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N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

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
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- Każdego roku odnotowu-
jemy znaczną liczbę zgonów 
spowodowanych wychło-
dzeniem organizmu. Częste 
spadki temperatur w okresie 
jesienno - zimowym stwarza-
ją potencjalne zagrożenie dla 
życia i zdrowia osób bezdom-
nych, samotnych oraz będą-
cych w podeszłym wieku. Za-
grożenie utraty życia dotyczy 
w tym okresie także osób nie-
trzeźwych, które znajdują się 
na wolnym powietrzu, bądź 
w pomieszczeniach opusz-
czonych i nieogrzewanych – 
wyjaśnia Marcin Świeży, o�cer 
prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

Dolnośląscy policjanci re-
alizują działania w ramach 
akcji pn. „Zima 2017/2018”, 
której głównym celem jest 
przeciwdziałanie zagroże-
niom życia i zdrowia osób bez-
domnych oraz bezradnych. 

Podjęte działania prewencyj-
ne funkcjonariuszy zmierzać 
będą do ograniczenia tragicz-
nych w skutkach zdarzeń oraz 
zapewnienia pomocy jak naj-
większej ilości osób będących 
w potrzebie.

 - Wykonywane w ramach 
akcji czynności to m.in. bie-
żące monitorowanie i kontro-
lowanie miejsc, gdzie mogą 
przebywać bezdomni. Poli-
cjanci zwracać będą również 
szczególną uwagę na osoby 
znajdujące się pod wpływem 
alkoholu, w okolicznościach 
zagrażających ich życiu. 
Funkcjonariusze realizując 
założenia akcji będą współ-
pracowali z innymi służba-
mi i instytucjami. Wszystkie 
działania będą miały charak-
ter pomocowy i w związku 
z tym policjanci w trakcie 
wykonywania obowiązków 
służbowych, udzielą potrze-

bującym informacji oraz 
wszelkiej pomocy w dotarciu 
do placówek pomagającym 
bezdomnym oraz innym oso-
bom wymagającym opieki. 
Apeluję do wszystkich miesz-
kańców o informowanie poli-
cji oraz innych służb o każdej 
zauważonej osobie, która sie-
dzi na przystanku, w parku, a 
także będącej pod wpływem 
alkoholu lub znajdującej się 
w podobnej sytuacji mogącej 
spowodować wychłodzenie 
organizmu. Nie przechodź-
my obok takich ludzi obo-
jętnie. Wystarczy, że w takim 
przypadku zareagujemy i 
powiadomimy odpowied-
nie służby. Pamiętajmy, że 
od naszego zaangażowania i 
pomocy może zależeć czyjeś 
życie. Czasem wystarczy na-
wet jeden telefon – podkreśla 
Marcin Świeży.

(RED)

Nie bądź obojętny
W związku z okresem zimowym i znacznymi spadkami temperatur, ważne jest 

zwrócenie uwagi na problemy osób, które są szczególnie narażone działanie takich 
warunków pogodowych. Dlatego dolnośląscy policjanci, wzorem lat ubiegłych, 

prowadzą wzmożone działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia 
oraz zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.
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Uczczą Morcinka
8.12.2017 r. godzinie 17.30 
w Zakładzie Przyrodolecz-
niczym przy ulicy Sien-
kiewicza 1 w Szczawnie 
– Zdroju odbędzie się uro-
czyste Odsłonięcie Tabli-
cy Pamiątkowej Gustawa 
Morcinka, który przebywał 
w „Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina” S.A. w 1954 roku. 
Gustaw Morcinek jest auto-
rem wielu opowieści o tema-
tyce górniczej, między inny-
mi lektury „Łysek z pokładu 
Idy”. Przebywając w Szczaw-
nie Zdroju pisarz tworzył 
powieść „Viktoria”, w którym 
opisał życie i pracę górników 
w Wałbrzychu.

(RED)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Allegra Sinfonia - koncert 
dla młodych słuchaczy w 
wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Su-
deckiej - 29.11, godz. 11:30, 
sprzedaż biletów w kasach 
Filharmonii Sudeckiej.
„Grand Duo Polonaise” - 
koncert w wykonaniu ze-
społu 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)

Zbierają misie
Świebodzice przyłączyły 
się do zbiórki pluszaków, 
gier i puzzli dla małych pa-
cjentów Przylądka Nadziei 
we Wrocławiu. Wielką zbiór-
kę zabawek dla maluchów 
organizuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa Integracyjna w 
Świebodzicach. Zebrane za-
bawki zostaną przewiezione 
do kliniki w połowie grudnia 
tak, by dzieci, które muszą 
pozostać na święta w szpi-
talu, dostały wspaniałe pre-
zenty i moc życzliwości od 
innych! Wielki �nał w szkole 
w Cierniach odbędzie się 
właśnie w połowie grudnia. 
Prezenty prosimy dostarczać 
do szkoły lub kontaktować 
się w tej sprawie z paniami 
organizatorkami: Justyną 
Gąsior i Agnieszką Różycką. 
Wszystkie zabawki muszą 
być nowe z oczywistych 
względów. Tak jak w roku 
ubiegłym, do akcji z wielką 
radością przyłączają się pra-
cownicy Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach, którzy już 
rozpoczęli zbieranie misiów i 
innych zabawek.

(ABP)

Przeszło 50 wystawców 
z Dolnego Śląska, warszta-
ty dla dzieci, koncert kolęd 
i cała masa pozytywnych 
emocji – 16 i 17 grudnia 
Halę Spacerową w Szczaw-
nie Zdroju wypełni magia 
nadchodzących świąt Bo-
żego Narodzenia.

Przedświąteczny week-
end w Szczawnie-Zdroju 
będzie okazją do zakupu 
gwiazdkowych prezentów i 
skosztowania bożonarodze-
niowych łakoci, a także cza-
sem rodzinnej zabawy.

- Zarówno w sobotę, 
jak i w niedzielę od godz. 
14:00 do 15:30 zachęcamy 
do udziału w wyprawie do 
Laponii – św. Mikołaj i Śnie-
żynki zaproszą wszystkie 
dzieci do Pijalni Wód Mine-
ralnych na wesołe animacje. 
Od godz. 15:30 do 17:00 

5.12.2017 r. o godzinie 
11.00 w Zakładzie Przyro-
doleczniczym przy ulicy 
Sienkiewicza 1 w Szczaw-
nie – Zdroju odbędzie się 
uroczyste otwarcie nowej 
Kriokomory, w której ku-
racjusze oraz mieszkańcy 
Szczawna – Zdroju i Aglo-
meracji Wałbrzyskiej będą 
mogli korzystać z zabiegu 
krioterapii ogólnoustrojo-
wej.

Zabieg ten polega na 
oddziaływaniu na po-
wierzchnię ciała bardzo 
niskimi temperaturami 
(poniżej 110 st. C) w spe-
cjalnej kriokomorze, w któ-
rej przebywa się od 1 do 3 
minut. Zabiegi kriogenicz-
ne znacząco wpływają na 
zmniejszenie obrzęków, 
osłabienie objawów zapa-
lenia stawów i poprawienie 
ogólnej ruchomości układu 
motorycznego człowieka. 
Ta forma rehabilitacji ma 
nie tylko zastosowanie w 

medycynie w postępowa-
niu z ludźmi chorymi ale 
również u osób zdrowych 
uprawiających wysiłek 
sportowy wyczynowo lub 
rekreacyjnie. Jest to do-
skonała metoda odnowy 
biologicznej pozwalająca w 
szybki i efektywny sposób 
zregenerować organizm do 
wytężonego wysiłku.

W 2016 r. z leczenia i reha-
bilitacji w obiektach Spółki 
Uzdrowisko Szczawno – Je-
dlina S.A. skorzystało 10529 
osób. Wartość właśnie ukoń-
czonej inwestycji w krioko-
morze w Zakładzie Przyro-
doleczniczym w Szczawnie 
– Zdroju to 135 000 zł, a w 
ostatnich latach spółka na 
zakup i doposażenie sprzę-
tu rehabilitacyjnego wydała 
ok. 2 mln zł – mówi Marcin 
Zawadzki, p.o. dyrektora 
ds. sprzedaży i marketingu 
Uzdrowiska Szczawno – Je-
dlina S.A.

(RED)

Biuro Karier Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowa 
im. Angelusa Silesia w Wał-
brzychu rozpoczęło rekru-
tację do trzeciej części pro-
jektu pozakonkursowego 
o charakterze koncepcyj-
nym pt. „Program praktyk 
zawodowych w Państwo-
wych Wyższych Szkołach 
Zawodowych” w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER), współ�nanso-
wanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Do tej pory projektem ob-
jętych zostało 68 studentów, 
a alokacja środków wyniosła 
1 144 470, 60 zł. Trzeci nabór 
skierowany został do stu-
dentów studiów pierwszego 
stopnia kierunków o pro�lu 
praktycznym: kosmetolo-
gia (II i III rok)  i pedagogika 
(II rok) oraz studentów kie-
runków drugiego stopnia, 
tj. administracja i logistyka, 
którzy zrealizowali pierwszy 
etap praktyki kursowej, uję-
tej w programie kształcenia. 
W tym naborze przewidzia-
no miejsce dla 40 studen-
tów. Studenci, którzy wezmą 
udział w programie otrzy-

mują za każdy zrealizowa-
ny miesiąc praktyki (łącznie 
5 miesięcy) stypendium w 
wysokości 2 300 zł, zatem w 
całym okresie realizacji pro-
jektu daje to kwotę 11 500 zł. 

Oprócz rekrutacji studen-
tów wałbrzyska uczelnia szu-
ka także �rm, które chciałyby 
wziąć udział w projekcie i 
przyjąć studentów na prak-
tykę. Opiekun zakładowy w 
�rmie, która zakwali�kuje 
się do udziału w „Progra-
mie praktyk zawodowych 
w Państwowych Wyższych 
Szkołach Zawodowych” za 
każdego studenta przyję-
tego na praktykę otrzyma 
1000 zł brutto miesięcznie 
przez okres trzech miesięcy 
praktyki pilotażowej.  Rekru-
tacja do Projektu (III nabór) 
trwa do 8 grudnia 2017 r. 
Szczegółowe informacje o 
naborze �rm można znaleźć 
na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej 
PWSZ www.bip.pwsz.com.pl 
w zakładce „Ogłoszenia” lub 
u mgr Mirosławy Nikodem-
skiej, koordynatora ds. prak-
tyk studenckich (ul. Zamko-
wa 4, pokój 27, tel. 74 641 
92 34, mnikodemska@pwsz.
com.pl).

(ESZ)

Jarmark bożonarodzeniowy 
tuż, tuż!

Wasze pociechy 
będą mogły wziąć 
udział w świątecz-
nych warsztatach – 
w sobotę pokuszą 
się na skarpetkowe 
bałwanki, nato-
miast w niedzielę 
stworzą dekoracje 
na wigilijny stół. 
Poza tym w bo-
żonarodzeniowy 
klimat wprowadzi 
nas wspólne czyta-
nie bajek świątecz-
nych, kolędowanie 
i przystrajanie miej-
skich choinek ozdo-
bami, które razem 
wykonamy. Ponad-
to do rozlosowania 
sporo nagród! Cze-
kamy na Was 16 i 17 grud-
nia od godz. 12:00 do 18:00 
zachęcają organizatorzy Jar-

marku Bożonarodzeniowe-
go w Szczawnie Zdroju.

(KT)

Kriokomora 
w uzdrowisku

PWSZ Wałbrzych płaci 
za praktyki
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
serdecznie zapraszają

na zabawę 
Andrzejkowo 

– Mikołajkową, 
która odbędzie się dnia 4 grudnia o godz. 1000 

w Zespole Szkół Zawodowych 
przy ul. Mickiewicza 24 

Zadanie współfinansowane 
ze środków Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu oraz PFRON

PATRONAT PREZYDENTA 
MIASTA WAŁBRZYCHA

Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

Do zaczarowanej krainy Św. Mikołaja 
zaprowadzą animatorzy z KAMAYU ART

R E K L A M A

W Starostwie Powiatowym w 
Wałbrzychu odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród starosty 
wałbrzyskiego za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony 
kultury.

