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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

• kierowca kat. C
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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Do sprzedania doskonale 
zlokalizowany (przy Gale-
rii Victoria) profesjonal-
ny warsztat samochodowy
o powierzchni 700 m2 z dwo-
ma dużymi elektrycznymi 
bramami wjazdowymi. Warsz-
tat znajduje się na działce 
o pow. 2998 m2, która dodatkowo posiada kilkanaście (ok. 40) miejsc 
parkingowych. Warsztat samochodowy, wyposażony w nowoczesny 
sprzęt- dodatkowo własna mieszalnia lakierów. Na terenie znajduje 
się również nowo postawiony w pełni umeblowany biurowiec o pow. 
220 m2, szatnia, jadalnia, zaplecze socjalne, pomieszczenie maga-
zynowe, oraz toalety. Teren płaski, wyrównany, utwardzony. W obiek-
cie zamontowano instalacje alarmową oraz elektroniczną ochronę  
wraz z kamerami przemysłowymi , poprowadzona jest sieć kom-
puterowa kablowa + Wi-Fi, zamontowane czujniki CO2, W biurow-
cu zamontowane jest ogrzewanie elektryczne- podłogowe, a hale 
serwisowe posiadają ogrzewanie CO, oraz dodatkowo nagrzewnice 
elektryczne.

W razie pytań proszę o kontakt: Jolanta Targosz, tel. 606 97 66 30, 
e-mail: jolanta@eurodom.walbrzych.pl

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

OKAZJA!!!
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Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT NAWET

DO 50%
ZAPRASZAMY

R E K L A M A

Kuchnia jest ser-
cem domu – tę starą 
prawdę zna każdy 
z nas. To w kuchni 
skupia się pozytywna 
energia, przyjazna 
atmosfera i to co naj-
pyszniejsze. Co zrobić 
by było to miejsce 
wyjątkowe? Zapra-
szamy do Komfort 
Kuchnie – profesjo-
nalnego studia mebli 
kuchennych z siedzi-
bą przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu, które 
oferuje swoim klien-
tom szerokie spek-
trum różnorodnych 
rozwiązań systemów 
kuchennych wykony-
wanych pod wymiar.

P r o f e s j o n a l n e 
studio mebli ku-
chennych Komfort 
Kuchnie współpra-
cuje m.in. z Wolsz-
tyńską Fabryką Me-
bli, oraz niemieckimi 

Komfort Kuchnie 
- meble o których marzysz

�rmami Nobilia i Sachsen Ku-
chen. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu �rma sprosta 
najbardziej wygórowanym 
wymaganiom klientów, któ-
rym zapewnia swobodę w 
procesie tworzenia ich wyma-
rzonej kuchni. Dodatkowym 
atutem �rmy jest aż pięcio-
letnia gwarancja udzielana na 
cały asortyment.

Wszystkich, którzy cenią 
sobie najwyższą jakość pro-
duktu i najwyższe standar-
dy obsługi klienta, zapra-
szamy do profesjonalnego 
studia mebli kuchennych 
Komfort Kuchnie przy ul. 
Długiej 39 w Wałbrzychu 
oraz do kontaktu pod nu-
merami: 74 066 03 39 i 601 
77 13 57.

Tradycyjnie już w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na wałbrzyskim 
Podzamczu, odbyło się spotkanie św. Mikołaja z grupą ponad 200 dzieci, którym 
dostojny gość wręczył podarunki. Fundatorami paczek byli: proboszcz parafii, ks. 
prałat Ryszard Szkoła oraz Rada Parafialna, a także Rada Wspólnoty Samorządowej 
Podzamcze.

(BAS)

Mikołaj na PodzamczuJarmark coraz bliżej
Moc świątecznych atrakcji: ani-

macje dla dzieci, autobus z bajka-
mi, rękodzieło, ozdoby świątecz-
ne, grzane wino, poczta Świętego 
Mikołaja, koncerty kolęd i pastora-
łek, Edyta Nawrocka świątecznie, 
wielka śnieżna kula, świąteczna 
zumba, coś do jedzenia i wiele 
świątecznej atmosfery. Poczuj kli-
mat świąt na wałbrzyskim Rynku.

 - Zapraszam Państwa do udziału 
w wałbrzyskim Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym. Nowa formuła tego wy-
darzenia, zaproponowana przez Biu-
ro Funduszy Europejskich opiera się 
głównie na współorganizacji i udzia-
le mieszkańców, zachęcamy wszyst-
kich do partycypacji społecznej, jak 
mówi Prezydent Roman Szełemej: 
“Spotkajmy się wszyscy 8 i 9 grudnia 
w Rynku, aby wspólnie cieszyć się 
świąteczną atmosferą i poczuć kli-
mat Bożego Narodzenia. Cieszę się, 
że wraz z uczniem który zwycięży w 
konkursie na świąteczny wiersz, będę 
mógł włączyć przepiękną choinkę.” 
W ciągu dwóch dni przygotowaliśmy 
dla najmłodszych i nie tylko wiele 
atrakcji, będzie bardzo świątecznie. 
Zapraszamy do śledzenia wydarze-
nia na: https://web.facebook.com/
events/1172535616211821/ oraz 
na: https://web.facebook.com/wal-
brzychmojemiasto/ - mówi Arkadiusz 
Grudzień, rzecznik prasowy prezy-
denta Wałbrzycha.

Atrakcje w trakcie jarmarku: w 
godzinach 10:00-18:00-świąteczne 

domki handlowe: sprzedaż ręko-
dzieła, ozdób świątecznych, gorąca 
czekolada, grzaniec, pierniki, słod-
kości, świąteczne potrawy, prze-
twory; animacje dla dzieci; spotka-
nie ze Świętym Mikołajem; Śnieżna 
Kula; Świąteczna Fotobudka; bajko-

wy autobus „Ikarus”; punkt poczto-
wy Świętego Mikołaja; warsztaty, 
gry i zabawy dla dzieci; konkursy z 
nagrodami; 100 żywych choinek w 
prezencie dla uczestników jarmar-
ku.

(RED)

Program Jarmarku:

Piątek:
12:00-14:00- Animacje na scenie dla dzieci
14:00-15:30- Występy artystyczne dzieci ze szkół
15:30-16:00- Uroczyste odczytanie wierszy laureatów 
konkursu na wiersz świąteczny, wręczenie nagród
16:00-16:10- Uroczyste włączenie światełek na miejskiej 
choince
16:10-17:00- Animacje na scenie dla dzieci
17:00-17:30- Śnieżna Zumba
17:30-18:00- Koncert świąteczny- Harcerze

Sobota:
12:00-12:30- Świąteczny koncert skrzypcowy
12:30-14:30- Animacje na scenie dla dzieci
14:30-15:30- Występy artystyczne na scenie
15:30-16:30- Animacje na scenie dla dzieci
16:30-17:30- Świąteczny Koncert Edyty Nawrockiej
17:30-18:00- Muzyka świąteczna ze sceny+ program 
prowadzącego
18:00-18:15- Świąteczna gwiazdka do nieba- zimne ognie 
dla wszystkich
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

2 grudnia w Centrum Kongreso-
wym „Witold” w Boguszowie – Gor-
cach odbyła się Powiatowa Barbórka 
2017. Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Witold, Powiat Wał-
brzyski oraz Gmina Boguszów – Gorce.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto 
odśpiewaniem górniczego hymnu, po 
którym minutą ciszy uczczono pamięć 
tych górników, którzy odeszli na wiecz-
ną szychtę. Następnie rozpoczęła się 
tradycyjna barbórkowa karczma piwna, 

ze wspólnym śpiewem i toastami za 
górniczy stan, a wszystko przeplatane 
było konkursami piwnymi.

Górnicy ze Stowarzyszenia Witold 
wręczyli także podziękowania osobom 
i instytucjom wspierającym stowarzy-
szenie. Dyplom i pamiątkowy medal z 
wieloletnią współpracę otrzymał Sta-
rosta Wałbrzyski Jacek Cichura, który 
podkreślił wagę pamięci o tradycjach 
górniczych dla wychowania nowych 
pokoleń.

Wśród zaproszonych gości byli tak-
że wicewojewoda dolnośląski Kamil 
Krzysztof Zieliński, członkowie Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego Mirosław Po-
tapowicz i Stanisław Janor, burmistrz 
Boguszowa - Gorc  Waldemar Kujawa, 
burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fe-
doruk, wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech, prezes Zarządu Powia-
towego PSL w Wałbrzychu Piotr Zim-
nicki oraz powiatowi i miejscy radni.

(GŁ)

Jak powszechnie wia-
domo, 6 grudnia to dzień 
Świętego Mikołaja – czas 
obok świąt Bożego Naro-
dzenia, w którym wszyst-
ko jest możliwe. Nieocze-
kiwanie w tym dniu fotel 
wicestarosty wałbrzyskie-
go Krzysztofa Kwiatkow-
skiego zajął… miejscowy 
przedsiębiorca Stanisław 
Skrzyniarz.

Jak to możliwe? W walim-
skim sztabie 25 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy Stanisław Skrzyniarz 
wylicytował „fotel wicestaro-
sty” . Mikołaj to dobra oka-
zja, aby zwycięzca licytacji 
mógł odebrać nagrodę. Pan 
Stanisław wraz z członkami 

zarządu powiatu odwiedził 
wychowanków placówek 
oświatowych podległych 
Powiatowi Wałbrzyskiemu 
wręczając mikołajkowe pre-
zenty. Stanisław Skrzyniarz 
wypełniał obowiązki wice-
starosty wzorowo, a na pa-
miątkę otrzymał tabliczkę 
imienną z logo Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

- W przyszłym roku ser-
decznie zapraszamy na kon-
cert Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy tym razem 
do Starych Bogaczowic. Po-
wiat Wałbrzyski jak zawsze 
będzie grał z Jurkiem Owsia-
kiem – mówi wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski.

(AB)

Nieoczekiwana 
zmiana miejsc

Od lewej: starosta Jacek Cichura, jednodniowy wicestarosta Stanisław 
Skrzyniarz i etatowy wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

Powiatowa Barbórka 2017

Zakończyły się prace na od-
cinku drogi powiatowej 3389D 
w Strudze w Gminie Stare Boga-
czowice.

Wałbrzyski Związek Wodocią-
gów i Kanalizacji   2017 roku realizo-
wał na tej drodze swoją inwestycję, 
polegającą na budowie kolektora 
sanitarnego. Powiat Wałbrzyski po-
zyskał środki zewnętrzne na remont 
drogi z „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2020” w wysokości 
372 402 zł. Wartość całej inwestycji 
to 744 804 zł. Zakończony remont 
zamyka inwestycje drogowe w po-
wiecie wałbrzyskim wynikiem 75 ki-
lometrów wyremontowanych dróg. 
To rekordowy wynik w skali powia-

tów ziemskich w całym kraju. - In-
westycje widoczne są gołym okiem 
i znajdują wyrazy uznania wśród 
mieszkańców Powiatu oraz tury-
stów, którzy mogą korzystać z no-
woczesnej i bezpiecznej infrastruk-
tury drogowej – mówi wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski. – Cieszę się 
bardzo, że poziom prac inwesty-
cyjnych na naszym terenie jest tak 
wysoki. W przyszłym roku zamierza-
my przekroczyć granicę 100 kilome-
trów wyremontowanych dróg.

Przy odbiorze obecni byli wójt 
Gminy Stare Bogaczowice Miro-
sław Lech oraz radny Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Bogusław Uchma-
nowicz.

(GŁ)

1 grudnia 2017 roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Walimiu 
miała miejsce uroczystość nada-
nia nowego sztandaru.

