REKLAMA

Czwartek, 23 listopada 2017 r.  nr 43 (365)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

DB2010

.PL

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

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

www.kasacja.info
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OKAZJA!!!
Do sprzedania doskonale
zlokalizowany (przy Galerii Victoria) profesjonalny warsztat samochodowy
o powierzchni 700 m2 z dwoma dużymi elektrycznymi
bramami wjazdowymi. Warsztat znajduje się na działce
o pow. 2998 m2, która dodatkowo posiada kilkanaście (ok. 40) miejsc
parkingowych. Warsztat samochodowy, wyposażony w nowoczesny
sprzęt- dodatkowo własna mieszalnia lakierów. Na terenie znajduje
się również nowo postawiony w pełni umeblowany biurowiec o pow.
220 m2, szatnia, jadalnia, zaplecze socjalne, pomieszczenie magazynowe, oraz toalety. Teren płaski, wyrównany, utwardzony. W obiekcie zamontowano instalacje alarmową oraz elektroniczną ochronę
wraz z kamerami przemysłowymi , poprowadzona jest sieć komputerowa kablowa + Wi-Fi, zamontowane czujniki CO2, W biurowcu zamontowane jest ogrzewanie elektryczne- podłogowe, a hale
serwisowe posiadają ogrzewanie CO, oraz dodatkowo nagrzewnice
elektryczne.
W razie pytań proszę o kontakt: Jolanta Targosz, tel. 606 97 66 30,

e-mail: jolanta@eurodom.walbrzych.pl

Uwaga! Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

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

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Al.
Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu wiodącym Ośrodkiem
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym dla
dzieci niepełnosprawnych i
ich rodziców.
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu, dla której organem
prowadzącym jest Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu,
realizować będzie zadania
wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - informuje
dyrektor poradni Regina Marciniak. - Program przewiduje
zapewnienie realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze
powiatu, określonych w art.90
ust 4 ustawy z dnia 7.09.1991
o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 5.09.2017. w
sprawie szczegółowych zdań
wiodących ośrodków koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńcych (Dz.U.poz 1712). W
związku z dynamicznym rozwojem profesjonalnych usług

terapeutyczno-rehabilitacyjnych, jakie zapoczątkowałam po roku pracy w poradni
oraz ogromnymi potrzebami
środowiska dzieci niepełnosprawnych,
postanowiłam
zgłosić naszą palcówkę do
tego programu, wykazując we
wniosku potencjał kadrowy
i profesjonalne wyposażenie
naszej placówki.
Wniosek złożony przez dyrektor Reginę Marciniak prze-

szedł pozytywną weryfikację i
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna otrzymała dotację z budżetu państwa, którą otrzymywać będzie
w transzach od grudnia 2017
do 2021 roku z przeznaczeniem
na zorganizowanie wczesnego
wspomagania rozwoju dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole, jak również dotację na doposażenie ośrodka.

Poradnia dysponuje znakomitą kadrą i infrastrukturą.

- Dotację tą zamierzam
przeznaczyć na dodatkowe
usługi terapeutów i fizjoterapeutów, między innymi na
rehabilitację dzieci na basenie,
hipoterapię, logoterapię m.in.
metodą tomatisa i inne, w zależności od potrzeb. Zadania
te będą realizowane w naszej
siedzibie głównej - w budynku Starostwa Powiatowego
oraz w naszej filii w Szczawnie
Zdroju w Zespole Szkół Ceramicznych przy ul. Kolejowej 2
oraz w stadninie koni Julianów
i na basenie – wyjaśnia Regina
Marciniak.
Do zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno –
rehabilitacyjno - opiekuńczego należy:
1) udzielanie rodzicom
specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie właściwych
dla dziecka i jego rodziny form
kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności
rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek
udzielających specjalistycznej
pomocy dzieciom;

Regina Marciniak
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.127 ust.19 pkt 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do
5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów,
fizjoterapeutów,
psychologów, pedagogów, logopedów
i innych specjalistów;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów
dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i
świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań
związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
- Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna jest w stanie w sposób fachowy podołać temu
ważnemu zadaniu. Posiada
najnowoczśniejsze pomoce
dydaktyczne, sprzęt, sale rehabilitacyjne, salę doświadczania świata oraz zespół
profesjonalistów oddanych
pracy i bardzo dobrze merytorycznie przygotowanych
do pracy. Zachęcamy wszyskich rodziców dzieci niepełnosprawnych do nas – dodaje dyrektor poradni.
(AS)
REKLAMA

Zostań specjalistą THOR®

Zostań specjalistą THOR®

Zostań specjalistą THOR®

Monter instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych (m/k)

Monter
instalacji wentylacyjnych (m/k)

Monter
rurociagów (m/k)

THOR® – firma specjalizująca się w dostarczaniu wykwalifikowanego personelu. Od 19 lat wspieramy naszych klientów z segmentu techniki w budynkach i techniki zasilania – zarówno przy dużych projektach,
jak i przy mniejszych inwestycjach. Obecnie mamy ponad 1000 pracowników, którzy pracują w całych Niemczech. Chcesz dołączyć do THOR®?

Wymagania

Wymagania

• dyplom potwierdzający kwalifikacje np. jako monter
instalacji gazowych, grzewczych lub sanitarnych i/lub
• wieloletnie doswiadczenie na podobnym stanowisku
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

• dyplom potwierdzający kwalifikacje, np. jako monter
instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i/lub wieloletnie
doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie (chętnie także
dyplom mechanika konstrukcji lub ślusarza)
• możliwe dodatkowe kwalifikacje, jak spawanie PPS,
instalacje w pomieszczeniach czystych, lutowanie lutem
twardym lub technika pneumatyczna
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

Wymagania

• dyplom potwierdzający kwalifikacje, np. jako monter przewodów
rurowych i/lub wieloletnie
• doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie
• doświadczenie w budowie elektrowni jest dodatkowym atutem
• w miarę możliwości dodatkowe kwalifikacje, jak aktualne
uprawnienia spawacza (spawanie łukiem elektrycznym, E, TIG,
spawanie metoda lustrzana – z badaniem radiologicznym).
Spawacze rurociagow muszą być w stanie spawać rury o średnicy
od 100 do 350 mm ewentualnie posiadanie paszportu
bezpieczeństwa SCC i SGU
• czytanie rysunków izometrycznych
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do montażu
• umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy
• znajomosc j. niemieckiego/ angielskiego (mile widziana)

• samochód służbowy (od miejsca zamieszkania) z własną
kartą paliwową
• kursy j. niemieckiego/ angielskiego w naszym oddziale
we Wroclawiu
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w akademii
THOR®

•
•
•
•
•
•

Pakiet pracowniczy THOR®
•
•
•
•
•
•

umowa o pracę na czas nieokreślony
atrakcyjne wynagrodzenie + diety
do 30 dni urlopu w roku
dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe
wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe
odzież robocza od engelbert strauss®

Cieszymy się na Panstwa aplikacje!
THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG
Wroclawski Park Biznesu, ul. Strzegomska 56b, 53-611 Wroclaw

zakładowe zabezpieczenie emerytalne
PLUS CARD - status pacjenta prywatnego
organizacja noclegu w miejscu pracy
indywidualna osoba do kontaktu, także w weekendy
Sponsoring klubow przez firme THOR®
Atrakcyjne premie w sklepie firmowym THOR&more

www.THORmontagen.de
Tel.: 71 725 85 11 // +49 152/ 535 473 86, Faks: +49 3605/ 200 677 -30
e-mail: m.kwietniewski@THORmontagen.de, b.nedzka@THORmontagen.de
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Dzień Pracownika
Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika
Socjalnego. Jest to święto
wszystkich
pracowników
służb społecznych, a przede
wszystkim pracowników socjalnych.
Z tej okazji, w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski oraz członkowie zarządu
Mirosław Potapowicz i Stanisław Janor zaprosili na uroczyste spotkanie pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby podziękować
im i złożyć wyrazy uznania za
wysiłek oraz poświęcenie w
wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców
powiatu wałbrzyskiego.

Górnicy u starosty

Wicestarosta
Krzysztof
Kwiatkowski szczególnie poruszył problematykę dzieci
znajdujących się w trudnej sytuacji, które wymagają wyjątkowej opieki i troski ze strony
pracowników socjalnych. Na
ręce dyrektor PCPR Wiolety
Kostiańczuk-Tulikowskiej
i
wszystkich pracowników złożono listy gratulacyjne, wręczono kwiaty i zaproszono na
słodki poczęstunek.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pragnie złożyć wszystkim pracownikom socjalnym
życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura spotkał się z
górnikami ze Stowarzyszenia „Górnicza Pamięć”.
Przewodniczący
Stowarzyszenia Stanisław Zubalski
złożył na ręce starosty podziękowania za pomoc i wsparcie
w realizacji uczczenia pamięci
18 górników, którzy zginęli w
największej powojennej katastrofie górniczej podczas wybuchu metanu w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych”
w dniu 22 grudnia 1985 roku.
Dzięki zabiegom Stowarzyszenia, przy wsparciu starosty Jacka Cichury, udało się uzyskać
zwolnienia miejsc spoczynku
tragicznie zmarłych górników
z opłat oraz wykonać prace
konserwacyjne przy pomniku

upamiętniającym ofiary tego
tragicznego zdarzenia, znajdującym się na cmentarzu przy ul.
Moniuszki w Wałbrzychu.
- Górnictwo było na naszym terenie przez wiele dziesięcioleci podstawową gałęzią
gospodarki, ogromna część
mieszkańców Wałbrzycha i
powiatu wałbrzyskiego była
zatrudniona w kopalniach i
przedsiębiorstwach działających wokół nich. Górnictwo to
część naszej historii i tradycji,
o której powinniśmy pamiętać, a szczególna pamięć i hołd
należy się ofiarom katastrofy z
1985 roku i innych tragicznych
zdarzeń, które kosztowały życie górników – podkreślił starosta Jacek Cichura.
(GŁ)

(GŁ)

OSP Borówno
ma nowy wóz

18.11.2017 r. odbyło się
uroczyste przekazanie świeżo zakupionego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borównie.
Druhowie ochotnicy od lat
korzystali z wysłużonego i ulegającemu częstym usterkom
pojazdu, co znacznie utrudniało im pracę. Nowy pojazd to
średni wóz bojowy marki MAN,
który kosztował 307 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu uzyskanemu z różnych
źródeł, między innymi dofinansowaniu udzielonemu przez
Powiat Wałbrzyski. W uroczystości wzięli udział: ks. wikary
Piotr Żukowski, który dokonał
poświęcenia pojazdu, starosta

Jacek Cichura, wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski, członek zarządu powiatu Stanisław
Janor, wójt gminy Czarny Bór,
radni i druhowie ochotnicy.
- Powiat Wałbrzyski regularnie wspiera służby ratownicze, w tym roku wsparliśmy
3 jednostki w zakupie pojazdów, a także przekazaliśmy
nowe maski do aparatów
tlenowych wszystkim jednostkom OSP w powiecie i
Państwowej Straży Pożarnej.
Bezpieczeństwo
mieszkańców jest jednym z priorytetów
obecnego Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego – powiedział
starosta Jacek Cichura.
(GŁ)
REKLAMA

Komfort Kuchnie,
czyli meble dla wymagających.

