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

Czwartek, 14 grudnia 2017 r.  nr 46 (368)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. 

R E K L A M A

R E K L A M A :

R E K L A M A

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
RA

Z 
77

65

• 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

R E K L A M A

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych

793-793-005, 531-483-291, 74-307-07-37
www.kredyty-walbrzych.pl

znajdziesz nas również na FACEBOOKU!!!

Życzymy Państwu 
spokojnych świąt 
oraz udanego 2018 roku

OSTATNIA SZANSA W TYM ROKU 

NA KREDYT - POŻYCZKĘ
- do 15 000 zł 

-bez zaświadczeń o dochodach

Informujemy, że pracujemy do 22 grudnia do godz 16.00. 
Ponownie zapraszamy od 2 stycznia 2018 roku.

Centrum Kredytowe „Beatu$”

R E K L A M A

Internet  50 Mega za 30 zł

tel.    503-082-028 
oraz  730-800-816

WAŁBRZYSKA SIEĆ 
INTERNETOWA EKO-NET

Deklaracja Sudecka
Blisko 100 samorządowców z całego Dolnego Śląska, 

w tym  włodarze gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
spotkało się 11 grudnia w miejscowości Wleń, 

aby podpisać „Deklarację Sudecką 2030”.
Czytaj na str. 8
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Po raz jedenasty w Hote-
lu Restauracji Maria w Wał-
brzychu, dnia 24 grudnia o 
godzinie 12.00, odbędzie 
się miejska wigilia dla sa-
motnych i najbardziej po-
trzebujących wałbrzyszan 
oraz mieszkańców powiatu 
wałbrzyskiego. Na to szcze-
gólne wydarzenie zostało 
zaproszonych w tym roku 
około 2 000 osób. Każdy 
kto pojawi się tego dnia na 
wigilii zostanie serdecznie 
ugoszczony w myśl jednej 
z najpiękniejszych polskich 
tradycji. A wszystko to po 
to, aby nikt nie spędził tego 
wyjątkowego dnia w samot-
ności.

Szczególne podziękowania 
należą się wszystkim spon-
sorom, którzy od lat wspiera-
ją organizację Wigilii: Hotel 
Restauracja Maria, Fundacja 
Polska Miedź, Colgate-Palmo-
live, Toyota Motor Manufac-
turing Poland, Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze Victoria, 
PEC w Wałbrzychu, Ronal Pol-
ska, Przedsiębiorstwo Zamek 
Książ, Tygodnik DB 2010, Cu-
kiernia Henryka Frąckowiaka, 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest Park. Dzię-
kujemy Zespołowi „Janicki” 

z Czarnego Boru, który od lat 
dba o oprawę muzyczną naszej 
wigilii, grając piękne kolędy.

Doskonale wiemy, ile pracy 
i energii potrzeba, aby spro-
stać wszystkim zadaniom przy 
organizacji takiego wydarze-
nia. Dlatego słowa wdzięczno-
ści za pełną profesjonalizmu 
współpracę przy organizacji 
wigilii kierujemy do pracowni-
ków Hotelu Restauracji Maria, 
wolontariuszy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 26, Gimnazjum 
nr 13, Gimnazjum nr 12 oraz II 
LO w Wałbrzychu. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim osobom 
prywatnym i wszystkim tym, 
których nie jesteśmy wstanie 
wymienić, a które pakowały 
prezent dla zaproszonych go-
ści. Dziękujemy szefowi kuch-
ni, kucharkom, kucharzom, 
kelnerom, paniom zmywa-
jącym naczynia, pracowni-
kom obsługi technicznej oraz 
paniom sprzątającym. Jeżeli 
kogokolwiek pominęliśmy, to 
bardzo przepraszamy.

Za ogromne serce, wraż-
liwość oraz zaangażowanie 
dziękują organizatorzy: ks. Je-
rzy Osoliński, Dorota Barańska, 
Daniel i Maria Sip oraz Renata 
Wierzbicka

(RW)

Pod patronatem Mini-
sterstwa Cyfryzacji, Woje-
wody Dolnośląskiego oraz 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Invest 
Park, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Wał-
brzychu oraz Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu zorganizowali 

Ogólnopolską Konferencję 
Naukową „E-usługi w admi-
nistracji publicznej”.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych wprowadza dwa 
kolejne instrumenty e-usług, 
tj. e-Składkę od 1 stycznia 
2018 r. oraz e-ZLA, gdzie od 
1 lipca 2018 r. zwolnienia le-
karskie będą funkcjonowały 
tylko w formie elektronicznej. 

Zainicjowało to zorganizowa-
nie konferencji naukowej w 
ramach współpracy między 
wałbrzyskim oddziałem ZUS, 
a Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu.

Podczas konferencji refera-
ty dotyczące e-usług wygłosili 
m.in. przedstawiciele środowi-
ska naukowego z Uniwersyte-

tu Warmińsko–Mazurskiego, 
Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w War-
szawie, Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu.

Uczestnicy konferencji 
podjęli się również oceny 

ZUS i PWSZ – wspólnie o E-usługach w administracji publicznej

standardów usług elektro-
nicznych oferowanych przez 
administrację publiczną w 
Polsce. Konferencja była więc 
też miejscem wymiany do-
świadczeń i poglądów między 
przedstawicielami świata na-
uki, administracji publicznej, 
gospodarki oraz III sektora, 
gdzie w panelu dyskusyjnym 
wzięli udział: przedstawiciel 
administracji państwowej, 

prezes Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej In-
vest Park, wiceprezes zarządu 
Dolnośląskich Pracodawców, 
przedstawiciel organizacji po-
zarządowych - prezes Stowa-
rzyszenia Forum Aktywności 
Lokalnej oraz przedstawiciel 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu.

Magdalena Walter

Podziękowania z serca 
płynące
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Punkty diagnostyczno – konsultacyjne 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej
• Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Polskich Noblistów w Walimiu,
ul. Boczna 8, 58-320 Walim

• Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy,
ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca

• Przedszkole Miejskie 
w Mieroszowie,
ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów

• Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. Bronisława Malinowskiego

 ul. Stanisława Staszica 5, 
58-371  Boguszów – Gorce

• Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej
-Curie w Szczawnie-Zdroju
ul. Kolejowa 2, 
58-310 Szczawno-Zdrój.

Do Powiatowej Poradni 
Pedagogiczno – Psychologicznej 
przy al. Wyzwolenia 24-22 
w Wałbrzychu, zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00, 
tel. (74) 84 60 563. 
Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny: 
tel. 518-787-916.

Nowoczesna placówka wspierająca 
dzieci, rodziców i nauczycieli
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna z siedzibą w Walimiu jest dynamicznie 
rozwijającą się jednostką. Specjaliści pracu-
jący w poradni docierają do szerokiej grupy 
odbiorców. W ramach oferowanych usług, 
prowadzone są przede wszystkim badania 
diagnostyczne i przesiewowe, terapia psy-
chologiczna, pedagogiczna, logopedyczna. 
Organizowane są również cykliczne spotka-
nia dla nauczycieli, mające na celu wzajemne 
wspieranie oraz wymianę informacji i do-
świadczeń zawodowych.

Po raz kolejny uruchomiono „Szkołę dla 
rodziców”, której uczestnicy podnoszą swoje 
kompetencje rodzicielskie. Specjaliści porad-
ni proponują radom pedagogicznym różnego 
rodzaju szkolenia i warsztaty. Istnieje również 
możliwość udziału uczniów w zajęciach grupo-
wych na terenie szkoły (zajęcia profi laktycz-
ne, integracyjne, socjoterapeutyczne i inne, 
w zależności od potrzeb). Pracownicy porad-
ni nieustannie podnoszą swoje kwalifi kacje, 
uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, 
kursach czy podejmując naukę na studiach po-
dyplomowych.

Odrębnym i dynamicznie rozwijającym się 
obszarem pracy poradni jest wczesne wspo-
maganie rozwoju. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom najmłodszych klientów i ich rodzin, 
dyrektor poradni Regina Marciniak dba o wy-
posażenie gabinetów w ciekawe pomoce dy-
daktyczne i terapeutyczne. 

Obecnie oferta Poradni poszerzyła się o 
możliwość uczestnictwa w terapii EEG Biofe-

edback. W odpowiedzi na oczekiwania klien-
tów, zakupiony został specjalistyczny sprzęt 
do prowadzenia zajęć. Metoda EEG Biofeed-
back wchodzi w spis międzynarodowych pro-
cedur medycznych. Jest metodą nieinwazyjną, 
bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu 
mózgu samokontroli pracy poprzez zmianę 
natężenia poszczególnych fal mózgowych za 
pomocą techniki sprzężenia zwrotnego. Tre-
ning metodą EEG Biofeedback ma za zadanie 
pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego 
mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istnie-
jących połączeń neuronalnych. Wykorzystując 
plastyczność mózgu, trenowane „umiejętno-
ści” zaczynają zachodzić automatycznie, co 
przekłada się na ogólne funkcjonowanie w 
życiu codziennym. Osoba poddawana terapii, 

poprzez spełnianie kryteriów gry, ma wpływ 
na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzra-
sta aktywność mózgu w pożądanym paśmie 
częstotliwości fal mózgowych, trenujący jest 
nagradzany obrazem bądź dźwiękiem. Przy 
wzroście aktywności niepożądanych pasm nie 
ma możliwości odniesienia sukcesu w grze. W 
ten sposób mózg uczy się nowych, pożądanych 
częstotliwości fal.

- Do skorzystania z oferty poradni zapra-
szamy przede wszystkim mieszkańców Powia-
tu Wałbrzyskiego, ale także rodziców i dzieci 
spoza powiatu, chcących skorzystać z zajęć w 
ramach wczesnego wspomagania rozwoju – za-
prasza Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z sie-
dzibą w Walimiu.

R E K L A M A

Koncert Adwentowy
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
serdecznie zaprasza w dniu 17 
grudnia 2017 roku o godzinie 
18.00 do Para�i Trójcy Świętej w 
Jedlinie-Zdroju na uroczysty Kon-
cert Adwentowy, w wykonaniu 
gwiazd polskiej sceny operetkowej: 
Ewy Mikulskiej, Krzysztofa Machow-
skiego i Andrzeja Mikulskiego. Przed 
koncertem o godz. 17.00 odprawiona 
zostanie Msza Święta. Wstęp wolny.

(GŁ)

Pozytywna opinia RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu 
przedłożonego przez Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego projektu 
uchwały budżetowej na 2018 rok. 
- Pozytywna opinia RIO jest kolejnym 
sukcesem Zarządu, potwierdza mię-
dzy innymi zasadność i celowość pla-
nowanych na 2018 rok inwestycji. To 
już kolejna pozytywna opinia RIO, co 
tylko potwierdza, że Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego pod moim kierownic-
twem działa sprawnie, skutecznie i 
zgodnie z przepisami prawa, realizu-
jąc jednocześnie oczekiwania miesz-
kańców naszego powiatu – podkre-
śla starosta Jacek Cichura.

(GŁ)

Jak co roku w mikołajki, Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego odwiedził 
wychowanków placówek wycho-
wawczych i opiekuńczych prowadzo-
nych przez Powiat Wałbrzyski, by w 
tym wyjątkowym dniu każde dziecko 
otrzymało mikołajkową paczkę.

Tym razem delegacji towarzyszył 
mikołajkowy wicestarosta - Stanisław 
Skrzyniarz. Pan Stanisław, lokalny 
przedsiębiorca i społecznik, wylicyto-
wał „fotel wicestarosty” w tegorocz-
nym �nale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Walimiu i 6 grudnia 
odebrał swoją nagrodę, zastępując 
w tym dniu wicestarostę Krzysztofa 
Kwiatkowskiego. Mikołaj nie zapo-
mniał także o pracownikach Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, którzy 

przy tej okazji poznali „nowego” wice-
starostę Stanisława Skrzyniarza.