W wyniku reformy systemu 
oświaty, uchwałą Rady Gminy Wa-
lim, dotychczasowy Zespół Szkół 
im. Polskich Noblistów w Walimiu z 
dniem 1 września 2017 r. przekształ-
cony został w Publiczną Szkołę Pod-
stawową im. Polskich Noblistów w 
Walimiu. Tym samym poprzedni, 
zakupiony w 2010 roku sztandar, 
stał się nieaktualny i przestał towa-
rzyszyć ważnym wydarzeniom w 
życiu szkoły i lokalnego środowiska. 
Sztandar jest dla społeczności szkol-
nej niezwykle ważnym elementem. 
Jest bowiem symbolem Polski, na-
rodu i małej ojczyzny, jaką jest szko-
ła i jej najbliższe otoczenie. Dzięki 
staraniom Rady Rodziców i społecz-
ności szkolnej, przy wsparciu wielu 
darczyńców, w tym Powiatu Wał-
brzyskiego, udało się zakupić nowy 
sztandar.

Na początku uroczystości wice-
dyrektor Greta Piasecka – Gajdzis 
przybliżyła zebranym gościom i 
uczniom historię szkoły, a następ-
nie Rada Rodziców przekazała 
nowy sztandar na ręce dyrektor 

Rekordowa liczba 
wyremontowanych dróg – 75 km!

Powiat do�nansował sztandar

szkoły Małgorzaty Jarczok, która 
z kolei uroczyście złożyła go na 
ręce szkolnej społeczności. Nowy 
sztandar został poświęcony przez 
księdza proboszcza Janusza Krze-
szowca. Obecny na uroczystości 
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski 
pogratulował dyrekcji, gronu pe-

dagogicznemu i uczniom nowego 
sztandaru podkreślając, jak waż-
nym symbolem w historii państwa 
Polskiego był i jest sztandar Na 
koniec ceremonii młodzież szkol-
na zaprezentowała wspaniały pro-
gram artystyczny.

(GŁ)

Na uroczystości przekazania nowego sztandaru walimskiej szkole powiat 
reprezentował wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
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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

Wojenne i powojenne 
dzieje zamku Książ są nadal 
owiane aurą tajemniczości 
i niewiedzy, ale już nie tak, 
jak to było przez długie lata 
PRL-u. Skutkiem tego, że 
Wałbrzych po przemianach 
ustrojowych ruchu Solidar-
ności docenił wagę i zna-
czenie zamku Książ dla roz-
woju ruchu turystycznego 
i podjął szeroko zakrojone 
prace rewitalizacyjne, wzro-
sło również zainteresowa-
nie jego historią. Udało się 
odkryć wiele utajnionych 
przedsięwzięć niemieckich 
władz wojskowych, które 
zarządzały skon�skowanym 
przez nie pałacem w latach 
1943 – 1945. Wiemy, że ro-
dzina Hochbergów została 
pozbawiono prawa własno-
ści do zamku, a księżna Daisy 
wyeksmitowana do jednej z 
kamienic w Wałbrzychu, zaś 
w zamku prowadzone były 
prace adaptacyjne na kwa-
terę wodza III Rzeszy, Adolfa 
Hitlera.

O tym co się działo w 
Książu w tym czasie wiele 
szczegółów rozwikłał badacz 
i pisarz, Jerzy Rostkowski, w 
książce „Podziemia III Rzeszy. 
Tajemnice Książa, Wałbrzy-
cha i Szczawna-Zdroju”. Te-
matem tym interesował się 
od dawna poznański dzien-
nikarz i pisarz, Leszek Adam-
czewski, wieloletni współ-
pracownik „Odkrywcy”. 

To już nie jest zagadką wałbrzyskiego Książa
Stanisław 
Michalik

To właśnie on zamieścił w 
sierpniu tego roku na porta-
lu internetowym Wirtualnej 
Polski interesujący artykuł 
o losach bezcennych zbio-
rów Pruskiej Biblioteki Pań-
stwowej w Berlinie. Myślę, 
że temat ten zainteresuje 
Czytelników, bo wiąże się 
ściśle z dwoma bliskimi nam 
miejscami – z Książem i Krze-
szowem.

Otóż okazuje się, że wo-
bec zagrożenia bombardo-
waniem Berlina przez alian-
tów już w 1941 roku władze 
niemieckie zdecydowały się 
wywieź z bibliotek i ukryć to 
wszystko co stanowiło jaką-
kolwiek wartość. W zgodnej 
opinii polskich i niemieckich 
naukowców, najcenniejsze 
zbiory Pruskiej Biblioteki 
Państwowej przewieziono 
w największej tajemnicy do 
zamku Fürstenstein (Książ) 
koło Waldenburga (Wał-
brzycha). Miejsce to wy-
dawało się bezpieczne, bo 
położone w lesie, w odda-
leniu od miasta, w pałacu 
dysponującym rozległymi 
podziemiami.Zrazu do Für-
stenstein ewakuowano ma-
nuskrypty muzyczne oraz 
najcenniejsze rękopisy, listy 
i autografy słynnych Niem-
ców z kolekcji Karla Varnha-
gena von Ense i jego żony 
Rahel, między innymi Mar-
cina Lutra, Georga Wilhelma 
Friedricha Hegla czy braci 
Jocoba i Wilhelma Grimm, 
które w Berlinie włożono 
do małych skrzynek wy-
konanych z odpornego na 
wilgoć drewna. Skrzynek 
tych było 201 i przewiezio-
no je na Dolny Śląsk, co było 
zgodne z zarządzeniem 

Adolfa Hitlera, który w maju 
1942 r. zgodził się na za-
bezpieczanie dóbr kultury 
przed skutkami bombardo-
wań poprzez ich ewakuację 
na prowincję.

W 1943 r. do wałbrzy-
skiego zamku przewieziono 
z Berlina kolejne 304 skrzy-
nie, a doktor Poewe doko-
nał kontroli składowanych 
skarbów. Byłoby wszystko 
w porządku gdyby nie to, 
że 11 września 1943 r. Adiu-
tantura Wojskowa Führera 
wydała polecenie budowy 
nowej, olbrzymiej kwatery 
Hitlera, która miała powstać 
w Górach Sowich niedaleko 
Waldenburga. Kilka miesięcy 
później polecono włączyć 
do tego zamek Fürsten-
stein, gdzie miała powstać 
rezydencja Hitlera, jako gło-
wy państwa niemieckiego. 
Zamek czekała gruntowna 
przebudowa.

Z tego powodu zapadła 
decyzja przewiezienia de-
pozytu w inne miejsce. Wy-
brano nań niedaleki klasz-
tor cystersów w spokojnym 
Grüssau koło Landeshut 
(Krzeszowie koło Kamiennej 
Góry). To znane na Dolnym 
Śląsku sanktuarium wskazał 
konserwator zabytków dok-
tor Günther Grundmann, 
który w klasztorze urządził 
jedną ze swych składnic dla 
zbiorów bibliotecznych Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Dla 505 skrzyń ze zbiorami 
Preussische Staatsbibliothek 
wybrano kościół świętego 
Józefa, gdzie umieszczono 
je na galerii nad bocznymi 
nawami. Zakonnicy wspo-
minali później, że skrzynie z 
zamku Fürstenstein przywie-

ziono do klasztoru w Grüs-
sau 2 lub 3 lipca 1944 r.

Jakie były dalsze losy 
zbiorów Preussische Sta-
atsbibliothek w Berlinie? 
Okazuje się, że są one nadal 
intrygujące. W 1945 roku 
Rosjanie, których specjalne 
grupy wojskowe na zajętych 
przez Armię Czerwoną zie-
miach Trzeciej Rzeszy poszu-
kiwały dóbr kultury i wywo-
ziły je do ZSRR, nie natknęli 
się na spokojnie leżące sobie 
na kościelnej galerii skrzynie 
z najcenniejszymi zbiorami 
berlińskiej biblioteki. Zapew-
ne w ogóle nie zaintereso-
wali się położonym na ubo-
czu klasztorem katolickim. 
Natomiast szczęście sprzy-
jało Polakom. W lipcu 1945 
r. jedna z ekip powołanej 
przez Ministerstwo Oświaty 
RP specjalnej komisji, zaj-
mującej się poszukiwaniami 
opuszczonych bibliotek, któ-
rej pracami kierował doktor 
Stanisław Sierotwiński, tra-
�ła w rejon ówczesnej Ka-
mieniogóry. Przyjechali też 
do pobliskiego Krzeszowa, 
gdzie w klasztorze odnaleźli 
stosy skrzyń ze starymi książ-
kami. Żaden z Polaków nie 
zdawał sobie jednak spra-
wy, jak cenne zbiory leżą 
na galerii kościoła świętego 
Józefa. Niemieccy zakonnicy 
nie zdradzili Polakom, skąd 
skrzynie te przywieziono, 
lecz zapamiętali, że legity-
mująca się wystawionymi po 
polsku i rosyjsku dokumen-
tami ekipa składała się z bar-
dzo kulturalnych ludzi.

By nie wzbudzać podej-
rzeń u Rosjan, skrzynie z de-
pozytami berlińskiej Preus-
sische Staatsbibliothek i 

ze zbiorami wrocławskimi 
Günthera Grundmanna 
wywożono z klasztoru nie-
wielkimi konwojami. Udało 
się! Rosjanie niczego nie 
odkryli. Skrzynie przewie-
ziono do Krakowa i złożono 
w klasztorze ojców misjo-
narzy. Gdy zorientowano 
się, co one kryją, berliński 
depozyt ukryto w Bibliotece 
Jagiellońskiej i go utajnio-
no. Do wiadomości publicz-
nej nie przedostało się ani 
słowo o tym, że ów skarb 
nad skarbami znajduje się w 
dyspozycji władz polskich, 
przekazany Bibliotece Ja-
giellońskiej na przechowa-
nie. Dostępu do zbiorów 
berlińskich nie mieli nawet 
pracownicy tej biblioteki, a 
cenzura i służby specjalne 
strzegły tajemnicy skarbu z 
Krzeszowa. W 1965 r. wła-
dze polskie przekazały do 
Berlina wschodniego – jako 
„dar z okazji 20-lecia PRL i 
15-lecia NRD” – zbiory Pru-
skiej Biblioteki Państwowej 
odnalezione po wojnie w 
kilku składnicach na Pomo-
rzu i Dolnym Śląsku. Pola-
cy – i słusznie – uważali to 
za dar, a nie zwrot mienia 
poniemieckiego, ponieważ 
zbiory te otrzymaliśmy wraz 
z całym bogactwem inwen-
tarza ziem nazywanych wte-
dy odzyskanymi. Z Łodzi do 
Berlina wyekspediowano 
ponoć trzynaście pociągów, 
lecz do daru nie włączono 
zbiorów ze skrzyń odna-
lezionych w Krzeszowie, 
chociaż dzisiaj wiadomo, 
że władze NRD wiedziały, 
iż ów depozyt znajduje się 
w Bibliotece Jagiellońskiej. 
Postarali się o to agenci Sta-

si, czyli enerdowskiej służby 
bezpieczeństwa. Taka zresz-
tą była konkluzja eksperty-
zy w 1987 r. sporządzonej 
przez profesorów Krzyszto-
fa Skubiszewskiego i Maria-
na Wojciechowskiego dla 
przewodniczącego Rady 
Państwa PRL Wojciecha Ja-
ruzelskiego. Profesorowie 
pisali między innymi: „Zbio-
ry byłej Biblioteki Pruskiej 
stały się własnością Państwa 
Polskiego z mocy zarządu 
sprawowanego przez nie na 
Ziemiach Odzyskanych”.

Odnalezione w Krzeszo-
wie i przechowywane w Kra-
kowie najcenniejsze zbiory 
byłej Pruskiej Biblioteki Pań-
stwowej muszą pozostać w 
Polsce jako rekompensata za 
straty wyrządzone kulturze 
polskiej przez Trzecią Rzeszę 
– twierdzi bardzo wielu Po-
laków. To Niemcy z preme-
dytacją podpalili Bibliotekę 
Narodową w Warszawie, 
spalili miliony książek, zra-
bowali lub zniszczyli tysiące 
dzieł sztuki, obrócili w gruzy 
wiele zabytkowych budowli. 
Z tym zadośćuczynieniem 
za zbrodniczą wobec kul-
tury polskiej politykę hitle-
rowskiej Rzeszy nie chcą się 
pogodzić Niemcy, żądając 
zwrotu zbiorów „berlinki”. 
Póki co muszą jednak się li-
czyć z realiami. 