Spośród 15 wniosków w tym 
roku została przyznana jedna na-
groda indywidualna oraz jedna 
nagroda zbiorową. W imieniu 
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
nagrody wręczali: starosta wał-
brzyski Jacek Cichura, wicestarosta 
powiatu wałbrzyskiego Krzysztof 
Kwiatkowski oraz wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go Grażyna Owczarek. W tym roku 

Gmina Głuszyca zdominowała kon-
kurs, ponieważ laureaci nagrody 
zostali zgłoszeni przez dyrektora 
Centrum Kultury- MBP w Głuszycy 
Monikę Kulus, również obecną na 
spotkaniu. Nagrody z rąk staro-
sty odebrali: aktor i muzyk Robert 
Delegiewicz oraz kapelmistrz Eu-
geniusz Leć w imieniu Głuszyckiej 
Orkiestry Dętej. Laureaci nagrody 
mogą się pochwalić bardzo duży-
mi osiągnięciami artystycznymi 
oraz na stałe wpisali się w karty kul-
tury naszego regionu. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody pieniężne i listy 
gratulacyjne, nie zabrakło także 
okolicznościowego tortu.

(GŁ)

25 listopada 2017 r. na Relaks 
Placu w Sokołowsku, odbyło się 
podsumowanie projektu pn.: 
„Stwórzmy nasze miejsce spo-
tkań – etap II, kreatywne warsz-
taty i miejsce zabaw dla dzieci, 
seniorów i mieszkańców Gminy 
Mieroszów”, realizowanego w 
ramach budżetu partycypacyj-
nego Powiatu Wałbrzyskiego na 
2017 rok.

Inicjatorem i realizatorem pro-
jektu jest fundacja „Dolina Inspira-
cji ”z Sokołowska. Sukces projektu 
to zasługa przede wszystkim miesz-
kańców gminy Mieroszów, którzy 
oddali głos na ten projekt, dzięki 
czemu zwyciężył w konkursie.

W imieniu władz Powiatu Wał-
brzyskiego: członek Zarządu Po-
wiatu Wałbrzyskiego Stanisław 
Janor wraz z radnym Andrzejem 
Lipińskim uroczyście przekazali 
przedstawicielom fundacji i Sołec-
twa Sokołowsko urządzenia spraw-
nościowe dla dzieci. Po o�cjalnym 
otwarciu placu zabaw, w tipi przy 
pensjonacie „Leśne Źródło” odbył 
się festyn sołecki, w trakcie którego 
nie zabrakło konkursów, gier ro-
dzinnych i indywidualnych, a każdy 
uczestnik otrzymał atrakcyjne na-
grody. Wszyscy mieszkańcy mogli 
zagrzać się i upiec kiełbasę przy 

Odebrali nagrody starostyPodsumowanie budżetu partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego w gminie Mieroszów

ognisku, a także skosztować ciast i 
innych pysznych słodkości.

- Pomysł wprowadzenia budże-
tu partycypacyjnego w 2016 roku 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
W ramach tego pomysłu w każ-
dej z gmin Powiatu Wałbrzyskie-
go realizowany jest jeden projekt, 
który w głosowaniu spotka się z 
największym poparciem wśród 
mieszkańców. Tak było i w gminie 
Mieroszów, gdzie z wielką rado-
ścią mogłem przekazać urządze-
nia sprawnościowe, zakupione w 

ramach zwycięskiego projektu. 
Dzięki Budżetowi Partycypacyjne-
mu Powiatu Wałbrzyskiego lokalna 
społeczność może realizować swo-
je pomysły i marzenia, a przecież 
sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, 
czego chcą i potrzebują w swojej 
miejscowości. Już teraz zachęcam 
wszystkich do startu w kolejnej 
edycji budżetu partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 
roku – powiedział członek Zarządu 
Powiatu Stanisław Janor.

(GŁ)
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pierogi palce lizać      zupa dnia 3,50 zł   danie dnia 10,90 zł

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

DOWÓZ 74 300 32 31
DOWÓZ (od 20 zł)/ZAMÓWIENIA: 
pon. -sob. 12.00-17.00

w dostawie również płatność kartą poinformuj nas przy zamówieniu

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71, 
lokal czynny: pon.- sob. 11.00-17.00

www.mamuska.com.pl                                             znajdź nas na FB

Sprawdź 
czy mamy 

najlepsze pierogi
w mieście

przyjdź lub dzwoń
NA MIEJSCU • DO DOMU • DO PRACY

Świąteczne konkursy
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu zaprasza dzieci i do-
rosłych mieszkańców gminy 
do udziału w konkursach na 
„Najpiękniejszą Szopkę Betle-
jemską” oraz „Najpiękniejszą 
Kartę Bożonarodzeniową”. 
Celem konkursów jest propa-
gowanie staropolskich tradycji 
bożonarodzeniowych, utrwale-
nie idei żłóbka betlejemskiego, 
a także uwrażliwienie dzieci na 
wartości sztuk plastycznych, roz-
wijanie umiejętności artystycz-
nych i manualnych. Szczegóło-
wych informacji dotyczących 
konkursu udzielają pracownicy 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu, tel. 74 8457 230.

(RED)

Szlachetna Paczka
Boguszów-Gorce również ma 
swój rejon Szlachetnej Pacz-
ki oraz grupę wolontariuszy 
gotowych by wspierać tych, 
z którymi życie nie obeszło 
się łaskawie. Od października 
boguszowska drużyna SuperW 
odwiedziła i zwery�kowała 
potrzeby ponad 40 rodzin. Do 
programu zakwali�kowano 27 
najbardziej potrzebujących, do-
tkniętych przez biedę, chorobę, 
niepełnosprawność, samotność 
czy wykluczenie społeczne. 14 
rodzin już znalazło swojego dar-
czyńcę, pozostałe ciągle czekają 
na wsparcie. Finał akcji już 9 i 
10 grudnia 2017 r. Boguszowski 
magazyn Szlachetnej Paczki 
znajduje się w Centrum Kultu-
ralno-Kongresowym „Witold”, 
ul. Traugutta 12 g. Informacje: 
Lider Regionu Boguszów-Gorce, 
Małgorzata Skrzypnik tel. 886 
947 840 lub Centrum Kultural-
no-Kongresowe „Witold”, Kata-
rzyna Bernaś tel. 74 880 15 27.

(RED)

Toczy się w Sądzie Rejono-
wym w Wałbrzychu kolejna 
już rozprawa przeciwko wał-
brzyskim policjantom, którym 
jakoś się w pamięci nie utrwa-
liło, że ich podstawowym obo-
wiązkiem jest stanie na straży 
prawa, a więc również i prawa 
tego przestrzeganie. Tym ra-
zem chodzi o funkcjonariuszy, 
którzy podjęli się interwencji 
wobec kilku osób spożywają-
cych alkohol w szczawieńskim 
parku. Ktoś powie, że było 
to słuszne działanie i ja mu 
przytaknę, albowiem ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości 
zakazuje spożywania alkoho-
lu w parkach miejskich. I w 
takim przekonaniu trwałbym 
po wsze czasy, gdybym nie 
widział nagrania z tej inter-
wencji, co mnie przekonało, że 
w jej trakcie policjanci złamali 
wszystkie obowiązujące ich w 
tej materii przepisy resortowe. 
Pisałem już o tym w Tygodniku 
DB 2010, więc nie będę przyta-
czał szczegółów. Zatrzymani, a 
w zasadzie jeden z nich – Jacek 
D. - miał to szczęście, że cała ta 
policyjna „akcja” została s�l-
mowana, a więc każdy kto to 
nagranie obejrzy, zauważy, 
że skuty kajdankami człowiek 
wsiada do radiowozu w towa-
rzystwie dwóch policjantów i 
dwóch strażników miejskich, 
a na jego twarzy nie widać 
jakichkolwiek urazów. Jest to 
niesamowicie istotne, ponie-
waż kiedy po kilku minutach 

Janusz
Bartkiewicz

Żenujący spektakl
wysiada pod Komisariatem 
V w Wałbrzychu, jego twarz i 
koszula są zalane krwią z roz-
ciętego łuku brwiowego, oraz 
ze sporej rany widocznej u 
nasady nosa. Ponadto ma bar-
dzo mocno opuchnięte oko. 
Jego stan wymagał natych-
miastowej interwencji chirur-
gicznej, ale karetka została 
wezwana dopiero po dwóch 
godzinach od momentu poja-
wienia się ich w komisariacie. 
Tego samego, na terenie któ-
rego śmiertelnie pobity zo-
stał Piotr Gruca (przypomnę, 
że jeden z oskarżonych w tej 
sprawie policjantów został 
nieprawomocnie skazany na 
5 lat pozbawienia wolności, 
a drugiego sąd uniewinnił). 
Lekarka z pogotowia zde-
cydowała o przewiezieniu 
Jacka D. do szpitala, gdzie 
został pozszywany przez chi-
rurga. Na przegubach jego 
rąk przez wiele dni widocz-
ne były jeszcze ślady po zbyt 
mocno dociśniętych kajdan-
kach, których mu na terenie 
komisariatu nie zdjęto, tylko 
przypięto go do rury. Kiedy 
prosił o poluzowanie, poli-
cjant kajdanki docisnął do 
granic możliwości. Tego, co 
działo się w radiowozie żaden 
świadek - poza funkcjonariu-
szami - nie widział. Ale oni 
twierdzą  że to Jacek D. ude-
rzał głową w… łokieć siedzą-
cego po jego prawej stronie 
policjanta, co spowodowało 
powstanie tychże urazów. 
Mniejsza już o to, czy takie 
zachowanie Jacka D. byłoby 
możliwe, w sytuacji kiedy na 
tylnym siedzeniu znajdują się 
mocno ściśnięte cztery oso-
by, bo biegli z Zakładu Medy-
cyny Sądowej Uniwersytetu 

Medycznego na 36 stronach 
swej opinii udowadniają, że 
obrażenia Jacka D. powstały 
od uderzeń pałką policyjną. 
A to mogło stać się – tak jak 
zresztą twierdzą obydwoje 
zatrzymani – tylko w radio-
wozie na trasie Szczawno – 
V Komisariat. Zatem nie ma 
wątpliwości, co do tego kiedy 
i kto, oraz w jaki sposób mógł 
te obrażenia spowodować. 
Oczywiście, każdy oskarżony 
ma prawo do obrony, może 
nawet przed sądem bez-
karnie kłamać, ale wynajęty 
przez niego obrońca, który 
przysięgał kiedyś, że wykonu-
jąc swój zawód będzie przede 
wszystkim szanował prawo, 
musi w swym postępowaniu 
kierować się zasadami god-
ności, uczciwości, słuszności 
i sprawiedliwości społecznej. 
Musi, bo tak ślubował.