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT
50%

NAWET

DO

ZAPRASZAMY

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

Komfort Kuchnie – to
profesjonalne studio mebli kuchennych z siedzibą
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzychu.
Studio oferuje swoim
klientom szerokie spektrum
różnorodnych
rozwiązań
systemów kuchennych wy-

konywanych pod wymiar.
Współpracuje m.in. z Wolsztyńską Fabryką Mebli, oraz
niemieckimi firmami Nobilia
i Sachsen Kuchen.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma sprosta
najbardziej wygórowanym
wymaganiom
klientów,

którym zapewnia swobodę
w procesie tworzenia ich
wymarzonej kuchni. Dodatkowym atutem firmy jest
aż pięcioletnia gwarancja
udzielana na cały asortyment.
Wszystkich którzy cenią
sobie najwyższą jakość pro-

duktu i najwyższe standardy obsługi klienta zapraszamy do profesjonalnego
studia mebli kuchennych
Komfort Kuchnie przy ul.
Długiej 39 w Wałbrzychu
oraz do kontaktu pod numerami: 74 066 03 39 i 601
77 13 57.
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pierogi palce lizać

REKLAMA

zupa dnia 3,50 zł danie dnia 10,90 zł
Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny: pon.- sob. 11.00-17.00

Sprawdź
czy mamy

najlepsze pierogi
w mieście
przyjdź lub dzwoń

NA MIEJSCU • DO DOMU • DO PRACY

DOWÓZ 74 300 32 31

DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA:
pon. -sob. 12.00-17.00

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 5 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 5 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 6 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa,
Glinik, Gaj - 7 zł

w dostawie również płatność kartą poinformuj nas przy zamówieniu

www.mamuska.com.pl

znajdź nas na FB
Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne, ulubiony festiwal wałbrzyszan, obchodzi XV
urodziny. Hasło, które będzie towarzyszyć nam podczas tegorocznej edycji festiwalu,
odnosi się zarówno do sytuacji teatru i festiwalu, jak i do naszych – wspólnych – tęsknot. Hasło URATOWANI mówi o nadziei.
Wspólnym mianownikiem festiwalowych przedstawień, koncertów, monodramów, szkolnych dyplomów, nowych form, spotkań w Klubie Festiwalowym jest chęć porozumienia.
Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom naszych widzów, chcemy poszukać – nawet skromnych
– okazji do spotkania, chwilowego, przelotnego zjednoczenia – i w tych trudnych czasach
zaproponować widzom, artystom i samym sobie – minimum przestrzeni wspólnoty i RATUNKU.

REPERTUAR XV FANABERII
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Finał WCZUJ SIĘ!-PRACOWNIA EMPATII / PREMIERA

reżyseria i dramaturgia: Dorota Kowalkowska, Dorota Ogrodzka, Sebastian Świąder
przestrzeń: Grzegorz Layer / muzyka: Marek Kocoń / wideo: Piotr Kędzierski
Finał międzypokoleniowego projektu performerskiego, czyli premiera edu! Mieszkańcy Wałbrzycha i regionu, w różnym wieku, pracowali wspólnie nad wielkim i osobistym wydarzeniem na pograniczu teatru i
performance’u. Na warsztat wzięli temat empatii i to, czy umiemy ze sobą rozmawiać. Aby to sprawdzić,
zbudowali maszynę czasu, do której może wejść każdy z nas. Spektakl pod opieką Doroty Kowalkowskiej,
Doroty Ogrodzkiej i Sebastiana Świądra, będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w naszym regionie.
Projekt WCZUJ SIĘ!-Pracownia Empatii realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach priorytetu EDUKACJA KULTURALNA Narodowego Centrum Kultury. Współfinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1 grudnia 2017 // godz.17.00 // Duża Scena // premiera
2 grudnia 2017 // godz.12.00 // Duża Scena

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu i Teatr Współczesny w Szczecinie
LORD JIM. ĆWICZENIA Z CZYTANIA POWIEŚCI JOSEPHA CONRADA / PREMIERA

autor: pilgrim/majewski (na podstawie „Lorda Jima” Josepha Conrada)
reżyseria: Maciej Podstawny / scenografia, kostiumy, światło: Mirek Kaczmarek /
muzyka: Kamil Tuszyński i Ewa Gądek / wideo: Amadeusz Nosal / asystent reżysera: Łukasz Zaleski
obsada: Maria Dąbrowska [TWSz], Michał Kosela, Karolina Krawiec, Barbara Lewandowska [TWSz],
Maciej Litkowski [TWSz], Grażyna Madej [TWSz], Piotr Mokrzycki, Piotr Tokarz
Spektakl inspirowany jedną z najgłośniejszych powieści w historii literatury. Ponadczasowa opowieść o
honorze i sumieniu dzieliła Polaków przez cały XX wiek. Dla jednych inspiracja do powstańczej walki, dla
innych świadectwo „moralnej miałkości kapitalizmu”. Co mówi nam dziś wielki polsko-brytyjski pisarz Joseph Conrad i jak bardzo się z nim nie rozumiemy? Jaki jest mechanizm budowania i burzenia pomników
bohaterów? Czy w teatrze da się uciec od polityki i historii i czy – w tak niespokojnym świecie – należy w
ogóle próbować?
Spektakl powstał w ramach programu CONRAD/SZANIAWSKI 2017 – Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z grantu Instytutu
Książki w Krakowie oraz dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1 grudnia 2017 // godz. 19.00 // Scena Kameralna // premiera
2 grudnia 2017 // godz. 17.00 // Scena Kameralna

ŻYCIE JEST BAJKĄ

tekst: Dubravka Ugrešić / tłumaczenie: Dorota Jovanka Ćrlić / reżyseria: Daria Kopiec
muzyka na żywo: Joanna Halszka Sokołowska
obsada: Danuta Stenka, Joanna Halszka Sokołowska
Danuta Stenka, aktorka najważniejszych reżyserów i teatrów (Teatr Narodowy, Rozmaitości, Nowy w
Warszawie), w skromnej, precyzyjnej formie odkryje przed widzami zawiły problem kobiecego ducha. Pokaz ma formę performatywnego czytania-koncertu z muzyką live i projekcjami.
2 grudnia 2017 // godz. 19.00 // Duża Scena

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu
POLONEZ ALLA POLACCA NA NIEMIECKĄ NUTĘ

reżyseria i tekst: Sebastian Majewski / koordynacja: Filip Pawlak
obsada: Paula Gogol, Katarzyna Koziorz, Aleksandra Nowakowska, Paulina Nowicka, Izabela Perez, Anna Szpaczyńska, Nicol Wesołowska, Wojciech Marek Kozak, Paweł Kozłowski, Oscar Mafa,
Bartłomiej Mieszczak
Przedstawienie POLONEZ ALLA POLACCA jest wypowiedzią młodych ludzi wobec utopii – odległych z punktu widzenia dzisiejszej rzeczywistości pojęć takich jak: komunizm, socjalizm, demokracja ludowa, kolektywność, klasa społeczna, internacjonalizm oraz równość. Spektakl, inspirowany twórczością wielkiego poety
teatru Heinera Müllera, jest próbą rozmowy młodych obywateli na temat historii i rezonujących w nich
wspomnień i narracji rodziców i dziadków.
3 grudnia 2017 // godz.18.00 // Scena Kameralna

Teatr Nowy w Zabrzu
WYSOKIE NAPIĘCIE

tekst i reżyseria: Zbigniew Stryj / scenografia: Grupa Dekoratornia 93 / kostiumy: Justyna Chruślicka
obsada: Magdalena Waligórska, Mateusz Lisiecki, Zbigniew Stryj
Teatr Szaniawskiego mruga okiem do widzów i wraz z Teatrem Nowym w Zabrzu zaprasza na teatralny
deser. Trójkąt małżeński, sprawny scenariusz, precyzyjna gatunkowa forma: prześmieszna opowieść o problemach małżeńskich, namiętności i zgubnych przyzwyczajeniach. Teatralny deser w gwiazdorskiej obsadzie.
3 grudnia 2017 // godz.19.30 // Duża Scena

Teatr Współczesny w Szczecinie
KALIFORNIA. NIEŚMIERTELNI

tekst: Justyna Litkowska / reżyseria: Szymon Kaczmarek / projekcje: Kinga Dalska
obsada: Maciej Litkowski
Niezwykła, oparta na faktach opowieść o polskich celebrytach lat 60-tych. Bohaterowie: Polański, Komeda, Hłasko i inni. Historie prawie niemożliwe – od wódki w SPATiFie do Hollywood, od marzeń o karierze
muzycznej do okrutnej zbrodni, od Indian Hopi do dzieci-kwiatów. Udokumentowaną baśń opowie jeden
aktor – Maciej Litkowski.
4 grudnia 2017 // godz. 18.00 // Scena Kameralna

Teatr Polski w Poznaniu
MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA. ROMAN DMOWSKI (NIEAUTORYZOWANA BIOGRAFIA)

reżyseria: Grzegorz Laszuk / dramaturgia: Anna Wojnarowska / muzyka: Bartek Rączkowski i zespół
aktorski / ruch sceniczny: Weronika Pelczyńska, Aleksandra Osowicz / wideo: Adrian Cognac, Magdalena Mosiewicz / reżyseria świateł: Karolina Gębska / kostiumy Ewelina Ciuchta
obsada: Jakub Papuga, Monika Roszko, Paweł Siwiak, Anna Wojnarowska
Przy akompaniamencie gitary, saksofonu i trąbek wystąpią przed Państwem: Roman Dmowski i Hannah Arendt. Ich biografie w rzeczywistości nigdy się nie przecięły. Intensywny, nasycony kontrowersjami musical,
w którym myśli nie krępują się żadnymi względami!
4 grudnia 2017 // godz. 19.30 // Duża Scena

Stowarzyszenia Kolektyw 1a w Poznaniu
DELFIN, KTÓRY MNIE KOCHAŁ
reżyseria: Magda Szpecht / dramaturg: Szymon Adamczak / muzyka i wideo: Karolina Mełnicka
obsada: Jaśmina Polak, Jan Sobolewski, Angelika Kurowska / Sonia Roszczuk
W latach 60-tych XX wieku, NASA obok programu kosmicznego uruchomiło program badania komunikacji
człowieka z delfinami. Badaczka Margaret Howe Lovatt przez pół roku mieszkała w specjalnym Domu Delfina z młodym delfinem o imieniu Peter. Przez 6 dni w tygodniu uczyła go angielskiego i obserwowała jego
zachowania. Między człowiekiem a zwierzęciem wytworzyła się intymna, seksualna relacja. Z inspiracji tym
wydarzeniem powstał lekki, zabawny i wzruszający spektakl, nagradzany na najważniejszych festiwalach
Polski i Europy.
5 grudnia 2017 // godz. 18.00 // Scena Kameralna

Ensemble Teatrale 22 Gradi
90 (dziewięćdziesiąt)
reżyseria: Daria Anfelli / muzyka i technika: Piet Paeshuyse / ze wsparciem Włoskiej Konfederacji
Związków Pracowniczych CISL Werona
obsada: Sabrina Cason, Giorgio Ferrari ,Giacomo Ferrari, Antonio Fochesato, Mara Morandi, Piet
Paeshuyse, Carlotta Scolari, Rossella Stevanella
„90” jest przedstawieniem zrealizowanym przez Ensemble Teatrale 22 Gradi – grupę aktorów-robotników
kierowanych przez Darię Anfelli i wspieranych przez CISL (Włoska Konfederacja Związków Pracowniczych)
w Weronie. Spektakl jest efektem procesu poszukiwań i refleksji wokół tematów silnie związanych z pracą i
aktualną sytuacją pracowników. Istnieje we Włoszech popularna tradycja wiążąca osoby, zjawiska i zdarzenia pojawiające się w snach i w życiu z numerami od 1 do 90. W tych wyobrażeniach numer 90 to Strach.
5 grudnia 2017 // godz. 19.30 // Duża Scena

Teatr Nowy Proxima w Krakowie
WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR
reżyseria: Piotr Sieklucki / tekst: Marina Vlady, Janusz Korczak / muzyka: Włodzimierz Wysocki
obsada: Edward Linde-Lubaszenko, Piotr Sieklucki, Paweł Harańczyk
Wstrząsająca i inspirująca historia jednej z największych postaci rosyjskiego życia kulturalnego. Spektakl Piotra Siekluckiego to hołd dla twórczości pieśniarza wszechczasów, oparty o wspomnienia jego żony, Mariny
Vlady i perspektywę syna artysty. Portret geniusza, ale i morfinisty i alkoholika, który na co dzień zmagał
się z władzą i bezpieką ZSRR.
6 grudnia 2017 // godz. 18.00 // Scena Kameralna

JANUSZ RADEK. KAMERALNIE
Na Dużej Scenie zagra i zaśpiewa popularny piosenkarz i kompozytor Janusz Radek wraz z kameralnym
zespołem. Program złożony jest z jego najbardziej rozpoznawalnych piosenek.
6 grudnia 2017 // godz. 20.00 // Duża Scena
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Jubileusz strefy

MOPS na Kilińskiego

20-lecie
powstania
świętuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Invest-Park” sp. z o. o.
W rocznicowej konferencji
uczestniczyli m.in. Minister
Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Ewelina Łagoda z Departamentu Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Rozwoju,
Krystyna Wiaderny-Bidzińska
z Departamentu Innowacji
Ministerstwa Rozwoju, wicewojewoda dolnośląski Kamil
Krzysztof Zieliński, Jacek Zimoch - Senior Manager Inno-

Otwarcie gazowni

vation Team z PwC Polska, dr
Christiane Eberhardt z Bundesinstitut für Berufsbildung
BIBB z Bonn, Anna Block z
Grone-Schulen Niedersachsen GmbH z Hamburga oraz
ponad 200 samorządowców,
dyrektorów szkół branżowych, pracowników oświaty
oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. WSSE
to obecnie 58 lokalizacji w 4
województwach, ponad 25
mld zł inwestycji, 200 firm z
36 branż.
(RED)

Uroczyste otwarcie siedziby MOPS przy ul. Kilińskiego w Wałbrzychu.

