zwłaszcza dla 
zawodnika w moim wieku 
i dowód zaufania szkole-
niowca reprezentacji do 
moich umiejętności. W po-
wołanym przez niego skła-
dzie jestem przecież naj-
młodszym graczem.

Występowałeś już wcześniej 
z orzełkiem na koszulce?

- Zdążyłem tylko zrobić so-
bie zdjęcie w tym stroju, 
kiedy powołano mnie do 
reprezentacji Polski kadetów 
i trenowałem z nią. Potem 
doznałem kontuzji i nie za-
grałem z biało-czerwonymi 
ani jednego meczu. Może 
w najbliższej przyszłości bę-
dzie okazja odbić to sobie z 
nowymi kolegami? Bardzo 
na to liczę.

Jak oceniasz swoje możliwo-
ści w obliczu czekających cię 
obowiązków na nowym eta-
pie kariery?

- Chcę sprostać nowemu wy-
zwaniu i zapewniam, że do-
łożę wszelkich starań i zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, 
by udowodnić, że zasłuży-
łem na ten wybór i pokazać 
się trenerowi oraz kolegom z 
kadry z jak najlepszej strony.

Co twoim zdaniem udosko-
naliłeś w ostatnim okresie?

- Wiele pracowałem nad siłą i 
�zycznie się wzmocniłem.

Jakie są twoje koszykarskie 
atuty?

- Rzut, kozioł i mobilność.

A co musisz poprawić?
- Oprócz siły pracuję nad 
szybkością przeprowadza-
nych akcji.

Ile masz wzrostu?
- 215 cm i chyba więcej nie 
będzie. Ale... kto wie.

Czy taki „wieżowiec” jak ty, 
nie ma problemów z wypo-
czynkiem w pozycji pozio-
mej?

- W Hiszpanii absolutnie nie. 
A jeśli chodzi o domowe 
łóżko: rodzice kupili takie o 
długości 2 m i okazało się za 
krótkie. Ale jakoś sobie radzę.

Ile ważyłeś po przyjeździe 
do Hiszpanii, a ile teraz?

- Odpowiednio 78 i 104 kg.

Od kiedy mieszkasz i grasz 
na Wyspach Kanaryjskich? 
Początki zapewne były dla 
ciebie trudne?

- Na Kanarach jestem czwar-
ty rok. Ciężko było w tak 
młodym wieku znaleźć się 
daleko od domu i rodziny. 
Miałem trudne chwile, ale 
to już przeszłość. Nowa sy-
tuacja zmusiła mnie do przy-
spieszonego dojrzewania 
i radzenia sobie ze wszyst-
kim, w większości samemu. 
To była dobra szkoła życia, 
a rozłąka z bliskimi zaharto-
wała mnie. Z pewnością też 
szybciej okrzepłem jako za-
wodnik.

Na jaki okres podpisałeś 
kontrakt?

- Związałem się z tym klu-
bem na cztery lata.

Jak wygląda obecnie sytu-
acja twojego zespołu?

- Sezon rozpoczęliśmy przed 
czterema tygodniami. Mamy 
dotychczas na koncie dwa 
zwycięstwa i dwie porażki.

Ile punktów zdobywasz 
przeciętnie na mecz?

- Około ośmiu.

Czy często docierają do cie-
bie opinie o twojej grze?

- Nie nadstawiam na nie ja-
koś szczególnie ucha i nie 
kolekcjonuję ich (śmiech), 
ale zarówno trener, jak i inne 
osoby związane z klubem i 
nie tylko, dają mi do zrozu-
mienia, że jestem ważną po-
stacią dla zespołu. To miłe i 
zarazem zobowiązujące.

Ile razy trenujesz dziennie?
- Z drużyną rano o godz. 7.00 
i wieczorem o 19.00. Do tego 
dochodzi trening indywidual-
ny o godz. 11.00, kiedy m.in. 
skupiam się na rzutach.

Jakich rozmiarów nosisz 
obuwie?

- 48,5.

Jak sobie poradziłeś z języ-
kiem hiszpańskim?

- Nie miałem z nim proble-
mów i już po czterech mie-
siącach porozumiewałem się 
bez problemów. A teraz mó-
wię, jak... Hiszpan (śmiech).

Jak spędzasz w Las Palmas 
wolne od koszykówki chwi-
le?

