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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!

KR
AZ

 77
65

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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POMAGAMY  W  UZYSKANIU 

KREDYTU  POŻYCZKI
0 zł prowizji   I  decyzja w 20 min

wysoka przyznawalność
tel. 793-793-005, 74 307-07-37

Wałbrzych, ul Bolesława Chrobrego 2/1 (parter)
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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520
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• POŻYCZKI z jednorazową spłatą

• POŻYCZKI wieloratalne

• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł

• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kau� and), tel. 502 284 615

kredytok.pl
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Szczegóły oferty na str. 5
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Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedago-
giczna z siedzibą w Wali-
miu wprowadziła do swo-
jej oferty terapię metodą 
Warnkego, czyli trening 
wzrokowy, słuchowy i mo-
toryczny. Diagnozę i tre-
ning wykonują przeszko-
leni terapeuci  za pomocą 
specjalistycznego urządze-
nia Medi Tech – Audio 4. 
Udział w terapii jest bez-
płatny. Zapisy dzieci z dys-
leksją przyjmowane są co-
dziennie w godzinach pracy 
poradni.  Na czym polega 
innowacyjność tej terapii?

Około 10 – 15% dzieci w 
wieku szkolnym każdego 
roku przejawia poważne pro-
blemy w uczeniu się, mimo 
przeciętnej lub nawet wyso-
kiej inteligencji. Trudności te 
nie wynikają z niewłaściwej 
organizacji procesu lekcyjne-
go. W większości przypadków 
problemy mają charakter 
specy�cznych trudności w 
czytaniu i pisaniu.

W czasie ostatnich kil-
ku lat, coraz więcej danych 
wskazywało na to, że przy-
czyną wspomnianych zabu-
rzeń są de�cyty w zakresie 
centralnego przetwarzania 
spostrzeżeń, które normalnie 
przebiegają automatycznie. 
Kiedy automatyzacja nie jest 
prawidłowa, osoby cierpią-
ce z powodu tych de�cytów 
zaczynają rozwijać strategie 
kompensacyjne. Takie stra-
tegie pochłaniają mnóstwo 

energii. Większość dzieci z 
trudnościami w uczeniu się 
jest kompletnie wyczerpa-
nych na długo przedtem, 
zanim się skończy dzień 
szkolny, ponieważ większość 
energii jest zużywana na nie-
potrzebną kompensację.

W ostatnich 15 latach 
ekspert komunikacji, Fred 
Warnke, opracował metodę 
wykrywania i treningu tych 
de�cytów. Obecnie meto-
da ta jest stosowana przez 
niemal 1000 terapeutów w 
Niemczech, Austrii i Szwaj-
carii. Należy do najnowocze-
śniejszych na świecie.

Głównym założeniem me-
tody jest to, że dzieci cierpiące 
z powodu trudności w nauce, 
są niezdolne do zapamiętania 
wzorców dźwiękowych tych 
słów, które słyszały we wcze-
snym okresie swojego życia. 
Ponieważ nie wiedzą, jakie 
jest właściwe „brzmienie” 
słowa, nie wiedzą też, z jakich 
liter i głosek powinno się ono 
składać. Wiele dzieci rozwija 
w to miejsce różne inne spo-
soby czytania: próbują roz-
poznawać słowa tuż po ich 
pojawieniu się – postrzegają 
słowa jak obrazki. Czyniąc to, 
są niezdolne do rozpoznania 
– i nauczenia się – wewnętrz-
nej struktury słowa (metody 
podziału słowa na głoski i 
przypisania im liter).

I w tym właśnie może 
pomóc metoda Warnkego. 
Podczas diagnozowania cen-
tralnego przetwarzania sy-

Terapia metodą Warnkego 
dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu

gnałów spostrzeżeniowych 
bardzo ważne jest spraw-
dzenie tak jak największej 
liczby funkcji, w stosunkowo 
krótkim czasie. Ma to na celu 
kontrolę zakresu, w jakim 
funkcje te są zautomaty-
zowane, a także uniknięcie 
błędów spowodowanych 
przez niewłaściwe odpowie-
dzi zmęczonego dziecka. Za 
pomocą metody Warnkego 
można w atmosferze zabawy 
szybko sprawdzić czternaście 
różnych funkcji. Diagnostyka 
jest prowadzona przy użyciu 
specjalistycznej aparatury te-
stowo-pomiarowej.