W otwarciu nowej siedziby wałbrzyskiej gazowni wzięli udział
m.in. członkowie rządu.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Wałbrzychu, były w tym roku
tym bardziej wyjątkowe,
że połączone z uroczystością otwarcia nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przy ul.
Kilińskiego w Wałbrzychu.
Razem z prezydentem
Wałbrzycha Romanem Szełemejem oraz dyrektor MOPS
Grażyną Urbańską symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonał wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński. - Z tej okazji wszystkim
pracownikom życzę wszyst-

Minister Beata Kempa,
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, wceprezese PGNiG SA Łukasz
Kroplewski,
prezesem
zarządu Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. Jarosław Wróbel, dyrektor
Dolnośląskiego Oddziału
PSG sp. z o.o. Rafał Borutko i wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof
Zieliński uczestniczyli w
otwarciu nowego budynku
Gazowni w Wałbrzychu.
Spółka pełni kluczową
rolę Narodowego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego

kiego co najlepsze, sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym. Gratuluję nowej siedziby MOPS, w której pomoc
znajdą wszyscy potrzebujący
mieszkańcy Wałbrzycha, a
pracownicy przyjazne miejsce pracy – powiedział wicewojewoda.
Na uroczystości nie zabrakło parlamentarzystów,
radnych oraz zaproszponych
gości. Podczas otwarcia odczytano również list gratulacyjny Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej.
(RED)

Gazu w Polsce i jest odpowiedzialna za transport gazu
w kraju. Spotkanie było okazją do przedstawienia nowych inwestycji gazyfikacji
na terenie wojojewództwa
dolnośląskiego oraz roli
spółki w rozwoju szkolnictwa branżowego. 200 mln
zł to suma inwestycji do realizacji w latach 2016-2020,
przeznaczona na rozbudowę
i modernizację sieci gazowniczych. W zakresie szkolnictwa spółka oferuje praktyki
i płatne starze, jak również
wsparcie klas patronackich.
(RED)

REKLAMA

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE • DREZNO • PRAGA
02.12.2017, 09.12.2017 • CENA: 99 PLN/os.
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
MIKOŁAJ NA TROPIKALNEJ WYSPIE 02.12.2017
CENA: 110 PLN/os. + bilet wstępu na Tropikalną Wyspę: dorośli - 29 eur, dzieci,
studenci, seniorzy powyżej 65 r. - 23.5 eur przejście do strefy saun: 14 eur,
bilet KOMBI: strefa tropikalna i strefa saun: dorośli - 35 eur;
dzieci, studenci, seniorzy - 29 eur

RODZINNE FERIE ZIMOWE – ZAKOPANE OSTANIE 15 MIEJSC
14.01 – 20.01.2018 i 21.01 – 27.01.2018, CENA: 650 PLN/os., 600 PLN/os. – dzieci do lat 10

POBYTY ZIMOWE PIENINY

PAKIET WEEKENDOWY: – 299 PLN/os., dzieci do lat 12 – 279 PLN/os.
PAKIET 5 DNIOWY: 599 PLN/os., dzieci do lat 12 – 549 PLN/os.
PAKIET 7 DNIOWY: 749 PLN/os., dzieci do lat 12 – 679 PLN/os.
PAKIET 10 DNIOWY: 999 PLN/os., dzieci do lat 12 – 899 PLN/os.

POBYTY ZIMOWE - ROKICINY PODHALAŃSKIE
PAKIET 5 DNIOWY: 490 PLN/ os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6, 390 PLN/osobę dzieci do lat 12
PAKIET 7 DNIOWY: 590 PLN/os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6, 390 PLN/osobę dzieci do lat 12

ŚWIĘTA I SYLWESTER PIENINY

PAKIET ŚWIĄTECZNY: 23.12 – 27.12.2017 r. – 590 PLN/os.
PAKIET ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNY: 23.12.2017 – 01.01.2018: 1 599 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 29.12.2017 – 01.01.2018: 699 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 28.12.2017 – 01.01.2018: 799 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 26.12.2017 – 01.01.2018: 1 099 PLN/os.

SYLWESTER

WENECJA 29.12.2017-01.01.2018 - CENA: 499 PLN + 50 EURO/os. OSTATNIE 34 MIEJSCA
BERLIN - CENA: 140 PLN/os. PRAGA - CENA: 140 PLN/os.

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

Grecja - AUTOKAR obozy i wczasy - cena od 999 PLN

SZCZEGÓŁY NA www.duotravel.pl, pod nr telefonów 600461318, 602663176, 503065473 oraz w biurze
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O Wałbrzychu – jak powstało miasto?
Stanisław
Michalik

Zapraszam dzisiaj na wycieczkę do Wałbrzycha, ale nie
po to, by zwiedzać miasto, bo
przecież wszyscy je znamy,
zarówno wałbrzyszanie jak i
mieszkańcy okolicznych miast
i wsi. Bywamy często w Rynku,
w magistracie, w sklepach, bankach, bibliotece. Ale czy wiemy
o nich coś więcej, niż tylko to, co
można dziś zobaczyć na własne
oczy? Czy zastanawialiśmy się
nad tym, jak powstało to miasto?
Wiadomo, żeby dowiedzieć
się jak doszło do zbudowania
miasta, trzeba odsłonić karty historii. Wiem, że do historii mamy
stosunek, najgrzeczniej określając – ambiwalentny. O historii
Wałbrzycha napisano sążniste
księgi. Stoję przed dylematem,
czy powtarzać to wszystko co
zostało napisane, czy wybierać
tylko rzeczy najważniejsze. Myślę, że jest to pytanie retoryczne.
Oczywiście, że nie będę w
szczegółach powielał faktów i
ich oceny przez historyków, bo
szkoda czasu. Spróbuję wybrać
to, co moim zdaniem jest najcie-

kawsze i najważniejsze i co nie
znuży do reszty moich Czytelników, powodując zastosowanie
przez nich tej samej reakcji, co
przy reklamach publicznej, opłacanej z naszych abonamentów
TVP, a mianowicie zastosowanie przycisku „mute”, albo co
wydaje się bardziej skuteczne
– „power”. Obiecuję, że ta część
historyczna nie będzie zbyt
długa i pocieszam się nadzieją,
że przybliży moim słuchaczom
interesujące wiadomości z przeszłości miasta, które jest bliskie
naszemu sercu.
Nie można powiedzieć, że
Borowiec, to zupełnie zła nazwa
miasta zwanego przez Niemców
Waldenburg. Ale widocznie nie
sprawiła dobrego wrażenia na
polskiej komisji rządowej, skoro w 1947 roku przemianowała
je na Wałbrzych. A można było
przetransponować niemiecką
nazwę Waldenburg lub Waldenberg i byłby to Leśny Gród lub
Leśna Góra, podobnie jak Białogród lub Jelenia Góra, co byłoby
bardziej adekwatne.
Główna jego część – Śródmieście, leży na wysokości ok.
430 – 490 m. npm. i zajmuje
najstarszą część miasta. Jak przystało na miasto bądź co bądź
historyczne, bo sięgające swymi
korzeniami czasów odległych,
wałbrzyska Starówka przypomina swym układem typowe

miasto średniowieczne. Wprawdzie nie posiadała nigdy murów
obronnych z basztami, co wiąże się zapewne z urozmaiconą
konfiguracją terenu, jednakże
udało się znaleźć miejsce na wyznaczenie rynku, zabudowanie
go kamienicami i postawienie
ratusza. Rynek sąsiadował bezpośrednio z kościółkiem Matki
Boskiej Bolesnej, gdzie już wcześniej powstało grodzisko obok
bijącego źródła mineralnego,
uchodzącego za cudowne. Miało to miejsce w czasach słowiańskich. Z 1191 roku - jak podają
źródła niemieckie - pochodzi
dokument potwierdzający, że
było to miejsce pielgrzymkowe.
Z całą pewnością wieś istniała
w 1305 roku, ponieważ została
wymieniona w dokumentach
biskupstwa wrocławskiego i tę
datę przyjmuje się jako początek
późniejszego miasta.
Około 1400 roku wieś otrzymała prawa miejskie, a wraz z
Podgórzem, Sobięcinem i Białym Kamieniem stanowiła jedną
parafię. Istniał już wtedy folwark
położony przy drodze do Podgórza, należący do Ulricha von
Czettritza z Cisów i Strugi, był też
młyn wodny i karczma. W czasie
wojen husyckich w 1428 roku
zniszczony został zamek Nowy
Dwór, gdzie zagnieździł się ród
Czettritzów, co spowodowało
ich zainteresowanie się znaleREKLAMA

zieniem innej siedziby do czasu
jego odbudowy. W 1434 roku
Herman von Czettritz odkupił
dobra ziemskie wraz z całym
miastem od von Liebenthala,
dotychczasowego właściciela.
Odtąd Czettritzowie władali nim
przez długie lata. Byli to dobrzy
gospodarze, dbający o swoje
dobra, a zarazem o rozwój miasteczka.
Położony nad bystrą rzeką w otoczeniu gór i lasów
Wałbrzych rozwijał się słabo,
nękały go klęski głodu i klęski
żywiołowe (epidemie, powodzie). W rezultacie należał do
najmniejszych miast w Sudetach. Dopiero w XVI wieku
obok tkactwa rozwinęły się inne
dziedziny rzemiosła - piwowarstwo, piekarnictwo, szewstwo,
krawiectwo, rzeźnictwo. Wówczas to powstał pełny samorząd. Pierwszym burmistrzem
był Georg Kemmele (1549 r.).
Nadal było to małe miasteczko,
które zasiedlało ok. 500 ludzi,
głównie protestantów. Przejęli
oni kościół św. Michała, wybudowany w 1440 roku i szkołę
parafialną, zbudowaną w 1534
roku. Po pożarze zamku Nowy
Dwór w 1581 roku Christpoh
von Czettritz przeniósł swą siedzibę do nowo zbudowanego
zamku pod miastem, którego
rozbudowę zakończył jego syn
Dipprand w 1624 roku. To jest
właśnie początek historii dzisiejszego zamku – pałacu przy
ul Zamkowej 4, aktualnie siedziby Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej, obok zamku Książ
- najcenniejszej zabytkowej budowli z dawnych czasów.
Tak jak w większości miast
na Dolnym Śląsku, ogromne
zniszczenia przyniosła wojna
trzydziestoletnia (1618-1648).
Warto zauważyć, że największe
spustoszenie przynosiły ze sobą
nie tyle wojska przemieszczające się tymi drogami i związane z tym rekwizycje i rabunki
w nie bronionym mieście, ile
kolejne zarazy w 1624, 1627 i
1633. Dziesiątkowały one ludność, pozbawiały majątku, a w
dodatku powodowały emigrację najbardziej wartościowych
osiedleńców.
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
Wójt Gminy Czarny Bór
informuje
o ogłoszonym naborze na stanowisko
ds. drogowych i komunalnych
w Urzędzie Gminy Czarny Bór.
Termin składania dokumentów:
30.11.2017 r. godz. 15:30.
Szczegółowe informacje o naborze oraz wykaz
niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do
pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Czarny
Bór - www.bip.czarny-bor.pl w zakładce - praca
oraz na stronie gminy - www.czarny-bor.pl