- 6 grudnia to szczególny dzień dla 
wszystkich dzieci, każde dziecko po-
winno otrzymać w tym dniu prezent, 
dlatego tradycyjnie wraz z członka-
mi Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
i Mikołajem 6 grudnia odwiedzamy 
nasze placówki. Ten rok jest wyjątko-
wy, bo jest z nami nowy wicestarosta, 
pan Stanisław, któremu serdecznie 
dziękuję za wsparcie tegorocznej 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, na której wylicytował „fotel wice-
starosty” i w tym wyjątkowym dniu 
zastąpił w obowiązkach wicestarostę 
Krzysztofa Kwiatkowskiego – powie-
dział starosta Jacek Cichura.

(GŁ)

Mikołaj w placówkach 
powiatowych
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Jakiś czas temu zostałem 
poinformowany przez znajo-
mego, że jedna z wałbrzyskich 
telewizji wyemitowała mate-
riał �lmowy, odnoszący się do 
spotkania represjonowanych 
przez rząd emerytowanych 
funkcjonariuszy służb mun-
durowych, korzystających ze 
świadczeń, jakie im polskie 
państwo zagwarantowało 
ustawą emerytalną z 1994 
roku. Obejrzałem ten mate-
riał i muszę przyznać, że rzad-
ko kiedy spotykam się z tak 
niesamowitym brakiem rze-
telności dziennikarskiej (nie 
wspominając już o żenującym 
poziomie merytorycznym i 
warsztatowym), której od każ-
dego, kto się za dziennikarza 
uważa, wymaga art. 12 pra-
wa prasowego. Otóż autorzy, 
jak i wydawcy tej w istocie 
propagandowej agitki (bo za 
reportaż absolutnie tego nie 
mogę uznać) przypominającej 
polityczną i intelektualną in-
doktrynację z lat 1948 – 1956, 
dokonali prostackiej wprost 
zbitki dokumentalnej. Otóż 
fragmenty wystąpienia An-
drzeja Rozenka i Zdzisława 
Czarneckiego (przedstawicieli 
Komitetu Inicjatywy Ustawo-
dawczej Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych RP), 
poprzeplatali obrazami z dzi-
siejszej Policyjnej Izby Zatrzy-
mań (w czasach PRL – areszt 
śledczy Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej), po 
której przechadzali się dwaj 
członkowie wałbrzyskiej orga-
nizacji NSZZ „Solidarność”, a 
wszystko na tle ponurej mu-

Godność i rzetelność
Janusz
Bartkiewicz

zyki, która w zamyśle autorów 
agitki miała podnosić nastrój 
grozy. Pomysł prostacki i po-
roniony, albowiem obydwaj 
panowie miny raczej mieli 
zadowolone, a wygląd tegoż 
przybytku sam w sobie poczu-
cia grozy absolutnie nie wy-
woływał. Być może agitatorzy 
z tejże telewizji zdawali sobie z 
tego sprawę, więc wspomnia-
ne przerywniki „ubogacili” we 
wspomnienia tych panów z 
czasów, w których byli objęci, 
jako członkowie nielegalnej 
wtedy i wrogiej państwu or-
ganizacji politycznej, działa-
niami operacyjnymi wałbrzy-
skiej Służby Bezpieczeństwa. 
Wspomnienia jednego z nich 
wywołały we mnie poczucie 
wielkiej złości i współczucia 
z powodu wielkiej niespra-
wiedliwości, jaka go wówczas 
spotkała, a opowieść o tortu-
rach, jakie względem niego 
zastosowano, powodowały 
już tylko bezsilne zaciskanie 
pięści.

Nie muszę chyba przypo-
minać, że chyba znany jestem 
(zwłaszcza wśród wałbrzy-
skich policjantów) z mojej 
walki (z wiatrakami?), którą 
roboczo nazwałem „precz z 
bandytyzmem w mundurach”, 
odnoszącą się do aktywnego 
sprzeciwu wobec stosowania 
nieuzasadnionej przemocy 
(czytaj: katowania) stoso-
wanej przez współczesnych 
wałbrzyskich (i nie tylko) po-
licjantów. Opis brutalnych i 
bandyckich metod �zycznego 
i psychicznego przymusu, sto-
sowanego przez ówczesnych 
funkcjonariuszy SB, naprawdę 
poruszał i osobiście z całym 
przekonaniem podpisałbym 
się pod odebraniem im wszel-
kich uprawnień emerytalnych 
i rentowych. Co zresztą się 
stało. Rzecz jednak w tym, że 
ów naprawdę szykanowany 

działacz wymienia z nazwiska 
tylko trzech takich oprawców, 
a powszechnie wiadomo, że 
oni w demokratycznej i wol-
nej Polsce jako oprawcy zo-
stali przez pokrzywdzonych 
wskazani, a następnie osą-
dzeni i skazani. I tylko oni, bo 
żaden inny represjonowany 
działacz „Solidarności” na in-
nych oprawców nie wskazał 
i nadal nie wskazuje, choć 
tego typu przestępstwa nie 
podlegają przedawnieniu. O 
drugim z opowiadających nie 
warto nawet wspominać, bo 
jedyne co miał do powiedze-
nia, można również śmiało 
określić jako prymitywną po-
lityczną agitką, z którą nawet 
nie warto polemizować. I tych 
trzech faktycznych oprawców, 
skazanych prawomocnymi 
wyrokami sądowymi (jeden z 
nich popełnił później samo-
bójstwo, drugi umarł, a trzeci 
biega po kościołach i różnych 
redakcjach, gdzie dokonuje 
aktów samooskarżenia i błaga 
o przebaczenie), zestawia się z 
ludźmi, którzy po wery�kacji 
przeprowadzonej w 1990 roku 
przez ówczesnych działaczy 
„Solidarności”, zostali przez 
nich uznani za GODNYCH służ-
by w demokratycznej i wolnej 
Rzeczypospolitej. I oni tej Pol-
sce oraz społeczeństwu służyli 
przez lata wiernie i z wielkim 
zaangażowaniem. Tragicznym 
chichotem historii jest to, że 
wspomniany prymitywny w 
argumentacji propagandysta, 
był członkiem komisji kwa-
li�kacyjnej (wery�kacyjnej) 
wyrażającej zgodę na służbę 
w organach mundurowych 
III RP byłych funkcjonariuszy 
SB. Czyżby biedak o tym za-
pomniał, czy też wykonywał 
wówczas polecenia jakiegoś 
tajnego układu kierowanego 
przez „komunistyczne” służby 
specjalne?

Byłem jednym ze współor-
ganizatorów tego spotkania 
17.11.2017 r.), na które zapro-
siliśmy m.in. wspomnianego 
Andrzeja Rozenka, przedsta-
wiciela Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych RP, prezydenta tejże 
Federacji Zdzisława Czarnec-
kiego, byłego zastępcę Ko-
mendanta Głównego Straży 
Granicznej gen T. Frydrycha, 
mecenasa Jerzego Świteńkie-
go, byłego wiceprzewodni-
czącego wojewódzkiej komisji 
kwali�kacyjnej, która opinio-
wała do służby w III RP b. funk-
cjonariuszy SB, przedstawicieli 
partii politycznych i posłów na 
sejm (SLD, PO, Nowoczesna, 
Kongres Kobiet, ZW NSZZP). 
W zebraniu tym udział wzięło 
ponad 160 emerytów i ren-
cistów policyjnych, wojsko-
wych i Straży Granicznej, któ-
rym władze Rzeczpospolitej 
Polskiej odebrały, a mówiąc 
prawdę, zrabowały należne 
im zgodnie z prawem eme-
rytury i renty, ustanowione 
ustawą sejmową z 1994 roku, 
podpisaną przez prezydenta 
Lecha Wałęsę. Obecne repre-
sje, wynikające z prymitywnej 
zemsty politycznej, przepro-
wadzono pod hasłem spra-
wiedliwości społecznej i dzie-
jowej, która polega na tym, że 
w stosunku do emerytowa-
nych funkcjonariuszy służb 
mundurowych III RP, wywo-
dzących się z rozwiązanej w 
1990 roku Służby Bezpieczeń-
stwa uznano, że przed rokiem 
1990 w ogóle nie pracowali, 
a za służbę w ponoć wolnej i 
demokratycznej Polsce przy-
znano im renty i emerytury w 
granicach od 800 do 1700 zł 
netto. Niezależnie od czasu w 
jakim w III RP służyli, stopni i 
stanowisk jakie w strukturach 
służb mundurowych III RP 

otrzymali i pełnili. Nawet tym, 
którzy w SB służyli chociażby 
jeden dzień, a następnie 28 
lat w demokratycznej Polsce. 
Odebrano te świadczenia nie 
tylko zwery�kowanym pozy-
tywnie byłym funkcjonariu-
szom SB, ale także emerytom 
i rencistom, którzy NIGDY w 
SB nie służyli, jak np. funkcjo-
nariuszom Milicji Obywatel-
skiej z wydziałów łączności. 
Odebrano też renty rodzinne 
tym, których mężowie, żony, 
matki i ojcowie w trakcie wy-
konywania obowiązków służ-
bowych ponieśli śmierć. Czy 
te wdowy i wdowcy oraz sie-
roty po zmarłych funkcjona-
riuszach można w jakikolwiek 
sposób utożsamiać z opraw-
cami, którzy dopuszczali się 
zbrodniczych czynów wobec 
zatrzymywanych działaczy 
tzw. demokratycznej opozy-
cji? Czy odpowiedzialność 
zbiorowa, właściwa totalitar-
nym ustrojom nazistowskiej 
III Rzeszy i komunistycznego 
ZSRR czasów Stalina, ma być 
wizytówką wolnej i demo-
kratycznej Polski, o którą z 
takim poświęceniem walczy-
li ponoć występujący w tej 
agitce panowie? Czy takimi 
samymi restrykcjami będą 
objęci wszyscy przyszli eme-
ryci i renciści policyjni, tylko 
dlatego, że ich zwyrodniali 
koledzy katują zatrzymanych 
obywateli RP, niekiedy dopro-
wadzając ich do utraty zdro-
wia, a nawet zgonu? Autorzy 
tej telewizyjnej agitki wskaza-
nych przeze mnie faktów nie 
przedstawili, jak również nie 
postawili tego rodzaju pytań, 
a właśnie tego wymagałaby 
wspomniana wcześniej dzien-
nikarska rzetelność. Ale z rze-
telnością, tak jak z godnością 
osobistą. Albo się ją ma, albo 
nie.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Wojewoda zmienia 
patronów
Wojewoda Dolnośląski Pa-
weł Hreniak do 13 grudnia 
2017 roku wydał 19 zarzą-
dzeń zastępczych, na mocy 
których dokonane zostaną 
zmiany nazw ulic na Dol-
nym Śląsku. Są w tym ulice 
w Wałbrzychu i Boguszowie 
Gorcach. W gminie Boguszów 
Gorce zmienione zostały na-
zwy ulic z Karola Marksa na 
Generała Stefana Grota-Ro-
weckiego oraz z Wincentego 
Pstrowskiego na Władysła-
wa Grabskiego. Natomiast w 
Wałbrzychu Leona Kruczkow-
skiego wojewoda zmienił na 
Tadeusza Gajcego, a Wincen-
tego Pstrowskiego na Wła-
dysława Grabskiego. - Jest to 
działanie w oparciu o ustawę 
o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jed-
nostek organizacyjnych, jed-
nostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz 
pomników. Kolejne zarządze-
nia zastępcze Wojewoda Dol-
nośląski będzie mógł wydać 
dopiero po otrzymaniu kolej-
nych opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Uzyskanie opinii 
jest niezbędnym elementem 
tego postępowania. Okres 
oczekiwania na nie wstrzymu-
je bieg 3-miesięcznego termi-
nu, przewidzianego na wyda-
nie zarządzeń zastępczych, o 
czym stanowi art. 6 ust. 3 w 
zw. z art. 2 ust. 3 przywołanej 
na wstępie ustawy – informuje 
Biuro Prasowe Wojewody Dol-
nośląskiego.