- Spaceruję z kolegami po 
mieście, gram na konsoli...

Co na Kanarach podoba ci 
się najbardziej?

- Zakątki są tu oczywiście 
malownicze, ale najbardziej 
lubię... banany. Oczywiście 
basket jest na pierwszym 
miejscu.

Ile razy w roku przyjeżdżasz 
do rodziców?

- Zwykle dwa razy – na Świę-
ta Bożego Narodzenia i na 
letnie wakacje.

Ostatnie spędziłeś w Wał-
brzychu...

- Bardzo miło wspominam 
te kilka tygodni. W końcu 
tęsknota za bliskimi robi 
swoje. Ale o baskecie nie za-
pomniałem. Tydzień treno-
wałem z Andrzejem Adam-

Najpierw reprezentacja, potem NBA
wiadających się koszykarzy 
europejskich rocznika 2000, 
wybrano mnie do najlepszej 
„10”, która zagrała w turnieju 
w nowojorskim Brooklynie 
z najbardziej uzdolnionymi 
16-latkami amerykańskimi i 
byliśmy obserwowani przez 
gwiazdy NBA. Miałem za-
szczyt w obu przypadkach 
poznać najlepszych trene-
rów i chociaż obozy nie trwa-
ły długo, to wyniosłem z nich 
wiele i wzbogaciłem swoje 
koszykarskie umiejętności. W 
związku z ostatnim campem, 
mam w styczniu przyszłego 
roku wyjechać do Stanów 
Zjednoczonych. Już się cie-
szę na tę wyprawę.

Jakie stawiasz przed sobą 
zadania?

- Teraz chciałbym jak najle-
piej zaprezentować się w ka-
drze, a jeśli wszystko pójdzie 
po mojej myśli, skutecznie 
wspierać reprezentację. Ale 
nadal moim głównym celem 
pozostaje gra w NBA. Trudno 
mi określić, jak długa i kręta 
będzie droga do światowej 
elity. Może tra�ę tam za 3 
lata? Chyba, że jest to zbyt 
optymistyczna prognoza... 
W każdym razie nie będę się 
oszczędzał, by dopiąć swe-
go. W jednym z wywiadów 
w polskiej prasie z Marcinem 
Gortatem przeczytałem, 
że mówiąc o jego polskich 
koszykarskich nadziejach 
wspomniał moje nazwisko. 
To dodatkowo mnie mobili-
zuje.

Masz dziewczynę?
- Jeszcze nie.

Kto jest twoim koszykar-
skim wzorem?

- Kevin Durant z Golden Sta-
te Warriors.

Do którego zawodnika na 
twojej pozycji w NBA próbu-
jesz się porównywać?

- To Kristaps Porzingis z New 
York Knicks. Jeśli chodzi o 
walory �zyczne, Łotysz jest 
kilka kilogramów cięższy i 6 
cm wyższy ode mnie. Chciał-
bym dorównać mu klasą.

Nigdy wcześniej w pierwszej 
reprezentacji Polski nie znalazł 
się 17-latek. Wałbrzyszanin zrobił 
początek.

kiem, kiedyś rozgrywającym 
Górnika Wałbrzych. Były to 
bardzo pożyteczne zajęcia i 
doskonaliłem to, czego się 
dotychczas nauczyłem. Poza 
tym były to sympatyczne 
kontakty.

Kiedy teraz przyjedziesz w 
rodzinne strony?

- Do Polski wracam w listopa-
dzie na tygodniowe zgrupo-
wanie kadry. Wtedy zapadną 
ustalenia, kiedy znowu się z 
nią spotkam.

O zwiedzeniu jakiego rejonu 
świata marzysz?

- Przede wszystkim o Sta-
nach Zjednoczonych. Byłem 
tam dwukrotnie. Jest to kraj 
różnych klimatów, a także 
różnorodny pod względem 
przyrody i zamieszkujących 
go ludzi. Można tam spotkać 
wszystko, co jest atrakcją in-
nych krajów i społeczeństw. 
No i jest ojczyzną koszyków-
ki.

Spójrzmy wstecz. W jakim 
wieku tra�łeś do Górnika?

- Miałem 10 lat i przez pe-
wien czas grałem z kolega-
mi o 5 lat starszymi. Począt-
kowo moim trenerem był 
Arkadiusz Chlebda i Marcin 
Ewiak, a później Tadeusz Po-
gorzelski i Paweł Domaradz-
ki. Po awansie do ćwierć-
�nału mistrzostw Polski, 
nawiązał z rodzicami kontakt 
agent z Hiszpanii.