Faktem jest, że nie są to 
skrzynie złota, a więc nie 
wzbudzają takiego pożąda-
nia, jakiego moglibyśmy się 
spodziewać, gdyby udało się 
odgrzebać rzekomy „złoty 
pociąg” ukryty w zakopa-
nym tunelu w pobliżu Ksią-
ża. Ale jak się okazuje – jesz-
cze wszystko przed nami.
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GALOWY KONCERT SYLWESTROWY
WIESŁAW OCHMAN I JEGO PRZYJACIELE

30 grudnia 2017r. godz. 18:00 AQUA ZDRÓJ

Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, którego droga artystyczna wiodła od Opery Ślą-
skiej po najsławniejsze sceny operowe świata: Teatr Bolszoj, La Scala, Opera Paryska, Metro-
politan Opera i wiele innych. „O mało nie wyrosłem na chuligana” – wyznał kiedyś w wywiadzie. 
Wychowywał się bowiem na warszawskiej Pradze, na Ząbkowickiej słynącej z ferajny, która nie 
lubiła żartować Mimo to zdołał ukończyć szkoły i dotrzeć na studia … na Wydział Ceramiczny 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Edukację wokalną rozpoczął dopiero na II roku stu-
diów ceramicznych. Jeszcze nie wierzył, że śpiew będzie jego profesją. Po ukończeniu studiów 
otrzymał propozycję pracy w Operze Śląskiej. I w ten oto sposób rozpoczął swoją największą 
przygodę życiową. Choć musiał trochę poczekać na sukcesy światowe (druga połowa lat 60.), 
to na najsłynniejsze estrady i sceny operowe wkraczał już z bardzo dobrym przygotowaniem 
i potężnym repertuarem. 
Zakończenie roku jest zawsze okazją do wspaniałej zabawy w gronie bliskich, przyjaciół i znajo-
mych. Wszystkich, którzy zechcą spędzić ten wyjątkowy w roku wieczór inaczej niż w klubach 
huczących od głośnej muzyki, rozkoszując się raczej bogatą harmonią najpiękniejszych melo-
dii, niż głośnym hałasem dyskotekowych przebojów zapraszamy na wspaniały Galowy Koncert 
Sylwestrowy. Wieczór będzie się mienił dowcipem, humorem i ciekawymi anegdotami opo-
wiadanymi przez gospodarza koncertu – Wiesława Ochmana. Wszystko to okraszone zostanie 
najpiękniejszymi pieśniami, ariami i duetami operetkowymi i znanymi utworami w wykonaniu 
solistów: Aleksandry Stokłosa (sopran), Renaty Dobosz (mezzosopran) i Macieja Komandera (te-
nor) oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego.
Życzymy Państwu szampańskiej zabawy w doborowym towarzystwie i przy dźwiękach znanych 
i lubianych melodii.
Bilety dostępne w kasie biletowej: tel. 74 842-38-93, mailowo: bilety@fi lharmonia-sudecka.pl 
oraz na stronie interti cket.pl w cenie od 70 do 150 zł.

Szczawno-Zdrój

Zgodnie z coroczną tradycją, Urząd 
Stanu Cywilnego w Szczawnie-Zdroju 
zorganizował uroczystość dla małżonków 
obchodzących złote i diamentowe jubi-
leusze małżeńskie ze Szczawna-Zdroju i 
Starych Bogaczowic, którym z okazji tych 
doniosłych rocznic prezydent RP przyznał 
okolicznościowe medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” i przekazał jubila-
tom życzenia.

Spotkanie odbyło się w sali Teatru Zdrojo-
wego im. H. Wieniawskiego, a jego najważ-
niejszymi gośćmi byli państwo Maria i Fran-
ciszek Czarneccy oraz Stanisława i Franciszek 
Koropczukowie, którzy przeżyli razem 60 lat 
- mieszkańcy Starych Bogaczowic oraz pary 
obchodzące w tym roku jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego ze Szczawna-Zdro-
ju: Alicja i Zygmunt Baranowie, Maria i Emil 

Barcińscy, Oksana i Stanisław Dymonowie, 
Kazimiera i Antoni Łachmaccy, Krystyna i 
Mieczysław Marcinkjanowie, Alicja i Bogu-
mił Piątkowie, Jadwiga i Czesław Polniako-
wie, Aleksandra i Ryszard Smreczyńscy oraz 
Krystyna i Stanisław Dyniusowie, Maria i Ry-
szard Twardzikowie ze Starych Bogaczowic, 
Genowefa i Ryszard Pudełkowie z Jabłowa 
oraz Zo�a i Paweł Wojciukiewiczowie ze 
Strugi. W uroczystości brali udział burmistrz 
Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk wręcza-
jący medale w imieniu Prezydenta RP oraz 
przewodnicząca Rady Miejskiej Ramona Bu-
kowska i wójt Starych Bogaczowic Mirosław 
Lech, którzy przekazywali życzenia w imieniu 
radnych i gminy Stare Bogaczowice. Jubile-
uszową uroczystość prowadziła kierownik 
USC Grażyna Farmas.

(KT)
W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie -Zdroju uroczyście wręczono uczniom Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia otrzymały między innymi: Aleksandra 
Koncewicz i Urszula Dereczenik. Uroczystość swoim przybyciem uświetniła Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska.

(RED)

Zapraszamy na koncert symfonicz-
ny 8.12.2017 do Teatru Zdrojowego im. 
H.Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, 
przy ulicy Kościuszki 19 na godzinę 19.00. 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Su-
deckiej pod dyrekcją Radosława Dronia 
wykona program, na który złożą się: Giu-

seppe Verdi - Uwertura do opery „Moc 
przeznaczenia”, Johann Nepomuk Hum-
mel - Koncert na fagot i orkiestrę F-dur 
- tutaj solistką będzie Katarzyna Zdybel-
-Nam (fagot), Ludwig van Beethoven - VII 
Symfonia - A-dur op. 92.

(RED)

Filharmonia w teatrze

Dostali stypendia od premieraDiamentowe i złote pary

Dostojni jubilaci z władzami Szczawna Zdroju i Starych Bogaczowic.
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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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WESOŁA, STASZIC,

WIECZOREK, MARCEL, SILESIA, 

KOKS ORZECH, MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

R E K L A M A

Ostatnia rodzina z za-
walonej kamienicy przy ul. 
Krasickiego w Świebodzi-
cach odebrała klucze do 
mieszkania, przygotowa-
nego przez gminę. Wszy-
scy oczekujący na miesz-
kania, mają zapewnione 
świeżo wyremontowane 
lokale.

Prace prowadzone były 
zgodnie z ich oczekiwaniami, 
lokatorzy sami decydowali o 
ewentualnych zmianach w 
układzie pomieszczeń czy 
doborze materiałów wykoń-
czeniowych. W piątek swoje 
klucze odebrała z rąk bur-
mistrza Bogdana Kożucho-
wicza pani Henryka. - Miesz-
kanie jest piękne, jestem 
zadowolona i bardzo dzięku-
ję władzom miasta – mówiła.

Pani Henryka jest ostat-
nią osobą, która oczekiwała 
na lokum od miasta. Trudne 
miesiące po katastro�e spę-
dziła u swoich najbliższych, 

siostry z mężem, państwa Ja-
niny i Zygmunta Gawroniów, 
którym należą się wielkie 
podziękowania za wsparcie i 
opiekę. - Cieszę się, że przed 
końcem roku wszyscy ocze-
kujący na mieszkanie loka-
torzy dostali mieszkania, to 
dla mnie szczególnie ważne 
– podkreśla burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz. – Przystę-
pujemy obecnie do remontu 
czwartego mieszkania, które 
będzie lokum docelowym dla 
pani z synem, którzy mieszka-
ją w lokalu zastępczym.

To mieszkanie gmina 
przydzieliła rodzinie zaraz 
po katastro�e. Pozostali po-
szkodowani zadeklarowali 
chęć przeczekania u swoich 
najbliższych do momentu, 
aż gmina wyremontuje im 
mieszkania docelowe. Dwo-
je osieroconych chłopców 
znalazło dom u swoich krew-
nych.

(ABP)

Wszyscy mają 
mieszkania

Pani Henryka odebrała klucze do nowego mieszkania od burmistrza 
Bogdana Kożuchowicza.

Przedsmak 
świąt
Świątecznie udekorowane 
miasto i prószący od czasu 
do czasu śnieg powoli za-
czynają nas wprowadzać 
w klimat zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. 
A już z pewnością poczujemy 
go w najbliższy weekend, bo 
w sobotę 9 grudnia startuje 
kolejna odsłona świebodzic-
kiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego. Przed ratuszem 
stanie 12 stylowych, drew-
nianych domków, oferują-
cych rozmaity, świąteczny 
asortyment: ozdoby, choinki, 
pyszności na świąteczny stół. 
Będą przejażdżki na osioł-
kach i kucykach – co w z roku 
ubiegłym bardzo podobało 
się zwłaszcza najmłodszym, 
a także fotobudka, pokaz 
szczudlarzy i obowiązkowo 
Mikołaj z prawdziwym reni-
ferem! Zapraszamy do od-
wiedzania świebodzickiego 
Rynku od 9 do 17 grudnia. 
Stoiska będą czynne w godz. 
11:00-18:00.

(ABP)

Lepszy standard 
drogi
Kolejna droga w Gminie 
Czarny Bór została wyre-
montowana. Przebudowy 
doczekała się droga gmin-
na w Witkowie (działka 
nr 326). Zadanie to Gmi-
na Czarny Bór wykonała ze 
środków własnych, jego 
koszt wyniósł 63 000,12 zł 
brutto, a wykonawcą remon-
tu była �rma Usługi Remon-
towo-Budowlane Mateusz 
Kapuła z Jaczkowa. Choć wy-
remontowana droga to od-
cinek ok. 80 m to cieszy fakt, 
ze jej standard został pod-
niesiony z drogi gruntowej 
do drogi utwardzonej kostką 
betonową, a realizacja tego 
zadania jest kontynuacją re-
montu drogi gminnej w tej 
miejscowości, która również 
została utwardzono kostką 
betonową w ramach dotacji 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych otrzymanej 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
(całość zadania wyniosła 194 
228,46 zł brutto, z czego 163 
991,05 zł brutto pochodzi ze 
wspomnianej dotacji).

(RED)

W sali Senatu Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu odbyło 
się spotkanie władz uczel-
ni z przedstawicielami NSK 
Steering Systems Europe 
(Polska) Sp. z o.o. Głów-
nym tematem spotkania 
było wspólne  uruchomie-
nie studiów dualnych na 
kierunku logistyka.

Studia dualne to połą-
czenie studiów na uczelni i 
pracy w przedsiębiorstwie 
współpracującym z uczel-
nią. Obie strony rozmów 
zgodziły się, że oferta tego 
typu studiów, na kierunkach 
o pro�lu praktycznym, jest 
czymś naturalnym. Musi ona 
jednak wynikać z realnych 
potrzeb przedsiębiorców, 
którzy przeprowadzają pro-
ces rekrutacji na studia tego 
typu. Pierwszą �rmą, która 
zadeklarowała chęć współ-
pracy z PWSZ w tym zakresie 
jest NSK Steering Systems 
Europe (Polska). Podczas 
spotkania zaprezentowane 
zostały ogólne zasady pro-
wadzenia studiów  w formie 
kształcenia zintegrowanego. 
Omówiono także wstępne 

Studiuj i pracuj

założenia dotyczące uru-
chomienia studiów dual-
nych już w semestrze letnim 
2017/2018 – dla studentów 
II roku (semestru 4). W efek-
cie spotkania ustalony został 
harmonogram działań, a tak-
że wyznaczono osoby odpo-
wiedzialne za koordynowa-
nie nowego przedsięwzięcia 
(dr Beata Detyna – po stronie 
uczelni oraz Hiroki Nukui i 
Piotr Sylwestrzak po stronie 
NSK). Wstępnie zaplanowa-
ne zostały terminy spotkań 
przedstawicieli NSK ze stu-
dentami (połowa grudnia 
2017 r.) oraz rekrutacja na 
studia dualne (połowa stycz-
nia 2018 r.). Podczas spotka-

nia ze studentami przedsta-
wione zostaną szczegółowe 
warunki i zasady organizacji 
studiów.