(RED)
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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.

Przedświąteczny week-
end w Szczawnie-Zdroju 
będzie okazją do zakupu 
gwiazdkowych prezentów 
i skosztowania bożonaro-
dzeniowych łakoci, a także 
czasem rodzinnej zabawy.

Blisko 60 wystawców z 
Dolnego Śląska, warszta-
ty dla dzieci, koncert kolęd 
i cała masa pozytywnych 
emocji – 16 i 17 grudnia Halę 
Spacerową wypełni magia 
nadchodzących świąt.

 - W sobotę szczawieńskie 
jarmarkowanie rozpocz-
niemy koncertem kolęd w 
wykonaniu uczniów Miej-
skiej Szkoły Podstawowej. 
Przez dwa dni o artystyczną 
oprawę wydarzenia zadba 

Zespół Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, natomiast 
ciekawostek na temat na-
szego miasta dowiemy się 
od Towarzystwa Miłośników 
Szczawna-Zdroju. Zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę od 
godz. 14:00 do 15:30 zachę-
camy do udziału w wypra-
wie do Laponii – św. Mikołaj 
i Śnieżynki zaproszą wszyst-
kie dzieci do Pijalni Wód Mi-
neralnych na wesołe anima-
cje. Od godz. 15:30 do 17:00 
Wasze pociechy będą mogły 
wziąć udział w świątecznych 
warsztatach – w sobotę po-
kuszą się na skarpetkowe 
bałwanki, natomiast w nie-
dzielę stworzą dekoracje na 
wigilijny stół. Poza tym w 

bożonarodzeniowy klimat 
wprowadzi nas wspólne 
czytanie bajek świątecznych 
– Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Tadeusza Boya-Żeleń-
skiego zaprasza do Pijalni 
Wód Mineralnych w sobotę i 
niedzielę od godz. 13:30 do 
14:00 oraz od godz. 17:00 
do 17:30, a także ozdabianie 
pierników, wykonywanie ha-
ftowanych kartek świątecz-
nych, prezentacje rękodzieła 
oraz kolędowanie. Ponadto 
do rozlosowania sporo na-
gród! Czekamy na Was 16 i 
17 grudnia od godz. 12:00 
do 18:00 – zaprasza Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na Zdroju.

(KT)

I sesja 
młodzieżowej 
rady
W Teatrze Zdrojowym im. 
H. Wieniawskiego odbyła 
się I sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, podczas 
której młodzi radni złożyli 
uroczyste ślubowanie, otrzy-
mali zaświadczenia o wy-
borze i listy gratulacyjne. 
Radnymi II kadencji Młodzie-
żowej Rady Miejskiej z Miej-
skiej Szkoły Podstawowej 
w Szczawnie Zdroju zostali: 
Zo�a Derkacz, Maksymilian 
Ginda, Jakub Kowalik, Filip 
Noskowicz, Maciej Płonka, 
Magda Spaczyńska, Szymon 
Szumigała, Piotr Tymiński, a 
z Zespołu Szkół im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Szczaw-
nie Zdroju: Kacper Agaciak, 
Magdalena Bieda, Nikola 
Derda, Dominik Głowacki, 
Amina Kipińska, Patrycja Li-
siewicz. Przewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju II kadencji 
został Szymon Szumigała, 
a wiceprzewodniczącymi 
zostali: Jakub Kowalik i Filip 
Noskowicz.

(KT)

Modernizacja sali gim-
nastycznej przy ul. Sien-
kiewicza 28 w Szczawnie-
-Zdroju dobiegła końca 
i przy pomocy najmłod-
szych wychowanków MKS 
Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój otworzyły ją władze 
Szczawna - Zdroju. 

Wartość inwestycji to 546 
912,48 zł, z czego do�nanso-
wanie w kwocie 269 900,00 
zł gmina otrzymała ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, wsparcie 
�nansowe otrzymaliśmy 
także z Dolnośląskiego Fun-

duszu Pomocy Rozwojowej 
2017 z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dol-
nośląskiego opiewające na 
kwotę 106 461 zł. W ramach 
realizacji zadania zmoderni-
zowany został budynek sali 
gimnastycznej wraz z insta-
lacją wodno-kanalizacyjną, 
ogrzewczą, wentylacyjną 
i elektryczną. Z kolejnego 
już w gminie obiektu spor-
towego (sali gimnastycznej 
i zaplecza sanitarno-szat-
niowego) skorzystają więc 
szczawieńskie szkoły i kluby, 
a także prywatne podmioty.

(KT)

Szczawieński Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

Szczawno-Zdrój

Sala po remoncie
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• Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
• Obsługa w domu klienta
• Akceptujemy różne formy dochodu
• Bez weryfi kacji BIK
• Dopuszczamy umiarkowane 

zadłużenie w KRD
• Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania 222,06 procent
• Na okres od 28 do 52 tygodni 

tel. 797 603 000
www.benefi tia.pl

SZYBKA POŻYCZKA 
W świątecznym 
nastroju
W minioną sobotę, naj-
młodsi mieszkańcy Gminy 
Stare Bogaczowice spędzili 
czas w towarzystwie Mi-
kołaja i śnieżynek. Wieczór 
zaczął się spektaklem „W fa-
bryce Świętego Mikołaja”, po 
którym dzieci oddały się zaba-
wom i tańcom ze śnieżynka-
mi. Spektakl do�nansowany 
został w ramach zadania pu-
blicznego „Poczujmy magię 
Świat Bożego Narodzenia” z 
Powiatu Wałbrzyskiego. Po 
przedstawieniu wójt Gminy 
Stare Bogaczowice Mirosław 
Lech nagrodził zwycięzców 
konkursu plastycznego „W 
świątecznym nastroju”. Na-
grody współ�nansowane 
były przez Dolnośląską Izbę 
Rolniczą. Wszyscy uczestnicy 
imprezy, wykonywali także 
zdjęcia w świątecznej foto-
-budce. Spotkanie zakończyła 
wizyta Mikołaja, który rozdał 
wszystkim dzieciom prezen-
ty. Imprezę zorganizowały:  
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne, Rada Sołecka 
Wsi Stare Bogaczowice oraz 
Fundacja Społeczno-Eduka-
cyjna Polny Kwiat.

(IL)

Wspólne 
przygotowania
Zapraszamy na ostatnie 
warsztaty świąteczne w 
ramach zadania publiczne-
go „Poczujmy magię Świąt 
Bożego Narodzenia”, które 
odbędą się w Gminnym Cen-
trum Biblioteczno – Kultu-
ralnym. 18 grudnia o godz. 
15.00 odbędą się warsztaty 
�orystyczne - świąteczny 
stroik wigilijny, a 19 grudnia 
warsztaty kulinarne – świą-
teczne pierniczki. Wszystkie 
warsztaty do�nansowane są 
w ramach do�nansowania z 
Powiatu Wałbrzyskiego. Ko-
rzystając z okazji Fundacja 
Edukacyjno - Społeczna „Po-
lny Kwiat” składa wszystkim 
swoim podopiecznym oraz 
bene�cjentom naszym dzia-
łań najserdeczniejsze życze-
nia spokojnych, radosnych 
świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego 2018 roku.

(AL)

Organy znowu 
zagrają
17 grudnia o godz. 11: 00 
w Kościele Para�alnym w 
Starych Bogaczowicach 
odbędzie się koncert orga-
nowy. Koncert jest wyjątko-
wy, ponieważ usłyszymy w 
jego trakcie - po raz pierwszy 
od ponad 20 lat - zabytkowy 
instrument. Utwory wykona 
Michał Fleszar, absolwent 
studium organistowskiego 
Diecezji Świdnickiej i uczeń 
szkoły muzycznej II stopnia.

(IL)

Prezenty 
przy szopce
Mirosław Lech Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice zapra-
sza do wspólnego kolędo-
wania przy żywej szopce 
bożonarodzeniowej. Spo-
tkanie odbędzie się 16 grud-
nia (sobota) o godz. 16: 00 na 
placu przy parkingu Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice. Z 
tej okazji gimnazjaliści przy-
gotowali występ artystycz-
ny przy żywej szopce (będą 
kozy, owce i alpaki), a po nim 
wszyscy oddadzą się wspól-
nemu kolędowaniu. Nie za-
braknie także Mikołaja, który 
rozda dzieciom prezenty. Dla 
wszystkich uczestników spo-
tkania organizatorzy zapew-
niają świąteczną herbatkę i 
pierniczki.

(IL)

Pierwszy żłobek w Gmi-
nie Stare Bogaczowice 
prowadzi rekrutację dzie-
ci, która zakończy się 28 
grudnia 2017 r. o godzinie 
15.00.

W projekcie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Starych 
Bogaczowic i gmin powia-
tu wałbrzyskiego, rodzice/
opiekunowie prawni dzieci 
w wieku do 3 lat. Po uwa-
gę będą brane dwie grupy 
rodziców/opiekunów dzie-
ci do lat 3: powracających 
na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wy-
chowaniem dziecka (osoby 
wracające do pracy po urlo-
pie macierzyńskim/ wycho-
wawczym - zaświadczenie z 
zakładu pracy; w przypadku 
osoby prowadzącej działal-
ność gospodarczą inne sto-
sowne zaświadczenie dot. 
faktu przebywania na urlopie 
macierzyńskim/wychowaw-
czym) oraz nieaktywnych 
zawodowo, niepracujących 
i chcących wrócić na rynek 
pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem dziecka i osoby 
bezrobotne (zaświadczenie z 
PUP o zarejestrowaniu jako 
os. bezrobotna). W pierwszej 

kolejności będą przyjmowa-
ne dzieci kobiet samotnie 
wychowujących dzieci oraz 
rodzice zmotywowani do 
aktywności na rynku pracy i 
podjęcia zatrudnienia. Doku-
menty rekrutacyjne będą do 
pobrania na stronach: www.
waszeprzedszkole.pl, www.
starebogaczowice.ug.gov.pl 
lub osobiście w miejscu pro-
wadzenia Żłobka, ul. Szkolna 
2, Struga.

W ramach projektu �nan-
sowana jest opieka dziecka 
przez 12 miesięcy. Kolejne 
miesiące pobytu dziecka w 
żłobku są �nansowane przez 
Rodzica i Gminę Stare Boga-
czowice, wg zasad obowią-
zujących w innych żłobkach. 
Godziny działalności żłobka 
to 5.30 - 18.00. Opieka spe-
cjalistyczna nad dziećmi: 
psycholog, logopeda, �zjote-
rapeuta, rytmik przez 12 mie-
sięcy dla każdego dziecka.

Osoby do kontaktu: Ramo-
na Bukowska - bukowskamu-
cha@tlen.pl, tel. 502 502 024 
oraz Tomasz Fąka - koordy-
nator@starebogaczowice.
ug.gov.pl, tel. (74) 845-22-20, 
845-22-45.