Jak oceniasz swój udział w 
campach, ubiegłorocznym 
w Zagrzebiu i niedawnym 
w Jerozolimie, zorganizo-
wanym po raz pierwszy 
wspólnie przez FIBA i NBA 
w ramach programu „Koszy-
kówka bez granic”?

- Zarówno w jednym, jak i w 
drugim przypadku zaprosze-
nie było dla mnie sporym wy-
różnieniem. W tym roku do 
Izraela przyjechali zawodni-
cy i zawodniczki z 22 krajów, 
a ja wśród 30 rówieśników 
byłem jedynym Polakiem. Po 
campie Jordan Brand Classic 
w Chorwacji, na który przy-
jechało 40 najlepiej zapo-

Kibicujesz którejś z drużyn 
najlepszej ligi świata?

- Nie mam jakichś szczegól-
nych sympatii. Oglądam z 
równym zainteresowaniem 
mecze różnych zespołów. 
Każdy ma inne oblicze, inną 
specy�kę i styl gry.

Czy spotkałeś się już kiedyś 
z trenerem Taylorem?

- Nie. Dlatego jest u mnie tro-
chę ciekawości i tremy. Mam 
nadzieję, że wszystko ułoży 
się znakomicie i że pokażę 
mu się z jak najlepszej strony.

Twój tata Marcin grał nie-
gdyś w Górniku Wałbrzych, 
a po wypadku samochodo-
wym zdobył dwa razy Pu-
char Europy w koszykówce 
na wózkach, był 4. na mi-
strzostwach Europy i 6. na 
mistrzostwach świata, pro-
wadził też polską reprezen-
tację. Uczestniczył w Igrzy-
skach Paraolimpijskich w 
Londynie. A mama, Sylwia, 
występowała w AZS Lublin. 
W domu basket jest chyba 
tematem pierwszoplano-
wym?

- Bez przesady. To oczywiście 
temat ważny, ale jest przecież 
jeszcze tyle innych. Jednak 
rodzice mnie wspierają, gdy 
rozmawiamy po kolejnych 
meczach, radzą i wiem, że za-
wsze mogę na nich liczyć.

Rozmawiał Andrzej Basiński
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PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

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) zostały 
wywieszone na okres od 16.11.2017 r.
 do 08.12.2017 r. wykazy nr 16/2017 

i Nr 17/2017 z dnia 16.11.2017 r. 
nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę, najem.

- ALARMY
- KAMERY

- MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ

-SERWIS
Wałbrzych ul. Długa 3a

tel. 608 44 22 04

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

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

Koszmar piłkarzy
W XIV kolejce grupy 
wschodniej IV ligi piłkar-
skiej Nysa Kłodzko poko-
nała Górnika Wałbrzych 
5:3, choć do przerwy prze-
grywała 0:2! Bramki w tym 
spotkaniu zdobywali: 0:1 Jan 
Rytko (43), 0:2 Mateusz So-
biesierski (45), 1:2 Mikołaj La-
zarowicz (55), 1:3 Jan Rytko 
(60), 2:3 Mikołaj Lazarowicz 
(70), 3:3 Mikołaj Lazarowicz 
(84), 4:3 Kamil Kowalski (88), 
5:3 Jacek Cebulski (90+3). 
Wałbrzyszanie kończyli mecz 
w 9, po tym jak czerwone 
kartki obejrzeli Sobiesierski 
(73 min. za 2 żółte) i Rytko 
(90 min. za 2 żółte). Górnik 
zagrał w składzie: Jaroszew-
ski, Tobiasz, Smoczyk, Niem-
czyk, Gawlik, Młodziński (77 
Bogacz), Rytko, Chajewski, 
Krzymiński, Sobiesierski, 
Dec. W kolejnym meczu Gór-
nik Wałbrzych zagra z Polo-
nią Trzebnica (18 listopada, 
godz. 13:00).
W grupie zachodniej Górnik 
Boguszów-Gorce uległ Olim-
pii Kowary 1:5 (1:2). Bramkę 
dla gospodarzy zdobył Ry-
szard Bejnarowicz (21), ale 
potem tra�ali już tylko go-
ście: 1:1 Mateusz Baszak (22), 
1:2 Vladislavs Kuzmins (33), 
1:3 Adrian Zieliński (59), 1:4 
Mateusz Baszak (66) i 1:5 Se-
bastian Szujewski (74). Gór-
nik wystąpił w składzie: Mar-
cin Jaskółowski, Błaszczak, 
Mateusz Jaskółowski, Cho-
iński, Klimek, Maliszewski, 
Marut, Pryk, Zwolenik, Woź-
niak, Ryszard Bejnarowicz. 
Następnym rywalem zespo-
łu prowadzonego przez tre-
nera Rafała Siczka będzie w 
Strzegomiu AKS. Mecz roz-
pocznie się 18 listopada o 
godz. 13:00.