- Pomysł uruchomienia 
studiów dualnych ma sze-
rokie poparcie studentów, 
co potwierdzają wyniki 
spotkań Kierunkowego Ze-
społu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia ds. logistyki oraz 
posiedzeń Rady Naukowej 
w Instytucie Przyrodniczo-
-Technicznym zauważa dr 
Beata Detyna - Mamy na-
dzieję, że to poparcie zosta-
nie potwierdzone licznymi 
zgłoszeniami do procesu re-
krutacyjnego.

(ESZ)

Spotkanie przedstawicieli PWSZ AS i NSK Steering Systems Europe 
(Polska) Sp. z o.o. w sprawie studiów dualnych.
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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

Dobre planowanie bu-
dżetu oraz skuteczne po-
zyskiwanie środków ze-
wnętrznych pozytywnie 
wpływa na systematyczną 
realizację inwestycji dro-
gowych w Gminie Walim.

Blisko ćwierć miliona zło-
tych kosztował zakończony 
remont ulic Piastowskiej i 
Sowiej w Walimiu. Inwesty-
cja polegał na wykonaniu 
nowej podbudowy, ułożeniu 
krawężników oraz położeniu 
masy bitumicznej na ok 230 
metrach bieżących ul. Pia-
stowskiej oraz na ok 70 me-
trach bieżących ul. Sowiej. 
Zadanie to w całości s�nan-
sowane zostało z gminnego 
budżetu.

Gmina Walim zakończyła 
także niezwykle ważną in-
westycję drogową, mającą 
na celu poprawę bezpie-
czeństwa pieszych i kierow-
ców, korzystających z ulicy 
Długiej w Walimiu oraz z 
ul. Sienkiewicza w Dzieć-
morowicach. Zadanie na 
łączną wartość 144 857,73 
zł, zrealizowane zostało we 
współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Wałbrzychu, 

które współ�nansowało tą 
inwestycję kwotą ok. 20 tys. 
zł.

W trosce o mieszkańców 
i turystów nas odwiedzają-
cych, do końca bieżącego 
roku gmina Walim wybu-
duje jeszcze dwa chodniki, 
tym razem przy drodze wo-
jewódzkiej 383 w Jugowi-
cach oraz w Walimiu. Przy 
ul. Głównej w Jugowicach 
zostanie utwardzone pobo-
cze kostką granitową i na 
ten cel gmina przeznaczy-
ła środki w wysokości 66 
543,00 zł, przy do�nansowa-
niu w wysokości 13 309,00 zł 
z Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu. Dru-
gim newralgicznym miej-
scem, głownie ze względu 
na wzmożony ruch pieszy i 
samochodowy,  przy którym 
powstanie chodnik jest ul. 
Wyszyńskiego w Walimiu. 
Za kwotę 133 179,00 zł, przy 
do�nansowaniu z Dolno-
śląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu w wysokości 
26.636,00 zł wybudowany 
zostanie chodnik z kostki 
betonowej.

(RED)

Zabezpieczyli 
mury
Dobiegły końca kolejne 
prace budowlane przy jed-
nej z największych atrakcji 
turystycznych naszego re-
gionu, czyli zamku Grodno 
w Zagórzu Śląskim. To nie-
zwykle trudne zadanie pole-
gało gównie na zabezpiecze-
niu konstrukcji zabytkowych 
murów zamku górnego, w 
tym uzupełnieniu i przemu-
rowaniu wyrwy powstałej 
na przestrzeni lat. Do jego 
realizacji, ze względu na bar-
dzo utrudniony dostęp do 
ubytku w strukturze muru 
oraz potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowni-
ków, wykonano niecodzien-
ną konstrukcję, ułatwiającą 
dojście do remontowanego 
odcinka muru oraz transport 
materiałów budowlanych. 
Przy do�nansowaniu z Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach 
Programu Dziedzictwo Kul-
turowe Priorytet 1 “Ochro-
na zabytków” w wysokości 
40.000,00 zł, udało się zre-
alizować zadanie na łączną 
wartość 98 505,03 zł brutto.

(RED)

Wójt Gminy Walim 
Adam Hausman podpisał 
list intencyjny w sprawie 
przystąpienia do pro-
gramu Mieszkanie+. W 
przyszłości gmina zyska 
docelowo 20 mieszkań o 
atrakcyjnym czynszu.

Do podpisania deklara-
cji o włączeniu gminnych 
nieruchomości do Krajowe-
go Zasobu Nieruchomości 
(KZN) doszło pod koniec 
listopada br. Pod listem in-
tencyjnym w tej sprawie 
podpisali się wójt Gminy 
Walim Adam Hausman oraz 
Tomasz Tomala - pełnomoc-

nik rządu do spraw organiza-
cji KZN i Tomasz Żuchowski 
- Minister Infrastruktury i Bu-
downictwa.

– Przedmiotem podpi-
sanego listu intencyjnego 
jest budowa budynku wie-
lorodzinnego na gruntach 
położonych w Walimiu oraz 
budowa budynku wielo-
rodzinnego położonego w 
Dziećmorowicach – przybli-
ża wójt Adam Hausman. – 
Gmina może wskazać także 
inne nieruchomości gminne, 
które mogą być wykorzysta-
ne pod budownictwo miesz-
kaniowe – dodaje wójt.

KZN to tzw. bank ziemi, 
gospodarujący nierucho-
mościami Skarbu Państwa 
przeznaczonymi pod budo-
wę mieszkań o atrakcyjnym 
czynszu w formule najmu 
lub najmu z opcją dojścia 
do własności. Zakłada się, 
że pierwsze budynki miesz-
kalne w programie Miesz-
kanie+ na gruntach skarbu 
państwa włączonych do 
Krajowego Zasobu Nieru-
chomości powstaną w 2019 
roku, ale nie wyklucza się 
możliwości wcześniejszej 
realizacji.

(MM)

Przy blasku srebrzyste-
go księżyca zapraszamy do 
poznania historii zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
oraz jego mieszkańców. 

Jeżeli nie straszne Pań-
stwu tonące w ciemności ka-
mienne zamczysko oraz Biała 
Dama to zapraszamy. Nocne 
zwiedzanie to rozrywka dla 
tych naprawdę niezlęknio-
nych! Nocne zwiedzanie 
zamku Grodno jest usługą 

cykliczną, przypadającą na 
ostatni piątek miesiąca. Ak-
tualne terminy:29 grudnia 
2017 r., wejście o godz. 18:00; 
26 stycznia 2018 r., wejście o 
godz. 18:00; 23 lutego 2018 
r., wejście o godz. 18:00; 
30 marca 2018 r., wejście o 
godz. 20:00; 27 kwietnia 2018 
r., wejście o godz. 20:00. Na 
nocne zwiedzanie obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy mailo-
wo - biuro@zamekgrodno.pl, 

telefonicznie +48 74 845 33 
60 lub kom. +48 723 973 354, 
bądź osobiście w kasie bile-
towej zamku Grodno. Grupy 
zorganizowane proszone są 
o kontakt w celu ustalenia 
dogodnego terminu: biuro@
zamekgrodno.pl. Cena biletu 
na nocne zwiedzanie: 30 zł / 
os. Nocne zwiedzanie realizo-
wane jest dla grup minimum 
10-cio osobowych.

(RED)

Mieszkanie+ w gminie

Zwiedzaj nocą

Gminne inwestycje 
drogowe

Gmina Walim
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Domowe pieczenie chleba, ciast i ciasteczek to 
ulubione zajęcie wielu pań i panów domu. Moda 
na pieczywo bezglutenowe, chleb na zakwasie 
czy wegańskie ciasta zachęca rzemieślników do 
sięgania po tradycyjne, rodzinne przepisy, ale 
i tworzenia nowych receptur. Natomiast mło-
dych pasjonatów pieczenia motywuje do zamia-
ny hobby na warsztat rzemieślniczy.

Blogerka z Małej Cukierenki
Natalia Kudela, autorka bloga Mała Cukieren-

ka (https://malacukierenka.pl) zawsze lubiła sło-
dycze i potra� ła pochłaniać je w dużych ilościach. 
Z czasem okazało się, że nie tylko jedzenie, ale także 
przygotowywanie słodkich wypieków idzie jej bar-
dzo dobrze. - Lubię wiedzieć, co jem – mówi Natalia. 
– Chociaż moje przepisy nie należą do dietetycznych, 
to takie domowe słodkości na pewno są lepsze niż ku-
pione – dodaje. Swoim najlepszym ciastom zawsze 
robiła zdjęcia na pamiątkę i wrzucała na bloga. 
W ślad za jego popularnością pojawiły się zamó-
wienia na wypieki. - Kiedy uświadomiłam sobie, że 
bardzo lubię prowadzić bloga, a przygotowywanie 
deserów i słodkości, stało się prawdziwą pasją, po-
stanowiłam, że będzie to moja praca – mówi Natalia. 
– Robię to, co lubię, a to jest dla mnie najważniejsze 
– podkreśla. Torty z Małej Cukierenki to nie tylko 
dobry smak, ale także wygląd – misternie zdobio-
ne, z dbałością o każdy detal, a przede wszystkim 
robione z miłością do słodyczy, stanowią niezapo-
mniany element rodzinnych uroczystości.

Rodzinna piekarnia
Siedziba rodzinnej piekarni Bąkowskich mieści 

się w tym samym budynku, w którym od 1878 r.
funkcjonowała piekarnia pod szyldem Bäckerei 
u. Warenhandlung. Dzisiaj Piekarnia – Cukiernia 
w Rogowie Sobóckim (http://piekarnia-rogow.

Z wypiekami na talerzu

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

Iwona Krawczyk, Wicemarszałek 
Województwa, inicjatorka programu 
wsparcia rzemiosła na Dolnym Śląsku:  
- Droga do rzemiosła bywa różna: można się 
kształcić w rodzinnym warsztacie od ucznia, 
przez czeladnika po mistrza. To droga wyjąt-
kowa, bo bazująca na relacji uczeń – mistrz 
i praktycznej nauce zawodu. Własny warsztat 
rzemieślnicy można także zbudować bazując 
na swoim hobby. Piekarz i cukiernik to rze-
mieślniczy zawód z tradycjami, atrakcyjny 
także dla młodych Dolnoślązaków.

Fot. Archiwum UMWD

ny Śląsk i przejął poniemiecką piekarnię. – Ojciec 
nie ograniczał się do wypieku chleba, otworzył także 
sklep kolonialny, do którego sprowadzał takie produk-
ty jak śledzie czy czekolada – wspomina Bąkowski. 
Jednak w 1957 r. rodzina straciła wszystko – Kon-
stanty Bąkowski z właściciela został pracownikiem 
piekarni, która została upaństwowiona. Do rodziny 
wróciła dopiero 1982 r. i wtedy Bąkowscy rozpoczę-
li jej odbudowywanie. – Ciężką pracą zbudowaliśmy 
swój sukces, powiększyliśmy zakład, poszerzyliśmy 
działalność o cukiernię i sklep – wspomina Elżbieta 
Bąkowska. - Powodzenie nie przyszło jednak od razu, 
dopiero po 1989 r. zakład ruszył pełną parą – dodaje. 
W międzyczasie dzieci (dwóch synów i córka) Pań-
stwa Bąkowskich ukończyły technikum piekarskie, 
rozpoczęły studia, założyły rodziny i teraz wspólnie 
pracują nad dalszym rozwojem rodzinnej � rmy. 