Pełny trening opracowany 
przez Freda Warnke jest opar-
ty na treningach obejmują-
cych trzy obszary:

• Automatyzacja przetwa-
rzania spostrzeżeń w ob-
szarze słuchu, wzroku i 
zdolności motorycznych 
- tak długo, jak występuje 
de�cyt w centralnym prze-
twarzaniu spostrzeżeń, nie 
ma większego sensu wy-
konywanie coraz większej 
liczby ćwiczeń w czytaniu 
i pisaniu, ponieważ pod-
stawowe uwarunkowania 
procesu uczenia się są dla 
ćwiczącego niedostępne. 
Innymi słowy: musi naj-
pierw zostać usprawniona 
i zautomatyzowana szyb-
kość przetwarzania spo-
strzeżeń.

• Automatyzacja koordy-
nacji półkul mózgowych 

stale zmieniają swoją pozy-
cję nie spotykając się przy 
tym wcale. Tym samym per-
cepcja dziecka musi stale 
być świadoma kierunku, z 
którego dobiega jego głos. 
Regularny trening lateralny 
przyczynia się do lepszej 
synchronizacji obu półkul 
przez aktywowanie istnie-
jących, ale nieaktywnych 
włókien nerwowych, w sto-
sunkowo krótkim czasie.

• Rozwój i automatyzacja 
„wzrokowego języka” - 
jak zaznaczono wcześniej, 
dzieci, które wykazują 
trudności w czytaniu i pi-
saniu, często mają mgliste 
pojęcie o tym, jak przegło-
skować dane słowo. Moż-
na to także poprawić za 
pomocą tzw. „literowania 
wzrokowego”. Trening ten 
pomaga dziecku znaleźć 
sposób na zapamiętanie 
tych słów, których wymo-
wa różni się od ich wzroko-
wego odpowiednika.

- podczas procesu uczenia 
się jak czytać i pisać, obie 
półkule mózgowe muszą 
ściśle ze sobą współpraco-
wać. Koordynacja pomię-
dzy obiema półkulami od-
bywa się przy udziale ciała 
modzelowatego (corpus 
callosum), struktury ner-
wowej, która umożliwia to 
połączenie. W większości 
przypadków dysleksji, ten 
szlak nerwowy nie działa 
właściwie. W celu uspraw-
nienia funkcji ciała mo-
dzelowatego Fred Warnke 
opracował specjalny tre-
ning zwany „treningiem 
lateralnym”. Podczas tego 
treningu dziecko słyszy z 
jednej strony słuchawek 
głos wzorcowy (z płyty CD) 
oraz synchronicznie słyszy 
swój własny głos po dru-
giej stronie. Specjalistyczne 
urządzenie elektroniczne 
sprawia, że głos przemiesz-
cza się pomiędzy dwiema 
stronami. Podobnie jak 
słońce i księżyc, dwa głosy 

Zapraszamy rodziców do zgłaszania dzieci z trudnościami 
w czytaniu i pisaniu na trening metodą Warnkego. 

Gwarantujemy szybkie rozpoczęcie terapii!

Kontakt do Powiatowej Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu:

tel. 74 846 05 63, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl
sekretariat: 797-984-251

dyrektor: 518-787-925
punkt diagnostyczno-konsultacyjny: 518-787-916. 

W numerze 9 Tygodnika DB 2010 z 8 
marca 2018 r. w felietonie „Dzień hań-
by” Janusz Bartkiewicz od niósł się do 
tak zwanej „ustawy degradacyjnej”, 
którą 6 marca 2018 r. przegłosowała 
sejmowa większość. Ustawa pozbawia 
oficerskich stopni tych wszystkich pol-
skich żołnierzy, którzy - między innymi 
- należeli do Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego. Na jej mocy mogą być 
zdegradowani generałowie Wojciech 
Jaruzelski, Czesław Kiszczak, czy pierw-
szy polski kosmonauta Mirosław Her-
maszewski. Oświadczenie w sprawie tej 
ustawy przesłał do naszej redakcji Za-
rządu Komitetu Miejskiego PiS w Wał-
brzychu:

Zarząd Komitetu Miejskiego PiS w Wał-
brzychu z zadowoleniem przyjął decyzję 
Sejmu RP, który uchwalił Ustawę „degrada-

cyjną”. Ustawa ta jest kolejnym krokiem na 
drodze rozliczenia się z patologiami PRL-u. 
Narzucony Polsce, po II wojnie światowej, 
obcy nam kulturowo system polityczny, był 
utrwalany nie tylko przez Armię Czerwoną 
i rezydentów KGB – rezydujących na stałe 
w naszej Ojczyźnie. Do utrwalaczy komuni-
zmu w Polsce, należeli z nominacji Moskwy 
i polscy generałowie oraz aparat represji do 
którego należy zaliczyć działające w latach 
1944-89: Resort Bezpieczeństwa Publicz-
nego PKWN, Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego – który zastąpiony został przez 
Urząd Bezpieczeństwa (UB) i następnie w 
Służbę Bezpieczeństwa (SB), Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, wojskowych i gra-
nicznych służb specjalnych, służb więzien-
nych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i 
prokuratury oraz jednostek paramilitarnych. 