(RED)

Nabór do żłobka

Przed nami przedświą-
teczna gorączka. Co zrobić, 
gdy potrzeby związane 
z przygotowaniem świąt 
i prezentów przerastają 
nasze możliwości �nanso-
we? Najlepiej skorzystać z 
szybkiej i bezpiecznej po-
życzki gotówkowej na do-
wolne wydatki i pieniędzy 
do ręki bez wychodzenia 
z domu. Właśnie takie wa-
runki oferuje Bene�tia!

 Bene�tia jest marką han-
dlową Cash Service 4 Home 
Sp. z o.o, działającej w bran-
ży �nansowej w segmencie 
Home Credit. Oznacza to, że 
udzielamy pożyczek gotów-
kowych za pośrednictwem 
naszych doradców, a gotów-
kę dostarczamy bezpośred-
nio do domu klienta.

Misją Bene�tii jest wspie-
ranie domowych budżetów 
naszych klientów. Aktualnie 
swoim zasięgiem obejmuje-
my Dolny Śląsk, Wielkopolskę, 
Śląsk, Podkarpacie, Lubelsz-
czyznę, Łódź i okolice, Mało-
polskę oraz województwo 
opolskie. Cały czas rozwijamy 
się i powiększamy zasięg dzia-
łania naszych doradców. Dzię-
ki ogromnemu doświadczeniu 
naszych pracowników, każdy 
klient może liczyć na profesjo-
nalną obsługę, na każdym eta-
pie współpracy z nami.

 
Co oferujemy?

Szybką i bezpieczną po-
życzkę gotówkową na do-

wolne wydatki oraz ekspre-
sową gotówkę – „do ręki” 
klienta. Dbamy o komfort 
naszych klientów, dlate-
go obsługa odbywa się w 
domu klienta. Oferujemy 
im dogodne spłaty rat i 
akceptujemy różne formy 
dochodu. Pożyczkę można 
u nas dostać bez poręczy-
cieli i zgody współmałżon-
ka, bez weryfikacji BIK, a 
także dopuszczamy umiar-
kowane zadłużenie w KRD. 
Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania to 222,06 
procent. W naszej ofercie 
są pożyczki od 500 zł do 
6000 zł, których spłatę roz-
kładamy na okres od 28 do 
52 tygodni.

 
Kontakt

Potrzebujesz szybkiej i 
bezpiecznej pożyczki go-
tówkowej na dowolne wy-
datki, w dodatku bez wycho-
dzenia z domu? Skontaktuj 
się z naszą infolinią, dzwo-
niąc pod numer telefonu: 
797 603 000.

 
Praca

W związku ze stałym roz-
wojem naszej działalności, 
obecnie poszukujemy kan-
dydatów do pracy na sta-
nowisku mobilny doradca. 
Zgłoszenia należy kierować 
za pośrednictwem naszej 
strony internetowej http://
bene�tia.pl/praca/oferta/

(TP)

Bene�tia wspiera 
świąteczne 
przygotowania
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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

R E K L A M A

*Promocja trwa do  7 stycznia 2018 r.
Lista tonerów objętych promocją 

znajduje się na stronie www.tonerprint.pl
Promocja nie łączy się z innymi rabatami 

przyznanymi indywidualnie. 

PROMOCJA
ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNA

Kup dwa tonery 
marki TonerPrint,
a na trzeci toner 
otrzymasz rabat 
w wysokości 50%*

Każdy posiadacz szam-
ba musi mieć umowę na 
odbiór nieczystości cie-
kłych podpisaną z �rmą 
zajmującą się wywozem 
nieczystości płynnych oraz 
przechowywać dowody 
uiszczenia opłat za wywóz 
nieczystości. Wkrótce ru-
szą w gminach kontrole, 
a osoby, które nie będą 
miały umów i rachunków, 
muszą liczyć się z decy-
zjami administracyjnymi 
i karami �nansowymi. – 
Nie pozwólmy, by szambo 
zepsuło nam świąteczną 
atmosferę – podkreśla 
Marian Markiewicz z �r-
my Maxer, która w regio-
nie wałbrzyskim świadczy 
usługi asenizacyjne od 
1998 roku.

Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, każdy posia-
dacz szamba zobowiązany 
jest posiadać umowę na 
odbiór nieczystości ciekłych 
podpisaną z �rmą aseniza-
cyjną oraz przechowywać 
dowody uiszczenia opłat za 
wywóz nieczystości. Posia-
dane rachunki muszą po-
twierdzać regularność wy-
wozu szamba, co reguluje 
ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach ( 
tj Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze 
zm):

Art. 5 ust. 1 pkt. 3a Właści-
ciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i 
porządku przez: gromadze-
nie nieczystości ciekłych w 
zbiornikach bezodpływo-
wych.

Art. 5 ust. 1pkt 3b Właści-
ciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i 
porządku przez: pozbywa-
nie się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów ko-
munalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z 
przepisami ustawy i przepi-
sami odrębnymi.

Art. 6 ust. 1 Właściciele 
nieruchomości, którzy po-
zbywają się z terenu nie-
ruchomości nieczystości 
ciekłych, oraz właściciele 
nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na rzecz gminy, wykonując 
obowiązek określony w art. 
5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiąza-
ni do udokumentowania w 
formie umowy korzystania z 
usług wykonywanych przez: 
gminną jednostkę organiza-
cyjną lub przedsiębiorcę po-

siadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i 
transportu nieczystości cie-
kłych- przez okazywanie ta-
kich umów i dowodów uisz-
czenia opłat ze te usługi.

Jak wynika z powyższych 
przepisów, właściciel nie-
ruchomości ma obowiązek 
udokumentować wykony-
wanie obowiązku przez oka-
zanie umowy i dowodów 
płacenia za usługi. Oznacza 
to, że musi przechowywać 
umowę i dowody wnoszenia 
opłaty. Brak udokumento-
wanego wywozu nieczysto-
ści będzie skutkować konse-
kwencjami �nansowymi lub 
decyzjami administracyjny-
mi o dokonaniu wywozów 
zastępczych.

Obowiązkiem gminy 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 
2 wyżej przywołanej ustawy, 
jest prowadzenie ewidencji 
zbiorników bezodpływo-
wych na nieczystości płynne 
oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpły-
wowych w celu kontroli czę-
stotliwości ich opróżniania 
oraz w celu opracowania 

planu rozwoju sieci kanaliza-
cyjnej;

2) przydomowych oczysz-
czalni ścieków w celu kon-
troli częstotliwości i sposobu 
pozbywania się komunal-
nych osadów ściekowych 
oraz w celu opracowania 
planu rozwoju sieci kanaliza-
cyjnej.

- W związku z powyższym 
apeluję do mieszkańców 
Gminy Głuszyca o zgłoszenie 
posiadanego zbiornika bez-
odpływowego (szamba) lub 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków na druku zgłosze-
nia i dostarczenie do Urzę-
du Gminy( pok. nr 1 - Biuro 
Obsługi Klienta). Formularze 
zgłoszeniowe są dostępne 
u sołtysów odpowiednich 
sołectw, w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w 
Głuszycy, na stronie http://
www.bip.gluszyca.pl/ za-
kładka polityka ekologicz-
na – gospodarka odpadami 
oraz http://www.gluszyca.
pl/. Termin składania formu-
larzy zgłoszeniowych upły-
wa dnia 31 grudnia 2017 
roku. Brak złożenia formu-
larza zgłoszeniowego lub 
podanie nieprawidłowych 
danych będzie powodowało 
wszczęcie postępowania ad-

Śmierdzący problem

ministracyjnego. W przypad-
ku przeprowadzenia kontroli 
posiadanych zbiorników 
bezodpływowych będą 
sprawdzane umowy oraz 
rachunki potwierdzające 
wywóz nieczystości ciekłych. 
Informacji w sprawie udziela 
Gabriela Stępień pod nr. tel. 
74 8459479 – mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

Firma zajmująca się wy-
wozem nieczystości płyn-
nych musi spełniać wiele 
wymogów.

- Usługi asenizacyjne, któ-
re świadczymy, są zgodne 
z ustawami o ochronie śro-
dowiska oraz dyrektywami 
Unii Europejskiej. Posiadamy 
wszystkie niezbędne licen-
cje oraz zezwolenia prawne 
– mówi Marian Markiewicz 
z �rmy Maxer z Grzmiącej 
w Gminie Głuszyca. – Mamy 
zezwolenia na prowadze-

nie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych 
z terenu gmin: Boguszów-
-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój, Mieroszów, 
Nowa Ruda, Radków, Sta-
re Bogaczowice, Świdnica, 
Świebodzice, Szczawno-
-Zdrój, Walim i Wałbrzych. 
Nasze doświadczenie w 
branży asenizacyjnej gwa-
rantuje doświadczoną kadrę, 
nowoczesny sprzęt, a także 
ratunek w kryzysowych sytu-
acjach. Dodatkowych infor-
macji udzielamy w siedzibie 
naszej �rmy przy ul. Wiejskiej 
14 w Grzmiącej koło Głuszy-
cy oraz telefonicznie pod 
numerem 696 922 569 i za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej maxer@maxer.pl 
– dodaje Piotr Markiewicz.

(RED)

- Kup dwa tonery mar-
ki TonerPrint, a na trzeci 
toner otrzymasz rabat w 
wysokości 50 procent! Pro-
mocja świąteczno – nowo-
roczna trwa do 7 stycznia 
2018 r. – zapraszają wła-
ściciele �rmy Toner z ulicy 
Armii Krajowej 58-60 w 
Wałbrzychu.

Czym się zajmujemy?
Firma Toner, której siedzi-

ba znajduje się w Wałbrzy-
chu przy ul. Armii Krajowej 
58-60, zajmuje się komplek-
sowym zaopatrywaniem 
�rm w materiały eksploata-
cyjne do urządzeń biuro-
wych.

 - Specjalizujemy się w 
dystrybucji materiałów do 
drukarek, kopiarek i faxów. 
W naszej ofercie znajdą Pań-
stwo zarówno materiały ory-
ginalne, jak również produkty 
alternatywne wysokiej jako-
ści. Polecamy także profesjo-
nalną usługę regeneracji ka-
set do drukarek laserowych, 
kartridży atramentowych 
oraz tonerów do kserokopia-
rek. Dzięki temu pozwalamy 
Państwu znacznie obniżyć 
koszty eksploatacji urządzeń, 
nie tracąc przy tym na jakości 
wykonywanych wydruków.

TONER w świąteczno – noworocznej promocji

trzeci Toner klient wybierze 
z listy tonerów:
- toner marki TONER PRINT 
HP LJ 1010/1020/3050/
M1005mfp/1319mfp 
(TPH12)
- toner marki TONER PRINT 
HP LJ P1102/M1130/
M1210mfp (TPH85A)
- toner marki TONER PRINT 
HP LJ 1300 (TPH13A) 
- toner marki TONER 
PRINT HP LJ P2035/2055 
(TPH505A)

- toner marki TONER PRINT 
HP LJ Pro  M125/127 
(TP283A)
- toner marki TONER PRINT 
HP LJ P1566/1606dn/Pro 
M1536 (TPH78A)
- toner marki TONER PRINT 
HP LJ P1005/1006 (TPH35A)
- toner marki TONER 
PRINT HP LJ P1505/
M1102mfp/1522n (TPH36A)
- toner marki TONER PRINT 
HP LJ Pro 400 M425dw 
(TPH280A)

- toner marki TONER PRINT 
Brother HL 2240 (TPB2220)

Promocja trwa do 7 stycz-
nia 2018 r. Regulamin pro-
mocji na stronie interneto-
wej http://tonerprint.pl/.