Obserwowałem przebieg 
kolejnego dnia tego procesu, 
a wraz ze mną spora gromada 
uczniów z jakiejś szkoły, któ-
rych w celach edukacyjnych 
przyprowadzono do sądu, 
aby mogli zobaczyć jak prze-
biega proces sądowy i jaki-
mi zasadami się kieruje. Nie 
wiem, jak czuli się ci młodzi 
obserwatorzy, ale ja czułem 
niesamowity dyskomfort 
psychiczny, albowiem byłem 
świadkiem naprawdę bardzo 
żenującego widowiska. Wido-
wiska zafundowanego nie tyl-
ko sądowi, ale też i sądowej 
publiczności, o której mowa 
wyżej. Dlaczego tak uwa-
żam? Otóż podstawowym i 
jedynym zadaniem obrony 
jest wskazanie dowodów nie-
winności oskarżonych, albo 
okoliczności uzasadniających 
obniżenie wymiaru żądanej 

przez oskarżenie kary, cze-
go nie można czynić (mając 
na uwadze treść adwokac-
kiego ślubowania) poprzez 
oczernianie pokrzywdzonego 
lub powołanych przez nie-
go świadków. Ponieważ w 
tej sprawie obrona nie dys-
ponuje żadnym dowodem 
niewinności oskarżonych, 
obrońcy - naruszając zasa-
dy przyzwoitość - podnosili 
kwestie dotyczące prywatne-
go życia Jacka D., posuwając 
się wprost do insynuacji na 
temat jego wierności mał-
żeńskiej, o czym rzekomo 
Jacek D. opowiadał przesłu-
chującemu go policjantowi. 
Tak jakby – gdyby nawet w 
istocie było to prawdą - miało 
to jakiekolwiek znaczenie dla 
wykazania niewinności oskar-
żonych. Przypomnę, że oskar-
żonych przez prokuraturę, 
która przedłożyła mocno do-
wody ich winy. Przesłuchania 
świadków prowadzone przez 
obrońców, dotyczyły wy-
darzeń toczących się tylko i 
wyłącznie na terenie komisa-
riatu, a więc absolutnie niedo-
tyczących faktu pobicia i jego 
sprawców. Naprawdę wiele 
miejsca – o wiele za wiele – 
jeden z obrońców poświęcił 
temu, czy zatrzymany Jacek 
D. wyraził wolę dobrowol-
nego poddania się karze, tak 
jakby nie rozumiejąc tego, że 
nawet gdyby tak było, to do-
tyczyło popełnionego przez 
niego wykroczenia. Chyba, 
że pan mecenas chciał w ten 
sposób udowodnić sądowi, 
iż pobicie w trakcie konwojo-
wanie zatrzymanego sprawcy 
wykroczenia, który następnie 
chce się poddać dobrowolnie 
karze, nie jest przestępstwem. 

A może jest nawet czynem 
zasługującym na nagrodę, bo 
pan mecenas poświęcił też 
sporo czasu na przepytywa-
nie świadków, czy oskarżeni 
w dotychczasowym okresie 
swej pracy (piszę o pracy, 
bo policyjni świadkowie w 
sądzie nie mówili o służbie, 
tylko o pracy) zachowywali 
się przyzwoicie. Oczywiście, 
świadkowie to potwierdzali, 
aczkolwiek podkreślając, że 
z oskarżonymi łączą ich je-
dynie naprawdę bardzo luź-
ne związki. Przyznam się, że 
w pewnym momencie tylko 
wzgląd na powagę sądu po-
wstrzymał mnie przed rado-
snym parsknięciem głośnym 
śmiechem, (mimo smutnego 
przecież wydarzenia), kiedy 
tenże obrońca, chcąc chyba 
przedstawić to jako dowód 
niewinności, rozwodził się 
nad traumą, jaką z powodu 
oskarżenia przeżywają sami 
oskarżeni oraz ich rodziny. 
Tak jakby tego rodzaju stany 
emocjonalne były całkowi-
tym usprawiedliwieniem dla 
bicia osób zatrzymanych. Ale 
już szczytem hipokryzji było 
podnoszenie negatywnego 
wpływu oskarżenia na stan 
moralny innych wałbrzyskich 
policjantów, którym uświa-
domienie, że ich niezgodne z 
prawem czyny będą ocenia-
ne przez sądy, może spowo-
dować ich dysfunkcyjność. 
Naprawdę czułem się mocno 
zażenowany tym sądowym 
spektaklem panów obroń-
ców. Myślę, że sąd na tego ro-
dzaju gierki nie da się nabrać 
i z tym optymistycznym prze-
konaniem oczekuję na dalsze 
odsłony tej sprawy.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Jeszcze do niedawna statystyczny 
Kowalski niechętnie zmieniał bank, 
nawet jeśli nie był zadowolony z jego 
usług. Ale te czasy już minęły. Wraz 
z  bogactwem produktów i  usług ro-
śnie również mobilność konsumentów. 
Przybywa osób, które mają rachun-
ki w  kilku bankach: w  jednym konto 
podstawowe, w drugim kredyt hipo-
teczny, a w innych lokaty oszczędno-
ściowe. Jeśli czują, że bank, z którego 
korzystają, nie traktuje ich wyjątkowo 
i nie spełnia oczekiwań, przestają być 
lojalni i szukają lepszej alternatywy.

Jak informuje Krajowa Izba Roz-
liczeniowa, tylko między lipcem 
a wrześniem br. decyzję o  zmianie 
banku podjęło blisko 8 tys. osób. Od 
początku 2017 roku zdecydowało się 
na to ponad 25 tys. osób. Spośród 
wszystkich przeniesionych kont, aż 
77 proc. trafiło do Credit Agricole. – 
Cieszymy się, że kolejny rok możemy 
świętować sukcesy w  tym obszarze 
i  że tak wielu klientów bankowych 
chce przenosić swoje konta do nas. 
Od prawie trzech lat Credit Agrico-
le jest liderem pod tym względem. 
Bardzo dziękujemy wszystkim klien-
tom, że nas wybierają – mówi Prze-

mysław Przybylski, rzecznik prasowy 
banku Credit Agricole.
Przeniesienie rachunku między ban-
kami jest dla klienta bardzo proste. 
Wystarczy złożyć w  Credit Agricole 
wniosek i  upoważnienie dotyczące 
przeniesienia usług, a doradca zała-
twi wszystkie formalności, włącznie 
z  zamknięciem konta w  dotychcza-
sowym banku. Credit Agricole po-
maga kompleksowo i wraz z kontem 
może zadbać m.in. o  przeniesienie 
stałych zleceń, pełnomocnictw zło-
żonych w  dotychczasowym banku, 
a także przekazanie informacji o do-
konanej zmianie odpowiednim insty-
tucjom, np. urzędowi skarbowemu 
czy ZUS. Cały proces przeniesienia 
rachunku zajmuje najwyżej kilka dni 
i  nie wymaga praktycznie żadnego 
zaangażowania klienta.
– Kluczem do sukcesu są dedykowa-
ni, profesjonalni, ale i bardzo przyjaź-
ni doradcy. Dzięki nim klienci nie są 
u nas anonimowi i czują się bardziej 
komfortowo – przekonuje Przybylski.
Credit Agricole jest najczęściej wybie-
ranym bankiem przy przenoszeniu 
konta nieprzerwanie od 2015 r. – a do 
końca tego roku premiuje klientów, 
którzy się na to zdecydują. Każdy, kto 
przeniesie konto ze swojego dotych-
czasowego banku razem z  mie-
sięcznym wynagrodzeniem (min. 
3 000 zł), dostanie 200 zł premii. 

Agata Kraczek

Przenieś konto do lepszego banku – to całkiem łatwe
Polacy nie boją się zmian na lepsze – także jeśli chodzi o usługi 
bankowe. Właśnie dlatego decyzję o przeniesieniu
konta do innego banku podjęło w tym roku już ponad 25 tys. osób. 
Najwięcej przenoszonych rachunków trafia do Credit Agricole.

Nasz bank wyróżnia się na rynku w sposobie po-
dejścia do klienta. Nie skupiamy się na sprzedaży 
konkretnego produktu finansowego czy ubezpie-
czeniowego, ale budujemy długoterminowe rela-
cje i towarzyszymy klientowi na różnych etapach 
jego życia. Dzięki temu możemy mu proponować 
odpowiednio dobrane rozwiązania w odpowied-
nim czasie: od 1 Konta, przez karty debetowe, 
później karty kredytowe, konta walutowe, kredy-
ty, lokaty oszczędnościowe, po różnego rodzaju 
ubezpieczenia i usługi assistance. 
Klienci doceniają taki model obsługi i dlatego chęt-
nie wybierają Credit Agricole, a także polecają nas 
znajomym i rodzinie. Od kilku lat zajmujemy pierw-
sze miejsca w badaniach rekomendacji klienckich. 
Świadczą o tym, między innymi, dane instytutu 
Millward Brown za pierwszy kwartał 2017 roku, 
w którego badaniu „Klienci banków w Polsce” 

uzyskaliśmy 58 proc. pozytywnych 
rekomendacji. Ten wynik to dla 
nas bardzo ważne wyróżnienie, 
bo bliskim polecamy przecież 
tylko to, co jest naprawdę war-
te zaufania. A taki właśnie jest 
nasz bank.

Przemysław 
Przybylski, 

rzecznik prasowy 
banku 

Credit Agricole

R E K L A M A

Blisko 900 uczniów 
szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu działania 
wałbrzyskiego Oddzia-
łu ZUS sprawdziło swoją 
wiedzę o ubezpieczeniach 
społecznych w pierwszym 
etapie olimpiady ,,Warto 
wiedzieć więcej o ubezpie-
czeniach społecznych”.

W trakcie czterech lekcji, 
jakie zostały przeprowadzone 
w ramach projektu edukacyj-
nego ,,Lekcje z ZUS”, ucznio-
wie szkół ponadgimnazjal-

nych przygotowywali się do 
olimpiady wiedzy o ubezpie-
czeniach społecznych.

Pierwszy etap zmagań 
– etap szkolny rozpoczął 
się w poniedziałek o godzi-
nie 10.00 jednocześnie we 
wszystkich szkołach, które 
zgłosiły chęć udziału w tym 
projekcie. Uczniowie z dzie-
więtnastu szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu działania 
wałbrzyskiego Oddziału ZUS 
rozwiązywali test składający 
się z dwudziestu pytań.

Po tym etapie konkursu w 
szkołach zostaną wyłonione  
trzyosobowe zespoły, które 
będą reprezentowały szkołę 
w kolejnym - wojewódzkim 
etapie konkursu. Będą to 
uczniowie, którzy najlepiej 
poradzili sobie z testem i zdo-
byli największą liczbę punk-
tów. W ogólnopolskim �nale 
Olimpiady na uczniów czeka-
ją atrakcyjne nagrody rzeczo-
we oraz punkty i indeksy na 
wybrane uczelnie w kraju.

Magdalena Walter

ZUS podsumował 
mijający rok

Oddział ZUS w Wałbrzy-
chu na drugim miejscu w 
kraju pod względem ilości 
wydanych decyzji emery-
talnych, zmiana zasad roz-
liczeń z ZUS od 1 stycznia 
2018 roku to tematy, o któ-
rych mówiła Beata Dyko – 
Dyrektor wałbrzyskiego 
Oddziału ZUS na spotka-
niu w ZUS 23 listopada.

Wałbrzyszanie chcą prze-
chodzić na świadczenia 
emerytalne. Od momentu 
wejścia w życie ustawy doty-
czącej obniżenia wieku eme-
rytalnego do wałbrzyskiego 
Oddziału ZUS wpłynęło już 
blisko 15000 wniosków eme-
rytalnych. Wałbrzyski ZUS 

bardzo dobrze poradził sobie 
z zadaniami związanymi z 
obniżeniem wieku emerytal-
nego. Pod względem ilości 
wydanych decyzji emerytal-
nych Oddział ZUS w Wałbrzy-
chu zajmuje drugie miejsce 
w kraju. Wnioski emerytalne 
częściej składają panie – to 
59 % ogółu wniosków.

Kolejnym realizowanym 
w ZUS zadaniem jest kampa-
nia informacyjna dotycząca 
e-Składki. Od 1 stycznia 2018 
r. płatnicy składek będą prze-
kazywali wszystkie składki 
na jeden, indywidualny nu-
mer rachunku składkowego. 
Informację o numerze tego 
rachunku ZUS wysyła listem 

poleconym. Przedsiębiorcy 
mogą również sprawdzić 
swój numer rachunku w wy-
szukiwarce numeru rachun-
ku składkowego, dostępnej 
na stronie http://www.zus.
pl/eskladka. 

Dyrektor Oddziału po-
wiedziała też o współpracy 
z uczelniami, o kolejnej edy-
cji ,,Lekcji z ZUS” w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz 
o konferencji naukowej ,,E-
-usługi w administracji pu-
blicznej”, którą już 12 grud-
nia 2017 br. wałbrzyski ZUS 
organizuje wspólnie z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Za-
wodową w Wałbrzychu.

Magdalena Walter

Iwona Kowalska – regionalny rzecznik prasowy ZUS i Beata Dyko – dyrektor wałbrzyskiego 
Oddziału ZUS (z prawej).