Dopiero pod koniec XVII
wieku w mieście odradza się
produkcja i handel płótnem lnianym, a kroniki notują nazwisko
kupca Klose, który zorganizował
hurtowy handel płótnem. Niestety, nie ma on nic wspólnego
z nazwiskiem słynnego piłkarza
Miroslava Klose, którym szczycą
się zarówno Niemcy jak i Polacy.
Niestety, o tamtym Klose nikt nie
pamięta, zaś tym kopiącym piłę,
zachłystują się różnego rodzaju
sprawozdawcy sportowi, pokąd
starczy im piany w ustach.
Wracam do przeszłości. Obiecuję, że już króciutko.
Z początkiem XVIII wieku
Wałbrzych zaczął się lepiej rozwijać, ale nadal był niewielki. W
1738 roku miało miejsce zdarzenie znamienne dla przyszłości
miasta. Abraham von Czettritz
odsprzedał folwark i miasto
hrabiemu Rzeszy Konradowi
Ernestowi Maksymilianowi von
Hochbergowi z Książa. Właśnie
temu, od imienia którego pochodzi nazwa reprezentacyjnej
na zamku Sali Maksymiliana.
Odtąd Wałbrzych jest jak najściślej związany z rodem Hochbergów, tak jak dotąd był związany

z Czettritzami. Warto zwrócić na
to uwagę – przez całe wieki było
to miasto prywatne, zarządzane
przez możnych właścicieli. Od
połowy XVI wieku, przejął je samorząd miejski, ale nadal duże
przestrzenie i budowle wraz z
kopalniami stanowiły właśność
Czettritzów i Hochbergów.
W drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to Śląsk został wcielony do Prus, skutkiem zwycięskiej wojny austriacko-pruskiej,
powstały warunki do swobodnego rozwoju górnictwa węgla kamiennego. W okolicach
miasta, na Białym Kamieniu,
w Sobięcinie, w Boguszowie,
a potem w całym dzisiejszym
regionie wałbrzyskim powstają
kopalnie węgla, które w zasadniczy sposób determinują rozwój gospodarczy miasta i całego regionu. Obok górnictwa
rozwijają się inne gałęzie przemysłu, w tym słynna wałbrzyska
porcelana.
Trzeba dodać, że jest to równocześnie znakomity czas dla
rozwoju i rozbudowy wałbrzyskiego Śródmieścia. Ale o tym
wszystkim spróbuję opowiedzieć w kolejnym odcinku.

Kolorowe ptaki
W Ośrodku Społeczno
– Kulturalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu odbyło
się uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycznego „Kolorowe ptaki”.
Wydarzenie zbiegło się z
wystawą kanarków i ptaków
egzotycznych. Komisja konkursowa, która rozpatrzyła
205 prac wykonanych przez
uczniów klas 0 - III, przyznała
39 równorzędnych nagród
w 4 kategoriach wiekowych.
Organizatorami
konkursu
byli: Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Eg-

zotycznych Oddział w Wałbrzychu, OSK oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 21

im. Olimpijczyków Polskich
w Wałbrzychu.

(BAS)
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Sudecka z oświetleniem

Podziękowania
za trud
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w imieniu głuszyckich władz samorządowych,
pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
podziękowania za codzienny
trud oraz życzenia satysfakcji
z wykonywanej pracy, radości
płynącej z niesienia pomocy
osobom potrzebującym, niegasnącej empatii oraz dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym złożyli:
zastępca burmistrza Grzegorz
Szymański oraz członkowie
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Społecznych Rady
Miejskiej w Głuszycy - Beata
Drapała, Zdzisław Szymański
i Katarzyna Woźniak-Redlicka.
- Dziękuję wszystkim moim
współpracownikom za bardzo
dobrą atmosferę pracy - podkreśliła dyrektor OPS-u Katarzyna Starzyńska.
(SJ)

Gmina Głuszyca zakończyła realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej”.
- Lampy już oświetlają licznie
uczęszczaną drogę, zarówno
przez pieszych, rowerzystów,
jak i pojazdy zmotoryzowane.
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym - informuje burmistrz
Roman Głód. Przypomnijmy, że
na wykonanie inwestycji Gmina Głuszyca zdobyła dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł
w ramach konkursu „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku.
Nowe oświetlenie uliczne w
Łomnicy zostało także wsparte
przez Powiat Wałbrzyski kwotą
35 tys. zł.

Ulicę Sudecką w Łomnicy oświetlają nowe latarnie.

(SJ)

Nie bądź obojętny
W związku z możliwością
pojawienia się w najbliższym
czasie
ujemnych
temperatur
pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy apelują do
Mieszkańców Głuszycy, aby
nie pozostawali obojętni w
okresie zimowym, w szczególności w czasie niskich temperatur powietrza, na osoby
bezdomne, przesiadujące na
przystankach,
ogrzewające
się na klatkach schodowych
lub nocujące na strychach, w
piwnicach lub w altankach
działkowych. - Wystarczy zawiadomić i zgłosić problem w
naszym ośrodku lub w komisariacie policji, dzwoniąc pod
podane numery telefonów: 74
8456 343 – OPS Głuszyca i 74
8456 317 oraz 997 – komisariat policji mówią pracownicy
OPS Głuszyca.
(SJ)

W świątecznym
klimacie
Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Centrum Kultury-MBP zapraszają na rodzinne warsztaty piernikowania
„Głuszyckie Mikołajkowanie”.
Zapraszamy dzieci z rodzicami, dziadkami i opiekunami
do uczestnictwa w przedświątecznych warsztatach dekorowania pierników. Zajęcia
poprowadzi Grzegorz Czepil.
Warsztaty odbędą się 2 grudnia od godz. 16.00 do 19.00 w
galerii Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy. - Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc
pod nr 74 84 56 334 wew. 15.
– apelują organizatorzy.
Z kolei 6 grudnia czeka na
najmłodszych moc atrakcji
– zabawy z klaunami Klarą i
Patrykiem, dmuchany zamek,
zabawy integracyjne z chustą
Klanza, słodki poczęstunek i

najważniejsze – spotkanie ze
św. Mikołajem. Zabawa mikołajkowa odbędzie się w godz.
16.00-19.00 w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Głuszycy. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zmiennego. Wstęp wolny.
(RED)
REKLAMA
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Powstanie Trasa Sudecka
Mieszkańcy Boguszowa-Gorc i Wałbrzycha w końcu
doczekają się powstania obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie
Wałbrzych. 16 listopada 2017
r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała ostateczną decyzję, która pozwala
na zrealizowanie tej ważnej
inwestycji drogowej.
- Czas oczekiwania na decyzję dot. środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia był pełen napięcia i
obaw o jego dalsze losy. Kiedy
termin otrzymania dofinansowania był poważnie zagrożony,
oprócz władz miasta, realizację
zadania wsparły setki mieszkańców Boguszowa-Gorc, którzy w
petycji skierowanej do GDOŚ
wyrazili swoje pełne poparcie

dla planowanej inwestycji. Starania wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie
w końcu zostały nagrodzone i
mieszkańcy mogą być już pewni, że przeciągające się procedury administracyjne nie zagrożą
tej inwestycji. W swojej decyzji
Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska odrzucił podnoszone w odwołaniu zarzuty. Budowa obwodnicy Boguszowa
ma szanse rozwiązać problemy
komunikacyjne miasta spowodowane wąskimi i stromymi ulicami, którymi z trudnością poruszają się samochody ciężarowe i
autobusy oraz ograniczeniami
gabarytowymi i tonażowymi na
i pod wiaduktami kolejowymi
na terenie miasta – podkreśla
Waldemar Kujawa, burmistrz
Boguszowa - Gorc.
(RED)

Rolkostrada coraz bliżej

Premiera
w Walimiu
Dokument „Ludzie z klisz” wyreżyserowany przez Mateusza
Kudłę i nagradzany na prestiżowych
międzynarodowych
festiwalach telewizyjnych, będzie można zobaczyć w piątek,
24 listopada br. o godz. 18:00
w Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu. Film przedstawia historię związaną z odnalezieniem
w sercu Gór Sowich ponad setki
wywołanych klisz fotograficznych.
Autorem zdjęć wykonanych pomiędzy 1947 a 1959 r. jest Filip
Rozbicki, nieżyjący już organista
a zarazem jeden z pierwszych
polskich osadników w Walimiu.
Na około 800 fotografiach utrwalił
on codzienne życie mieszkańców
miejscowości i okolicznych wsi.
Film został wyprodukowany przez
„Fakty po południu” TVN24. Autorem zdjęć jest Artur Głupczyk.
(RED)

Długo wyczekiwana nartorolkostrada już niedługo
powstanie w Czarnym Borze.
16 listopada 2017 r. w biurze poselskim Wiceministra
Obrony Narodowej i posła na
Sejm RP Pana Michała Dworczyka miało miejsce oficjalne
podpisanie umowy na realizację zadania „Modernizacja
tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze”.
Całkowita wartość inwestycji to to 2 953 665,53 zł z czego
1 116 800 zł to dofinansowania
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017. Uzyskane
dofinansowanie jest efektem
wspólnej pracy i starań Ministra Michała Dworczyka,

Gminy Czarny Bór i klubu UKN
Melafir Czarny Bór. - Jestem
bardzo zadowolony, że ponad
milion złotych pozyskanych z
Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie zainwestowanych
w obiekt sportowy. Dziękuję
wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu – powiedział Michał
Dworczyk.
Natomiast wójt Adam Górecki podkreślił jak ważna jest
to inwestycja w szkoleniu młodych zawodników. - Mamy
jako gmina piękne tradycje
olimpijskie, ale mamy też wielkie ambicje wychować zawodników, którzy te tradycje będą
kontynuować. Obiekt, który
powstanie będzie niesamowicie pomocny w osiągnięciu
tego celu.

W ramach inwestycji ma
powstać obiekt całoroczny.
Trasy będą mieć długość ponad 3 km, powstać ma także system naśnieżania tras
narciarskich. Nartorolkostrada powstanie na stadionie
sportowym w Czarnym Borze
oraz w rejonie góry parkowej.
Zadanie oprócz budowy tras
zadanie zakłada również budowę tunelu, dwóch zbiorników wodnych (wokół których
będą wytyczone trasy do rund
karnych) oraz zagospodarowanie terenu w rejonie góry
parkowej i stadionu, m.in.
budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wraz
z wytyczeniem ścieżek pieszo-rowerowych oraz wykonanie
małej architektury.
(RED)
REKLAMA

Fot. Natalia Kabanow

Serotonina – hormon szczęścia
Wegański ser dla wielu nie ma racji bytu. Inaczej
twierdzą założyciele firmy Serotonina – czworo

Twórcy Serotoniny

Materiał przygotowany w ramach projektu
#RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego
przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

przyjaciół: Marzena Gabryk, Paula Kowalczyk,
Piotr Poleszczuk, Jarosław Kuliński, którzy zdecydowali się przejść na dietę wegańską, ale nie chcieli
rezygnować z ulubionego sera. Tak narodził się pomysł na uruchomienie produkcji serów wegańskich.
– Początkowo były to produkty tylko na własny użytek,
a my byliśmy królikami doświadczalnymi. Okazało się,
że idzie nam całkiem nieźle i nasze sery smakują też
naszym znajomym – wspomina Marzena. Powstanie
firmy było odpowiedzią na lukę rynkową – zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty pochodzenia
niezwierzęcego. - Obecnie w swojej ofercie mamy 11
rodzajów sera, każdy z nich wprowadza do diety inne
wartości odżywcze potrzebne do zdrowego funkcjonowania organizmu – mówi Paula. Każdy ser jest inny,
wszystkie powstają na bazie naturalnych składników, takich jak orzechy nerkowca, soja czy olej kokosowy. A to oznacza, że weganie i osoby nietolerujące
laktozy nie muszą rezygnować z przyjemności jedzenia serów. Rzemieślnicy z Serotoniny doświadczenie
zawodowe zdobywali w dziedzinach dalekich od
branży spożywczej – IT, grafika, PR. Pewnie dlatego
sery Serotoniny są nie tylko smaczne, ale także mają
zabawne i zaskakujące nazwy, np. Czader Almondo
czy Ochrzan. Są też pięknie opakowane.
Pieczywo z certyfikatem
Piekarnia Bąkowski w Rogowie Sobóckim to
rodzinny biznes rzemieślniczy z długoletnią tradycją. Od początku przyświecał mu jeden cel: zdrowe i smaczne produkty bez sztucznych dodatków.
Najpierw senior rodu – Konstanty Bąkowski, a teraz

Fot. Archiwum rodzinne

Wszyscy znamy powiedzenie: jesteś tym, co jesz.
Chcemy wiedzieć, jak powstaje dany produkt,
skąd pochodzi, czy jest zdrowy i wysokiej jakości. Odpowiedzią są biznesy rzemieślnicze produkujące ekologiczną żywność.
Już Hipokrates (460-370 p.n.e.) mówił Niechaj
pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. I choć doceniamy postęp medycyny, która ma lekarstwo prawie na wszystko, to jednak wiemy, że jedzenie ma znaczenie dla naszego zdrowia.