(RED)

Na wałbrzyskim Podzamczu odbył się XVIII Cross Niepodległości o 
Puchar Prezydenta Wałbrzycha. Zgromadził 112 zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. W biegach głównych mężczyźni rywalizowali na 
dystansie 6 km, a kobiety – 4 km. Przed startem delegacja uczestników 
biegu złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Wyniki: 6 km – 1. 
Piotr Holly – 22,16 min., 2. Jacek Strzecha – 23,00, 3. Piotr Baranowski 
– 23,15. 4 km – 1. Joanna Hoja – 16,44, 2. Nikol Benesova – 12,14, 3. Ewa 
Pastuszenko – 18,09. Imprezę zorganizował Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze – Zamek Książ. Jego partnerami byli: Gmina Wałbrzych, CAW 
Aqua Zdrój, SM „Podzamcze”, RWS Podzamcze, POD Podzamcze, Fundacja 
RECAL, PSP nr 21, Bar „U Stasia”, TKKF.

(BAS)

Złamali Stal
Prowadzący w grupie D II ligi 
koszykarzy Górnik Trans.
eu Wałbrzych w IX kolejce 
pokonał Stal Ostrów Wiel-
kopolski 72:68 (12:14, 12:20, 
24:18, 24:16). Punkty dla Gór-
nika zdobyli: Durski 16, Wróbel 
13, Glapiński 13, Ratajczak 12, 
Kruszczyński 10, Krzywdziń-
ski 8, Kaczuga 0, Makarczuk 0. 
W następnej kolejce rywalem 
podopiecznych trenera Mar-
cina Radomskiego będzie we 
Wrocławiu WKK. Mecz zostanie 
rozegrany 17.11.2017 r. o godz. 
20:00.

(RED)

Szczęśliwa siódemka
W III lidze koszykarzy WSTK 
Wschowa przegrał z MKS Ma-
zbud Basket Szczawno-Zdrój 
67:80 (19:25, 16:18, 10:23, 
22:14). Punkty dla Mazbud Ba-
sket zdobyli: Józefowicz 20, 
Stochmiałek 19, Olszewski 15, 
Murzacz 13, Przydryga 5, Wac-
kowski 4, Myślak 2, Smoleń 2, 
Knach. W VIII kolejce MKS Ma-
zbud Basket Szczawno-Zdrój 
będzie pauzował.

(RED)

Dziewczyny kończą
XIII kolejka ekstraligi kobiet 
okazała się pechowa dla pił-
karek nożnych AZS PWSZ 
Wałbrzych. Ekipa Czarnych 
Sosnowiec pokonała wałbrzy-
szanki 4:0 (1:0), a wszystkie gole 
zdobyła Marta Cichosz. Akade-
miczki kończył mecz w 10, po 
tym jak czerwoną kartką za faul 
została ukarana w 44 min. Anna 
Rędzia. AZS PWSZ zagrał w skła-
dzie: Dąbek, Aszkiełowicz, Szew-
czuk, Mesjasz, Siwińska, Rędzia, 
Dereń, Głąb, Ratajczak, Rapacka, 
Gradecka. W ostatnim meczu w 
tym roku zespół trenera Kamila 
Jasińskiego będzie podejmował 
Unifreeze Górzno. Spotkanie zo-
stanie rozegrane 18 listopada o 
godz. 10:30.

(RED)

W Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów odbyła się VI edycja 
organizowanego przez Fun-
dację Zielone Wzgórze tur-
nieju „Wałbrzyskie BOCCE 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie” , który jest 
współ�nansowany przez 
Gminę Wałbrzych.