Test z wiedzy o ubezpieczeniach 
społecznych

Uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu podczas testu z wiedzy 
o ubezpieczeniach społecznych.
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

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

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

R E K L A M A

Pompy ciepła 
w gminie
Umowa na kolejną z czte-
rech termomodernizacji w 
ramach projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Gminy 
Czarny Bór” została podpi-
sana w czarnoborskim urzę-
dzie gminy. Projekt dotyczy 
termomodernizacji budynku 
GOK w Witkowie, a zakres 
robót obejmuje docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropów 
(wraz z wykonaniem elewacji, 
której kolor został ustalony i 
wybrany po konsultacji z soł-
tysem, radą sołecką oraz rad-
nymi gminy), wymianę drzwi 
i okien, modernizację instala-
cji cieplnej wody użytkowej 
oraz wymianę źródeł ciepła 
na pompę ciepła z odwiertami 
gruntowymi wraz z budową 
instalacji c.w.u., a także mon-
taż paneli fotowoltaicznych. 
Wartość umowy to 1 284 
098,27 zł brutto. Przypomnij-
my, że na realizację tego zada-
nia oraz termomodernizację 
budynków szkolnych przy ul. 
Sportowej 44, przedszkola w 
Czarnym Borze i budynku przy 
ul. Kamiennogórskiej 22 gmi-
na otrzymała do�nansowanie 
w wysokości 5 110 153,07 zł, 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego, w ramach ZIT RPO WD 
2014-2010 i jest to najwyższe 
do�nansowanie dla projektu 
złożonego w konkursie. Za-
kończenie prac przy budynku 
ośrodka kultury w Witkowie 
planowane jest na maj 2018 r. 
Obecnie trwa przygotowywa-
nie procedury przetargowej 
na wykonawców termomo-
dernizacji budynków przed-
szkola oraz budynku przy ul. 
Kamiennogórskiej 22.

(RED)

Owacjami na stojąco w wypełnionej sali kinowej Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu, zakończył się premierowy pokaz filmu 
dokumentalnego “Ludzie z klisz”. Dokument w reżyserii Mateusza Kudły 
(na zdjęciu), doceniony zarówno w kraju jak i za granicą, swą premierę 
miał w miejscu jego powstania, czyli w Gminie Walim. Film ten bowiem 
przedstawia historię związaną z odnalezieniem pudełka ze 120 kliszami 
ze zdjęciami Filipa Rozbickiego, częściowo skatalogowanymi lub 
szczątkowo opisanymi, którymi zaopiekował się Łukasz Kazek.

(RED)

W Boguszowie-Gorcach odbył się happening związany z profilaktyką 
antyalkoholową, zainicjowany przez przewodniczącą rady miejskiej 
Sylwię Dąbrowską, zrealizowamy przez Centrum Kulturalno-Kongresowe 
„Witold” wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Odbyły się warsztaty z policjantami, a na trawniku przed 
szybem Witold zasadzono krokusy symbolizujące życie w trzeźwości. 
W prace ogrodnicze, pod kierunkiem Katarzyny Prokop - architekta 
zieleni, z zaangażowali się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 6. W sadzeniu 3000 krokusów młodzież wspierali  radni, 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz policjanci.

(RED)

WCZUJ SIĘ - PRACOWNIA EMPATII 
// Finał projektu – PREMIERA
reżyseria i dramaturgia: Dorota Kowalkowska 
/ Dorota Ogrodzka  / Sebastian Świąder
1 grudnia 2017 // piątek // godz. 17.00 // Duża Scena 
// PREMIERA
2 grudnia 2017 // sobota // godz.12.00 // Duża Scena
// pokaz popremierowy

LORD. JIM. ĆWICZENIA Z CZYTANIA POWIEŚCI 
JOSEPHA CONRADA // PREMIERA 
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu 
/ Teatr Współczesny w Szczecinie
reżyseria: Maciej Podstawny
1 grudnia 2017 // godz. 19.00 // Scena Kameralna 
// PREMIERA
2  grudnia 2017 // godz. 17.00 // Scena Kameralna 

ŻYCIE JEST BAJKĄ – Czytanie 
reżyseria: Daria Kopiec
czyta: Danuta Stenka; 
muzyka na żywo: Halszka Sokołowska
2 grudnia 2017 // godz. 19.00 // Duża Scena

POLONEZ ALLA POLACCA NA NIEMIECKĄ NUTĘ
Akademia Sztuk Teatralnych, Wydział Teatru Tańca 
w Bytomiu //reżyseria i tekst: Sebastian Majewski
3 grudnia 2017 // godz.18.00 // Scena Kameralna

WYSOKIE NAPIĘCIE
Teatr Nowy w Zabrzu // tekst i reżyseria: Zbigniew Stryj 
3 grudnia 2017 // godz.19.30 // Duża Scena 

KALIFORNIA. NIEŚMIERTELNI
Teatr Współczesny w Szczecinie // reżyseria: Szymon 
Kaczmarek

Monodram Macieja Litkowskiego
4 grudnia 2017 // godz. 18.00 // Scena Kameralna

MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA. ROMAN DMOWSKI 
(NIEAUTORYZOWANA BIOGRAFIA)
Teatr Polski w Poznaniu // reżyseria: Grzegorz Laszuk
4 grudnia 2017 // godz. 19.30 // Duża Scena

DELFIN, KTÓRY MNIE KOCHAŁ
Stowarzyszenie Kolektyw 1a w Poznaniu 
// reżyseria: Magda Szpecht
5 grudnia 2017 // godz. 18.00 // Scena Kameralna

90 (dziewięćdziesiąt)
Ensemble Teatrale 22 Gradi z Werony // Włochy
// reżyseria: Daria Anfelli
5 grudnia 2017 // godz. 19.30 // Duża Scena

WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR
Teatr Nowy Proxima w Krakowie 
// reżyseria: Piotr Sieklucki
6 grudnia 2017 // godz. 18.00 // Scena Kameralna

JANUSZ RADEK. KAMERALNIE 
recital Janusza  Radka 
6 grudnia 2017 // godz. 20.00 //  Duża Scena

* Każdego dnia, po ostatnim spektaklu, w KLUBIE 
FESTIWALOWYM spotkanie aktorów i realizatorów 
moderowane przez Dorotę Kowalkowską.
XV Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne s�nansowane 
zostały z budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.
Szczegółowy program Fanaberii: 
http://teatr.walbrzych.pl/xv-walbrzyskie-fanaberie-
-teatralne/

Zapraszamy między 1 a 6 grudnia do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu. Przed nami: sześć festiwalowych dni, pełnych sztuki i atrakcji. 
Dwie premiery, spotkania z gwiazdami, spektakle nagradzane na festiwalach! (RED)

Program XV Wałbrzyskich Fanaberii Teatralnych:

Krokusowy happening

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

SYLWESTER WENECJA 29.12.2017-01.01.2018 
- CENA: 499 PLN + 50 EURO/os. OSTATNIE 15 MIEJSC

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

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.

RODZINNE FERIE ZIMOWE – ZAKOPANE 
14.01 – 20.01.2018 i 21.01 – 27.01.2018, OSTANIE 15 MIEJSC

CENA: 650 PLN/os., 600 PLN/os. – dzieci do lat 10

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

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.

R E K L A M A

W Wałbrzychu trwa Fe-
stiwal Tradycji Górniczych. 
Kulminacja obchodów 
przed nami.

W tym okresie odbywa 
się szereg uroczystości, jed-
ną z nich była msza święta, 
która została odprawiona 
w kościele pod wezwaniem 
św. Józefa Oblubieńca w 
wałbrzyskiej dzielnicy So-
bięcin. Po mszy uczestnicy 
nabożeństwa złożyli kwiaty 
w kapliczce św. Barbary, a 

następnie udali się na pobli-
ski cmentarz, gdzie - pod ta-
blicą upamiętniającą górni-
ków z wałbrzyskich kopalń, 
którzy zginęli - również zło-
żyli kwiaty i oddali im cześć. 
Podczas uroczystości Za-
rząd Powiatowy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w 
Wałbrzychu reprezentowali: 
prezes Piotr Zimnicki i wice-
prezes Łukasz Mikołajczyk. 
- Para�a na Sobięcinie rów-
nież podtrzymuje tradycje 

Trwają prace remontowe 
na terenie Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego we Wrocławiu oraz w 
Powiatowych Zespołach Do-
radztwa Rolniczego w Świd-
nicy i Chojnowie.

- We Wrocławiu parking 
i ciągi komunikacyjne zyska-
ją nową nawierzchnię. Jed-
no z pomieszczeń jest prze-
budowywane na archiwum 
zakładowe, rozpoczęła się 
także modernizacja pokoi i ko-
rytarza znajdujących się na III 
piętrze obiektu hotelowego 
AGRO i przebudowa pomiesz-
czeń sanitarnych w głównym 
budynku -  mówi dyrektor Dol-
nośląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu 
Marek Tarnacki. - W budynku 
biurowym powstaje zaplecze 
socjalne dla pracowników, 
którego wcześniej nie było.

Prace remontowe są pro-
wadzone także w dwóch 
budynkach kompleksu Po-
wiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Świdnicy 
i budynku Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego 
w Chojnowie. W Świdnicy 
trwa drugi etap termomoder-
nizacji. Docieplany jest budy-
nek wolnostojący, obok biu-
rowca.

Inwestycje w DODR

Zainstalowano także dwa 
piece gazowe, które posłużą 
do niezależnego ogrzewania 
budynków wolnostojących. 
Pierwszy etap, który zakończył 
się we wrześniu ubiegłego 
roku, polegał na termomo-
dernizacji biurowca Powia-
towego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Świdnicy. W tym 
budynku także został zainsta-
lowany nowy piec gazowy. 
W Chojnowie trwa termomo-
dernizacja zabytkowego bu-
dynku biurowego.

- Te inwestycje oraz zakup 
sprzętu komputerowego i 
sprzętu IT zostaną zrealizowa-
ne jeszcze w tym roku – do-
daje dyrektor Marek Tarnacki 
-  na całość inwestycji wydamy 
1 465 092 zł.

(RED)

Marek Tarnacki

Barbórka tuż tuż

Program Festiwalu Tradycji Górniczych:
1.12.2017 r.
10:00 – 12:00 Szkolna Biesiada Górnicza dla uczniów szkół podstawowych; 
obowiązują zapisy
17:00 – 23:00 Barbórkowy Turniej Squasha w Aqua Zdroju
18:00 – 22:00 Wieczór Górniczy w Sztygarówce 

2.12.2017 r.
18:00 – 22:00 Babski Comber zabawa tylko dla pań; impreza biletowana
18:00 – 22:00  Wieczór Górniczy w Sztygarówce 

3.12.2017 r.
12:00 – 14:00 Bieg barbórkowy dla całych rodzin
14:00 – 18:00 Szychta rodzinna – gry i zabawy dla rodzin z dziećmi
16:00 – 17:00 Wernisaż Wystawy prac Krystyna Hassa
17:00 – 20:00 Polsko-niemiecki wieczór górniczy – Impreza zamknięta
18:00 – 22:00 Wieczór Górniczy w Sztygarówce 

4.12.2017 r.
12:00 – 13:00 Uroczysta Msza Święta w Kościele Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
13:00 – 14:00 Wielka Parada Górnicza
17:00 – 19:00 Tradycyjna Karczma Piwna – impreza biletowana tylko dla panów
18:00 – 22:00  Wieczór Górniczy w Sztygarówce

górnicze, m.in. jest tam wy-
konana sztolnia, kapliczka, 
której są elementy górnicze. 
Za krzewienie i kultywo-
wanie tradycji górniczych 
oraz za wsparcie i modlitwę 
szczególne podziękowania 
składamy duszpasterzom 
para�i na Sobiecinie, skła-
dając je na ręce księdza ka-

nonika Tadeusza Wróbla. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
górniczego Wałbrzycha do 
udziału w uroczystościach 
z okazji barbórki. Szczęść 
Boże wszystkim świętują-
cym górnikom – mówi Piotr 
Zimnicki.