Skontaktuj się z nami
- Jeżeli w prezentowa-

nej ofercie nie znaleźliście 
Państwo produktu, któ-
rego szukacie, prosimy o 

kontakt, a udzielimy nie-
zbędnej pomocy. Zapra-
szamy do naszej siedziby 
przy ul. Armii Krajowej 58-
60 w Wałbrzychu. Można 
się z nami skontaktować 
telefonicznie pod nume-
rem (74) 666 10 44 oraz 
za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: biuro@to-
nerprint.pl.

(TS)

Szybka dostawa
Na terenie miast: Wał-

brzych, Świebodzice, Bo-
guszów Gorce, Głuszyca, 
Jedlina Zdrój, Dzierżoniów, 
Jawor, Jelenia Góra, Kamien-
na Góra, Kłodzko, Legnica, 
Strzegom, Świdnica i dosta-
wa towaru gratis. Natomiast 
wysyłka na terenie całego 
kraju realizowana jest za po-
średnictwem spedycji DPD.

Dzierżawa, sprzedaż, serwis
- Naszym Klientom ofe-

rujemy sprzedaż i dzierża-
wę nowego lub używanego 
sprzętu biurowego oraz 
kompleksowe zaopatrzenie 
w materiały eksploatacyj-
ne do urządzeń biurowych 
i kopiujących. Prowadzimy 
również serwis sprzętu biu-
rowego i - jeśli to możliwe 
– konserwacje i naprawy 
wykonujemy u Klienta. W 
naszej ofercie są także usługi 
poligra�czne: ulotki, wizy-
tówki i inne druki zaprojek-
towane przez nas dla Klienta 
w formacie od A6 do A3.

Promocja świąteczno - 
noworoczna

Kup 2 tonery marki Toner-
Print, a na trzeci toner otrzy-
masz rabat 50 procent! Ten 
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Po kwarcowej rewolucji, która wywo-
łała krach w przemyśle zegarkowym, 
powoli wraca moda na zegarki me-
chaniczne. To przede wszystkim za-
sługa miłośników zegarków z duszą, 
którzy nie tylko sami je naprawiają, 
ale także produkują! A zegarek, któ-
rego nie opłaca się naprawiać, może 
zostać użyty do… wyrobu biżuterii.

Upowszechnienie w latach 70. XX 
wieku mechanizmów kwarcowych za-
silanych baterią sprawiło, że rynek za-
lały tanie zegarki i tradycyjny przemysł 
zegarkowy, a wraz z nim klasyczne 
zegarmistrzostwo, zaczął upadać. Dziś 
w Polsce brakuje zegarmistrzów, choć 
rośnie zapotrzebowanie na ich usługi. 
Są jednak pasjonaci, którzy sami uczą się 
zegarmistrzostwa.

Zegarmistrzowska precyzja
- Od zawsze interesowały mnie zegarki 

mechaniczne oraz ich historia. W szko-
le podstawowej wymieniałem się nimi 
z kolegami. Potem kupowałem na giełdzie 
staroci za kilkadziesiąt złotych, ale z regu-
ły drugie tyle musiałem zapłacić za napra-
wę. Dlatego pewnego dnia postanowiłem 
sam uruchomić stary czasomierz. Począt-
kowo mi to nie wychodziło, ale systema-
tyczne zgłębianie wiedzy z książek oraz 
życzliwe rady doświadczonych zegarmi-
strzów sprawiły, że w końcu naprawia-
ne przeze mnie zegarki zaczęły ożywać 
– wspomina Marcin Gadacz, zegar-
mistrz – amator ze Starych Bogaczowic. 
Dziś wzbogaca swoją kolekcję o nowe 
okazy, ratując stare zegarki przed zło-
mowaniem. Podobnie postępują inni 
miłośnicy mechanicznych czasomierzy, 
którzy zrzeszają się w nieformalne gru-
py za pośrednictwem internetu. Czy 

Rzemieślnicy od św. Eligiusza, patrona zegarmistrzów

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:  
- Zegarmistrz to rzemieślnik, który 
musi dysponować rozległą wiedzą 
z wielu dziedzin: mechaniki, me-
talurgii, ślusarstwa, stolarstwa, 
elektroniki czy nowych materiałów. 
Musi również posiadać umiejęt-
ności manualne, cierpliwość i sku-
pienie. Cieszy nas, że to rzemiosło 
odradza się na Dolnym Śląsku za-
równo w tradycyjnej, jak i zupełnie 
nowej formie.

Fot. Archiwum UMWD

sprawy, ale na jeden model zegarka 
składają się części od 8 dostawców. Bu-
dowa zegarków jest bardzo podobna do 
budowy współczesnych samochodów, 
ale nie tylko, bo dzisiaj mało która rzecz 
jest budowana od zera do końcowego 
produktu pod jednym dachem. Kompo-
nenty pochodzą od wyspecjalizowanych 
dostawców, którzy są rozsiani po całym 
świecie. – Zegarki składamy i poddajemy 
kontroli jakości we Wrocławiu. Wszystkie 
nasze projekty są limitowane: od 50 do 
300 sztuk, co powoduje, że klient, który 
kupi nasz zegarek ma pewność, że jest to 
coś unikalnego i wyjątkowego – mówi Ka-
rolewski. Wiele z wyprzedanych modeli 
Vratislavii Conceptum zyskuje na warto-
ści i są poszukiwane na rynku wtórnym. 
Firma nie posiada salonów sprzedaży, na 
większość projektów trzeba się zapisać 
jeszcze przed ich produkcją i cierpliwie 
oczekiwać na swój egzemplarz. - Na nasz 
najnowszy zegarek automatyczny „1918-
2018”, zaprojektowany z okazji 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w pierwszy wieczór zapisało się 30 osób, 
a zegarków będzie tylko 200 – podkreśla 
z dumą Marcin Karolewski.

Artystyczny upcycling 
Upcycling to przetwarzanie od-

padów, w wyniku którego powstają 
produkty o wartości wyższej niż prze-
twarzane. - Praca z wykorzystaniem od-
padów, np. elementów zegarków, których 
nie warto naprawiać, daje niesamowite 
możliwości i mam nadzieję na rozwój tego 
rodzaju biżuterii – mówi Estera Grabar-
czyk z Wałbrzycha, pasjonatka upcyclin-
gu. – Biżuterię tworzę od zawsze i wyko-
rzystuję wszelkie techniki oraz materiały. 
Kocham nadawać przedmiotom drugie 
życie. Bliska jest mi metaloplastyka, dla-
tego zawsze wracam do tej techniki. Nie 
boję się mieszać materiałów: zbieram ka-
wałki skóry, wszelkiego rodzaju metalowe 
elementy, klucze i części od zegarków, któ-
re są wykorzystywane w biżuterii, odzieży, 
a nawet w obrazach – opowiada Grabar-
czyk. Przykładem jest wisior – srebrna ły-
żeczka od herbaty, znaleziona i kupiona 
na pchlim targu oraz elementy zegarko-
we, zalane żywicą. Projekt ten powstał 
do kolekcji odzieży lnianej „Słowiański 
jedwab gothic&rock”.

zegarmistrzostwo znów może być źró-
dłem stałego dochodu? – Może, ale musi 
być spełnionych wiele warunków. Przede 
wszystkim trzeba w Polsce odbudować 
system szkolenia, by można było wycho-
wać nowe pokolenia zegarmistrzów. Na 
szczęście powoli się to zmienia i wielu 
ludzi angażuje się w ratowanie tego pa-
sjonującego zawodu. A ja mam nadzieję, 
że kiedyś będę mógł zdobyć uprawnienia 
czeladnika, aby uwieńczyć moje zaintere-
sowanie sztuką zegarmistrzowską odpo-
wiednim dyplomem – podkreśla Gadacz.

Od pomysłu do przemysłu
- Pomysł na produkcję zegarków pod 

własną marką był wynikiem wieloletniej 
pasji. Oczywiście, na początku łatwo nie 
było, ale z racji tego, że w 2012 r. moja ini-
cjatywa projektowania w Polsce zegarków 
od podstaw była jedną z pierwszych w kra-
ju, wielu ludzi zupełnie bezinteresownie 
mi pomagało i kibicowało – wspomina 
początki działalności Marcin Karolew-

Stare zegarki i zegary często mają 
dla nas wartość większą niż � nansowa, 
bo sentymentalną. Przywrócić im ży-
cie potra�  tylko fachowa rzemieślnicza 
ręka zegarmistrza. Warto przypomnieć, 
że Wisława Szymborska, zapytana co 
by było z nami, gdyby nie było czasu, 
odpowiedziała: „Z pewnością nie było-
by zegarmistrzów, a to takie szlachetne 
zajęcie”.

Robert Radczak

Marcin Gadacz
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Zegarkowy wisior
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ski, właściciel � rmy produkującej zegar-
ki Vratislavia Conceptum. - Szczególne 
zasługi mają tutaj członkowie Klubu Mi-
łośników Zegarów i Zegarków. To z nimi 
konsultowałem swoje pomysły i to oni mieli 
duży wpływ na kształt pierwszych projek-
tów. Każdy zegarek Vratislavia Conceptum 
jest od podstaw projektowany w Polsce. 
– Wyjątkiem są mechanizmy, ponieważ 
wykorzystujemy sprawdzone japońskie 
werki, które cechują się bardzo dobrym 
stosunkiem ceny do jakości – opowiada 
Karolewski. Wielu ludzi nie zdaje sobie 

R E K L A M A

Gruntowna modernizacja 
świebodzickiej pływalni do-
biega końca. Wraz z począt-
kiem stycznia obiekt będzie 
ponownie oddany do użytku.

Remont krytej pływalni 
rozpoczął się w lipcu, dotyczył 
przede wszystkim gruntownej 
przebudowy szatni i natrysków, 
wydzielenie nowej strefy saun, 
budowę tężni solnej. W wydzie-
lonym saunarium są 3 nowe sau-
ny (sucha, z aromaterapią i paro-
wa) oraz wanna schładzającą z 
wytwornicą lodu. Przebudowa-
ne zostało pomieszczenie holu 
wejściowego, zmodernizowana 
strefa natrysków i toalet z przy-
stosowaniem kabiny i osprzętu 
dla osób niepełnosprawnych. 
Przebojem odnowionej pływal-
ni będzie duże, aż 12-osobowe 
jacuzzi - w sumie będą dwa. 

Wkrótce rozpocznie się na-
pełnianie niecek basenowych. 
Nagrzewanie wody w base-
nach potrwa jednak minimum 
dwa tygodnie, w tym czasie 
będą także przeprowadzone 
odbiory końcowe i badania, 
m.in. Sanepidu. - Cieszę się z 
zakończenia prac, terminy zo-
stały zachowane i już w stycz-
niu mieszkańcy będą mogli 
korzystać z nowych atrakcji. Je-
stem przekonany, że zmoder-
nizowany obiekt spodoba się 
świebodziczanom i odwiedza-
jącym obiekt gościom, mnie 
szczególnie przypadła do gu-
stu tężnia solankowa, w której 
powstają opary solanki, mające 
zbawienny wpływ na nasze 
drogi oddechowe – mówi bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

(ABP)

Blisko 100 samorządow-
ców z całego Dolnego Ślą-
ska, w tym  włodarze gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
spotkało się 11 grudnia w 
miejscowości Wleń, aby 
podpisać „Deklarację Su-
decką 2030”.