Siostrzana miłość do roślinnych słodkości
W branży piekarniczo-cukierniczej działa też 

młody rodzinny biznes pod marką Sugar Szop 
(www.facebook.com/sugarszop). Jego właścicielki 
podkreślają, że zawsze lubiły piec ciasta, bo po-
zytywnie im się kojarzą. – Słodycze są małą przy-

jemnością, która wywołuje szeroki uśmiech. Jeszcze 
większa jest radość, kiedy wiesz, że to dzięki tobie ktoś 
się uśmiechnął – mówi Kaja Dzięba, która razem 
z siostrą prowadzi Sugar Szop. Rzemieślniczki robią 
wegańskie torty i ciasta (bez jaj i nabiału) na zamó-
wienie. Siostry, które same są wegankami, z powo-
dzeniem mody� kują znane, tradycyjne przepisy. 
– Z każdym kolejnym, udanym eksperymentem przy-
chodził apetyt na więcej, a gotowe ciasta traktowa-
łyśmy jak małe dzieła sztuki, wkładając w nie dużo 
serca i pracy. To była kwestia czasu, kiedy wyszłyśmy 
z domowego zacisza i zaczęłyśmy dzielić się naszymi 
wypiekami z coraz większą grupą odbiorców – ko-
mentuje Marysia Knabe. Rzemieślniczki monito-
rują rynek i trendy w światowym cukiernictwie, nie 
chcą, by wegańskie wypieki odbiegały formą i es-
tetyką od tych tradycyjnych. Roślinne cukiernictwo 
przestaje być rynkową niszą, a twórczynie wegań-
skich słodkości podkreślają, że jednym z większych 
wyzwań jest coraz wyższa jakość wyrobów, pomi-
mo rosnącej liczby zamówień. 

pl/) zatrudnia 30 osób, które wypiekają pieczywo 
i ciasta wg autorskich receptur. Właściciel – Marian 
Bąkowski to mistrz piekarski, wieloletni organiza-
tor konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie 
piekarz-cukiernik, egzaminator Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej, a przede wszystkim kontynuator 
rodzinnej tradycji. Ojciec Pana Mariana wypiekał 
chleb w Augustowie. W 1945 r. przyjechał na Dol-
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R E K L A M A

Od kongresu założyciel-
skiego nowej partii Jarosła-
wa Gowina minęło zaledwie 
kilka tygodni. Z informacji 
jakie nasza redakcja uzyska-
ła od członkini Zarządu Kra-
jowego partii Porozumienie 
- Beaty Żołnieruk, w okręgu 
wałbrzyskim, któremu prze-
wodniczy poseł na Sejm, 
prezes zarządu okręgowego 
Wojciech Murdzek, powsta-
ły już trzy koła powiatowe. 
Mowa tu o kole świdnickim, 
kłodzkim i wałbrzyskim.

 Przypominamy, że nowe 
struktury Porozumienia, to 
zjednoczenie dotychczaso-
wych członków Polski Razem, 
Republikanów, Chrześcijań-
skiego Ruchu Samorządowe-
go, środowisk wolnościowych 
i samorządowych. W Wałbrzy-

chu zebranie założycielskie 
odbyło się 30 listopada i wy-
brano na nim zarząd koła. Pre-
zesem została Beata Żołnieruk 
- radna powiatu wałbrzyskie-
go kadencji 2006-2010 i 2012-
2014 oraz przedsiębiorca. 
Pozostali członkowie zarzą-
du koła, to Andrzej Ramian i 
Sebastian Drapała. Podczas 
zebrania omówione zostały 
główne kierunki i cele nowej 
formacji, o których prezes par-
tii Jarosław Gowin, podczas 
kongresu założycielskiego, 
mówił tak:

- Warunkiem i podstawą 
wszelkiej wolności jest wol-
ność gospodarcza. Prywatna 
własność, jako gwarancja bez-
pieczeństwa rodzin. Sprawie-
dliwe, możliwie niewysokie po-
datki. Wolność od arbitralnych 

11 grudnia o godz. 17.00 
w Galerii pod Atlantami 
wałbrzyska pisarka Joanna 
Bator zaprezentuje swoją 
pierwszą japońską powieść.

 - Zaskoczenie w duchu 
Zen! Kiedy drzwi zamknęły się 
za jej chłopakiem, nie wiedzia-
ła, że widzi go po raz ostatni. 
Kiedy zaczęła uczyć polskiego 
Panią Myōko, nie przypusz-
czała, że dzięki niej wyruszy 
w daleką podróż. Kiedy po 
raz pierwszy spotkała Mistrza 
Myō, nie sądziła, że jej życie na 
nowo nabierze sensu. Kiedy 
na jej drodze stanął mężczy-
zna ze znamieniem w kształcie 
oliwki na plecach, nie spodzie-
wała się, jak silna będzie mi-
łość, która ich połączy.

Podróżując wraz z główną 
bohaterką po Japonii, towa-

rzysząc jej w sklejaniu rozbi-
tych naczyń, czytelnik stop-
niowo wkracza w harmonijny 
świat zen, gdzie serce i umysł 
zapisuje się jednym znakiem 
kanji, a najpiękniejsze jest to, 
co niekompletne, przemijają-
ce i niedoskonałe. Metaforą 
ludzkiego losu jest tutaj kint-
sugi, pradawna sztuka napra-
wy ceramiki za pomocą złota.

Purezento (czyli „prezent”) 
to powieść tajemnicza i na 
wskroś japońska. Poruszają-
ca historia utraty i miłosnej 
odnowy. Rozgrywająca się w 
Tokio i Kamakurze opowieść 
ma słodko-słony smak uma-
mi – mówi Arkadiusz Łapka z 
Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej „Biblioteka pod 
Atlantami” w Wałbrzychu.

(RED)

Budują PorozumienieWałbrzyska premiera

ingerencji biurokracji. Jasne, 
przejrzyste, stabilne prawo. 
Sprawne sądy. Oparta na rów-
nych szansach konkurencja. 

Nowa liderka wałbrzyskich 
struktur mocno podkreśla, że 
oprócz celów gospodarczych, 
o których mówił Jarosław Go-
win, najważniejsze dla niej są: 
dbałość o bezpieczeństwo 
państwa i jego obywateli, 
wzmacnianie fundamentu 
jakim są zasady i wartości cy-
wilizacji chrześcijańskiej oraz 
polskiej kultury i ciągłe zwięk-
szanie zaufania obywateli 

do państwa i jego instytucji. 
- Wszystkich tych, którym bli-
skie są nasze cele i wartości 
zachęcamy do współuczestni-
czenia w spotkaniach. Wkrót-
ce poinformujemy o kolejnych 
zebraniach w poszczególnych 
kołach powiatowych, a tym-
czasem kontaktujcie się z 
nami za pomocą formularza 
na stronie www.polskarazem.
pl, drogą telefoniczną 668 416 
946 i 882 068 300 lub drogą 
e-mail: zolnieruk@info.pl - 
mówi Beata Żołnieruk.

(RED)

Beata Żołnieruk podczas kongresu założycielskiego partii Porozumienie
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Gmina Głuszyca

W związku z możliwo-
ścią otrzymania przez 
Gminę Głuszyca do�-
nansowania ze środków 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu na do�nanso-
wanie działań związanych 
z usuwaniem azbestu, bur-
mistrz Głuszycy ogłasza 
nabór wniosków do reali-
zacji projektu dotyczącego 
usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest 
z terenu gminy Głuszyca. 
Nabór wniosków będzie 
prowadzony do 15 stycz-
nia 2018 r.

Do�nansowaniem ob-
jęte będą koszty związane 
z: demontażem i zabezpie-
czeniem, transportem oraz 
unieszkodliwieniem wyro-
bów zawierających azbest. 

Do�nansowanie nie będzie 
obejmować kosztów związa-
nych z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych. 
O do�nansowanie ubiegać 
się mogą: osoby �zyczne, 
rolnicy, kościoły i związki wy-
znaniowe, stowarzyszenia, 
wspólnoty mieszkaniowe 
itp.

Do�nansowanie realizo-
wane będzie w wysokości 
do 85% kosztów kwali�ko-
wanych. Pozostałe koszty za-
dania w wysokości 15% po-
krywa wnioskodawca, który 
ubiega się o udział w w/w 
Projekcie. Kwota do�nanso-
wania wyliczana będzie na 
podstawie  rzeczywistej ilo-
ści odpadów potwierdzona 
kartą przekazania odpadu.

Usunięcia i unieszkodli-
wienia wyrobów zawierają-
cych azbest dokona wyko-

nawca wybrany do realizacji 
tego zadania zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579).  Z 
wykonawcą Gmina Głuszyca 
zawrze stosowną umowę po 
przyznaniu Gminie środków 
�nansowych z WFOŚiGW. 
Prace będą wykonywane 
w terminie: lipiec - sierpień 
2018 r.

Wniosek i informacji o wy-
robach zawierających azbest 
dostępne są na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Głu-
szycy: www.bip.gluszyca.pl 
oraz w Urzędzie Miejskim w 
Głuszycy w pokoju nr 1. Bliż-
sze informacje można także 
uzyskać pod numerem tel. 
74 88 66 740.

(SJ)

Członkowie głuszyckiego 
koła Polskiego Związku Nie-
widomych oraz przyjaciele i 
sympatycy koła przybyli do 
świetlicy wiejskiej w Głuszy-
cy Górnej na uroczystość z 
okazji Międzynarodowego 
Dnia Białej Laski.

Wiceprezes Zarządu Okrę-
gu Dolnośląskiego PZN i zara-
zem Przewodnicząca Zarządu 
głuszyckiego koła Bogumiła 
Kochanek wręczyła burmi-
strzowi Głuszycy Romanowi 
Głodowi podziękowania za 
udzielone wsparcie i pomoc 
dla koła. Uchwałą Prezydium 
Zarządu Głównego PZN Ro-
man Głód został wyróżniony 
Odznaką Honorową Polskiego 
Związku Niewidomych. 

Bogumiła Kochanek przeka-
zała także Certy�kat Wdzięcz-
ności Polskiego Związku Nie-
widomych dla Beaty Żołnieruk 
z podziękowaniami za życzli-
wość, wsparcie i pomoc oka-
zaną osobom niewidzącym i 

słabo widzącym. Legitymacje 
Członka Nadzwyczajnego Pol-
skiego Związku Niewidomych 
wraz z podziękowaniami za 
wspieranie działań podejmo-
wanych na rzecz głuszyckiego 
środowiska osób niewidzących 
i niedowidzących otrzymały: 
wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego Grażyna 
Owczarek, dyrektor Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy Mo-
nika Kulus, kierownik Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Głuszycy Renata Sokołowska 
oraz dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych w 
Wałbrzychu Jolanta Cyran. W 
czasie spotkania można było 
usłyszeć wiele pokrzepiających 
słów i podziękowań dla osób i 
instytucji współpracujących i 
wpierających działalność głu-
szyckiego koła.

Odznaki Przyjaciela Niewi-
domych Bogumiła Kochanek 
przekazała: Mirosławowi Ma-
kowskiemu z głuszyckiego 

optyka, Ilonie Zalejskiej i Woj-
ciechowi Głodkowi z Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjal-
nych w Wałbrzychu, Violet-
cie Jeśniak z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wałbrzychu, emerytom i se-
niorom z Jedliny-Zdroju oraz 
Sabinie Jelewskiej z Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy. 

O muzyczną oprawę wyda-
rzenia zadbali: zespół składają-
cy się z uczniów wałbrzyskiego 
„Energetyka” oraz Krzysztof Ja-
nas- członek PZN Świdnica. 

Prowadząca uroczystość 
Bogumiła Kochanek przekaza-
ła podziękowania dla burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda, 
burmistrza Jedliny- Zdroju 
Leszka Orpla i Beaty Żołnieruk 
za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania i ufundowanie po-
częstunku dla przybyłych na 
uroczystość. Podziękowania 
otrzymał także Grzegorz Cze-
pil z Jadła w Głuszycy.