(RED)

- Zapraszam do udziału w uroczystościach z okazji barbórki – mówi 
Piotr Zimnicki (w środku).
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R E K L A M A

Dzięki nim na ustach wielu osób pojawia się 
uśmiech. Czy jednak właścicielki rzemieślni-
czych manufaktur produkujących łakocie mogą 
powiedzieć, że ich żywot jest słodki? 

Izabela Janiak, założycielka pracowni pierniko-
wej oraz Alicja Przewoźniak produkująca pomad-
ki, mają bardzo dobrze przemyślany plan działania. 
Ich biznesy rozwinęły się w zawrotnym tempie. Ale 
pozytywna energia dodawana do wypieków to nie 
jedyny przepis na sukces.

Skuteczna odpowiedź na oczekiwania klientów
Pracownia Piernikowa Isabell w Świeradowie-

-Zdroju działa od roku. Właścicielka Izabela Janiak 
zaprasza do magicznego wnętrza, w którym propo-
nuje warsztaty pieczenia pierników oraz wycieczkę 
po jej prywatnym muzeum. Dzięki starym meblom 
i nietuzinkowym przedmiotom, zwiedzający tra� ają 
do dworku ziemiańskiego z czasów dwudziestolecia 

Słodkie życie

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

Iwona Krawczyk, Wicemarszałek 
Województwa, inicjatorka programu 
wsparciarzemiosła na Dolnym Śląsku:  
- Na Dolnym Śląsku mamy wielowiekową 
tradycję produkowania pierników i innych 
słodyczy. Pierniki wypiekane są dziś w wielu 
miejscowościach, a najsłynniejsze pochodzą 
z Barda, gdzie od XV w. doskonalono receptu-
rę. Samorząd Województwa stara się wspierać 
rzemieślników w rozwijaniu tradycyjnych rze-
miosł, których produkty stają się wizytówką 
naszego regionu. Cieszy nas, że tradycję pro-
dukowania dolnośląskich słodyczy kontynu-
ują młodzi rzemieślnicy. 

Fot. Archiwum UMWD

wych. Właścicielka stale poszerza ofertę, w której 
można znaleźć m.in. nocne zwiedzanie pracowni czy 
warsztaty pieczenia i zdobienia pierników. 

- Dlaczego pierniki? Bo są najzdrowsze, mają bo-
gatą historię, są plastyczne jeżeli chodzi o wygląd, 
mogą dłużej poleżeć niż inne słodkości. Po prostu jest 
w nich coś magicznego – opowiada Izabela. – Jak 
robimy coś z dobrą intencją, to zawsze będzie smako-
wało – dodaje. 

Pomysł na promocję receptą na sukces
– Historia jest banalna – zaczyna Alicja Prze-

woźniak, właścicielka � rmy Pomadki Luksusowe 
– mama na macierzyńskim, która zastanawia się, co 
może robić z dzieckiem, będąc w domu. Tak powstał 
pomysł na pomadki, bo moje myśli zawsze krążyły wo-
kół jedzenia, pieczenia, słodyczy. 

Nazwa dla wielu osób jest myląca, bo luksusowe 
pomadki nie mają nic wspólnego z kosmetykami. 
Pomadki, zgodnie z de� nicją to cukierki z miękkiej 
masy mlecznej lub czekoladowej. Pierwsze słodkości 
Alicji powstawały w domowej kuchni, z córką w nosi-
dle. Dzisiaj pociecha zostaje z opiekunką, a pomadki 
są przygotowywane w wynajętym pomieszczeniu. 
Właścicielka wykorzystała swoją wiedzę z zakresu PR 
i dziennikarstwa – markę od początku stworzyła sa-
modzielnie. Nie tylko nazwę, czy opakowania, ale za-
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dbała także o skuteczną promocję w internecie i me-
diach społecznościowych. Zadecydowała o wysłaniu 
pomadek do czasopism, wpływowych blogerów 
oraz kawiarni i był to strzał w dziesiątkę. Rozmach 
i liczba zamówień zaskoczyła samą właścicielkę, któ-
ra w pewnym momencie pożałowała widniejącej na 
stronie deklaracji „wysyłamy w 24h!”. 

Mama Alicji do tej pory z niedowierzaniem patrzy 
na poczynania swojej córki: – No jak to, oni naprawdę 
te słodkości przez Internet kupują? Natomiast twórczy-
ni pomadek z radością patrzy na przychodzące za-
mówienia. Zapowiada, że kolejnym etapem rozwoju 
będzie otwarcie stacjonarnego sklepu z pomadkami. 
Nie tylko we Wrocławiu! 

Choć zdrowy styl życia wyklucza słodycze na co 
dzień, ale okazjonalnie, któż się nie skusi. Szukając 
świątecznego prezentu chętnie sięgniemy po rze-
mieślnicze słodkości, bo gwarantują one nie tylko 
wyjątkowy smak, ale są także pięknie opakowane.

międzywojennego. Nawet piec do pierników, mimo 
że jest nowy, to i tak ma stylizowany staroświecki 
wygląd.

Dla Izabeli momentem przełomowym był wyjazd 
do Szwecji, gdzie tra� ła do uroczej kawiarni, mają-
cej domowy klimat, pachnącej dobrym ciastkiem 
i herbatą. Zamarzyła o takim miejscu w Polsce. Plan 
nie od razu udało się zrealizować, po drodze była 
praca etatowa na kierowniczym stanowisku, ale wy-
grała pasja. Izabela wróciła do rodzinnego miasta 
i otworzyła pracownię piernikową. Na pytanie, czy 
warto poświęcić swoje życie realizacji marzeń, Iza-
bela odpowiada oczywiście, ale zaznacza, że trzeba 
mieć także zmysł marketingowy. – Biznes stacjonar-
ny prowadzę od roku. Wciąż uczę się swoich klientów 
i ich oczekiwań – mówi. Pracownia promuje się przez 
swoją stronę internetową http://pracowniapierniko-
wa.pl/, jest też obecna w mediach społecznościo-Przepis na piernik spisany ręką babci pani Izabeli

Piernikowa kolejka
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Miasto Wałbrzych i Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Aqua Zdrój zapraszają 2 grudnia 
2017 roku o godz. 19:00 do Hali Widowiskowo-
-Sportowej Aqua Zdrój w Wałbrzychu na kon-
cert zespołu Dżem.

Wyjątkowy koncert, wielkie przeboje i niesa-
mowite wrażenia gwarantowane! Mówi się o nich 
„polscy Rolling Stonesi” i faktycznie – coś w tym 
jest. Choćby ze względu na źródła muzyki, żon-
glowanie stylami, konsekwencję czy niewolne 
od dramatów dzieje. A także z uwagi na staż, pod 
względem którego coraz mniej mają sobie rów-
nych.

Bilety miejsca stojące: 70 zł. Bilety miejsca 
siedzące nienumerowane: 80 zł. Punkty sprze-
daży biletów: Hotel Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 
6 w Wałbrzychu, Kiosk z prasą, ul. Broniew-
skiego 65c w Wałbrzychu, TESCO Pasaż – Biu-
ro Turystyczne JOLKA, ul Łączyńskiego 44 w 
Szczawnie Zdroju, sieć sklepów: Empik, Media 
Markt, Saturn, sprzedaż online na portalu tic-
ketpro.pl.

(RED)

Zapraszamy na występ 
kabaretu Neo-Nówka, któ-
ry odbędzie się 3. grudnia 
2017 o godz. 20:00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu.

„Kazik sam w domu” to 
najnowszy program wro-
cławskiego Kabaretu Neo-
-Nówka. Tym razem mistrzo-
wie ciętej riposty zabierają 
widzów w realistyczny świat 
codziennych obowiązków 
domowych. W tym progra-
mie, jak sam tytuł sugeruje, 
Neo-Nówka bierze na warsz-
tat świat mężczyzn. Jest to 
niekonwencjonalna instruk-
cja obsługi współczesnego 
mężczyzny z której dowiemy 
się jak radzić sobie z face-
tem, jak facet sobie nie radzi 
i jak sobie z tym poradzić. 

Dżem zagra w sobotę …Neo-Nówka w niedzielę
Elementem spinają-
cym cały program jest 
zgrabnie poprowadzo-
na fabuła archetypo-
wej polskiej rodziny. 
W programie nie za-
braknie autorskich pio-
senek, które są stałym 
elementem koncertów 
i niewątpliwym atu-
tem Neo-Nówki. Sami 
artyści nowy program 
streszczają jednym 
zdaniem: „Każdy jest 
Kazikiem swego losu”. 
Program jest zaskaku-
jący, śmieszny i praw-
dziwy. Neo-Nówka nie 
zwalnia tempa i nie 
obniża lotów. Mistrzo-
stwo w każdym calu.

Bilety dostępne w sprze-
daży w Hotelu Aqua Zdrój, 

tel. (74) 660 93 00 oraz na 
stronie biletowakasa.pl.

(RED)
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Gmina Głuszyca
WOŚP zagra 
w Głuszycy
14 stycznia 2018 r. zapraszamy 
do udziału w 26. �nale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Głuszycy. Na scenie Centrum Kul-
tury  - Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy wystąpią: Natalia 
Schubert, uczestnicy warsztatów 
nauki gry na gitarze oraz warszta-
tów wokalnych. Zobaczymy także 
pokazy tańca zumba w wykonaniu 
dzieci i dorosłych. 14 stycznia Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagra po raz 26, tym razem pod 
hasłem „Dla  wyrównania szans w 
leczeniu noworodków”. Głuszycki 
sztab poszukuje osób, które chcia-
łyby zostać wolontariuszami Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Głuszycy. Zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do Cen-
trum Kultury  - Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy (pokój nu-
mer 11). W przypadku osób niepeł-
noletnich wymagana jest zgoda ro-
dziców lub opiekunów prawnych.

(SJ)

Gmina Głuszyca bierze udział 
w kampanii społecznej adreso-
wanej do sprzedawców napo-
jów alkoholowych, a dotyczącej 
zakazu sprzedaży alkoholu oso-
bom poniżej 18 roku życia. Pro-
jekt realizowany jest w ramach 
Narodowego Programu Zdrowia 
na zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przez Stowarzysze-
nie DIAKONIA Ru-
chu Światło-Życie.

W ramach kam-
panii opracowane 
zostały materiały 
edukacyjne dla sprze-
dawców napojów 
alkoholowych (pla-
katy, naklejki, ulotki), 
które mają tra�ć do 
punktów sprzedaży 
alkoholu na terenie 
całej Polski. Prowa-
dzona będzie także 
kampania medialna z 
wykorzystaniem spo-
tu �lmowego, której 

Pierniki i mikołajki
2 grudnia od godz. 16.00 do 19.00 w 
galerii Centrum Kultury-MBP w Głu-
szycy odbędą się warsztaty dekoro-
wania pierników, które poprowadzi 
Grzegorz Czepil (rezerwacja miejsc pod 
nr 74 84 56 334 wew. 15). A 6 grudnia 
na najmłodszych czeka moc atrakcji – 
zabawy z klaunami Klarą i Patrykiem, 
dmuchany zamek, zabawy integracyj-
ne z chustą Klanza, słodki poczęstunek i 
najważniejsze – spotkanie ze św. Miko-
łajem. Zabawa mikołajkowa odbędzie 
się w godz. 16.00-19.00 w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Głuszycy (obowiązuje obuwie zmien-
ne). Wstęp wolny.

(RED)

Sztuka w urzędzie
Osoby załatwiające sprawy w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy mają oka-
zję zobaczyć prace lokalnych ma-
larzy. Na pierwszym piętrze urzędu, 
przed kancelarią burmistrza Głuszycy, 
wyeksponowane są obecnie obrazy 
namalowane przez dwoje głuszyczan: 
Monikę Antkowiak i Ryszarda Berczyń-
skiego oraz Janusza Pełkę z Jugowic.

(SJ)

Alkohol nie dla nieletnich
celem jest zwrócenie uwagi na pro-
blem sprzedaży alkoholu nieletnim 
i zachęcenie świadków tych sytu-
acji do reagowania.