- Jest to potwierdzenie woli 
podjęcia przez 98 samorządów 
wspólnych działań dla popra-
wy warunków życia mieszkań-
ców i szybszego rozwoju go-
spodarczego tej części regionu 
– mówi burmistrz Świebodzic 
Bogdan Kożuchowicz. Sygna-
tariuszami dokumentu byli 
przedstawiciele samorządów z 
południowej i zachodniej czę-
ści Dolnego Śląska, reprezentu-
jący mieszkańców Przedgórza 
Sudeckiego i Sudetów (byłych 
województw wałbrzyskiego i 

Basen po liftingu Deklaracja Sudecka

jeleniogórskiego). Deklaracja 
wyraża wolę współpracy na 
rzecz poprawy warunków roz-
woju społeczno-gospodarcze-
go i życia mieszkańców, a tak-
że zobowiązanie do prac nad 
wspólnym planem moderniza-
cji zwanym „Strategią Rozwoju 
Sudety 2030”. - Przyjęcie „Stra-

tegii dla Pogórza Sudeckiego 
i Sudetów na lata 2020-2030” 
oraz włączenie jej  jako inte-
gralnej części  do strategii całe-
go województwa dolnośląskie-
go pozwoli na skuteczniejsze 
ubieganie się przez gminy o 
środki �nansowe z budże-
tu państwa i Unii Europejskiej 

– dodaje burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz. – Mamy nadzie-
ję, że Ministerstwo Rozwoju 
zgodzi się, żeby wyodrębnić 
subregion nazwany przez sy-
gnatariuszy sudeckim i zgodzi 
się na jego szeroko rozumiane 
wsparcie.

(ABP)
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• Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód zaprasza na 
„Sowiogórskie kolędowa-
nie z Zespołami Sygnali-
stów Myśliwskich - Odgło-
sy Kniei oraz Durlakowe 
Rogi” w niedzielę 21 stycz-
nia 2018 r. w kościele NMP 
Królowej Polski w Głuszycy. 
Po mszy św. z oprawą mu-
zyczną zespołów Odgłosy 
Kniei oraz Durlakowe Rogi 
o godz. 17.00 usłyszymy ko-
lędy i pastorałki zagrane na 
rogach myśliwskich. Po kon-
cercie zaplanowano ciepły 
posiłek i wspólne kolędowa-
nie na zewnątrz kościoła.
• Para�alny Oddział Caritas 
w Głuszycy we współpracy 
z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Głuszycy organi-
zują pomoc żywnościową 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 współ�nan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym (FEAD). 
Podstawę do otrzymania po-
mocy żywnościowej stanowi 
dochód netto w przeliczeniu 
na osobę: osoba samotnie 
gospodarująca – 1268 zł, 
osoba w rodzinie – 1028 zł. 

Skierowania są wydawane 
w siedzibie OPS-u w ponie-
działki, środy, czwartki i piąt-
ki w godz. od 7.30 do 10.30, 
we wtorki w godz. od 7.30 
do 17.00. Uwaga! Do skorzy-
stania z pomocy potrzebne 
są nowe skierowania! Punkt 
wydawania żywności przy 
ul. Bohaterów Getta  czynny 
jest w każdą środę w godz. 
14.00 - 16.00.
• Entuzjaści biegania w 
górach po kopnym śnie-
gu mają kolejną szansę na 
sprawdzenie swoich możli-
wości w zimowych warun-
kach. W niedzielę 7 stycznia 
2018 roku na biegaczy gór-
skich czeka 15,5 km bardzo 
trudnej trasy, z przewyższe-
niami +665 m podczas orga-
nizowanego po raz trzeci na 
terenie gminy Głuszyca Bie-
gu Koliby Łomnickiej. Start 
o godz. 12.00 przy stacji nar-
ciarskiej Koliby Łomnickiej. 
Na zawody można się zapisać 
na stronie www.pomiarow-
nia.pl. Organizator wprowa-
dził limit na poziomie 150 
zawodników. Szczegóły na 
stronie www.waligorarun-
cross.pl.

(SJ)

Raport z Głuszycy

W dniach 9-10 grudnia 
hala sportowa przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głu-
szycy zamieniła się w ma-
gazyn z ogromną ilością 
świątecznych paczek.

To był bardzo pracowity 
czas dla 10 wolontariuszy z 
rejonu Głuszyca oraz rzeszy 
osób wspomagających ak-
cję. W czasie tegorocznego 
�nału Szlachetnej Paczki, po 
raz pierwszy w wyodrębnio-
nym rejonie Głuszyca, przy-
gotowane przez darczyńców 
paczki tra�ły do 29 rodzin z 
terenu Głuszycy, Walimia i 
Jedliny-Zdroju.

- Radość obdarowanych 
rodzin była wielka, nie za-
brakło wielu ciepłych słów, 
szczerych gestów i łez 
wzruszenia… Zarówno my, 
wolontariusze, jak i rodziny 

dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom. To był prawdziwy 
weekend cudów. Dzielnie 
wspierali nas głuszyccy 
strażacy oraz Ilona i Daniel 
Sowa, Andrzej Marcinkow-
ski, Darek Popek, Mirek Żo-
łopa, Rafał Krystyniak, Kon-
rad Czemarnik, Grzegorz 
Milczarek, Mariusz Kostrzy-
ca, Artur Gołda, Magdale-
na Gołda, Krzysztof Gołda, 
Marta Gołda, wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Głuszycy, harcerki oraz 
wielu innych dobrych lu-
dzi o otwartych sercach. 
Wszystkim jesteśmy bardzo 
wdzięczni za okazaną po-
moc. Wielkie dzięki! - dodaje 
Magdalena Kandefer, lider 
Szlachetnej Paczki w rejonie 
Głuszyca. 

(SJ)

Eko Głuszyca – tu miesz-
kam, tu żyję - budowa 
przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie 
Gminy Głuszyca to kolejny 
projekt bezpośrednio ad-
resowany do głuszyczan. 
Dzięki pozyskanym przez 
Gminę Głuszyca środkom 

w wysokości 592 903 zł re-
alizacja inwestycji zostanie 
do�nansowana w 63,63%. 
Pozostałe 36,67% kosz-
tów poniosą gmina i osoby 
uczestniczące w projekcie.

6 grudnia mieszkańcy 34 
gospodarstw domowych z 
terenu Łomnicy, Sierpnicy 

i Grzmiącej, w tym przed-
stawiciele zarządców nie-
ruchomościami, podpisali 
umowy z Gminą i będą mo-
gli przystąpić do budowy 
przydomowych oczyszczani 
ścieków. 

- Obok montażu insta-
lacji OZE to kolejny ważny, 

Zbudują oczyszczalnie proekologiczny projekt w 
którym uczestniczą głuszy-
czanie. Cieszy nas fakt, że 
mieszkańcy chętnie przy-
stępują do inwestycji reali-
zowanych wspólnie z naszą 
Gminą, przyczyniając się tym 
samym do ochrony środo-
wiska naturalnego – dodaje 
Roman Głód, burmistrz Głu-
szycy. 

Przypomnijmy, że 
Uchwałą z dnia 26 lipca 

br. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przekazał 
Gminie Głuszyca dofinan-
sowanie dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ście-
kowa” w ramach podzia-
łania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Warto 
również zaznaczyć, że na 
liście 38 podmiotów, które 
zdobyły do�nansowanie, 
projekt złożony przez Gminę 
Głuszyca uzyskał najwyższą 
ilość punktów i znalazł się 
na pierwszym miejscu na li-
ście informującej o kolejno-
ści przysługiwania pomocy.

(SJ)

Bo lubią ludzi

Gmina Głuszyca
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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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

Gmina Mieroszów

W Sali Kolumnowej w 
Dolnośląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim we Wrocławiu 
Henryk Hnatiuk, mieszka-
niec Gminy Mieroszów, ode-
brał kolejne odznaczenie 
- tym razem odznaczenie 
państwowe prezydenta RP  - 
Srebrny Krzyż Zasługi.

 - Jesteśmy dumni i pełni 
podziwu dla pana Henryka, 
który swoją postawą i zasługa-
mi sławi nasz region. Życzymy 
jeszcze wielu sukcesów, sił i 
zdrowia do realizacji kolejnych 
przedsięwzięć. Henryk Hna-

tiuk jest honorowym obywa-
telem Gminy Mieroszów, od 
wielu lat związany z szeroko 
pojętą działalnością kultural-
ną. Na początku swojej kariery 
pracował w Mieroszowskim 
Ośrodku Kultury „Camela”, 
pełniąc obowiązki dyrektora. 
Od wielu lat działa w różnych 
organizacjach społecznych i 
kulturalnych, między innymi 
był współzałożycielem i sekre-
tarzem Ogólnopolskiego Klu-
bu Tańca Ludowego. Ponadto 
należy do komitetu organiza-
cyjnego Polsko – Czeskich Dni 

Kultury Chrześcijańskiej w No-
wej Rudzie, jest również jed-
nym z twórców Polsko-Cze-
skiego Klubu Artystycznego 
„Art.Studio” w Mieroszowie. 
Wielokrotnie odznaczany i 
nagradzany. Szczególnie za-
służony na pograniczu pol-
sko-czeskim, gdzie w dalszym 
ciągu współorganizuje ple-
nery artystyczne i wieczory 
poezji, zabiegając o integrację 
społeczności przygranicznych 
– podkreślają władze Gminy 
Mieroszów.

(MS).

A jednak Mikołaj nie za-
wiódł, przebył długą drogę, 
odwiedził mnóstwo dzieci i 
dotarł do Mieroszowskiego 
Centrum Kultury. A tam cze-
kała na niego wielka groma-
da samych grzecznych dzie-
ci z Gminy Mieroszów.

 - Było wesoło, kolorowo, 
miło i bardzo emocjonują-
co! W oczekiwaniu na wizytę 
specjalnego gościa, czas umi-
lali aktorzy występujący w 
teatrzyku, dzieci i młodzież z 
grup tanecznych przy MCK - 
należy dodać, że był to ich bar-
dzo udany debiut! Zaśpiewała 
dla zebranych Marta Linow-
ska, która swym ciepłym gło-
sem zaczarowała wszystkich i 
wprowadziła w iście świątecz-
ny nastrój, a malowanie twa-
rzy okazało się hitem. W ca-
łym oczekiwaniu towarzyszył 
burmistrz Marcin Raczyński, 
który wspólnie z całą gromadą 
ze wszystkich sił przywoływał 
Mikołaja. Strudzony Mikołaj 

Nagrodzony za zasługi

Mikołajkowo w MCK

nie zawiódł nikogo, poda-
rował słodkości i spędził ze 
wszystkimi czas, pozował do 
zdjęć, odpowiadał na pyta-
nia i rozdawał uśmiechy oraz 
zarażał dobrą energią. Szko-
da, że Mikołajki są tylko raz w 
roku... Pamiętajmy, aby być 
dla siebie dobrym nie tylko raz 
w roku i obdarowywać siebie 
wzajemnie chociażby dobrym 
słowem i uśmiechem każdego 
dnia! Dziękujemy Pani Mał-

gosi - dobrej wróżce, księdzu 
Jerzemu, Pani Ewie, która ma 
zawsze czas... Śnieżynkom i 
Elfom z MCK, młodym arty-
stom, Radzie Miejskiej Miero-
szowa za wsparcie oraz Panu 
Burmistrzowi za to, że pomógł 
Mikołajowi tra�ć do Miero-
szowskiego Centrum Kultury 
– mówią organizatorzy mi-
kołajkowej zabawy w Miero-
szowskim Centrum Kultury.

(MS)

Dzieci z Gminy Mieroszów nie mogły doczekać się wizyty Mikołaja 
w MCK.