Turniej otworzyli Roman 
Ludwiczuk - fundator Funda-
cji Zielone Wzgórze oraz pre-
zes zarządu Fundacji Zielone 
Wzgórze Monika Wybraniec. 
W turnieju udział wzięło 8 
placówek z trzech powiatów : 
wałbrzyskiego, kamiennogór-
skiego i świdnickiego. Po bar-
dzo zaciętej i wyrównanej ry-
walizacji , miejsca na podium 
wywalczyli: I miejsce - drużyna 
Domu Pomocy Społecznej z 
Jaskulina, II miejsce - drużyna 

Stowarzyszenia Pomocy na 
rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej ze Świebodzic, 
a III miejsce - drużyna Powiato-
wego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Wałbrzychu.

Wszystkie drużyny zostały 
nagrodzone, a uczestnicy za-
wodów i osoby towarzyszące 
zostali obdarowani upomin-
kami oraz smakowitymi ka-
napkami. Wszyscy uczestni-
cy potwierdzili chęć wzięcia 
udziału w następnych zawo-
dach.

Turniej został do�nanso-
wany przez Gminę Wałbrzych 
ze środków PFRON, a przy or-
ganizacji zawodów pomagali 
pracownicy Powiatowego 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Wałbrzychu.

(RED)

Cross NiepodległościWałbrzyskie bocce

Uczestnicy turnieju „Wałbrzyskie BOCCE osób niepełnosprawnych 
intelektualnie”.
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USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

MOTORYZACJA

(4) Sprzedam auto po wypadku 
Opel Vectra 2,2 TDI, rocznik 2001 
(na części). Telefon 604 67 26 66

(2) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

(2) DO WYNAJĘCIA POKOJE W 
WAŁBRZYCHU. NR. TELEFONU 
KONTAKTOWEGO : 693-069-
486.  

(4) SUPER OKAZJA! Mieroszów 
- mieszkanie 35m2, umeblowa-
ne, c.o., piękny widok na góry, 
spokojna okolica, położone przy 
granicy Czech. Cena 56 tys. zł do 
małej negocjacji. Tel. 503-727-
446. 

(2) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

KUPIĘ

(15) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.

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

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

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

MS-3288 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
39m2, po remoncie, cena 72 tys, 
Tel. 606 976 630

MS-3294 Nowe Miasto, wyso-
ki parter, 2 pokoje, 41m2, po 
remoncie, ogrzewanie gazowe + 
kominek, cena 111 tys. Tel. 883 
334 481

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

MS-3318 Nowe Miasto 1 pokój, 
pow. 25m2, cena 35tys. zł. Tel. 
793 111 130

MS-3259 Biały Kamień 1pokój 
pierwsze piętro do wprowadze-
nia, 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 Świebo-
dzice, 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 wprowa-
dzenia. 140,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! 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: 530-
913-259

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

7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 
3 pokojowe mieszkanie na parte-
rze, 73,98 m2 do odświeżenia, w 
cenie 165,000 zł. Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Dziećmoro-
wice, Dom wolnostojący z działką 
o powierzchni 653 m2, w cenie 
70,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
519-121-102

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 Dwupoko-
jowe 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 kapital-
nym 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: 506-
717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
mieszkanie na Nowym Mieście 48 
m, dwa pokoje, widna kuchnia, 
łazienka do zrobienia, I piętro, 
środkowe mieszkanie, ogrzewa-
nie 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: 519-121-
104

19. SOWA & VICTORIA Piaskowa 
Góra mieszkanie po remoncie, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka z wc. 
57m2 cena 165000 zł Tel. 519-
121-104

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
po remoncie na Gaju w czte-
rorodzinnym domu. 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, ogrzewa-
nie 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 bez-
pieczne i sprawne przejście przez 

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

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

PODZAMCZE 3pokoje  niski czysz, 
54m2 cena 150tys  telefon 792-
548-210 

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

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

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

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z 
windą, po remoncie, ogrzewanie 
miejskie, cena 130.000 zł,

Kontakt: 792-548-210

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

DOM WOLNOSTOJĄCY  - OKAZJA 
! 111m2 z dużą działką 1195m2, 
cena 205tys  ogrzewanie gazowe 
telefon: 792-547-662

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

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

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

OKAZJA -MS-3329 Górny Sobię-
cin, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja

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

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

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie 
znajduje się wiele innych ofert. 