 - Zachęcamy do zajrzenia na 
stronę internetową www.maszw-
plyw.org. Każdy punkt sprzedaży 
alkoholu, który zadeklaruje go-
towość włączenia się do tej sie-
ci, otrzyma specjalny Certy�kat. 
Nazwy i adresy punktów mogą 

być zamieszczone na specjalnie 
przygotowanej interaktywnej 
mapie internetowej. Głównym 
celem projektu jest zapobieganie 
dostępowi młodych ludzi do na-
pojów alkoholowych w punktach 
sprzedaży. Cel ten realizowany 
jest przez promowanie przepi-
sów prawa dotyczących  zakazu 
sprzedaży alkoholu niepełnolet-
nim oraz prawa sprzedawców do 

żądania dokumentów 
potwierdzających peł-
noletniość. Zapra-
szamy do wspólnego 
działania. Przestrzega-
nie obowiązującego 
prawa i ograniczenie 
dostępności napojów 
alkoholowych oso-
bom nieletnim niech 
będzie wyrazem troski 
o zdrowie i bezpiecz-
ną przyszłość młode-
go pokolenia apelują 
organizatorzy akcji w 
Gminie Głuszyca.

(SJ)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555
Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77

Zastępy PSP i OSP z terenu powiatu brały udział w ćwiczeniach na 
obiekcie kościoła w Starych Bogaczowicach. W pierwszej kolejności 
zostały przeszukane wszystkie pomieszczenia kościoła i ewakuowano 
osoby tam przebywające oraz opatrzono poszkodowanych. Następnie 
przystąpiono do gaszenia źródeł ognia poprzez rozwinięcie linii 
wodnych wewnątrz kościoła jak i wprowadzając do akcji 40 metrową  
drabinę. Ćwiczenia obserwowała młodzież z IV Liceum z klasy o profilu 
strażackim. Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy spotkali się przed 
siedzibą miejscowego OSP, gdzie Komendant PSP Krzysztof Szyszka 
ocenił ćwiczenia jako udane i podziękował uczestnikom oraz ks. 
proboszczowi Jackowi Biernackiemu i Zastępcy Wójta Bogdanowi 
Stochajowi za pomoc w ich organizacji.

(IL)

Fundacja „Polny Kwiat”, wraz z Gminnym Centrum Biblioteczno-
Kulturalnym w Starych Bogaczowicach, rozpoczęła cykl warsztatów 
świątecznych. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice 
wspólnie stworzyli kartki świąteczne metodą quilingu. Uczestnicy 
kolejnych spotkań przygotują pierniczki oraz wykonają świąteczne 
stroiki. Warsztaty zaplanowane zostały na 12, 13 i 19 grudnia. Zajęcia 
dofinansowane zostały przez Powiat Wałbrzyski. Więcej informacji na 
temat zajęć pod numerem telefonu (74) 844 35 03.

(IL)

- W swoim 11-letnim ży-
ciu przeszedł on już bardzo 
wiele - kilkanaście operacji i 
zabiegów, setki godzin reha-
bilitacji i terapii – wszytko po 
to, aby poprawić mu kom-
fort życia. Jako rodzice nie 
wyobrażamy sobie życia bez 
niego, bez jego uśmiechu i 
emanującej od niego rado-
ści – mówi ze łzami w oczach 
mama Michała Lechowicza.

Michałek urodził się z 
licznymi wadami wrodzony-
mi mózgu i twarzoczaszki. 
Ciężka wada mózgu – Holo-
prosencephalia Semilobaris 
- tra�a się raz na 16 tysięcy 
urodzeń. W tych statysty-
kach jest Michał. Wada poja-
wiła się, gdy Michał był jesz-
cze w brzuchu. Podział na 
półkule i niego nie doszedł 
do końca, dlatego lewą stro-
nę ma mniej rozwiniętą – nie 
wykształciło się lewe oko, 
słabsza jest rączka, noga, na-
wet serce, bo jest po lewej 
stronie. Z ciężką postacią 
tej wady dzieci umierają po 
miesiącu...

- Michał ma postać śred-
nią, dzięki czemu wciąż jest 
z nami – choroba daje mu 
w kość, ale oszczędziła to, 
co najcenniejsze – jego ży-
cie. Codzienność z chorobą 
jest dla nas ciężka wtedy, 
gdy Michał cierpi. Pojawiają 
się przykurcze, spastyka wy-
kręca synkowi rączki i nóż-
ki. Każdy ruch sprawia ból. 
Rehabilitacja nie przynosi 
wielkich rezultatów, poma-
gają operacje. Codziennie 
obserwujemy niewyobrażal-
ną chęć życia tego tak ciężko 
doświadczonego przez los 
dziecka. Mimo że synek nie 
mówi, rozumiemy się z nim 
bez słów. Potra�my rozpo-

Świąteczne warsztaty

Pożar w kościele

Michał czeka 
na pomoc

znać jego każdą potrzebę 
– wiemy, kiedy jest głodny, 
kiedy go boli albo gdy chce 
się bawić. Michał uwielbia 
spotkania z innym dzieć-
mi, z uśmiechem na twarzy 
obserwuje. jak się bawią i 
rozmawiają ze sobą. On nie 
mówi ani nie może biegać. 
Aż trudno uwierzyć, że jest 
w nim tyle walki i chęci do 
życia. Swoją pogodą ducha 
i radością zaraża innych. 
Wszyscy terapeuci i reha-
bilitanci uwielbiają z nim 
współpracować, bo jemu 
tak bardzo chce się ćwiczyć, 

uczyć i poznawać nowe 
rzeczy. Mimo że przy synku 
trzeba zrobić wszystko, po-
nieważ nie potra� chodzić, 
samodzielnie siedzieć, jeść 
czy mówić, to jako rodzice 
mamy jeszcze siły i energię, 
aby podołać tej opiece. Gdy 
usłyszałam o nowatorskiej 
metodzie leczenia komór-
kami macierzystymi, bardzo 
zainteresowałam się tym te-
matem. Pomyślałam: „może 
to pomóc mojemu synkowi“. 
Po konsultacji w Uniwersy-
teckim Szpitalu Dziecięcym 
w Lublinie w klinice neuro-

logii dziecięcej dowiedzieli-
śmy się, że są szanse na po-
prawę funkcji poznawczych 
i ruchowych. „20%” – usły-
szeliśmy od dr Magdaleny 
Chrościńskiej- Krawczyk. O 
20 % po 5 podaniach komó-
rek macierzystych z Polskie-
go Banku Komórek Macie-
rzystych może poprawić się 
rozumienie, mowa, porusza-
nie i funkcjonowanie narzą-
dów wewnętrznych a także 
słuchu, wzroku, które przez 
niepełnosprawność nie 
pracują poprawnie. Gdy na 
wyprzedaży widzimy rzecz 
przecenioną o 20%, wydaje 
nam się, że to okazja, z której 
grzech nie skorzystać. A na-
sze 20% dla Michała to szan-
sa na sprawność, o której tak 
marzymy. Jest nam przykro, 
że z powodów �nansowych 
jest poza naszym zasięgiem. 
Musimy spróbować, to dla 
mojego syna ogromna szan-
sa na polepszenie życia. 
Dlatego też zwracamy się 
do Państwa o wsparcie tego 
leczenia i podarowanie Mi-
chałowi szansy na choć czę-
ściowe wyleczenie – mówi z 
nadzieją Agnieszka Lecho-
wicz.

Na stronie https://www.
siepomaga.pl/michal-le-
chowicz do 7 lutego 2018 r. 
prowadzona jest zbiórka pie-
niędzy na leczenie Michała 
Lechowicza. Wsparcia udzie-
liło już ponad 340 osób, któ-
re przekazały w sumie blisko 
5 tys. zł, ale potrzeby są dużo 
większe. Dlatego zbiórka pu-
bliczna będzie także prowa-
dzona w sobotę, 2 grudnia 
2017 r. podczas koncertu 
zespołu Dżem w hali Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu.

(RED)

- Patrzysz na mojego synka i widzisz ciężko chorego chłopca. Myślisz „O Boże, 
jaki on biedniutki, jak cierpi”. Może część z Was myśli: czy można mu jakoś pomóc? 

– mówi Agnieszka Lechowicz, mama Michała.
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Zabawa z Mikołajem
Zapraszamy dzieci z Gminy 
Mieroszów na spotkanie i 
zabawę z Mikołajem! Przy-
bywajcie 6 grudnia o godzicie 
16.00 do sali im. Włodka Szo-
mańskiego w Mieroszowskim 
Centrum Kultury.

(RED)

Spotkanie z pisarką
- Zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych na spotka-
nie z Elżbietą Bednarczyk 
- znaną i lubianą autorką 
utworów dla dzieci (“Kłótnie 
w tornistrze”, “Zimowa przy-
goda królika”, “Figlarne mysz-
ki”, “Chciwy niedźwiadek”), 
sztuk teatralnych i twórczości 
dla dorosłych (“Odrodzenie 
duszy”, “Dar życia”). Autorka 
od 20 lat mieszka w Australii, 
dlatego też podczas spotkań 
z czytelnikami zabiera ich w 
daleką podróż właśnie po Au-
stralii... Jeśli chcecie przeżyć 
niezwykłą przygodę zaprasza-
my 8 grudnia o godz. 10.00 do 
Biblioteki w Mieroszowskim 
Centrum Kultury przy ulicy Że-
romskiego 28. Zapewniamy, 
że nikt nie będzie się nudził – 
podkreślają organizatorzy.

(RED)

W Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Mieroszowie odbyła 
się uroczystość z okazji jubi-
leuszy pożycia małżeńskie-
go. Pół wieku wspólnego 
pożycia małżeńskiego ob-
chodziło osiem par. Dostoj-
nym jubilatom medale za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie wręczył burmistrz Mie-
roszowa Marcin Raczyński.

Złoty jubileusz obchodzili 
państwo: Jolanta i Stanisław 
Górscy, Lucyna i Józef Gusta-
wowie, Zo�a i Stanisław Kowal-
czykowie, Franciszka i Marian 
Łyskowie, Władysława i Marian 
Matusikowie, Cecylia i Stani-
sław Potoczkowie, Grażyna i 
Waldemar Słomczyńscy, Anna i 
Włodzimierz Wacławowie.

Burmistrz oraz przewod-
nicząca Rady Miejskiej Mie-
roszowa złożyli wszystkim 
parom gratulacje, wyrazy 
uznania oraz życzenia spełnie-
nia marzeń, długich lat życia w 
zdrowiu i miłości w otoczeniu 
kochającej rodziny, zadowo-
lenia z dzieci i wnuków oraz 
kolejnych wspólnych rocz-
nic. Podczas wzruszającego 
spotkania pojawiły się piękne 
wspomnienia i pytania o re-
ceptę na udany związek – jak 
odpowiadały świętujące pary 
to wzajemny szacunek, zro-
zumienie i bezwarunkowa 
miłość daje możliwość stwo-
rzenia udanego związku i 
przeżycia ze sobą 50-ciu lat.

(MS)

Fitness w MCK
Kolejna oferta Mieroszow-
skiego Centrum Kultury na 
aktywne spędzanie czasu 
wolnego i poprawę samopo-
czucia. Zapraszamy na zajęcia 
�tness we wtorki o godzinie 
18.00 do hali sportowej przy 
ulicy Hożej 4 w Mieroszowie. 
Zajęcia porowadzi Aneta Mar-
ciniuk.

(RED)

Barbórkowe 
inspiracje
4 grudnia o godzinie 10.00 
odbędzie się spotkanie z 
rzeźbiarzem Józefem Mierz-
wą w budynku Mieroszow-
skiego Centrum Kultury przy 
ul. Żeromskiego 28 w Miero-
szowie. Józef Mierzwa – wał-
brzyski rzeźbiarz, uczestnik 
wielu krajowych i zagranicz-
nych plenerów artystycznych. 
Wśród dzieł artysty znajdują 
się kilkucentymetrowe �gurki, 
płaskorzeźby, obrazy, kaplicz-
ki, formy architektoniczne, 
herby,a także okazałych roz-
miarów posągi. Wystawa prac 
artysty dostępna jest codzien-
nie w godzinach pracy Miero-
szowskiego Centrum Kultury 
do 20 grudnia.