Kosmos w Kowalowej
Uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kowalowej odwiedził pasjo-
nat astronomii Tomasz Lewic-
ki. - W przenośnym planetarium 
,,Bajkonur” odbyły się pokazy 
astronomiczne, dzięki którym 
uczniowie mogli pogłębić swoją 
wiedzę na temat wszechświata 
i zachodzących w nim zjawisk. 
Seanse dostosowane były do 
wieku i percepcji ucznia , zgod-
ne z tematami podstawy progra-
mowej. Nadmuchiwana kopuła 
i cyfrowy projektor posłużyły 
do ciekawego przedstawienia 
i zainteresowania uczniów za-
gadnieniami astronomicznymi. 
Kosmos był na ,,wyciągnięcie 
ręki”, wiele zagadnień stało się 
prostsze i bardziej zrozumiałe. 
Lekcja astronomii przeprowa-
dzona w ten sposób pozwoliła 
uczniom ciekawie i inaczej niż 
zwykle przyswoić wiele nowych 
informacji – relacjonuje Kamila 
Tetke.

(RED)

Bezpieczny KRUSnal
W Czarnym Borze odbył się 
etap regionalny Konkursu 
„Bezpieczny KRUSnal”, który 
ma na celu upowszechnienie 
podstawowych zasad bezpiecz-
nej pracy  w gospodarstwie rol-
nym i uświadomienie dzieciom 
zagrożeń wypadkowych, które 
występują w środowisku wiej-
skim a także zwrócenie uwagi 
na ochronę lasów. W konkursie 
udział wzięło 38 uczniów z 10 
szkół podstawowych. Oliwia 
Głodek z zajęła I miejsce, Adam 
Chowanek zajął IV miejsce, a 
Patryk Synówka otrzymał wy-
różnienie – laureaci SA uczniami 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Mieroszowie.

(RED)

Mieroszowski rynek zapełniły już iluminacje ,ładnie oświetlone i 
przygotowane są także drewniane domki. Już niebawem będą one 
wykorzystane podczas Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się 16 
grudnia.

(MS)

Świątecznie w rynku
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BURMISTRZ MIEROSZOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ZASTĘPSTWO 
NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

 
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

INSPEKTORA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej 

(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie gospodarki 

nieruchomościami lub administracji;
2) staż pracy 3 lata;
3) obywatelstwo polskie;
4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych;
5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności 

z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności 
lokali, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, 
Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych

2) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku 
Windows i pakietu Office;

3) cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, 
odpowiedzialność, obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw, 
samodzielność myślenia i działania, kreatywność, komunikatywność, 
umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na 
stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) ewidencjonowanie środków trwałych związanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Mieroszów zgodnie 
z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.);

2) współpraca z Referatem Finansowym pod względem środków 
trwałych;

3) przenoszenie mienia z ewidencji nieruchomości do ewidencji środków 
trwałych (w wersji papierowej i w formie elektronicznej – w modułach 
NIERUCHOMOŚCI i ŚRODKI TRWAŁE, wchodzących w skład 
połączonych modułów PUMA);

4) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej 
w zakresie środków trwałych;

5) nadzór właścicielski nad działaniami podejmowanymi przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.;

6) analiza informacji od najemców dotyczących stanu technicznego 
obiektów;

7) przedstawianie do akceptacji wniosków dotyczących bieżących napraw, 
zlecanie ich wykonania oraz rozliczanie faktur otrzymanych 
po realizacji zleceń (opis);

8) współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego nad bieżącymi 
oraz doraźnymi robotami remontowymi w zakresie instalacji 

elektrycznych oraz wykonywanymi przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.;

9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. 
w ramach zakresu obowiązków;

10) rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie i wykonywanie 
dokumentacji niezbędnej do dzierżawy nieruchomości pod ogrody 
przydomowe, na cele rekreacji komercyjnej oraz handel w miejscu 
wyznaczonym – w formie przetargu lub w formie bezprzetargowej, 
w tym m.in. przygotowywanie wykazów; ogłoszenie, uczestnictwo 
i sporządzanie dokumentacji po przeprowadzonych przetargach, 
przekazywanie zleceń do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. na zawarcie umów;

11) przyjmowanie, rozpatrywanie i analiza wniosków oraz 
przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży 
samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze 
bezprzetragowej, w tym:
- przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji niezbędnej 

do sprzedaży nieruchomości m.in. dokumentacja geodezyjna, 
inwentaryzacja budynku, zaświadczenia o samodzielności lokali, 
wycena nieruchomości,

- zmiana wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej 
we wspólnotach mieszkaniowych,

- przygotowywanie wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży,

- na podstawie zgromadzonej dokumentacji sporządzanie 
protokołu rokowań na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej,

- sporządzanie przypisów należności powstałych w wyniku 
podpisania umów notarialnych,

12) prowadzenie obowiązującej ewidencji, rejestrów i sprawozdawczości 
statystycznej;

13) udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
14) udział w komisji przetargowej;
15) prowadzenie spraw związanych z najmem i dzierżawą gruntów 

nierolnych; 
16) prowadzenie spraw związanych z użyczeniem nieruchomości;
17) prowadzenie spraw z zakresu umarzania wierzytelności Gminy 

Mieroszów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg 
w spłacaniu tych należności.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na stanowisku urzędniczym;
2) praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
3) praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, 

komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
4) praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego 

powyżej 4 godzin dziennie;
5) praca w terenie.

5.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu 
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3) dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub 

zaświadczenie o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru do 
zwrotu);

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 

i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach, referencje itp.);

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem;

7) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 Uwaga:
 Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych 

w punkcie 6 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych 
w ogłoszeniu o naborze.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 
I piętro, pokój nr 7 - sekretariat lub przesłać pocztą na adres Urzędu 
Miejskiego - Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Na kopercie należy 
umieścić adres zwrotny oraz dopisek: „Dotyczy naboru na zastępstwo 
na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami”. 

 Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 27 grudnia 
2017 r. do godz. 1630. Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane 
pocztą muszą wpłynąć do urzędu do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 
1630. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
 Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, 
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim 
w Mieroszowie.

 Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie 
na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz opublikowanie w BIP 
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Z up. Burmistrza 
Rafał Dzimira

Zastępca Burmistrza

OP.2110.8.2017 
Mieroszów, dnia 12 grudnia 2017 r.



Czwartek, 7 grudnia 2017 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L A M A

Wynikiem 3:2 dla siatka-
rzy z Wrześni zakończył się 
mecz w ramach 13 kolejki 
rozgrywek I ligi. Okazję do 
rewanżu zespół MKS Aqua 
Zdrój Wałbrzych będzie miał 
już 19 grudnia w meczu ko-
lejnej rundy Pucharu Polski.

Siatkarze MKS Aqua Zdrój 
Wałbrzych byli blisko sprawie-
nia niespodzianki we własnej 
hali, gdzie podejmowali APP 
Krispol Września. Podopieczni 
Janusza Bułkowskiego prowa-
dzili już z wyżej notowanym 
rywalem 2:1, ale nie zdołali 
postawić kropki nad i ani w 
czwartym, ani w piątym secie, 
przez co dwa oczka pojechały 
do Wielkopolski. Aqua Zdrój 
uległ 2:3 (25:23, 16:25, 25:23, 
21:25, 14:16) i szansy na ko-
lejne punkty będzie szukał 
16 grudnia w wyjazdowym 
meczu ligowym z Norwidem 
Częstochowa. A po rozgryw-
kach ligowych przyjdzie czas 
na zmagania w ramach Pucha-
ru Polski. Już we wtorek - 19 
grudnia - siatkarze MKS Aqua 

Śląsk w Wałbrzychu
W II lidze koszykarzy Górnik Trans.
eu Wałbrzych pokonał Röben Gim-
basket Wrocław 85:72 (18:18, 19:16, 
23:18, 25:20). Punkty dla Górnika zdo-
bywali: Wróbel 27, Kruszczyński 19, 
Krzywdziński 18, Ratajczak 10, Durski 6, 
Makarczuk 3, Jeziorowski 2, Tyszka 0. A 
17 grudnia o godz. 18.00 Górnik podej-
mie Śląsk II Wrocław.

(RED)

Druga porażka
W III lidze koszykarzy KK Oleśnica po-
konał MKS Mazbud Basket Szczawno-
-Zdrój 82:70 (14:17, 26:23, 20:14, 22:16). 
Punkty dla MKS zdobyli: Stochmiałek 
25, Myślak 10, Olszewski 10, Przydryga 
10, Pilarczyk 5, Józefowicz 4, Smoleń 4, 
Grabka 2. Zaplanowany na 16 grudnia 
mecz z UKS Rio Team Złotoryja został 
przełożony na 20 stycznia.

(RED)

Strąciły Ikara
W III lidze siatkarek IKS Jelenia Góra 
przegrał z Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 0:3 (24:26, 20:25, 18:25). 
Chełmiec zagrał w składzie: I. Groń, 
Szymańska, Sławińska, P. Groń, Urba-
nowska, Julia Rzeczycka, E. Pawelska (l) 
oraz Judyta Rzeczycka, Zdebska, Miecz-
kowska, P. Pawelska, Dabic (l). Następ-
ny mecz wałbrzyszanki rozegrają 16 
grudnia o godz. 18:00 we Wrocławiu z 
AZS AWF.

(RED)

W dniach 15-17 grudnia 
zapraszamy wszystkich mi-
łośników popularnego ping 
ponga na II Grand Prix Pol-
ski Seniorek i Seniorów w 
Tenisie Stołowym.

Do Wałbrzycha przyjadą 
najlepsi tenisiści stołowi z ca-
łej Polski. Zawody rozegrane 
zostaną w dniach 15-17 grud-
nia 2017 roku, a miejscem roz-
grywek będzie Hala Widowi-
skowo-Sportowa Aqua Zdrój.

- Zmagania rozpoczną piąt-
kowe eliminacje, prowadzo-
ne z podziałem na grupy. W 
sobotę do rywalizacji włączą 
się zawodniczki i zawodni-
cy, którzy zostali zwolnieni z 
udziału w eliminacjach, dzięki 

wysokim miejscom w ogólno-
polskim rankingu po sezonie 
2016/2017 w tej kategorii wie-
kowej lub zakwali�kowaniu 
się z eliminacji wojewódzkich. 
Szczególnie zapraszamy na 
uroczyste otwarcie turnieju 
w sobotę 16.grudnia o godz. 
15:00. W niedzielę odbędą się 
gry �nałowe. I Grand Prix Pol-
ski Seniorów zakończyło się 
zwycięstwem Natalii Bajor (KU 
AZS UE Wrocław) i Alana Woś 
(ATS Małe Trójmiasto Rumia). 
Zapraszamy wszystkich kibi-
ców na trzy dni sportowych 
rozgrywek na najwyższym 
poziomie! – zachęca Tomasz 
Durajczyk z Aqua Zdroju.

(RED)

Grand Prix PolskiRewanż w pucharze

Zdrój ponownie podejmą 
przed wałbrzyską publiczno-
ścią zespół APP Krispol Wrze-
śnia.

- W ostatnim meczu pod-
opieczni Janusza Bułkow-
skiego, mimo zaciętej walki 
nie zdołali pokonać rywala i 
spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 3:2 dla zawodników z 
Wielkopolski. Czas na rewanż. 
Zapraszamy wszystkich kibi-
ców – wielkie emocje gwa-
rantowane! W trakcie meczu 
przewidziane konkursy, w któ-
rych można wygrać vouchery 
na pizzę z Pizzerii „Happy Day” 
oraz pierogi z Pierogowej Cha-
ty w Wałbrzychu – zachęca Fa-

bian Kurzawiński, kierownik 
drużyny.