(SJ)

Do�nansują usuwanie azbestu Dzień Białej Laski w Głuszycy
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na podstawie art . 40 Ustawy o gospodarce nierucho-

mościami z dnia 21.08.1997 r . (tekst jednolity Dz.U. 

z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zmianami) 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości 
położonej na terenie gminy Stare Bogaczowice, 

powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku 

mieszkalnym w Starych Bogaczowicach, przy 

ulicy Głównej 130 o powierzchni 45,09 m2 wraz 

z udziałem w działce siedliskowej numer 731

Cena wywoławcza nieruchomości: 9.200,00 zł.

Wadium: 920,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 

270,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gmi-

ny przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne 

postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego przeznaczona jest pod zabu-

dowę mieszkaniową.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2018 r. o godz. 

9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczo-

wicach, ul.Główna 132.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na-

leży wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub prze-

lać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: 

BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.

Do dnia 09.01.2018 r. wadium powinno znajdo-

wać się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone 

przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie za-

liczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium 

przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice 

jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od za-

warcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości. 

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporzą-

dzenia aktu notarialnego. 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Boga-

czowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefo-

nu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

R E K L A M A

Gmina Stare Bogaczowice
Pomoc 
żywnościowa
Kolejny raz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, repre-
zentując Gminę Stare Boga-
czowice, podpisał umowę na 
dostawę produktów żywno-
ściowych z Bankiem Żywno-
ści we Wrocławiu. W ramach 
wspomnianej umowy miesz-
kańcy Gminy, którzy spełniają 
formalne wymogi Programu 
Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa, mogą otrzymywać 
pomoc rzeczową w formie 
produktów żywnościowych. 
Pomoc jest skierowana zarów-
no do osób samotnych jak i 
rodzin. Osoby zainteresowane 
w/w formą wsparcia odsyłamy 
do lektury materiałów przesła-
nych przez Bank Żywności we 
Wrocławiu lub do kontaktu te-
lefonicznego z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach (74 
8452 730).

(IL)

Świąteczne 
porządki
Trwa przedświąteczna 
zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych oraz zuży-
tego sprzętu elektronicz-
nego i elektrycznego w 
Gminie Stare Bogaczowice. 
07.12.2017 r. - plac nadleśnic-
twa obok Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego (ul. 
Główna 21) oraz parking przy 
Świetlicy Wiejskiej na ul. Głów-
nej 75 w Starych Bogaczo-
wicach; Cieszów: 11.12.2017 
r. – koło przystanku autobu-
sowego powyżej nr Główna 
21; Chwaliszów: 11.12.2017 
r. - gniazdo segregacji odpa-
dów ul. Główna 50, 12.12.2017 
r. - plac przy Osiedlu Młodych; 
Struga: 13.12.2017 r.- plac koło 
przedszkola/dawnej szkoły, 
13.12.2017 r. – naprzeciwko 
nieruchomości Główna 29; 
Lubomin: 14.12.2017 r. - za-
toka autobusowa; Jabłów: 
14.12.2017 r. - plac przy ul. 
Głównej 1. Odpady należy 
dostarczyć we własnym za-
kresie do kontenerów zloka-
lizowanych w wyznaczonych 
miejscach. Kontenery będą 
podstawiane o godz. 11.00 w 
dniu rozpoczęcia akcji w da-
nym miejscu wg powyższego 
wykazu, a zabierane o godz. 
9.00 następnego dnia po za-
kończeniu akcji. Uwaga ! Od-
pady proszę wrzucać do kon-
tenerów, a nie pozostawiać 
obok. Organizator akcji: Urząd 
Gminy Stare Bogaczowice i 
PGK ,,Sanikom” Sp. z o.o.

(RED)

Sprawdź swoją 
wiedzę
W Gminie Stare Bogaczowi-
ce już po raz trzeci organizo-
wana jest akcja edukacyjna 
dla przyszłych i obecnych 
kierowców. Już 8 grudnia 
2017 roku o godz. 17.00 w 
Gminnym Centrum Bibliotecz-
no – Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach odbędzie się 
Gminny Test na Prawo Jazdy. 
Wydarzenie ma charakter im-
prezy integracyjnej, mającej 
na celu poszerzenie wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa na 
drogach, przypomnienie kie-
rowcom prawidłowych zasad 
o ruchu drogowym, zapozna-
nie uczestników - kierowców 
z najnowszymi zmianami w 
przepisach. W tym roku na-
grodą główną jest wideo re-
jestrator, poza tym będą także 
nagrody niespodzianki dla 
pozostałych uczestników. Or-
ganizatorzy zapraszają do za-
pisów pod nr tel. 74 844 35 03.

(IL)

Mikołajki 
w świetlicy
Rada Sołecka Wsi Stare Bo-
gaczowice, Fundacja Polny 
Kwiat i Gminne Centrum 
Biblioteczno – Kulturalne 
zapraszają na spotkanie z 
Mikołajem. Imopreza roz-
pocznie się 9 grudnia o godz. 
16.00 w Sali Sołeckiej w Sta-
rych Bogaczowicach, a w pro-
gramie: opowieść muzyczna 
„Fabryka Świętego Mikołaja”, 
gry i zabawy ze śnieżynkami, 
rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego „W świątecznym 
nastroju” oraz spotkanie z Mi-
kołajem, który rozda prezenty 
wszystkim dzieciom. Organi-
zatorzy przygotowali także 
poczęstunek dla wszystkich.

(RED)

Kurs tylko 
w soboty
Przewoźnik świadczący 
przewozy pasażerskie na 
trasie Wałbrzych - Gostków 
informuje, że od 1 grudnia 
br. zlikwidował codzienny 
kurs autobusu wyjeżdżają-
cego z Wałbrzycha o godz. 
19.35 - powrót z Gostkowa o 
20.10. Będzie on realizowany 
tylko w soboty.

(RED)

3 grudnia odbyło się uro-
czyste przekazanie nowo-
czesnego wozu pożarnicze-
go dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starych Boga-
czowicach.

Po uroczystej Mszy Świę-
tej w kościele para�alnym w 
Starych Bogaczowicach, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech wspólnie ze 
Starostą Powiatu Wałbrzyskie-
go Jackiem Cichurą oraz Pre-
zesem ZOP OSP Bogdanem 
Stochajem, przekazali wóz na 
ręce reprezentantów Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Nowy wóz to lekki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy, 
którego wyposażenie składa 
się ze sprzętu służącego ogra-
niczeniu lub likwidacji zagro-
żeń, tj. zestaw do ogranicza-
nia, zbierania i odtłuszczania 
rozlewisk olejowych i innych 
substancji chemicznych na 
drogach i innych miejscach. 

Wyposażony też jest w rozsie-
wacz do sorbentu, w zestaw 
do oznakowania terenu ska-
żonego oraz w pompę szyb-
kiego natarcia. Zamontowany 
jest też maszt oświetleniowy 
i wyciągarka. Pojazd będzie 
systematycznie doposażony 
w inny sprzęt.

Zakup w kwocie 259 tys. 
zł.   s�nansowany został przez 
Gminę Stare Bogaczowice, 
Urząd Marszałkowski, Staro-
stwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu i Nadleśnictwo Wałbrzych. 
W ramach zadania: „Poprawa 
bezpieczeństwa Gminy Stare 
Bogaczowice poprzez zakup 
lekkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego, z funkcją do 
usuwania skutków zagrożeń 
środowiska” kwotę 20 000 zł. 
do�nansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu.

(IL)

Rada Gminy Stare Boga-
czowice podjęła uchwałę o 
nadaniu wyremontowanej 
drodze powiatowej nr 3464 
D nazwy ul. Tarnopolska. 
Droga ta jest łącznikiem 
pomiędzy miejscowościami 
Chwaliszów i Sady Górne 
i umożliwia mieszkańcom 
szybkie przemieszczanie się 
z ominięciem Starych Boga-
czowic.

O remont nawierzchni 
aktywnie zabiegał radny po-
wiatowy Bogusław Uchma-
nowicz, który był również ini-
cjatorem nadania tej drodze 
nazwy ul. Tarnopolska.

- Cieszę się bardzo, że rada 
gminy podjęła tą uchwałę. 
Przypomnę, że mieszkańcy 
czekali na remont tej drogi 
prawie 30 lat i dopiero obecny 
zarząd powiatu spełnił oczeki-
wania mieszkańców, za co w 
imieniu mieszkańców dzięku-

ję bardzo. Ponieważ ta droga 
dotychczas nie miała nazwy, 
a większa część mieszkańców 
ma swoje korzenie w Teo�-
pólce w byłym województwie 
tarnopolskim na dzisiejszej 
Ukrainie, zawnioskowałem o 
nadanie tej nazwy dla upa-
miętnienia naszych przodków 
i korzeni. Mój wniosek popar-
li mieszkańcy Chwaliszowa i 
Starych Bogaczowic, a także 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Tadeusz 
Samborski, Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego i wójt gminy 
Mirosław Lech – podkreśla 
radny powiatowy Bogusław 
Uchmanowicz.

Remont drogi wykonany 
został w ramach zadania pn. 
„Przebudowa i modernizacja 
odcinków dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Wałbrzy-
skiego”.

(GŁ)

Mają ulicę Tarnopolską

Nowy wóz 
dla strażaków

Uroczyste przekazanie nowego wozu OSP Stare Bogaczowice.
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Dobiega końca remont drogi 
gminnej - ulicy Osiedle w Sokołow-
sku. Mieszkańcy, turyści i goście 
Leśnego Źródła już mogą korzy-
stać z nawierzchni asfaltowej.

16 października ogłoszony został 
przetarg na wykonanie przebudowy 
drogi na odcinku ok. 350 metrów w 
ciągu ulicy Osiedle w Sokołowsku. 
Droga uległa zniszczeniu podczas 
intensywnych opadów w lipcu 2014 
roku. W ramach zadania, poza asfal-
tową nawierzchnią, wykonano nowe 
warstwy podbudowy i elementy od-
wodnienia, pozwalające w przyszłości 
uniknąć zniszczeń podczas zagro-
żenia silnymi opadami oraz podto-
pieniami. Całkowita wartość robót 
budowlanych wynosi około 245 tys. 
zł, z czego blisko 80 proc. środków 

pochodzić będzie z rezerwy celowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, na podstawie uzyska-
nej w październiku promesy.

- Mieszkańcy Sokołowska, dzięki 
naszym staraniom oraz Referatowi 
Gospodarki Przestrzennej, Inwesty-
cji i Ochrony Środowiska, zyskają 
nową drogę, która z pewnością speł-
ni wszelkie standardy i oczekiwania. 
To kolejny ważny krok w stronę po-
prawy jakości życia mieszkańców. 
Ze względu na ograniczony budżet 
gminy, zadania wykonywane są w 
kolejności priorytetowej, wciąż pla-
nowane są nowe inwestycje, które 
w miarę możliwości �nansowanych 
będą realizowane - mówi burmistrz 
Mieroszowa Marcin Raczyński.

(MS)

Pisarka w MCK
8 grudnia o godz. 10.00 zaprasza-
my dzieci, młodzież i dorosłych do 
biblioteki w Mieroszowskim Cen-
trum Kultury przy ulicy Żeromskie-
go 28 na spotkanie z Elżbietą Bed-
narczyk. To znana i lubiana autorka 
utworów dla dzieci i dorosłych oraz 
sztuk teatralnych, która opowie m.in. 
o Australii, w której mieszka od 20 lat.