(RED)

Rajski Ogród. Śladami 
artysty Johannesa Maximi-
liana Avenariusa i pisarza 
Gerharta Hauptmanna na 
ziemi wałbrzyskiej – to ma-
teriały, które wydane zo-
stały we współpracy Gminy 
Mieroszów z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych Sak-
sonii, Fundacją Ewangelicki 
Śląsk oraz Muzeum Śląskim 
w Goerlitz.

W Urzędzie Miejskim w 
Mieroszowie burmistrz Miero-
szowa Marcin Raczyński oraz 
zastępcę burmistrza Rafał 
Dzimira spotkali się z Margrit 
Kempgen - dyrektorem zarzą-
dzającym Kościelną Fundacją 
ds. Dziedzictwa Ewangelickie-
go na Dolnym i Górnym Śląsku 
oraz z dr Annemarie Franke 
-referentem ds. dultury przy 
Muzeum Śląskim w Goerlitz 
z ramienia pełnomocnika ds. 
Kultury i Mediów Rządu Fede-
ralnego Niemiec.

- Na spotkaniu omówione 
zostały kwestie wydawnic-
twa oraz organizacji wystawy 
i wykładów dotyczących życia 
i działalności dwóch pisarzy: 
Avenariusa i G.Hauptmanna, 
którzy tworzyli, przebywali i 
mieszkali na terenie Gminy Mie-
roszów. Nawiązana została tak-
że współpraca z Muzeum Ślą-
skim, a w niedalekiej przyszłości 
stworzony będzie wspólny pro-
jekt, mający na celu promocję 
bogatej historii naszej gminy. 
Będzie to możliwe dzięki bliskiej 
współpracy z przedstawicielką 
Niemiec, której pomysł przy-
padł szczególnie do gustu i bar-
dzo spodobały się przepiękne 
tereny Gminy Mieroszów. Panie 
otrzymały upominki, odwie-
dziły także Mieroszowskie Cen-
trum Kultury i zapowiedziały, 
że z pewnością odwiedzą Mie-
roszów ponownie – relacjonuje 
Marcin Raczyński.

(MS)

Gmina Mieroszów

Złote gody 
w Mieroszowie

Śladami noblisty
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Remisowy dwumecz
W IV rundzie Pucharu Polski 
siatkarze MKS Aqua-Zdrój 
pokonali w Wałbrzychu TSV 
Sanok 3:0 (26:24, 25:21, 25:21). 
MKS Aqua-Zdrój zagrał w skła-
dzie: Lipiński, Linda, Dzikowicz, 
Zieliński, Woźnica, Orobko, Szy-
dłowski (libero) oraz Marszałek, 
Hudzik, Buczek, Goss, Dereń. 
W sobotę w Sanoku w meczu X 
kolejki I ligi siatkarzy TSV Sanok 
wygrał 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 
27:25), a MKS Aqua-Zdrój zagrał 
w składzie: Woźnica, Dzikowicz, 
Lipiński, Linda, Hudzik, Zieliński, 
Szydłowski (libero) oraz Mar-
szałek, Orobko, Goss. 3 grudnia 
wałbrzyszanie zagrają w lidze 
wyjazdowe spotkanie z SMS 
PZPS Spała.

(RED)

Pogrom Maximusa
W XI kolejce II ligi koszykarzy 
Górnik Trans.eu Wałbrzych 
rozgromił Polkąty Maximus 
Kąty Wrocławskie 92:60 (23:9, 
16:17, 30:19, 23:15). Punkty dla 
Górnika Trans.eu zdobywali: 
Krzywdziński 27, Wróbel 21, 
Kruszczyński 13, Ratajczak 11, 
Durski 9, Jeziorowski 6, Makar-
czuk 3, Tyszka 2, Frankiewicz, 
Szymański. Trener: Następny 
mecz zespół trenera Marcina Ra-
domskiego rozegrają 2 grudnia, 
godz. 18:00 z SMK w Lubinie.

(RED)

Zapraszamy do udziału w 
Charytatywnym Maratonie 
Fitness! Wydarzenie odbę-
dzie się w piątek 1. grudnia 
2017 w Hali Widowiskowo-
-Sportowej Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu.

- Zajęcia poprowadzą in-
struktorski z Aqua Zdrój Squ-
ash&Fitness Center, a gościem 
specjalnym imprezy będzie Be-
ata Bochno – zawodniczka IFBB 
�tness sylwetkowy, medalistka 
Mistrzostw Polski w Fitness Syl-
wetkowym. Kwota uzyskana ze 
sprzedaży biletów oraz zbiórki 
pieniędzy przeznaczona zosta-
nie na leczenie Karolinki. Zbiera-
my na przeszczep komórek ma-
cierzystych – www.siepomaga.
pl/komorkidlakarolinki. Koszt 
udziału w maratonie wynosi 20 
zł – każdy uczestnik otrzyma �t 
koktajl i certy�kat. Przekażmy 
Karolince pozytywną energię i 
nasze wsparcie! Zapisy i szcze-
gółowe informacje: Aqua Zdrój 
Squash&Fitness Center, tel. 
(74) 660 93 13. Liczba mat jest 
ograniczona. Prosimy o w mia-
rę możliwości zabranie ze sobą 
własnej maty do ćwiczeń – ape-
lują organizatorzy imprezy.

(RED)

Sobieski pokonał 
Chełmiec
W rozegranym awansem me-
czu 3 kolejki dolnośląskiej 
grupy III ligi siatkarki Sobie-
skiego Oława pokonały Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
3:0 (25:19, 25:21, 25:21). Wał-
brzyszanki zagrały w składzie: 
Urbanowska, P. Pawelska, Zdeb-
ska, Szymańska, I. Groń, P. Groń, 
E. Pawelska (libero) oraz Sła-
wińska, Smernicka, Rzeczycka. 
Następny mecz wałbrzyszanki 
znów rozegrają na wyjeździe. 
2 grudnia o godz. 17:00 pod-
opieczne trenera Jacka Kurza-
wińskiego sprawdzi UKS Ares 
LO Nowa Sól.

(RED)

Pierwsza porażka
W meczu na szczycie III ligi ko-
szykarzy MKS Mazbud Basket 
Szczawno-Zdrój uległ UKS 
Chromik Żary 75:85 (14:29, 
18:14, 14:20, 29:22). Punkty dla 
Mazbud Basket zdobyli: Józe-
fowicz 16 (5x3), Kołaczyński 13 
(1), Grabka 11 (2), Myślak 10 (2), 
Murzacz 9, Olszewski 9, Wac-
kowski 3 (1), Przydryga 2, Smo-
leń 2. A 3 grudnia o godz. 17.00 
podopieczni trenera Michała 
Borzemskiego rozegrają wyjaz-
dowy mecz z Franc Gardiner Po-
lonia Świdnica.

(RED)

Aleksander Balcerow-
ski przyleciał z Wysp Kana-
ryjskich do Bydgoszczy na 
wezwanie trenera Mike’a 
Taylora, jednak wygraną re-
prezentacji Polski z Węgrami 
najmłodszy kadrowicz oglą-
dał z ławki rezerwowych.

- Wziąłem udział w 5 trenin-
gach i postarałem się pokazać 
z jak najlepszej strony. Tre-
ner był ze mnie zadowolony 
i chwalił mnie, ale stwierdził, 
że tym razem jeszcze nie za-
gram. Jednak zapewnił, że 
poczeka na mnie i wkrótce 
da mi kolejną szansę, praw-
dopodobnie w lutym i wtedy 
zadebiutowałbym w meczu z 
Kosowem. Dodał, że na razie 

bardziej przydam się swojej 
ligowej drużynie – powiedział 
Tygodnikowi DB 2010 mierzą-
cy 215 cm zawodnik zespołu 
Herbalife Gran Canaria Las 
Palmas, wychowanek Górnika 
Wałbrzych.

Olka bardzo ujęło serdecz-
nie przyjęcie przez kolegów 
z kadry i umówił się z nimi 
na następne spotkanie. Na 
mecz z Węgrami przyjechali 
z Olszan jego rodzice, Sylwia 
i Marcin Balcerowscy, byli ko-
szykarze. - Mieliśmy niewiele 
czasu dla siebie, ale nadrobi-
my to, kiedy przyjadę do nich 
na Święta Bożego Narodzenia 
– wyjaśnił Olek.

Andrzej Basiński

Charytatywny 
Maraton Fitness

Harmonogram imprezy:
17.00 – 18:00 odbiór pakietów w 
recepcji Squash&Fitness Center
18.00 – 18:30 rozgrzewka Power 
Dance z Kasią Duszą/Kasią Chałas
18.30 – 19.00 shape – wyzwanie z 
Roksaną
19.00 – 19.30 zumba – Monika
19.30 – 20.00 trening z medalistką 
Mistrzostw Polski w Fitnessie Sylwet-
kowym Beatą Bochno
20.00 – 20.30 cool down – stretching 
Mariola
opcjonalnie: 18.00-19.00 2 tury tram-
polin z Julką (zapisy), foyer.

Taylor poczeka na Olka

Trener Taylor po raz pierwszy spotkał się z Olkiem Balcerowskim 
(fot. archiwum A.Balcerowskiego).
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SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

R E K L A M A

LOKALIZATORY 
GPS

SAMOCHODOWE 
i OSOBISTE

Wałbrzych ul.Długa 3a
tel. 608 44 22 04

- ALARMY
- KAMERY

- MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ

-SERWIS
Wałbrzych ul. Długa 3a

tel. 608 44 22 04

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

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

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

ZATRUDNIMY osoby 
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketu 
budowlanego przy ul. 

Wieniawskiego w Wałbrzychu. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Bezpłatna prywatna opieka 

medyczna. Kontakt pon. – pt. 
w godz. 8-15, tel. 601 156 466

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

Ruszyła druga edycja 
projektu „Podgórze gra 
Fair Play”, dzięki któremu 
uzdolnione sportowo dzie-
ci z wałbrzyskiej dzielnicy 
Podgórze bezpłatnie uczą 
się profesjonalnej gry w 
siatkówkę.

- Bardzo nam się podoba! 
Treningi siatkówki są super! 
- zachwalają mali sportowcy. 
To uczniowie klas trzecich 
Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Wałbrzychu, którzy marzą o 
tym, by zostać kiedyś wielki-
mi sportowcami. - To, że dzie-
ciom, które mają sportową 
pasję, daje się szansę na pro-
fesjonalny rozwój w tak mło-
dym wieku może sprawić, że 
będą w przyszłości stanowić 
czołówkę polskiej siatkówki. 
Mamy przecież w Wałbrzy-
chu nie tylko silne tradycje 
związane z tą dyscypliną, ale 
także pierwszoligową druży-
nę, którą ci mali sportowcy 
będą mogli kiedyś zasilić. Lub 
pójść jeszcze wyżej - mówi 
Piotr Wierzbicki, znany wał-
brzyski siatkarz i trener „Pod-
górze gra Fair Play”.

Drużyna to wspólne 
przedsięwzięcie Kopalń Su-

Czarny Bór Open
W dniach 2-3 grudnia 2017 r. za-
praszamy do hali widowiskowo 
- sportowej przy ul. Sportowej 
44 w Czarnym Borze na zawo-
dy w zapasach kobiet podczas 
12. Międzynarodowego Turnieju 
Czarny Bór Open oraz Pucharu 
Polski Seniorek i Kadetek. Program 
imprezy: sobota – godz. 9:00 - 9:30 
uroczyste otwarcie; 9:30-18:00 
walki; niedziela - 9:00-12:00 walki 
�nałowe oraz wręczenie medali.

(RED)

Halowe turnieje
Turniej Juniorów o Puchar Pre-
zesa Zagłębia Wałbrzych odbę-
dzie się już w najbliższą sobotę 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów w 
godz. 9:00 – 17:00. W rozgryw-
kach będą uczestniczyć reprezen-
tanci regionów: kłodzkiego, jele-
niogórskiego, dzierżoniowskiego, 
wałbrzyskiego, opolskiego oraz 
kaliskiego. Natomiast 23 grudnia 
w godz. 9:00 – 17:00 zapraszamy 
do Hali Widowiskowo-Sportowej 
Aqua Zdrój, w której odbędzie się 
XI Memoriał Józefa Urbanowicza 
– Turniej Piłki nożnej dla dzieci z 
rocznika 2007. W zmaganiach we-
zmą udział następujące drużyny: 
Zagłebie Wałbrzych, AP Victoria, 
Młode Wilki Szczawno Zdrój, Biały 
Orzeł Mieroszów, Gryf Świdnica, 
Atom Grądy, Footgol Czarny Bór 
oraz MKS Szczawno Zdrój.