Młodzi pszczelarze

Fot. archiwum własne

Dolnośląskie zdrowe jedzenie

Marian Bąkowski z żoną
obecny właściciel Marian Bąkowski, produkuje
pieczywa i ciasta wytwarzane w tradycyjny sposób
przy użyciu naturalnych surowców. – Bazujemy na
tradycyjnej produkcji ręcznej, na najlepszym maku
i naturalnym maśle. Tak było od zawsze i tego uczę
swoje dzieci – mówi Marian Bąkowski. W rodzinnym
biznesie pracują wszyscy: żona, trójka dzieci (córka
i dwóch synów) oraz ich małżonkowie. Firma zatrudnia 30 osób, posiada cztery punkty dystrybucji
– 2 w Sobótce, 1 w Kątach Wrocławskich i główny
przy piekarni w Rogowie Sobóckim. – Nasze chleby
produkowane są na naturalnym zakwasie, w postaci
żuru, który powstaje w procesie wielogodzinnej fermentacji – opowiada Marta Klimek, córka właściciela. Zdrowotne walory chleba wypiekanego przez
Rodzinę Bąkowskich potwierdza certyfikat wydany
przez Politechnikę Łódzką.
Ekologiczne miody
Do zdrowotnych walorów miodu nie trzeba
nikogo przekonywać. Najlepiej wie o tym rodzina
Państwa Torończaków, od pokoleń produkująca
miody. – Według rodzinnych legend pszczoły miał
już mój pradziadek mieszkający w Baryszu na Podolu. Przeprowadzając się jego syn przywiózł ule na
Dolny Śląsk. Liczba pszczelich rodzin znacznie się
powiększyła, kiedy Niemcy, opuszczając nasze ziemie
zostawili dziadkowi swoje ule – opowiada Paulina
Krzyżaniak, która wraz z rodziną prowadzi Gospodarstwo Pasieczne Apis z siedzibą w Grodźcu.
Dzisiaj Torończacy mają 80 pni (rodzin pszczelich),
a pasieka znajduje się w Obszarze Chronionego

Iwona Krawczyk, Wicemarszałek
Województwa, inicjatorka programu
wsparciarzemiosła na Dolnym Śląsku:
- Dla wielu Dolnoślązaków zdrowy styl życia
i odżywania staje się bardzo ważny. Samorząd
Województwa wspiera rzemieślników, którzy
dostarczają tym wymagającym klientom produkty ekologiczne i wspomagające dobrostan
organizmu. Promujemy dolnośląskie produkty regionalne zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Fot. Archiwum UMWD
Krajobrazu „Grodziec”. Pszczołami zajmuje się cała
rodzina, nawet dzieci, które aktywnie biorą udział
w miodobraniu. Dystrybucja miodów także pozostaje w rękach rodziny. Zaczęło się od znajomych
i sąsiadów, dzisiaj zasięg jest o wiele większy, a potwierdzeniem jakości miodów są opinie klientów,
od lat zaopatrujących się w gospodarstwie z Grodźca. Miody od Torończaków trafiły do samego Profesora Miodka, który zachwycił się ich smakiem.
Jednak pszczelarskie rzemiosło ma nie tylko słodki
smak. – Problemem pszczelarzy są coraz intensywniej stosowane środki ochrony roślin, które wyłączają
pszczoły z zapylania roślin i dodatkowo trują te owady. Nie pomagają też importerzy, który sprowadzają
miody nieznanego pochodzenia i sprzedają je po
zaniżonych cenach – opowiada pani Paulina. Ale
mimo tych trudności Torończacy nie narzekają na
brak klientów i rozwijają pszczelarski biznes.
Żywność produkowana przez dolnośląskich
rzemieślników jest wysokiej jakości, co jak pokazuje rynek, docenia coraz szersze grono odbiorców.
Poszukiwanie smacznych i zdrowych produktów,
często smaków z dzieciństwa, jest zachętą do tworzenia własnych warsztatów lub kontynuowania
i rozwijania rodzinnych rzemieślniczych tradycji.
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Drony dla szkoły

Udane Tarzanalia
W hali sportowej przy ulicy Hożej 4 w Mieroszowie odbyły się
zawody sprawnościowo-wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży
„Tarzanalia”. Uczestnicy zawodów podzieleni byli na kategorie
wiekowe, tak by każdy miał równe
szanse na wygraną i mogli spróbować swoich sił we wspinaczce na
ściance na czas, przechodzeniu po
moście linowym, wchodzeniu na
linę, a także wspinaniu się na największą ilość skrzynek.
(MS)

Miejsce spotkań
Podczas spotkania z
uczniami i nauczycielami
burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński przekazał Klubowi Lotniczemu im. pilota
Leszka Owsianego, działającemu w Szkole Podstawowej w Mieroszowie, osiem
dronów.
Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia modelarskie,
będą mogli nauczyć się obsługi drona, poznać zasady
jego działania, a następnie
wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności podczas
tworzenia filmików promocyjnych. Będzie to doskonała okazja do samorozwoju i
poznawania nowych technik.
Oprócz stacjonarnego skła-

dania modeli, dzieci będą
mogły również odbywać zajęcia w terenie. Entuzjastyczna reakcja uczniów podczas
pokazu lotu drona zaprezentowanego przez burmistrza,
zwiastuje większą liczbę
uczniów na zajęciach modelarskich.
Klub Lotniczy im. Leszka
Owsianego powstał we wrześniu 2016 r. z inicjatywy Jerzego Siatkowskiego, prezesa
Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej
oraz Marcina Raczyńskiego,
burmistrza Mieroszowa. Klub
spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony dzieci
i rodziców. Jest to sposób na
alternatywne spędzenie czasu
wolnego, a także dobra forma

rozwoju. Składanie, sklejanie,
planowanie, zdobywanie modeli, pozyskiwanie materiałów, to tylko nieliczne zadania,
których podejmują się dzieci.
Od początku swojego istnienia klub lotniczy wspierany
jest również przez radnego
Rady Miejskiej Mieroszowa
Jana Bednarza. Opiekunkami
Klubu są Natalia Badacz-Kaczyńska w klasach młodszych
oraz Danuta Nowak w klasach
starszych. Zajęcia odbywają
się w środy i cieszą się dużą
popularnością. Klub modelarski bierze udział w zawodach
oraz pokazach. Jest wyróżniany nagrodami np. na zawodach w Jeżowie Sudeckim.
(MS)

Zapraszamy na podsumowanie
projektu budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego:
„Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci,
seniorów i mieszkańców Gminy
Mieroszów”, które odbędzie się
25 listopada 2017 r. o godz. 12.00
na Relaks Placu w Sokołowsku
(obok sanatorium „Biały Orzeł”), a
następnie w Tipi przy pensjonacie „Leśne Źródło”. W programie:
uroczyste przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
sprzętu i urządzeń rekreacyjnych
dla dzieci na „Relaks Placu”; przejście do Tipi przy pensjonacie „Leśne Źródło” w Sokołowsku; gry
i zabawy rodzinne z nagrodami;
biesiada przy ognisku.
(RED)

Jubileusz rękodzielników
W sali wystawowej Mieroszowskiego Centrum Kultury odbyły się obchody
jubileuszu 10- lecia Sekcji
Rękodzieła, którą od początku prowadzi Ewa Kokoszka - bardzo utalentowana i
utytułowana artystka, która
swoją pasją zaraziła innych.
Pracownia rękodzieła przy
MCK w Mieroszowie działa od
2007 roku. W zajęciach pod kierunkiem Ewy Kokoszki uczestniczyło od kilku do kilkudziesięciu
uczestniczek o różnej rozpiętości wiekowej: od przedszkolaków po emerytów. W trakcie
zajęć uczestnicy poznają różnorodne techniki rękodzieła. - Z
każdych warsztatów wychodzimy z konkretną, nową techniką i umiejętnością. Spotykamy
się tutaj, aby uczyć się nowych
rzeczy, realizować swoje pasje,
doskonalić zdobyte już umie-

jętności, ale także, aby wspierać
się nawzajem i pomagać sobie
przetrwać trudne chwile – dodają uczestniczki.
Obecny na obchodach
jubileuszu burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński pogratulował
uczestniczkom
wytrwałości i wielokrotnie
podkreślał, że praca sekcji
jest doskonałym przykładem
promocji gminy i będzie starał
się wspierać dalsze działania.
Panie otrzymały także albumy
pamiątkowe z pracy sekcji,
kwiaty i obejrzały prezentację
multimedialną z wystaw, na
których sekcja miała okazję
prezentować swoje dzieła.
Była to doskonała okazja do
przywołania wspomnień, rozmów, żartów, śmiechu. Przez
10 lat nawiązały się przyjaźnie,
które wciąż trwają.
(MS)
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Ostatnia zbiórka
25 listopada 2017 r. przypada
ostatni w tym roku termin odbioru odpadów zielonych z terenu gminy Szczawno-Zdrój.
- W związku z powyższym
uprzejmie prosimy o wystawienie wszystkich worków brązowych z odpadami zielonymi w
piątek, 24 listopada 2017 r. Odpady zielone należy umieszczać
wyłącznie w workach koloru
brązowego z nadrukiem „odpady ulegające biodegradacji
zielone” z logo firmy Alba Dolny
Śląsk sp. z o.o. – przypominają
organizatorzy zbiórki.
(RED)

Teatr Zdrojowy
zaprasza
„Jesienny wieczór” - koncert w
wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej
- 24.11, godz. 19:00, bilety w kasach Filharmonii Sudeckiej.
Allegra Sinfonia - koncert dla
młodych słuchaczy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej - 29.11,
godz. 11:30, bilety w kasach Filharmonii Sudeckiej.
„Grand Duo Polonaise” - koncert
w wykonaniu zespołu Art Chamber Duo - 06.12, godz. 19:00,
wstęp wolny.
Wielka Gala Sylwestrowa - 31.12,
godz. 22:00, bilety: 70 zł (parter)
i 60 zł (balkon).
(RED)

Świętowali w Szczawnie Zdroju
W Teatrze Zdrojowym
im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie–Zdroju
odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 25–lecia
działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska–
Wschód.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której
głównym celem jest rozwijanie współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami.
Obszarem działań stowarzyszenia są: nauka, kultura,
turystyka, sport, oświata,
technika i gospodarka. Stowarzyszenie działa przez promowanie w krajach partnerskich polskiej kultury, sztuki i
tradycji, oraz przedstawianie
kultury tych krajów w Polsce.
Stowarzyszenie Współpracy
Polska-Wschód jest organizatorem wystaw, koncertów,
prezentacji oraz wycieczek.
Koncert pn. „Kwiaty Polskie” był okazją do podsumowania 25 lat działalności,
a także do wyróżnienia osób,
instytucji i jednostek samorządowych okolicznościowymi medalami Mickiewicz-Puszkin, nadawanymi za
istotny wkład w działalność
i rozwój stowarzyszenia oraz
zaangażowanie na rzecz bu-

Uczniowie pomogli
zwierzętom
W Miejskiej Szkole
Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w
Szczawnie-Zdroju zostały
ogłoszone wyniki zbiórki
karmy dla zwierząt z wałbrzyskiego schroniska.
Okazało się, że dzieciom
nie jest obojętny los bezdomnych psów i kotów.
Uczniowie zebrali prawie 160
kg karmy, 30 kocyków, 16 misek, 2 szlafroki, 2 maskotki, 2
piłki, 6 poduszek oraz 1 torbę

do transportu zwierząt. Najwięcej karmy i potrzebnych
rzeczy zgromadzili uczniowie
z klasy III A i IV B. Zwycięskie
klasy otrzymały Dyplom
Przyjaciela Zwierząt oraz tort
- niespodziankę podarowany przez Ramonę Bukowską
- przewodniczącą Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju. Tego
samego dnia zebrane rzeczy
zostały przewiezione do wałbrzyskiego schroniska.
(KT)

Jubileuszową uroczystość poprowadził Leszek Solarek, prezes
Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód w Wałbrzychu.

dowania dobrosąsiedzkich
stosunków z państwami leżącymi za naszą wschodnią
granicą.
Wśród
nagrodzonych
znalazła się Gmina Szczawno
Zdrój oraz Powiat Wałbrzyski,
które od lat wspierają inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. - Zawsze wspieramy działania
promujące tradycję i kulturę. Spora część mieszkańREKLAMA

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

ców Wałbrzycha, Szczawna
Zdroju i okolic ma swoje
korzenie na wschodzie, np.
w Borysławiu. Musimy o tym
pamiętać i wspierać działania, które promują tradycję
i kulturę naszych przodków,
bo pamięć o przeszłości jest
niezbędnym
elementem
prawidłowego zrozumienia
przyszłości – podkreśla starosta Jacek Cichura.
(GŁ)

Najwięcej karmy i potrzebnych rzeczy zgromadzili uczniowie
z klasy III A i IV B.