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-

nia, 51 m2, cena 159 000 zł tel 883 
332 730

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Miłosza( Duracza), 3 
pokoje, 2 piętro do wprowadze-
nia, 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

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

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

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

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 NOWE MIASTO 
- okolice ulicy Orzeszkowej , 2 
pokoje, 3 piętro, balkon, 82 m2, 
cena 125 000 zł tel 883 334 836

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

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

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

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wc i prysz-
nicem, do wprowadzenia. Cena: 
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 
piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na 
sprzedaż lub wynajem,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, 
mieszkanie do wprowadzenia, 45 
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-
nie miejskie. Cena: 109 000  zł 
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – 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, przed-
pokój. 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. Ogrze-
wanie miejskie, CENA: 119 000 zł. 
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, kawa-
lerka po remoncie 25 m2 z jasną 
kuchnią, łazienką z WC i balko-
nem CENA: 85 000 zł (nr: 2304) 
(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 �rmy 
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, wol-
nostojący 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 Sobie-
cinie, 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  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

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

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy 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.

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

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

OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 4 
pokoje, 56 m2, parter, Okna PCV, 
ogrzewanie miejskie, do remontu, 
dobra lokalizacja, SUPER cena: 
129000 zł, kontakt: 530-998-374

SUPER OFERTA! SZCZAWNO 
ZDRÓJ, mieszkanie z TARASEM 
I  OGRÓDKIEM, w ŚWIETNEJ LO-
KALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje, 
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie 
gazowe,  259.000 ZŁ, tel. 577-
263-955

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 535-
311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3 
POKOJE, balkon, spokojna okoli-
ca, ogrzewanie miejskie, stan do 
wprowadzenia, Cena: 152 000 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

ŚRÓDMIEŚCIE, 52,50m2, parter, 
2 pokoje, ogrzewanie centralne, 
SUPER Cena 60.000zł. Kontakt 
535-311-265

PODZAMCZE, 40m2, PO REMON-
CIE , 1 PIĘTRO!, 2 pokoje, sprzęt 
w cenie, Niski czynsz, Cena : 139 
000zł kontakt: 530-998-374

PODZAMCZE!, przestronne 
mieszkanie, 2 pokoje, 48 m2, 
rozkładowe, 8 piętro, balkon, do 
wprowadzenia, 150.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

Piaskowa Góra do wprowadzenia, 
3 pokoje, 51m2, blok czteropię-
trowy. Cena 148.000zł. Kontakt 
535-311-265

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

SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie w 
atrakcyjnej lokalizacji. czteroro-
dzinna 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

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 – OKAZJA PODZAMCZE, 
ul. Blankowa, 3 pokoje, 60m2, 4 
piętro w 4, do odnowienia, cena 
136.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

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

+ kominek, cena 110.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – OKAZJA!!!  ŚRÓDMIE-
ŚCIE, 1 pokój, 47m2, drugie piętro, 
piec ka�owy, projekt na co. gaz i 
łazienkę, okna PCV, cena 38.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, 
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 46m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 75 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

Zajrzyj na naszego bloga: blog.kik.pl 
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl   
Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko 
w ilościach detalicznych. Różnice w kolorach wynikają 
z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek.

KiK Textil Sp. z o.o. • ul. Legnicka 21 A • PL 53-671 Wrocław
www.kik.pl

Dołącz do nas: www.facebook.com/kik.polska

WIELKIE
OTWARCIE

10 % NA WSZYSTKO*
* Rabat obowiązuje tylko w sklepie w 58-300 w Wałbrzychu, ul. Wieniawskiego 70 i jest udzielany na kasie w dniach 16.11. i 17.11.2017.

Akcja nie łączy się z innymi rabatami. Rabat nie dotyczy bonów podarunkowych.

OFERTA SPECJALNA | TYLKO NA OTWARCIE +++ OFERTA SPECJALNA | TYLKO NA OTWARCIE

16.11. i 17.11.2017 w Wałbrzychu,
ul. Wieniawskiego 70

Godziny otwarcia: 

pon.-sob. 09.00 - 20.00
niedz. 10.00 - 18.00

Zestaw klasycznych 
Matchboxów 
5szt. dostępne w różnych wzorach,
wym. 26,5x10,9x3,9cm, skala: 1:64