(RED)

Punkt wymiany 
książek
W roku szkolnym 2017/2018 w 
Przedszkolu Miejskim w Mieroszo-
wie funkcjonuje punkt wymiany 
książek.  - Osoby, które cenią sobie 
chwile spędzone z literaturą, mają 
możliwość wybrania interesującej 
powieści spośród książek przynie-
sionych przez innych rodziców i 
pracowników przedszkola. Są rów-
nież książki dla dzieci. Zachęcamy 
do wzbogacania naszej bibliotecz-
ki książkami, które przeczytaliśmy 
i kurzą się na naszych domowych 
półkach. Na pewno znajdą się czy-
telnicy, którzy chętnie po nie sięgną. 
Punkt wymiany książek znajduje się 
na pierwszym piętrze, w pobliżu se-
kretariatu – mówi Alicja Kornalewicz 
z Przedszkola Miejskiego w Mieroszo-
wie.

(RED)

4 grudnia w całej Polsce obcho-
dzony jest Dzień Górnika czyli tzw. 
barbórka. Święta Barbara, bo od 
jej imienia pochodzi nazwa tego 
święta, jest patronką dobrej śmier-
ci i trudnej pracy. W powiecie wał-
brzyskim wciąż żywa jest pamięć o 
górnikach i kultywowane są boga-
te tradycje górnicze choć od daw-
na nie istnieją już kopalnie węgla 
kamiennego.

W Mieroszowskim Centrum Kul-
tury z okazji barbórki odbyło się spo-
tkanie z wałbrzyskim rzeźbiarzem 
Józefem Mierzwą, który tworzy już 
od ponad 60 lat. Był uczestnikiem 
wielu krajowych oraz zagranicznych 
plenerów artystycznych i konkursów. 
Artysta rzeźbi kilkucentymetrowe �-
gurki, płaskorzeźby, obrazy, kapliczki, 
formy architektoniczne, herby oraz 
posągi kilkumetrowej wysokości, 
a także artystyczne przedmioty użyt-

kowe i ozdobne meble. Józef Mierz-
wa mówił o  procesie tworzenia dzieł, 
inspiracjach, ale także o zasadach 
konserwacji. Na spotkaniu z dziećmi 
i młodzieżą z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Mieroszowie przybliżył 
swoją pasję i opowiedział o wystawie 
„Barbórkowe Inspiracje”, którą w dal-
szym ciągu można oglądać w mie-
roszowskiej bibliotece. Niezwykłe 
rzeźby przedstawiają postacie gór-
ników oraz patronów. Dzieci żywo 
reagowały na opowieści rzeźbiarza i 
z zaciekawieniem przyglądały się �-
gurom. Podczas spotkania mogły za-
dawać pytania i dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy od samego autora. 
Dzięki temu spotkaniu uczniowie do-
wiedzieli się również jak bogata jest 
„kopalniana historia” i tradycje gór-
nicze na terenie powiatu. A ponadto 
jak ważna i trudna jest praca górnika.

(MS)

Artystyczna barbórka

Józef Mierzwa spotkał się z mieroszowską młodzieżą.

Droga jak nowa

Ulica Osiedle w Sokołowsku ma nową nawierzchnię.

Gmina Mieroszów
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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
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• montaż paneli ściennych 
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• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej
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Pogrom i awans
W 1/8 �nału piłkarskiego 
Pucharu Polski kobiet Orlik 
Jelenia Góra uległ AZS PWSZ 
Wałbrzych 1:7 (1:4). Bramki: 
0:1 Rapacka (3), 0:2 Szewczuk 
(15), 0:3 Szewczuk (23), 0:4 
Aszkiełowicz (29), 1:4 Raszkow-
ska (35), 1:5 Kędzierska (78), 
1:6 Rędzia (81), 1:7 Kowalczyk 
(89). AZS PWSZ zagrał w skła-
dzie: Urbańska, Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Pluta, Dereń, Rozmus, 
Rędzia, Kędzierska, Ratajczak, 
Szewczuk, Rapacka oraz Kle-
patska, Kowalczyk, Zawadzka. 
Losowanie par ćwierć�nało-
wych zostało zaplanowane na 
11 grudnia w siedzibie PZPN, a 
mecze na 24 i 25 lutego 2018 r.

(RED)

Sprawdzą Gimbasket
W XII kolejce II liga koszyka-
rzy SMK Lubin uległ Górniko-
wi Trans.eu Wałbrzych 62:89 
(10:22, 19:24, 14:20, 19:23). Punk-
ty dla Górnika zdobywali: Krzyw-
dziński 21, Ratajczak 17, Durski 
15, Tyszka 8, Kruszczyński 7, Wró-
bel 7, Frankiewicz 5, Szymański 
4, Makarczuk 3, Jeziorowski 2, 
Kaczuga 0, Kłyż 0. Następny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 10 
grudnia, o godz. 18:00 z Röben 
Gimbasket Wrocław.

(RED)

Lepsi od Polonii
W meczu X kolejki III ligi ko-
szykarzy Franc Gardiner Po-
lonia Świdnica uległa MKS 
Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój 74:88 (21:15, 27:24, 
14:22, 12:27). MKS: Stochmia-
łek 27, Józefowicz 15, Koła-
czyński 16, Olszewski 13, My-
ślak 12, Przydryga 5, Hubert 
Murzacz, Paweł Smoleń, Jakub 
Grabka. Następny mecz MKS 
rozegra 9 grudnia o godz. 
18:00 w Oleśnicy z KK.

(RED)

W hali sportowo-widowi-
skowej przy ulicy Hożej w 
Mieroszowie rozegrane zo-
stały zawody „Mieroszow-
skie Nadzieje Biathlonowe”.

Na starcie stanęły po 2 szta-
fety (kategoria młodsza - kl. 4 
i młodsi oraz kl.5-7) z każdej 
szkoły podstawowej z Gminy 
Mieroszów. Drużyny liczy-
ły po 3 dziewczyny i trzech 
chłopców, którzy startowali na 
przemian. Do zadań każdego 
zawodnika należało przebie-
gnięcie 3 technicznych run-
dek, wytyczonych na parkiecie 
sali oraz dwukrotne oddanie 5 
strzałów z broni laserowej. Li-
czył się łączny czas całej druży-
ny. Niecelny strzał skutkował 
koniecznością przebiegnięcia 
rundki karnej. Zawodnicy mu-
sieli też wykazać się koncen-
tracją i umiejętnością liczenia, 
bowiem liczba niecelnych 
strzałów i rund karnych mu-
siała się zgadzać. Jeśli komuś 
zdarzyło się przebiec za mało 
rund, do końcowego czasu 
drużyny dodawano 15 sekund 
za każdą pominiętą rundę. 
Jak się okazało - ten punkt 
regulaminu młodzi sędziowie 
musieli wykorzystać w gru-
pie młodszej. W ostatecznym 
rozrachunku w grupie starszej 

zwyciężyła SP z Kowalowej, 
drugie miejsce wywalczyła 
ekipa z Sokołowska, a trzecie 
miejsce na podium zarezer-
wowali sobie uczniowie z PSP 
w Mieroszowie. W rywalizacji 
młodszych bezkonkurencyj-
na była ekipa z Sokołowska, o 
drugą i trzecią lokatę zacięty 
bój stoczyły ekipy z Kowalo-
wej i Mieroszowa. Ostatecznie 
o kilka sekund lepsi okazali się 
zawodnicy z Mieroszowa.

Zawody to wspólne przed-
sięwzięcie MCK Mieroszów 
(sala, nagrody, bufet, dobra 
atmosfera) oraz trenera Sła-
womira Forysia, a także byłych 
oraz obecnych zawodników 
UKS Mieroszów (pomysł, orga-
nizacja, atmosfera jak wyżej).

- Ogromne podziękowania 
należą się burmistrzowi Marci-
nowi Raczyńskiemu, który od 
początku kibicował naszym 
działaniom i znalazł czas, by 
osobiście pogratulować uczest-
nikom piątkowych zmagań, 
nauczycielom-opiekunom i dy-
rektorom szkół za umożliwienie 
dzieciom udziału w naszej spor-
towej zabawie. Mamy nadzieję, 
że spotkamy się na kolejnej im-
prezie wcześniej niż za rok – do-
dają organizatorzy.

(MS)

Cenne zwycięstwo
Siatkarki UKS „Ares” LO Nowa 
Sól uległy Chełmcowi Wodo-
ciągi Wałbrzych 2:3 (17:25, 
25:23, 19:25, 25:15, 13:15) w IV 
kolejce III ligi kobiet. Chełmiec 
zagrał w składzie: Smernicka, 
Sławińska, Zdebska, Szymań-
ska, Urbanowska, P. Pawelska, 
E. Pawelska oraz I. Groń, J. Rze-
czycka, Jasińska, Dabic. Następ-
ny mecz wałbrzyszanki rozegra-
ją 9 grudnia o godz. 16:00 z IKS 
w Jeleniej Górze.

(RED)

Idol 2017
W Sali Maksymiliana zamku 
Książ w Wałbrzychu, odby-
ła się 15. Gala Sportu Grand 
Prix „Idol 2017”, zorganizo-
wana przez Wałbrzyski Klub 
Biegacza Podzamcze – Zamek 
Książ. Patronat objął marszałek 
województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski oraz prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Wałbrzycha Maria Anna Ro-
mańska. Nominowano 26 za-
wodników, którzy uczestniczyli 
minimum w 10 startach (z 18) 
wśród mężczyzn i 6 wśród pań. 
Zaszczytny tytuł SUPER IDOLA 
2017 stał się udziałem Marka 
Henczki, który zgromadził 390 
pkt w 16 imprezach. W klasy�-
kacji MAX IDOL poza Henczką, 
wyróżniono Mariolę Sarnecką – 
366 pkt i Krzysztofa Marciniaka 
– 365 pkt. Wręczono nagrody w 
12 kategoriach wiekowych i 3 
specjalnych. Poczęstunek (jego 
głównym elementem był oka-
zały tort z cukierni „Oleńka”) i 
wystawę tegorocznego Idola, 
zorganizowano w Sali Krzywej. 
Bezpośrednim patronem „Ido-
la 2017” oraz Gali Sportu, był 
Zamek Książ, Camela SA, DZT 
– Service, Gmina Czarny Bór 
oraz dolnośląski TKKF. Jednym 
z patronów medialnych tego-
rocznej imprezy była redakcja 
Tygodnika DB 2010.

Andrzej Basiński

Wałbrzyski bokser za-
wodowy Michał „Szczupak” 
Leśniak, na gali „Noc Wo-
jowników” w Częstochowie 
stoczył niezwykle zacięty, 
ale zakończony remisem po-
jedynek z Kamilem Młodziń-
skim o pas mistrza Polski w 
kategorii junior półśredniej.

Pierwsza walka tych zawod-
ników, także dramatyczna, 
odbyła się we wrześniu w Ło-
miankach i wtedy minimalnie 
lepszy był Leśniak. Warto za-
znaczyć, że jako amatorzy obaj 
byli młodzieżowymi mistrzami 
Polski. Wałbrzyszanin znany 
jest z dynamicznego stylu wal-
ki i preferuje nieustanny atak, a 
ponieważ tra�ł na rywala, któ-
ry również ani na moment nie 
odpuszcza, kibice znowu mieli 
okazję oglądać widowiskowy 
pojedynek „cios za cios”, który 
znawcy boksu typują do walki 
roku. „Szczupak” zszedł z ringu 
z bolesną kontuzją (wcześniej 

zmagał się z krwawiącym łu-
kiem brwiowym), gdyż prze-
ciwnik zadał mu cios w krocze. 
Ukoronowaniem częstochow-
skiej gali był pojedynek po-
między Tomaszem Adamkiem 
a Fredem Kassi, Kameruńczy-
kiem mieszkającym w USA, wy-
grany przez Polaka. Mistrzow-
ski pas pozostaje zatem bez 
właściciela.

Wiele przemawia za tym, 
że dojdzie do kolejnego re-
wanżu i trzeciej walki Leśniak 
vs. Młodziński. Po wyleczeniu 
kontuzji czekają go treningi z 
Piotrem Wilczewskim w Dzier-
żoniowie oraz z Mariuszem 
Cieślińskim w Świebodzicach, 
a kibice już ostrzą sobie apetyt 
na powtórkę wielkich emocji.