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

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

nosowo-wargowych;
soft
lifting, nici z haczykami do
ciała, osocze bogato płytkowe, nici hialuronowe.
- Zapraszamy do siedziby Przychodni Vita-Centrum - Pogotowie Dentystyczne i Protetyczne przy
ul. Szmidta 1/1 w Wałbrzychu. Kontakt telefoniczny i
rejestracja pod numerami
telefonów: 74 843 44 44
oraz 698 175 787 – zachęca
Grażyna Frankiewicz.
(RED)
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Twórczo przeciw hejtowi
W Gminny Centrum Kulturalno-Bibliotecznym
w
Starych Bogaczowicach odbyło się zakończenie projektu „Gminna młodzież
twórczo przeciw hejtowi”,
zrealizowanego w ramach
rządowego
„Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata
2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Projekt realizowany był
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne
Centrum Biblioteczno - Kulturalne oraz Szkołę Podstawową w Starych Bogaczowicach i skierowany był do
młodzieży szkolnej z klas
IV-VI szkoły podstawowej i
klas gimnazjalnych. Młodzież
spotkała się z psychologiem
i funkcjonariuszem policji,
którzy w ramach warsztatów uświadomili odbiorców
projektu o emocjonalnych i
prawnych skutkach doznawania i stosowania hejtu. Kolejnym etapem było zrekrutowanie grupy 10 uczniów,
którzy wyjechali na dwudniowe warsztaty ze scenarzystą i

Przygotowania
do świąt

Zakończenie projektu „Gminna młodzież twórczo przeciw hejtowi”.
kamerzystą. Podczas pobytu
w uroczej agroturystyce w Jedlinie Zdrój zdolna młodzież,
pod czujnym okiem specjalistów, stworzyła scenariusz, a
następnie nakręciła film, który ma być wykorzystywany
do działań profilaktycznych.
Podczas zakończenia uczestnicy warsztatów, ich bliscy i
zaproszeni goście mieli okazję po raz pierwszy obejrzeć
film, który wywarł na nich
duże wrażenie. Film zostanie
wysłany do lokalnych szkół

podstawowych jako kampania profilaktyczna z zakresu
przeciwdziałania
hejtowi
wśród dzieci i młodzieży.
Wszyscy
zainteresowani będą mogli obejrzeć film
„Gminna młodzież twórczo
przeciw hejtowi”, który zostanie umieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy
Stare Bogaczowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.
(IL)

W gminie Stare Bogaczowice
czuć już magię zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. W
ramach partnerstwa Fundacja
„Polny Kwiat” oraz Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w
Starych Bogaczowicach zaplanowały cykl wydarzeń kulturalnych
z zakresu kultywowania tradycji
świąt bożonarodzeniowych. Dzięki dofinansowaniu z Powiatu Wałbrzyskiego odbędą się warsztaty
tworzenia kartek świątecznych
metodą quilingu oraz dekoracji choinkowych( 28.11 – godz.
16.00 , 05.12 – godz. 17.15, 12.12
– godz. 17.15 ). Zaplanowano także warsztaty kulinarne, podczas
których będą dekorowane pierniki świąteczne ( 13.12 i 19.12 –
godz. 17.15 ). Nie zabraknie także
warsztatów florystycznych podczas których uczestnicy wykonają
świąteczne stroiki na wigilijne stoły ( 15.12. - godz. 15.00 ). Z kolei 9
grudnia w sali sołeckiej odbędzie
się spotkanie przedświąteczne,
podczas którego odbędzie się
spektakl i audycja muzyczna „Fabryka Świętego Mikołaja” oraz
mnóstwo świątecznych atrakcji.
- Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału we wszystkich
wydarzeniach – zachęcają organizatorzy.

Kierowcy sprawdzą
wiedzę
W Gminie Stare Bogaczowice już po raz trzeci
organizowana jest akcja
edukacyjna dla przyszłych
i obecnych kierowców.
Już 8 grudnia 2017 roku
o godz. 17.00 w Gminnym
Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Starych Bogaczowicach odbędzie się Gminny
Test na Prawo Jazdy. Wydarzenie ma charakter imprezy integracyjnej, mającej na
celu poszerzenie wiedzy z
zakresu bezpieczeństwa na

… to miejsce idealne do
zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
To miejsce, które już wybrały
setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice
swoje nowe domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój
gminy będzie stale zwiększał
jej atrakcyjność, zdeterminowaną nie tylko doskonałym
położeniem.
Od trzech lat Gmina Stare
Bogaczowice jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- Przede wszystkim inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort
życia mieszkańców. Remontujemy drogi, budujemy chodniki,
wyznaczamy nowe przejścia dla
pieszych, stawiamy latarnie, a w
sołectwach powstają wielofunkcyjne boiska sportowe – wylicza
Mirosław Lech, wójt gminy.

Takie podejście samorządowców sprawiło, że ostatnie
lata to w Gminie Stare Bogaczowice okres wzmożonego
indywidualnego budownictwa
mieszkaniowego. Obecnie na
terenie gminy oferowanych jest
kilkaset działek budowlanych.
Można przebierać wśród tych
położonych blisko granic Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju oraz
wśród takich, gdzie docenimy
spokój i bliskość przyrody. Warunki do życia w Gminie Stare
Bogaczowice są więc wręcz
wymarzone dla rodzin poszukujących oazy w niedalekiej
odległości od wielkomiejskiej
aglomeracji. I doceniło to już
wiele osób, przenosząc swoje gniazda do malowniczych
miejscowości, które wchodzą w
skład tej gminy. Wiele z nich, zanim podjęło tę decyzję, sprawdziło także możliwości eduka-

(IL)

(IL)
REKLAMA

Gmina Stare Bogaczowice bo…
cyjno – rozwojowe dla swoich
dzieci, a te są wręcz wzorowe.
Zespół Szkół Starych Bogaczowicach stanowiły do
niedawna szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum, a
po wprowadzeniu reformy
szkolnictwa teraz jest to szkoła podstawowa z oddziałami
gimnazjalnymi i przedszkolnymi. - W 2017 roku uczniowie
Publicznego Gimnazjum w
Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach po raz kolejny
uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Analizując poszczególne etapy,
uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej wojewódzkiej
z następujących części: humanistycznej - zarówno z języka
polskiego, jaki i historii, części
matematycznej z matematyki,
oraz części językowej (język angielski, j. niemiecki podstawy i

drogach,
przypomnienie
kierowcom prawidłowych
zasad o ruchu drogowym,
zapoznanie uczestników kierowców z najnowszymi
zmianami w przepisach. W
tym roku nagrodą główną
jest wideo rejestrator, poza
tym będą także nagrody niespodzianki dla pozostałych
uczestników.
Organizatorzy zapraszają do zapisów pod nr tel.
74 844 35 03.

rozszerzenia). Potwierdzeniem
wysokiej pozycji naszej szkoły w
regionie jest zaproszenie od dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu Roberta
Wróbla do przystąpienia naszej
placówki do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych Regionu
Wałbrzyskiego – dodaje Adrian
Furmaniak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Starych Bogaczowicach.
W placówce uczy się młodzież z gminy oraz dojeżdżająca z Sadów, Szczawna-Zdroju, a
także z Wałbrzycha. Uczniowie
mogą korzystać ze świetlicy, z
zajęć wyrównawczych, konsultacji, kół przedmiotowych oraz
kół zainteresowań. Uczestniczą
z sukcesami w wielu konkursach pozaszkolnych.
Uczniowie na co dzień objęci są wsparciem logopedy m.
in. poprzez zajęcia biofeedac-

k’u. Pedagog szkolny od lat
organizuje „Targi szkół ponadgimnazjalnych”, „Spotkania z
absolwentem” i warsztaty dla
rodziców. Nauczyciele są do
dyspozycji uczniów od najwcześniejszych godzin rannych, a
także po lekcjach, prowadząc
między innymi zajęcia wyrównawcze. Poza tym szkoła oferuje
naukę pływania, zajęcia taneczne i gimnastykę korekcyjną.Wkrótce w szkole rozpocznie się
termomodernizacja. W przyszłości planujemy zatrudnienie psychologa. Poza tym prowadzimy
przygotowania do postulowanego przez rodziców, uczniów
i część pedagogów zmiany systemu nauczania poprzez likwidację prac domowych – dodaje
Adrian Furmaniak.
Wizytówką gminy są także
młodzi sportowcy, którzy mogą
korzystać z rozwijającej się bazy
(sala gimnastyczna przy szkole,

boiska wielofunkcyjne w sołectwach) oraz naturalnych warunków. Kolarze z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Lider Stare
Bogaczowice, od lat odnoszą
znaczące sukcesy w wyścigach
szosowych i górskich, wygrywając mnóstwo wyścigów oraz
zdobywając medale mistrzostw
Polski i Pucharu Polski. A po
latach przerwy gmina doczekała się także klubu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia.
Prężnie działająca Unia Bogaczowice nie tylko zajmuje się
szkoleniem młodzieży, ale także
z sukcesami prowadzi zespół
seniorów.
Bogatą ofertę edukacyjną w
gminie uzupełniają dwa punkty
przedszkolne: w Starych Bogaczowicach i w Strudze, prężnie
działające Gminne Centrum
Kulturalno - Biblioteczne oraz
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
(RED)
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Kompleksowe usługi remontowe
domów i mieszkań
Wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ku poważnym wyzwaniom
Weronika Grzelak, lekkoatletyczna wieloboistka
Górnika Wałbrzych, niedawno wznowiła treningi
po okresie rekonwalescencji i przygotowuje się do
ważnych,
przyszłorocznych imprez, w których
nie zamierza statystować.
Obecnie jest jedyną reprezentantką klubu ze sporymi tradycjami, która może
nawiązać do osiągnięć
jego najlepszych zawodników i wystartować w igrzyskach olimpijskich.
Miniony sezon musiała
przerwać krótko po jego
rozpoczęciu, kiedy zdobyła
kolejne medale halowych
mistrzostw Polski – złoty w
pięcioboju i srebrny w skoku w dal. W sumie ma już na
koncie kilkanaście krążków
mistrzostw Polski w różnych
kategoriach wiekowych. Od dawna bolała mnie lewa
noga, co odbijało się na
wynikach. Dolegliwość nie
ustępowała i postanowiłam
zrobić z nią porządek. Badania wykazały, że chodzi
o podwójną przepuklinę
kręgosłupa, będącą konsekwencją przeciążeń. Przerwałam treningi i zabrałam
się za leczenie. Na szczęście
nie był potrzebny żaden
zabieg i wszystko udało się
ustabilizować ćwiczeniami
rehabilitacyjnymi zaaplikowanymi przez fizjoterapeutów. Trwały one do końca
września, po czym wróciłam
do treningów. Oczywiście,
konieczna była ostrożność,
by nie zaprzepaścić efektów leczenia, m. in. podczas
ćwiczeń na siłowni. Na początku nie było łatwo, ale
teraz czuję się już dobrze
i zamierzam możliwie jak
najszybciej wrócić do pełnej
dyspozycji, bo czeka mnie