Bilety w cenie: 5 zł ulgo-
wy, 10 zł normalny oraz 5 zł/
os – bilet rodzinny (minimum 
3 osoby) będą dostępne w 
sprzedaży w Hotelu Aqua 
Zdrój oraz w: Pizzerii „Happy 
Day” na ul. Palisadowej 47b 
(Podzamcze); Pizzerii „Happy 
Day 2� na ul. Lewartowskiego 
1 (Śródmieście), Piwiarni Pod 
Wierzbami na ul. Broniew-
skiego 33a (Piaskowa Góra), 
Pierogowej Chacie na ul. Wro-
cławskiej 82 (Szczawienko). 
Szczegóły na stronie www.
siatkowka.walbrzych.pl.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...
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

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

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

Wójt Gminy Walim 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Walimiu ul. Boczna nr 9 oraz na stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.walim.pl) i na stronie 

Urzędu Gminy Walim – (www.walim.pl 
menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia) 
został wywieszony na okres od 14.12.2017 r. 

do 5.01.2018 r. wykaz nr 18/2017 r. 
z dnia 14.12.2017 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Choinki żywe
z dowozem

ul. II Armii 7
w Wałbrzychu

(Sobięcin, na terenie
Autoserwisu Pit Car)

Tel. 696 473 695

ZATRUDNIMY 
OD ZARAZ

osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności 

do sprzątania marketów 
w Wałbrzychy i Szczawnie 

Zdroju. Bezpłatna prywatna 
opieka medyczna. 

Kontakt 601 156 466

W dniach 3-8 grudnia, w hali 
OSiR w Boguszowie-Gorcach przy 
ul. Olimpijskiej 1 odbywało się 
międzynarodowe zgrupowanie 
Euro Camp w zapasach kobiet.

Przez cały tydzień na trzech ma-
tach trenowało ponad 100 zapaśni-
czek z całej Europy - Niemiec, Węgier, 
Francji, Czech, Łotwy, Estonii, Chor-
wacji i reprezentacje Polski juniorek 
oraz juniorek młodszych. Podczas 
zgrupowania rozegrany został dru-
żynowy mecz międzynarodowy 
Polska - Reszta Europy. Na czele pol-
skiej ekipy stanął Władysław Olejnik, 
trener kadry narodowej juniorek 
młodszych, a na czele drużyny euro-
pejskiej Isabelle Ladeveze, trenerka z 
francuskiego Font-Romeu. W ramach 
spotkania odbyło się 18 pojedynków. 

Polskie zawodniczki okazały się bar-
dzo gościnne -zwyciężyły 7 walk, a w 
11 musiały uznać wyższość przeciw-
niczek z reszty Europy (juniorki: 53 kg 
- Amanda Tomczyk, 55 kg - Dominika 
Kulwicka, 63 kg - Kisielińska Magda-
lena, Polska; juniorki młodsze: 49 kg 
- Monika Klepuszewska, 53 kg - Alsek-
sandra Skudlara, 60 kg - Julia Moliń-
ska, 73 kg - Patrycja Pochowska).

Organizatorami zawodów byli: 
Heros Czarny Bór, burmistrz Bo-
guszowa Gorc Waldemar Kujawa i 
Zdzisław Sommerfeld - właściciel Ho-
telu Piotr w Boguszowie - Gorcach. - 
Mamy nadzieję, że Euro Camp wpisze 
się na stałe w kalendarz imprez orga-
nizowanych w Boguszowie Gorcach 
– podkreślali uczestnicy zawodów.

(RED)

Minęło 35 lat od dnia, w któ-
rym Mieczysław Młynarski, 
61-letni obecnie były koszykarz 
Górnika Wałbrzych, reprezen-
tacji Polski i olimpijczyk z Mo-
skwy, ustanowił rekord Polski 
w ilości punktów zdobytych w 
jednym meczu. Wyczyn ten miał 
miejsce w ówczesnej hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, obecnej 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Czy 
nie warto byłoby upamiętnić je 
np. tablicą pamiątkową na tym 
obiekcie?

Przypomnijmy, że historyczne 
dla polskiej koszykówki wydarze-
nie nastąpiło 10 grudnia 1982 r. 
podczas meczu I ligi (najwyższy 
szczebel rozgrywek, dzisiejsza 
ekstraklasa) Górnika z Pogonią 
Szczecin, który gospodarze wygrali 
133:109 w obecności prawie 3 tys. 
widzów.

Popularny „Młynarz” wynikiem 
90 pkt. pobił rekord Edwarda Jur-
kiewicza z Wybrzeża Gdańsk (84 
pkt.), ustanowiony w 1970 r. w 
meczu z AZS Gdańsk, który z ko-
lei okazał się lepszy od osiągnię-
cia Mieczysława Łopatki ze Śląska 
Wrocław (77 pkt.) odnotowanego 
w 1962 r. podczas spotkania z Ba-
ildonem Katowice.

Wartość rekordu Młynarskie-
go podnosi fakt, że w tamtym 

okresie nie zaliczano rzutów za 3 
pkt. - W meczu z Pogonią co naj-
mniej kilkakrotnie trafiałem z 6 i 
7 metrów, a więc na pewno „set-
ka” by pękła – stwierdził rekor-
dzista, który jest obecnie trene-
rem koszykarzy Polonii Świdnica. 
- Obecnie polskiemu basketowi 
wiele brakuje do widowisko-
wości meczów sprzed 30-40 lat. 
Postęp ominął koszykówkę. Ze-
społy zdobywają zwykle po 60-
70 pkt, co sprawia, że spotkania 
są po prostu nudne. A przecież 
solą tej dyscypliny są celne rzuty. 
Moje osiągnięcie może jeszcze 
długo przetrwać i zanosi się na 
rekord z brodą – powiedział Ty-
godnikowi DB 2010.

Swoje snajperskie uzdolnienia 
wykorzystywał nie tylko w I lidze, 
której królem strzelców był 4-krot-
nie, a w 1981 r. zdobył w sumie 
1115 pkt. Mianem tym szczycił się 
również po Igrzyskach Olimpij-
skich w Moskwie (1980), a także po 
mistrzostwach Europy w Turynie 
(1979) i Pradze (1981). W reprezen-
tacji rozegrał 150 meczów, zdoby-
wając 2680 pkt.

Do kadry narodowej juniorów 
tra�ł mając prawie 18 lat. W Górni-
ku grał przez 14 lat (1973 – 1987), 
a rekordowy wyczyn miał miejsce 
w sezonie, który po raz pierwszy 

klub zakończył zdobyciem mi-
strzostwa Polski. Debiut w I lidze 
upamiętnił zaliczeniem 36 pkt, 
potem tra�ał 50 i ponad 60 pkt. 
Przez jeden sezon występował w 
Lechu Poznań. Karierę sportową 
zakończył w SVD 49 Dortmund w 
wieku 38 lat.

 - Gdy rozpoczynałem grę w Do-
rtmundzie, drużyna obijała się w 
czwartej lidze. Gdy odchodziłem, 
weszła do pierwszej, w czym chy-
ba miałem spory udział. Mam też 
i tę satysfakcję, że w tym mieście 
byłem pierwszym znanym polskim 
snajperem przed… Robertem Le-
wandowskim – zauważył.

W 2015 r. uhonorowano go ty-
tułem „Zasłużony dla Miasta Wał-
brzycha”. 

Nie stracił kontaktu ze swoją 
dyscypliną. Przez kilka lat pracował 
jako trener młodzieży w Wałbrzy-
chu. Teraz pomaga w szkoleniu 
Polonii Świdnica, występującej w 
III lidze.

Dlatego występujemy z inicja-
tywą upamiętnienia rekordu Mie-
czysława Młynarskiego wraz z in-
formacją o jego innych ligowych i 
reprezentacyjnych osiągnięciach 
na specjalnej tablicy umieszczonej 
na lub wewnątrz Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów.

Andrzej Basiński

Tablicą upamiętni wyczyn „Młynarza”?Zapaśniczy Euro Camp

W Boguszowie Gorcach trenowało ponad 100 zapaśniczek z Europy.
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USŁUGI

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

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

(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. 

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

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

(2) Sprzedam kaseton dł. 4 mb 
x 0,60 m, ledy,950 zł. Inf. WGN 
Główna 11 w Wałbrzychu, 698 
175 285.

(2) Sprzedam meble biurowe: 3 
biurka, szafy i inne. Inf. 698 175 
285, WGN Wałbrzych, ul. Główna 
11.

Piaskowa Góra, do wprowadze-
nia, 2 pokoje, widna kuchnia, 40 
m2, cena 130 tys. Tel. 883 334 486

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

Piaskowa Góra po kapitalnym 
remoncie - 3 pokoje 53m, cena 
159 tys. tel. 606 97 66 30

MS-3356 Piaskowa Góra, po kapi-
talnym remoncie, 3 pokoje, 51m2, 
cena 185 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 85 tys. Tel. 606 
976 630

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-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 Dwupokojo-
we mieszkanie na Białym Kamie-
niu,do wprowadzenia,  z możliwo-
ścią 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

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
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje 30m2 
po remoncie, z balkonem, czynsz 
180 zł, cena 91.000 tel: 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
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
GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTO-
JĄCY  - OKAZJA ! 111m2, z dużą 
działką 1195m2, cena 205tys. 
ogrzewanie gazowe telefon: 535-
416-014 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA ! DO SPRZEDANIA 
WARSZTAT SAMOCHODOWY Z 
WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ 
ZAKUPU Z NAJEMCĄ.
CENA 1 500 000 TEL. 606 97 66 30

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

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

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
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

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

BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
w wysokim standardzie w nowym 
budownictwie w spokojnej okoli-
cy z ogródkiem. Mieszkanie w peł-
ni rozkładowe z wyposażeniem, 4 
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
balkon. Cena:175 000zł  (nr:2420)  
-(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 – 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, 56m2, 

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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy 

piękny dom na wynajem w 

zabudowie szeregowej 120 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 – 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

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 

mieszkanie do wprowadzenia 

w sąsiedztwie deptaka i parku o 

pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka z WC i przedpo-

kojem z ogrzewaniem gazowym 

CENA: 1389 000 zł (nr: 2417) (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

PODZAMCZE mieszkanie NA 
DRUGIM PIĘTRZE W BLOKU CZTE-
ROPIĘTROWYM po termomo-
dernizacji, 51,5 m2, dwa pokoje, 
rozkład pomieszczeń,  standard 
do wprowadzenia, kuchnia w 
zabudowie w cenie, 155.000 ZŁ 
do negocjacji, tel. 577-263-955

OKAZJA! PODZAMCZE, 48m2, 
2 pokoje, parter, duży balkon, 
świetna lokalizacja – ulica Palisa-
dowa, 118.000 zł, tel. 535-285-514

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

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

PODZAMCZE, 2 pokoje, 41 m2, 
3 PIĘTRO w bloku siedmiopię-
trowym, ogrzewanie miejskie, 
balkon, dobra lokalizacja, cena: 
129000 zł, kontakt: 530-998-374

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

PIASKOWA GÓRA, 48,0m2, drugie 
piętro w zadbanej kamienicy, 2 
pokoje, SUPER Cena 52.000zł. 
Kontakt 535-311-265

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

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

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

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

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

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – OKAZJA!!! ŚRÓD-
MIEŚCIE, okolice ul. Lotników, 
3 pokoje, 63.5m2, 2 piętro w 2, 
budynek 4 rodzinny, do remontu, 
cena 99.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 4 
pokoje, 81.5m2, 8 piętro w 10, 
cena 248.000zł, po kapitalnym 
remoncie, 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 – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 54m2, 8 piętro 
w 10, cena 184.000zł, nowe, w 
trakcie kapitalnego remontu, 
możliwość własnej aranżacji,  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 –   STARY ZDRÓJ, kawa-
lerka,  jasna kuchnia, 31m2, 2 pię-
tro w 3, po kapitalnym remoncie, 
c.o. gazowe cena 55.000zł, 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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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