(RED)

Tenisowa Grand Prix
Zwycięstwem Elżbiety Kwiat-
kowskiej (MKS Rokita Brzeg 
Dolny) i Szymona Kolasa (KS 
Gorce Nowy Targ) zakończyło 
się 2. Grand Prix Polski Kadetek 
i Kadetów w tenisie stołowym. 
Mistrzostwa odbyły się w Hali wi-
dowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu. A w dniach 15-17 
grudnia, zapraszamy wszystkich 
miłośników tenisa stołowego na 
rozgrywki seniorów w ramach 
Grand Prix Polski!

(RED)

Turniej w Szczawnie
Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia nie lada 
gratka czeka na najmłodszych 
adeptów koszykówki w Szczaw-
nie Zdroju. 10 grudnia do rywali-
zacji w Świątecznym Turnieju Mini 
Koszykówki przystąpią skrzaty 
(rocznik 2008 oraz młodsi) pro-
wadzeni przez trenera Michała 
Borzemskiego. Zawody będą 
świetną okazją do pokazania się 
szerszej publiczności młodym gra-
czom z miasta i okolic, na których 
podczas trwania imprezy czekać 
będą różnego rodzaju niespo-
dzianki. Nad turniejem patronat 
objął burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk oraz Dolnośląski 
Związek Koszykówki we Wrocła-
wiu.

(RED)

Na Podgórzu grają Fair Play

rowców Skalnych w Bartni-
cy, Gminy Wałbrzych i SP nr 
5. Kopalnia była pomysło-
dawcą drużyny, �nansuje 
też małym zawodnikom pro-
fesjonalne stroje i obuwie 
oraz opiekę zawodowego 
trenera. Natomiast miasto 
udostępnia nieodpłatnie 
wyremontowaną, nowo-
czesną salę gimnastyczną w 
Szkole Podstawowej nr 5.

Ta współpraca na rzecz 
dzieci ma jeszcze jeden, 
ważny wymiar: miasto już 
od kilku lat prowadzi w kilku 
wałbrzyskich szkołach tzw. 
szkolne ośrodki siatkarskie, 

w których uzdolnione spor-
towo dzieci mają zapewnio-
ne bezpłatne treningi. Ale to 
program dla dzieci od IV klas.  
- Nasza szkoła także przystą-
piła do programu Akademii 
Szkolnych Ośrodków Siat-
karskich. Zastanawialiśmy 
się jednak, co z dziećmi 
młodszymi? Chcieliśmy, by 
też trenowały. I w wyniku 
porozumienia miasta i KSS 
Bartnica, kopalnia postano-
wiła zorganizować w naszej 
szkole drużynę dla dzieci już 
od klas III. Bardzo się z tego 
cieszymy - mówi Jadwiga 
Spera, dyrektor SP 5.

Dzięki temu mali spor-
towcy z Podgórza mają 
zapewnione bezpłatne, 
profesjonalne treningi o 
rok dłużej. - Nasza spółka 
postanowiła wesprzeć dzie-
ci z Podgórza, ponieważ są 
wśród nich naprawdę zdol-
ni sportowcy. Jednak dziel-
nica nie należy do bogatych 
i rodzice, choć chcą dla po-
ciech jak najlepiej, często 
nie mają możliwości �nan-
sowych, by realizować ma-
rzenia swoich dzieci - mówi 
Marcin Andrzejewski z KSS 
Bartnica.

(EG)

- Bardzo nam się podoba! Treningi siatkówki są super! - zachwalają mali sportowcy.
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USŁUGI

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

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

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

MOTORYZACJA

(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 ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

KUPIĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MS-3259 Biały Kamień- do 
wprowadzenia, pow. 33m2. Cena 
85tys. zł. Tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie 
położona działka budowlana 
na Piaskowej Górze. Możliwość 
zabudowy wielorodzinnej, jak i 
jednorodzinnej. Idealna nieru-
chomość pod inwestycję. Cena: 
95000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Pogranicze 
Śródmieścia i Podgórza, 3 pokoje, 
68 m2 z balkonem do wprowa-
dzenia. 140,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2-pokojowe mieszkanie z widną 
kuchnią. I piętro po remoncie, w 
cenie 119,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Duże, dwupo-
kojowe mieszkanie z oddzielną 
kuchnią, ogrzewanie CO gazowe 
w dzielnicy Rusinowa. Cena: 
129000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
530-913-259

5. SOWA&VICTORIA HIT OFERTA-
!Mieroszów, dom do kapitalnego 
remontu z działką 2500 m2. Cena: 
69,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, mieszkanie bezczynszowe 
w bliźniaku, wraz z przynależną 
działką. Cena 165,000 zł. DO NE-
GOCJACJI!Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 
3 pokojowe mieszkanie w bloku 
na III piętrze, 60 m2 do odświe-
żenia w cenie 169,000 zł. Tel: 
519-121-102

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

9. SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
kawalerka o powierzchni 29 m2 
do odświeżenia. Cena: 49,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel.: 519-121-
102

10. SOWA&VICTORIA Dwupo-
kojowe mieszkanie na Białym 
Kamieniu,do wprowadzenia,  z 
możliwością zrobienia trzech. 
56m2 cena 156tys. Boczna ulica, 
zadbana kamienica.

Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkania w stanie dewelo-
perskim na Piaskowej Górze. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Gorce, 2 
pokoje w nowym budownictwie, 
do częściowego remontu, 45m2, 
75000zł do negocjacji Tel: 502-
665-504

13. SOWA&VICTORIA Kozice, 
45m2, dwa pokoje po częścio-
wym remoncie, dużo zieleni wo-
kół. Cena: 79000zł do negocjacji 
Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie na Nowym 
Mieście po kapitalnym remoncie, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka po 
kapitalnym remoncie. BEZCZYN-
SZOWE. 129 000zł / do negocjacji 
Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
44m2 Osiedle Górnicze, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka,wysoki 
parter, ogrzewanie gazowe. Cena 
92.000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Mieszka-
nie, Śródmieście, 3 pokoje. Po 
kapitalnym remoncie, ogrzewanie 
gazowe. Cena 135.000  Tel: 506-
717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie, 
Nowe Miasto, wysoki parter, 40 
m2, duży pokój, duża kuchnia, 
do kapitalnego remontu. Cena 
53.000 Tel: 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Ladne duże 
trzypokojowe mieszkanie po 
remoncie na Nowym Mieście. 
powierzchnia 79m2, cena 127000 
Tel: 519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
po remoncie na Podzamczu w 
czteropiętrowym bloku. 3 piętro, 
54 m2, cena 165000 zł Tel. 519-
121-104

20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
do remontu w spokojnej części 
Jedliny Zdrój. 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc. Budynek po 
remoncie. 53m2, cena 79000. Tel: 
519-121-104

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

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

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

PODZAMCZE 3pokoje  niski czysz, 
54m2 cena 152tys  telefon 792-
549-757

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

WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,  
KAWALERKA , ogrzewanie miej-
skie, 74 000zł. tel. do kontaktu 
792-549-757

GŁUSZYCA, 43m, 1 pokój, wysoki 
parter,  cena 32 000zł. tel. do 
kontaktu 792-549-757

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

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

GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTO-
JĄCY  - OKAZJA ! 111m2, z dużą 
działką 1195m2, cena 205tys. 
ogrzewanie gazowe telefon: 535-
416-014 

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

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 poko-
je po kapitalnym remoncie- 40m 
140 tys.Tel. 606 976 630

MS-3288 Nowe Miasto-umeblo-
wane 2 pokoje, 39m2, po remon-
cie, 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 wprowa-
dzenia 3 pokoje- 63m2, 8 pięto, 
cena 158 tys.Tel. 883 334 481

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

www.zolnieruk.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja

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

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

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

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Miłosza( Duracza ) , 2 
pokoje, 2 piętro, balkon, 33 m3, 
cena 90500 zł tel 883 334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GÓRA , dom bliźniak, okolice Szpi-
tala Górniczego, pow . 120 m2, 
dzialka 500 m2 , cena 449 000, tel 
883 332 727

 RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Proletariacka , 3 pokoje, 
2 piętro 50 m2, 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 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 
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 - ŚRÓDMIEŚCIE - 
okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 1 
piętro ogródek, po remoncie, CO 
gaz cena 259 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2, 
CO gaz , 1 piętro cena 135 000 zł 
tel 883 332 727

RENOMAHOME - PODGÓRZE - 
ulica Niepodległości, 100 m2, 3 
pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199 
000 zł, tel 883 332 727

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

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 40 
m2, 2 pokoje, nowe budownic-
two, cena 105 000 tel 883 333 730

RENOMAHOME – SZCZAWNO – 
ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPUJĄ-
CY NIE PŁACI PROWIZJI !!! 130 m2 
, działka 700 m2, cena 640 000 tel 
883 332 727

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
spokojna okolica, do wprowadze-
nia, 112 m2 , 5 pokoi, działka 1050 
m, cena 409 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BOGUSZÓW – 
GORCE - 3 pokoje, Co węgiel,par-
ter cena 69 900 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME – GŁUSZYCA - 68 
m2 , CO węgiel, 1 piętro, ogródek 
cena 79 900, tel 883 333 730

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 40 
m2, 2 pokoje, nowe budownic-
two, cena 105 000 tel 883 333 730
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BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy 
piękny dom na wynajem w 
zabudowie szeregowej120 m2, 4 
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900 
zł/mc(nr: 2389) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie 
po remoncie 2 pokoje, duża jasna 
kuchnia, jasna łazienka, przed-
pokój. Ogrzewanie gazowe (nr: 
2152) (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – BIAŁY KAMIEŃ parter, 
mieszkanie 58,9 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienki z wanną, 
osobnego WC, przedpokoju, 
balkonu, piwnicy i ogrodu. Ogrze-
wanie miejskie, CENA: 119 000 zł. 
(nr: 2187) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

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

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

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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2,  na Piaskowej Górze, cena 
115 tys.zł. -  6 piętro, duży balkon, 
jasna kuchnia, do odnowienia, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 179 tys.zł. 1 
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 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, bal-
kon, 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.

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

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

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

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

Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265

OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje, 
54m2, trzecie piętro, 125.000zł. 
Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3 
POKOJE, balkon, spokojna okoli-
ca, ogrzewanie miejskie, stan do 
wprowadzenia, Cena: 152 000 zł,  
tel.530-998-374

Piaskowa Góra, 42m2, 2 pokoje, 
po remoncie, balkon, 125.000 zł, 
tel. 535-285-514

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

PODZAMCZE, 41m2, 3 piętro, 2 
pokoje, Niski czynsz- 340zł, Cena : 
129 000zł kontakt: 530-998-374

PODZAMCZE!, przestronne 
mieszkanie, 2 pokoje, 48 m2, 
rozkładowe, 3 piętro, balkon, do 
wprowadzenia, 165.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

Piaskowa Góra do wprowadzenia, 
3 pokoje, 51m2, blok czteropię-
trowy. Cena 143.000zł. Kontakt 
535-311-265

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

SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie w 
atrakcyjnej lokalizacji. czteroro-
dzinna kamienica, 40 m2, dwa 
pokoje, ogrzewanie gazowe, 
rozkład pomieszczeń,  160.000 ZŁ 
do negocjacji, tel. 577-263-955

Szczawienko, 70m2, 3 pokoje, 
ogródek, garaż, 230.000 tyś tel. 
577-263-955

Biały Kamień wysoki parter 53m2, 
2 pokoje wysoki standard, nowy 
budynek z cegły OGRÓDEK 136 
tys tel. 577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 46m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 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 Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, 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, dwupoziomo-
we, stan bardzo dobry, ogród, 145 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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