Weronika Grzelak.

rok bogaty w zawody – wyjaśniła Weronika.
Dodała, że w powrocie
do zdrowia wiele pomógł
jej Polski Związek Lekkiej
Atletyki oraz macierzysty
klub. - Jestem przekonana,
że przerwa, bez wdawania
się w szczegóły, dobrze mi
zrobiła i pozwoliła przemyśleć wiele spraw mogących
mieć wpływ na moją karierę zawodniczą oraz określić
metody osiągnięcia wytyczonych celów – podkreśliła.
W 2018 r. czeka ją sporo
imprez, podczas których będzie mogła sprawdzić swoją
formę. - W połowie lutego
na Halowych Mistrzostwach

Polski w Toruniu zamierzam
obronić prymat w pięcioboju. Zawody w Hiszpanii
będą z kolei sprawdzianem
dla drużyny. Przed rokiem
wygrałyśmy rywalizację w
Pradze, wyprzedzając m.
in. Brytyjki. Jeszcze nie jestem pewna, czy wystąpię
w Halowych Mistrzostwach
Świata w Birmingham, bardziej realny wydaje się start
w Mistrzostwach Europy w
Berlinie.
Grzelak nie przymierza
się do określonych lokat, ale
zapewnia, że zrobi wszystko,
by nie zmarnować szansy
na dobry wynik. Aby wziąć
udział w rywalizacji w stolicy

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

Tel. 606 478 000
Niemiec, musi osiągnąć wyznaczone minimum – 5900
pkt. Jej rekord życiowy, będący jednocześnie najlepszym
wynikiem w kraju wśród juniorek, to 5625 pkt. Składają
się na niego rezultaty: 14,39
sek. na 100 m ppł., 166 cm
w skoku wzwyż, 11,59 m w
pchnięciu kulą, 24,86 sek. na
200m (te konkurencje rozgrywane są pierwszego dnia
zawodów) oraz 6,06 m w
skoku w dal, 37,55 m w rzucie oszczepem i 2,23,99 min.
w biegu na 800 m (w drugim
dniu). Warto dodać, że jej
rekordy życiowe w niektórych częściach składowych
7-boju są lepsze, np. w kuli
osiągnęła 12,45, w skoku w
dal 6,22 a wzwyż 180. Są zatem podstawy, by sądzić, że
„życiówka” w 7-boju jest dla
Weroniki do poprawienia. Jej
atutem są skoki i nich należy
szukać szansy na poprawę
końcowego rezultatu.
W ostatnich latach reprezentantka Górnika miała sporego pecha. Podczas
mistrzostw świata juniorów
w Bydgoszczy upadła na finiszu 200 m i doznała urazu
barku, a następnego dnia
przekroczyła linię na łuku i
została zdyskwalifikowana. Z
wyżej wskazanych przyczyn,
nie dane jej było uczestniczyć w kolejnej imprezie w
Bydgoszczy – ubiegłorocznych mistrzostwach Europy. - Wyczerpałam już limit
nieszczęść i teraz nadszedł
czas na zaprezentowanie
pełni swoich możliwości.
Przede mną szanse, których
nie można zmarnować – zapowiada.
Warto w tym miejscu
przypomnieć, że rekord Polski ma już sporą brodę i liczy
sobie 32 lata. Wynosi 6616
pkt., a ustanowiła go Mał-

gorzata Guzowska-Nowak.
Ostatni największy sukces
Polki, to 4. miejsce z 6544
pkt. w mistrzostwach świata w Daegu (2011). Urszula
Włodarczyk, która zawodnicze ostrogi zdobywała właśnie w Górniku, legitymuje
się rezultatem 6542 pkt., a
trzeba dodać, iż zgarniała
srebro i brąz mistrzostw Europy, a z igrzysk olimpijskich
(uczestniczyła w nich 3-krotnie) wracała dwa razy z 4.
miejscem. Weronika ma ambicję nawiązać do sukcesów
starszej koleżanki. Medalistki
ostatnich mistrzostw Europy
w Amsterdamie ukończyły
zawody z wynikami w granicach 6600 – 6400 pkt. Z kolei
Izabela Mikołajczyk z Warszawianki uzyskała w ostatnich
mistrzostwach Polski w Krakowie 5895 pkt. (jej rekord
życiowy to 5968 pkt.). Jest się
więc do kogo przymierzać. Marzę o zakwalifikowaniu się
na igrzyska w Tokio. Byłoby
to coś wspaniałego. Będę
z uporem i konsekwentnie
dążyć do zrealizowania tego
celu – zadeklarowała 20 - letnia studentka II roku filologii
angielskiej na wałbrzyskiej
PWSZ i podopieczna trenera
Grzegorza Banaszka, który w
Górniku i kadrze opiekuje się
wieloboistkami. Pieczę nad
Weroniką sprawuje od listopada 2010 r.
Stanisław Grędziński, Roman Magdziarczyk, Andrzej
Kupczyk, Krzysztof Krawczyk,
Adam Galant, Krzysztof Wesołowski, Rajmund Niwiński,
Adam Adamek, Agnieszka
Wyszyńska – to zawodnicy,
którzy zapracowali w przeszłości na wysoką markę wałbrzyskiego klubu. Weronika
Grzelak staje się kontynuatorką ich dokonań.
Andrzej Basiński

Brąz Orlińskiego
W Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój w Wałbrzychu
zostały rozegrane zawody
Pucharu Polski Juniorów w
zapasach w stylu klasycznym,
połączone z XV Memoriałem Bogusława Dąbrowskiego. W zawodach wzięło udział 92 zawodników z 24 klubów z całej Polski.
Brązowy medal w kategorii do
55 kg zdobył Marcin Orliński z
ZLKS Zagłębie Wałbrzych.
(RED)

Emocje przy stole
II Grand Prix Polski Kadetek i
Kadetów w Tenisie Stołowym
odbędzie się w dniach 24-26
listopada 2017 w Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój.
Do Wałbrzycha zawitają najlepsi
zawodnicy z kraju. A to dopiero
początek sportowych emocji.
Polski Związek Tenisa Stołowego przyznał wałbrzyskiemu centrum organizację jeszcze dwóch
ogólnopolskich wydarzeń: w
grudniu odbędzie się Grand
Prix Polski Seniorów, natomiast
w maju w akcji będziemy mogli
oglądać weteranów. Szczegółowe informacje na stronie: www.
pzts.pl
(RED)

Zwycięstwo siatkarek
W drugiej kolejce rozgrywek
III ligi siatkarzy Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych pokonał UMKS Volley Głogów 3:0
(25:16, 25:20, 25:18). Zespół
trenera Jacka Kurzawińskiego
zagrał w składzie: E.Pawelska,
Urbanowska, P.Groń, I.Groń,
Sławińska, Zdebska, Pawelska
(libero) oraz Szymańska, Mieczkowska, Kucharczyk.
(RED)

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

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

LOKALIZATORY
GPS
SAMOCHODOWE
i OSOBISTE
Wałbrzych ul.Długa 3a
tel. 608 44 22 04

Tartak Urbaniak oferuje:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

WESOŁA, STASZIC,

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

WIECZOREK, MARCEL, SILESIA,

W naszej bogatej ofercie są także

KOKS ORZECH, MIAŁ WĘGLOWY

chwilówki – kredyty

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

REKLAMA

Wpadka na finiszu
W ostatniej w tym roku kolejce
ekstraligi kobiet piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych zremisowały z Unifreeze Górzno
1:1 (1:1), po bramkach: Agnieszki
Garbowskiej (33) i Karoliny Gradeckiej (45). Wałbrzyszanki od 20
min. grały w osłabieniu, po tym
jak czerwoną kartką za zagranie
ręką poza polem karnym została
ukarana bramkarka Urbańska. AZS
PWSZ: Urbańska, Szewczuk, Mesjasz, Siwińska, Dereń, Kędzierska,
Głąb (85 Pluta), Klepatska (75 Kowalczyk), Ratajczak, Rapacka (46
Aszkiełowicz), Gradecka.
(RED)

Nowicki czuwa

Pechowy Wrocław
W grupie D II ligi koszykarzy
WKK Wrocław pokonał Górnika Trans.eu Wałbrzych 79:75
(22:16, 21:20, 17:17, 19:22). Punkty
dla Górnika zdobywali: Wróbel 24,
Kruszczyński 19, Durski 18, Ratajczak 7, Krzywdziński 5, Jeziorowski
2, Kaczuga 0, Makarczuk 0, Tyszka
0. W następnej kolejce wałbrzyszanie będą podejmowali Maximusa
Kąty Wrocławskie. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 25 listopada
o godz. 17.00 w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów.
(RED)

W Szczawnie
na szczycie

Smutny koniec
Na zakończenie rundy jesiennej
w grupie wschodniej IV ligi piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali z Polonią Trzebnica 0:0, choć
od 38 min. goście grali w dziesiątkę. Górnik W.: Jaroszewski, Michalak, Niemczyk, Błażyński, Gawlik,
Smoczyk, Młodziński (66 Bogacz),
Rytko, Chajewski (66 Krzymiński),
Sobiesierski, Dec. W grupie zachodniej AKS Strzegom rozgromił
Górnika Boguszów-Gorce 7:1 (4:0),
a honorowego gola zdobył Patryk
Ostrowski (80). Górnik G.: Marcin
Jaskółowski, M.Pryk (65 Ostrowski),
Błaszczak, Mateusz Jaskółowski (46
W. Klimek), P. Klimek (44 Maliszewski), Marut, J. Pryk, Zwolenik, Woźniak (83 M. Klimek), Duś (70 Lic).
(RED)

Jarosław Nowicki ze swoimi wychowankami: Karolem Woźniakiem (z
lewej) i Julia Kowalską.
Jarosław Nowicki to jeden z tych wałbrzyskich trenerów, których wychowankowie są autorami sporych
sukcesów, i to nie tylko na
ogólnopolską skalę.
„Wizytówkami” jego wieloletniej pracy są przede wszystkim olimpijczycy Dariusz Baranowski, Radosław Romanik,
a także Joanna Ignasiak. Poza
nimi wielu innych brylowało
na szosach i torach w różnych
kategoriach wiekowych. Także i miniony sezon Nowicki

może zaliczyć do udanych,
gdyż kolejne pokolenie zawodników mocno zaznaczyło
swoją obecność nie tylko na
Dolnym Śląsku. Indywidualną
dominację w naszym regionie
dokumentuje zamieszczony
niedawno na tych łamach
challenge. Wkrótce dowiemy
się, jak kolarze LKKS Górnik
Wałbrzych – DZT Service Świebodzice wypadli w klasyfikacji
drużynowej i jakie lokaty zajmują w kraju.
(A. Bas.)

25 listopada o godz. 19:15 w hali
sportowej w Szczawnie-Zdroju
MKS Mazbud Szczawno Zdrój
podejmować będzie faworytów
rozgrywek - zespół UKS Chromik Żary. Zespół z Żar gra bardzo
ciekawą koszykówkę, a pierwsze
skrzypce w drużynie grają Mariusz
Matczak, Dariusz Kalinowski i Łukasz Niesobski, który zasilił klub
przechodząc z Sudetów Jelenia
Góra. Podopieczni trenera Borzemskiego przystąpią do tego spotkania wypoczęci, bowiem w ostatniej kolejce pauzowali, natomiast
zespół Chromika przed pojedynkiem z MKS czeka jeszcze wyjazd
do Siechnic, na zaległe spotkanie
ligowe.
(RED)

Dwa razy Sanok
Siatkarze MKS Aqua
Zdrój Wałbrzych rozgrywają dwumecz z TSV Sanok.
W środę w Wałbrzychu podejmowali sanoczan w rozgrywkach o Puchar Polski,
a w sobotę w rozgrywkach I
ligi zagrają w Sanoku.
Środowe spotkanie w Pucharze Polski zakończyło się
po zamknięciu tego wydania
– relacja na sport.db2010.pl.
Wcześniej, bo już w piątek w
Hali Widowiskowo-Sportowej
Aqua Zdrój odbył się mecz w
ramach rozgrywek I ligi siatkówki mężczyzn – MKS Aqua
Zdrój Wałbrzych - AZS PWSZ
Stal Nysa.