Leśniak pochodzi z bok-
serskiej rodziny. Jego dziadek 
- Stefan Wójtowicz był zawod-
nikiem Kolejarza Opole, a tata 
Andrzej - Victorii Wałbrzych.

Andrzej Basiński

Mieroszowskie 
nadzieje biathlonowe

Mieroszowskie nadzieje biathlonowe z organizatorami zawodów.

Do trzech razy sztuka

Michał Leśniak (zielona góra spodenek) stoczył kolejny zacięty 
pojedynek z Kamilem Młodzińskim.
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Przed nami kolejna 
dawka siatkarskich emo-
cji! W piątek, 8. grudnia o 
godz. 18:30 w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej Aqua 
Zdrój wałbrzyscy siatkarze 
zmierzą się z zespołem APP 
Krispol Września w ramach 
rozgrywek I ligi mężczyzn.

Na zakończenie I rundy 
rozgrywek I ligi SMS PZPS 
Spała pokonał we własnej 
hali MKS Aqua Zdrój Wał-
brzych 3:1 (25:21, 18:25, 
25:23, 25:19).

- Stało się coś, czego na-
wet nie braliśmy pod uwa-
gę - porażka 1:3 w Spale i 
powrót do Wałbrzycha bez 
punktów. Ta strata mocno 
komplikuje naszą sytuację 
w ligowej tabeli, ale wal-
czymy dalej! Zapraszamy 
wszystkich kibiców do 
wsparcia naszej drużyny! 
W trakcie piątkowego me-
czu z Krispolem Września 
przewidziane są konkursy, 
w których można wygrać 
vouchery na pizzę z Pizzerii 

„Happy Day” oraz pierogi 
z Pierogowej Chaty w Wał-
brzychu. Na najmłodszych 
czeka strefa małego kibica, 
przygotowana przez UKS 
Kinder Volleyball. Zapra-
szamy! – mówi Fabian Ku-
rzawiński, kierownik druży-
ny.

Karnety na sezon 
2017/18 kosztują: 80 zł – 
normalny oraz 40 zł – ulgo-
wy. Bilety na mecz w cenie: 
5 zł – ulgowy, 10 zł – nor-
malny, 5 zł/os – bilet rodzin-
ny (minimum 3 osoby). Bile-
ty są w sprzedaży w Hotelu 
Aqua Zdrój oraz w: Pizzerii 
„Happy Day” - ul. Palisado-
wa 47b (Podzamcze), Pizze-
rii „Happy Day 2” - ul. Lewar-
towskiego 1 (Śródmieście), 
Piwiarni Pod Wierzbami - ul. 
Broniewskiego 33a (Piasko-
wa Góra) oraz w Pierogowej 
Chacie -  ul. Wrocławska 82 
(Szczawienko). Szczegóły 
na stronie www.siatkowka.
walbrzych.pl.

(RED)

XXXVII Bieg 
Gwarków
Zapraszamy wszystkich mi-
łośników narciarstwa bie-
gowego do udziału w kolej-
nej edycji Biegu Gwarków! 
W tym roku zawody odbędą 
się w dniach 20-21 stycznia 
2018 r. po raz drugi w nowym 
miejscu - na Przełęczy Jugow-
skiej w Górach Sowich. W so-
botę 20. stycznia odbędzie 
się bieg główny na 20 km, a w 
niedzielę 21.01 bieg na 10 km 
– Memoriał Józefa Pawlika. 
Oba stylem klasycznym. Za-
pisy są możliwe przez zakład-
kę „Zgłoszenia” na stronie 
www.bieggwarkow.pl. Koszt 
udziału w imprezie to 40 zł, 
w dniach 19-21.01 startowe 
będzie wynosić 60 zł. Opłatę 
do 18.01 włącznie wnosi się 
przelewem na konto orga-
nizatora (szczegółowe infor-
macje w regulaminie). Weź 
udział w imprezie z wielkimi 
tradycjami! Więcej na www.
facebook.com/bieggwarkow.

(RED)

Najprawdopodobniej 
żadna gmina wiejska na 
świecie - poza Czarnym Bo-
rem - nie może się poszczy-
cić tej rangi zawodami, co 
Czarny Bór Open. Niewąt-
pliwie stanowi to powód do 
dumy i satysfakcji dla władz 
gminy i jej mieszkańców.

Ostatnio w hali sportowo – 
widowiskowej Gminnego Ze-
społu Szkolno – Przedszkolne-
go w Czarnym Borze odbył się 
12. Międzynarodowy Turniej 
Czarny Bór Open w Zapasach 
Kobiet, jedna z największych 
imprez w tej dyscyplinie pań 
na naszym kontynencie. Ry-
walizowały 304 zawodniczki 
z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, 
Czech, Estonii, Francji, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Szwecji, Ukra-
iny, Węgier, Włoch i Polski. 
Oprócz seniorek w Pucharze 
Polski wystartowały kadetki.

- Kolejny raz impreza udała 
się pod względem sportowym 
i organizacyjnym, a dobra jej 
marka w Europie została pod-
trzymana. Oglądaliśmy wiele 

medalistek, m.in. mistrzostw 
Europy w młodszych katego-
riach wiekowych, było spore 
zainteresowanie sympatyków 
zapasów. Szkoda tylko, że Po-
lkom nie udało się wywalczyć 
większej ilości krążków - oce-
niła Joanna Kołodziej, rzecznik 
prasowy turnieju.

Zwyciężczynie wśród se-
niorek: 48 kg – Tatiana Je-
fremenko (Białoruś), 53 kg – 
Nina Hemmer (AC Uckerath, 
Niemcy), brązowa medalistka 
ME w 2016 i 2017 r., 55 kg – 
Katarzyna Krawczyk (Cement 
Gryf-Chełm) - dwukrotna 
wojskowa mistrzyni świata 
(2014,2017) i srebrna w tych 
zawodach (2016), brązowa 
medalistka ME (2011), srebr-
na I Igrzysk Europejskich, 9. 
na IO w Rio de Janeiro; 58 kg 
– Emma Johansson (Szwecja), 
60 kg – Jowita Wrzesień (Dą-
browa Górnicza)), 63 kg – Ire-
na Netreba (Ukraina), srebrna 
medalistka ME 2014 i brązo-
wa ME 2015, 69 kg – Martina 
Selmaier (Sports School Jena, 

Niemcy), 75 kg – Anna Waw-
rzycka (Cement).

- Mijający rok, poza woj-
skowym czempionatem oraz 
turniejem w Paryżu, który 
wygrałam oraz w szwedzkim 
Klippan, gdzie byłam trzecia, 
musiałam spisać na straty, 
gdyż po operacji w maju krę-
gów szyjnych i ćwiczeniach 
rehabilitacyjnych musiałam 
długo pauzować. Miałam też 
problemy z barkiem. Mam 
nadzieję, iż wykorzystałam już 
limit pecha oraz że przyszły 
rok będzie lepszy i będę się 
ubiegać o medale mistrzostw 
Europy i świata. Ale moim 
głównym sportowym celem 
pozostają igrzyska w Tokio 
– powiedziała Tygodnikowi 
DB 2010 znana z silnego cha-
rakteru i nieustępliwości na 
macie Krawczyk, która uczest-
niczy teraz w rozgrywkach 
Krajowej Ligi Zapaśniczej w 
barwach WKS Grunwald Po-
znań. Jest szeregową Sił Po-
wietrznych RP.

Andrzej Basiński

Czas na rewanż Zapaśniczy festiwal w Czarnym Borze
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(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

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

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) ELEKTRYK - 888-322-334

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

(2) 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. 

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

KUPIĘ

(13) 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-3173- Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 36m2, cena 89 900, Tel. 
793 111 130

MS-3360 Podzamcze, 3 pokoje, 
72m2, cena 169 tys. Tel. 883 334 
486

MS-3365 Biały Kamień, mieszka-
nie z ogródkiem, 3 pokoje, 78m2, 
2 piętro, cena 145 tys. Tel. 883 
334 481

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

MS-3331 Poniatów, 2 pokoje, 
66m2, 1 piętro, do remontu, 
ogródek, garaż, cena 89 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3328 Podgórze, nowe 
budownictwo, 3 pokoje, 1 piętro 
z balkonem, 66m2, cena 119 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3294 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
41m2, po remoncie, cena 111 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-3320 Nowe Miasto, po remon-
cie, 2 pokoje, 39m2, cena 69 tys, 
Tel. 883 334 486

MS-3309 Sobięcin – boczna 
uliczka, 1 piętro, 4 pokoje, 86m2, 
do remontu, cena 86 tys. Tel. 793 
111 130

DS-3332 Dom Stare Bogaczowice/
Struga, działka 3990m2, cena 380 
tys. Tel. 793 111 130

BW-3333 Do wynajęcia garaż na 
Podzamczu, ok. ul. Kasztelańskiej, 
cena 300 zł/mc., Tel. 883 334 481

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

MS-3351 Piaskowa Góra, po kapi-
talnym remoncie, 2 pokoje, widna 
kuchnia, 40 m2, cena 142 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3356 Piaskowa Góra, po kapi-
talnym remoncie, 3 pokoje, 51m2, 
cena 189 tys. tel. 883 334 481

MS-3359 Piaskowa Góra – ul. Pro-
letariacka, 3 pokoje, 48m2, cena 
130 tys. do neg. Tel. 793 111 130

MS-3300 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 28m2, cena 86 tys. Tel. 606 
976 630

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, cena 130 000 zł tel 
883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA , ul. Długa , 4 pokoje, 2 
piętro, 57 m2 , cena 155 000 zl, tel 
883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA , ul Wrocławska, 1 pokój, 
26 m2, 2 piętro, cena 69 000 zł tel 
883 334 836

RENOMAHOME - PODZAMCZE 
ul. Poselska, 3 pokoje, 4 piętro 
62 m2, cena 189 000 zł tel 883 
332 727

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

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
okolice ulicy Ludowej , 60 m2, 3 
pokoje, ogródek , CO gazowe, 
cena 120 000 zł tel 883 332 730

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
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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.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

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! PODZAMCZE, 48m2, 
2 pokoje, balkon, niski czynsz, 
parter, ŚWIETNA LOKALIZACJA, 
Palisadowa w czteropiętrowcu, 
Cena : 118 000zł, kontakt: 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 do negocja-
cji, 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, duży balkon, trzecie piętro, 
winda. 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

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

Biały Kamień, 42m2, 2 piętro, 
świetna lokalizacja, cena: 69 000 
zł, kontakt: 530-998-374

OSIEDLE GÓRNICZE!, ATRAKCYJ-
NA OFERTA, przestronne mieszka-
nie, 2 pokoje, 53 m2, rozkładowe, 
1 PIĘTRO, balkon, ogrzewanie 
gazowe, blok po termomoderni-
zacji, 129.000 ZŁ do negocjacji, 
tel. 535-285-514

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

Piaskowa Góra 2 piętro, 51m2, 
145 000zł 3 pokoje tel. 577-263-
955

SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie w 
atrakcyjnej lokalizacji. czteroro-
dzinna kamienica, 40 m2, dwa 
pokoje, ogrzewanie gazowe,  
160.000 ZŁ do negocjacji, tel. 
535-285-514

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

Osiedle Górnicze, 2 pokoje, 1 
piętro, 83 000zł, ok 40m2; do 
wprowadzenia 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 – PODZAMCZE, ul. Po-
selska, 3 pokoje, 63m2, 4 piętro w 
4, do odnowienia, cena 185.000zł, 
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 – PIASKOWA GÓRA, 
spokojna okolica, 3 pokoje, 45m2, 
4 piętro w 4, po remoncie, cena 

129.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
2 pokoje, 37m2, 2 piętro, c.o. ga-
zowe, cena 89.000zł lub zamiana 
na kawalerkę na Piaskowej Górze 
(parter), tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
135.000zł, 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

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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R E K L A M A

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 

R E K L A M A

LOKALIZATORY 
GPS

SAMOCHODOWE 
i OSOBISTE

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

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!