- Niestety, mimo obiecującego początku, partie numer
trzy i cztery toczyły się pod
dyktando gości i pojedyncze
zrywy nie były w stanie zagrozić ekipie z opolszczyzny.
Przegraliśmy z drużyną Stal
Nysa na własnym parkiecie
1:3 (25:23, 23:25, 12:25, 20:25).
MVP spotkania został wybrany Arkadiusz Olczyk, eks-wałbrzyszanin. Przed naszym
zespołem kolejny roboczy tydzień, w którym zmierzymy się
z ekipą TSV Sanok – wyjaśnia
Fabian Kurzawiński, kierownik
drużyny MKS Aqua Zdrój Wałbrzych.

MKS Aqua Zdrój Wałbrzych uległ AZS PWSZ Stal Nysa 1:3
(fot. Aneta Serafin).

(RED)
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MS-3244 Piaskowa Góra 2pokoje
z ogródkiem, pow. 62m2. Cena
169 tys. zł. Tel. 793 111 130

USŁUGI
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, 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-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

MOTORYZACJA
(3) 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 maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

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

NIERUCHOMOŚCI

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
ŚWIEBODZICE dom wolnostojący
156m2, pięć pokoi, działka 600m2
okzyjna cena 285000,-zł tel do
kontaktu 535-416-014
WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje,
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do
kontaktu: 792- 549 -757

WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,
KAWALERKA , ogrzewanie miejskie, 74 000zł. tel. do kontaktu
792-549-757
GŁUSZYCA, 43m, 1 pokój, wysoki
parter, cena 32 000zł. tel. do
kontaktu 792-549-757

GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTOJĄCY - OKAZJA ! 111m2, z dużą
działką 1195m2, cena 205tys.
ogrzewanie gazowe telefon: 535416-014

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

MS-3294 Nowe Miasto, wysoki parter, 2 pokoje, 41m2, po
remoncie, ogrzewanie gazowe +
kominek, cena 111 tys. Tel. 883
334 481
MS-3104 Stary Zdrój, ul. Zamoyskiego, 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- do
wprowadzenia, pow. 33m2. Cena
85tys. zł. Tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 2 pokojowe, rozkładowe
mieszkanie o powierzchni 53
m2 na Osiedlu Piastowskim. Tel:
502-657-640

KUPIĘ

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak

3 pokoje, 53m2, cena 129 tys, Tel.
883 334 481

JEDLINA ZDRÓJ, 32m2,kawalerka,2 piętro, ogrzewanie gazowe,
centrum miasta, cena: 69.900zł,
telefon: 792-549-757

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

.PL

OKAZJA -MS-3329 Górny Sobięcin, bez czynszowe mieszkanie z
ogródkiem, 2 pokoje, 47m2, po
remoncie, cena 112 tys. Tel. 883
334 486

MS-3290 Biały Kamień, boczna
uliczka, jednopiętrowa kamienica,
wysoki parter,

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po
remoncie, z balkonem, czynsz 180
zł, cena 91.000 tel: 535-416-014

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

3 pokoje, 53m2, cena 129 tys, Tel.
883 334 481

JEDLINA ZDRÓJ , 60m,wysoki
parter,3 pokoje, osobne wejście,
garaż, cena 95 000zł, tel. do kontaktu 792-549-757

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

DB2010

MS-3290 Biały Kamień, boczna
uliczka, jednopiętrowa kamienica,
wysoki parter,

MS-3331 Poniatów, mieszkanie z
ogródkiem i garażem, 2 pokoje,
66m2, 1 piętro, cena 89 tys. TEL.
883 334 481

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

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

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

PODZAMCZE 3pokoje niski czysz,
54m2 cena 152tys telefon 792549-757

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

(4) SUPER OKAZJA! Mieroszów
- mieszkanie 35m2, umeblowane, c.o., piękny widok na góry,
spokojna okolica, położone przy
granicy Czech. Cena 56 tys. zł do
małej negocjacji. Tel. 503-727446.

MS-3306 Podzamcze, wyremontowane 2 pokoje 48m2, do
wprowadzenia, cena 139 tys. Tel.
883 334 481

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupu mieszkań za gotówkę może być
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym
tel. 606 976 630
OKAZJA!!! Piaskowa Góra, 2 pokoje po kapitalnym remoncie- 40m
140 tys.Tel. 606 976 630
MS-3288 Nowe Miasto-umeblowane 2 pokoje, 39m2, po remoncie, cena 72 tys, Tel.606 97 66 30
MS-3316 Piaskowa Góra – ul.
Porcelanowa, 2 pokoje, 52,80m2,
wysoki parter, cena 102 tys. Tel.
883 334 486
MS-3325 Podzamcze- do wprowadzenia 3 pokoje- 63m2, 8 pięto,
cena 158 tys.Tel. 883 334 481

2. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje,
68 m2 z balkonem do wprowadzenia. 140,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2-pokojowe mieszkanie z widną
kuchnią. I piętro po remoncie, w
cenie 119,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kompletnie wykończony dom w
Świebodzicach na strzeżonym
osiedlu ( 5 pokoi, garaż ) - cena
699 000 do negocjacji ! Tel: 530913-259
5. SOWA&VICTORIA HIT OFERTA!Mieroszów, dom do kapitalnego
remontu z działką 2500 m2. Cena:
69,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje z widną kuchnią do
remontu, w cenie 57,000 zł. DO
NEOGOCJACJI! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
3 pokojowe mieszkanie na parterze, 73,98 m2 do odświeżenia, w
cenie 165,000 zł. Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice, Dom wolnostojący z działką
o powierzchni 653 m2, w cenie
70,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój,
23 m2 po remoncie w cenie
33,000 zł. Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Klimatyczne
mieszkania na Al. Wyzwolenia
jedno i trzypokojowe w stylowych
kamienicach. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w bocznej ulicy
Nowego Miasta, po kapitalnym
remoncie z kuchnią w zabudowie
Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Domy w
stanie surowym zamkniętym w
pobliżu Szczawna Zdroju, ładna
okolica, cena do uzgodnienia. Tel.
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie
położone mieszkanie po kapitalnym remoncie na Rusinowie, 2
pokoje, jasne kuchnia, łazienka,
przedpokój cena: 120 000 Tel:
502-665-504
14.SOWA&VICTORIA 64m2, 3
pokoje, jasna kuchnia, osobno
toaleta i WC, nowe budownictwo
w centrum, atrakcyjna lokalizacja,
po kapitalnym remoncie, OKAZJA!
159 000zł Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w doskonałej części
Piaskowej Góry. Dwa słoneczne
pokoje, widna kuchnia, łazienka z
natryskiem 38 m. Piękne widoki,
9 piętro. Cena 115 000 możliwość
zamiany na 3 pokoje Tel: 506717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Nowym Mieście 48
m, dwa pokoje, widna kuchnia,
łazienka do zrobienia, I piętro,
środkowe mieszkanie, ogrzewanie elektryczne. Cena 60 000 zł.
Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
3 pokoje, Śródmieście, 60 m, III
piętro, ogrzewanie węglowe.
Cena 150.000 Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Rozkładowe
mieszkanie do odświeżenia na
obrzeżach Śródmieścia. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, balkon. do
mieszkania przynależą 3 piwnice
oraz pokój na poziomie strychu.
57 m2 cena 69900. Tel: 519-121104
19. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra mieszkanie po remoncie, 4
pokoje, kuchnia, łazienka z wc.
57m2 cena 165000 zł Tel. 519121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na Gaju w czterorodzinnym domu. 4 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, ogrzewanie co węglowe oraz kominek.
pod domem ogródek. 87 m2 cena
175000zł, Tel: 519-121-104

pokoje, 2 piętro, balkon, 33 m3,
cena 90500 zł tel 883 334 836

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem/
zbyciem. Pomożemy w określeniu
stanu prawnego i kompletowaniu
dokumentów. Zapraszamy do
bliższej, bezpłatnej prezentacji!
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 Głuszycy/Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena
100 tys. zł
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528 m2.
Cena 790 tys.zł.
Sprzedam mieszkanie/dom 5
pokoi w Głuszycy, pow. 172 m2.
Cena 160 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.

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

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

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
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MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! 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 LOKALIZACJI, 98 m2, cztery pokoje,
rozkład pomieszczeń, ogrzewanie
gazowe, 259.000 ZŁ, tel. 577263-955
Okazja! DOM W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje,
garaż, ogródek 228 m2, standard
do wejścia. 249tyś Do negocjacji.
Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 37m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, pierwsze
piętro, 2 ogródki, bardzo dobra
lokalizacja 69.000zł. Kontakt 535311-265
OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3
POKOJE, balkon, spokojna okolica, ogrzewanie miejskie, stan do
wprowadzenia, Cena: 152 000 zł,
tel.530-998-374

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski czynsz
Cena:79 000zł (nr:2323) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do
własnej aranżacji. Cena : 119 000
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksusowe mieszkanie z kominkiem i
miejscem rekreacyjnym, 68 m2,
3pokoje,1 piętro, Cena: 280 000
zł, (nr:2384 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

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

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

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

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

PODZAMCZE, 41m2, 3 piętro, 2
pokoje, Niski czynsz- 340zł, Cena :
129 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 czteropiętrowy. Cena 143.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawno Zdrój do remontu 1
piętro, 98m2, 1122 zł/m2 tel. 577263-955
SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie w
atrakcyjnej lokalizacji. czterorodzinna kamienica, 40 m2, dwa
pokoje, ogrzewanie gazowe,
rozkład pomieszczeń, 160.000 ZŁ
do negocjacji, tel. 577-263-955
PILNE 2 pokoje okolice Psiego
Pola 45m2 2 pokoje, parter do
remontu 69.900 tys do negocjacji
tel. 577-263-955
Biały Kamień wysoki parter 53m2,
2 pokoje wysoki standard, nowy
budynek z cegły OGRÓDEK 136
tys tel. 577-263-955

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

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

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

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu
bliźniak o pow. 70 m2 z działką
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy
piękny dom na wynajem w
zabudowie szeregowej120 m2, 4
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900
zł/mc(nr: 2389) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie
po remoncie 2 pokoje, duża jasna
kuchnia, jasna łazienka, przedpokój. Ogrzewanie gazowe (nr:
2152) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – BIAŁY KAMIEŃ parter,
mieszkanie 58,9 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienki z wanną,
osobnego WC, przedpokoju,
balkonu, piwnicy i ogrodu. Ogrzewanie miejskie, CENA: 119 000 zł.
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

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

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

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

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

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

BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 189 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, na Piaskowej Górze, cena
115 tys.zł. - 6 piętro, duży balkon,
jasna kuchnia, do odnowienia, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2,
Szczawienko, cena 179 tys.zł. 1
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
2 pokoje po remoncie, 50m2,
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł.
74 666 42 42,
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 49 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 kawalerkę w
bloku na Białym Kamieniu 29m2,
3 piętro, stan bardzo dobry, balkon, 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro,
cena 90 tys.zł. cicha okolica 74
666 42 42, 881 424 100 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena
42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro,
cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Sprzedamy 46m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu 45m2, 2 piętro, do
remontu, kamienica po remoncie,
cena 50tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Nowym Mieście, okolice Psie Pole,
parter, cena 70 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
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 kawalerkę
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz,
stan dobry, 55 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Podzamcze,
2 pokoje. 36m2, balkon, parter,
cena 95 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje,
94m2 na Podgórze, dwupoziomowe, stan bardzo dobry, ogród, 145
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie
Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Sobięcin, 43m2, 3p. do wprowadzenia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,

RENOMA – 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!!! ŚRÓDMIEŚCIE, 1 pokój, 47m2, drugie piętro,
piec kaflowy, 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

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

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

- 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

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego

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

w Wałbrzychu (koło Starej

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

Tel. 606 478 000

Kopalni).
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