Długo Polacy musieli czekać na akt spra-
wiedliwości, którym jest ustawa pozbawia-
jąca część funkcjonariuszy tego aparatu 
niezasłużonych przywilejów, jakimi były ich 
wysokie emerytury. 

Szósty marca br. zapisze się dobrze w 
naszej historii. Ustawa, która tra� teraz do 
Senatu RP i następnie na biurko Prezydenta 
Andrzeja Dudy, daje podstawę do pozba-
wienia stopni o�cerskich autorów i realiza-
torów akcji skierowanych przeciwko patrio-
tom polskim, którzy występowali w obronie 
praw obywatelskich lub bronili Polski przed 
sowietyzacją. Twarzami o�cerów, którzy za-
pisali się niechlubnie na kartach historii Pol-
ski, są generałowie W. Jaruzelski i Cz. Kisz-
czak. Degradacja powyższych nie jest żadną 
zemstą lecz aktem sprawiedliwości, w myśl 
której polskim generałem może być tylko 
osoba godna tego zaszczytnego stopnia.

Niestety w polskim parlamencie ciągle 
zasiadają osoby, wrogo nastawione do 
ostatecznego rozliczenia się z PRL-em. To 
oni bronią stopni o�cerskich i przywilejów 
funkcjonariuszy, mających na sumieniu, 
represje i krew Żołnierzy Wyklętych oraz 
o�ar z Poznania’56, Wybrzerza’70, Rado-
mia’76, a także z lat 1981-89. Do obrońców 
funkcjonariuszy SB, a w chwili obecnej i 
„moskiewskich” generałów zalicza się tzw. 
totalna opozycja, w tym posłowie wybrani 
z okręgu wałbrzyskiego: K.I. Mrzygłocka, A. 
Kołacz-Leszczyńska, M. Wielichowska oraz 
T. Siemoniak. Ich postawa jest tak obywa-
telska, jak obywatelska była milicja w latach 
1944/90. 

Zarząd wałbrzyskiej struktury PiS dzięku-
je Rządowi „dobrej zmiany” za inicjatywę, a 
także tym posłom, którzy doprowadzili do 
uchwalenia wymienionej wyżej ustawy.

Zarząd KM PiS w Wałbrzychu

Echa naszych publikacji



Czwartek, 15 marca 2018 r.

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

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

7 marca 2018 r. starosta Jacek Cichura wraz z 
wicestarostą Krzysztofem Kwiatkowskim , w imie-
niu Powiatu Wałbrzyskiego, podpisali we Wrocła-
wiu umowę o do�nansowanie unijnego progra-
mu.

„Czas na zawodowców” to projekt, który zwiększy 
szanse uczniów ze szkół zawodowych na Dolnym Ślą-
sku na znalezienie zatrudnienia. W ramach projektu 
�nansowane będą takie działania jak:
-  staże u pracodawców,
-  zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych,
- szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z 

otoczeniem biznesu,
-  szkolenia nauczycieli zawodu oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu,
-  innowacyjne metody dydaktyczne,
-  szkolenia interpersonalne i społeczne,
-  mini projekty badawcze,
-  obozy naukowe.

Wszystkie te działania mają przyczynić się do 
poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, 
a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie 
uczniów kształcących się w zawodach. 

W programie bierze udział Zespół Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju, dla które-
go organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. Pro-
jekt obejmie 1935 uczniów oraz 160 nauczycieli szkół 
i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska. W 
jego ramach odbędzie się  ponad 1250 staży u praco-
dawców. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 
5 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 4,8 mln 
zł. Projekt będzie realizowany w terminie od  2.04.2018 
do  31.08.2019 r. Projekt do�nansowany jest ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja; 
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

(GŁ)

8 marca 2018 r. w Centrum 
Sportu i Rekreacji w Walimiu 
odbył się koncert z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet 
pt. „Kobietą być”. Koncert był 
dedykowany mieszkankom po-
wiatu wałbrzyskiego.

Koncert zorganizowany zo-
stał przez Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego, Wójta Gminy Walim 
Adama Hausmana oraz Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz Centrum 
Kultury i Sztuki w Walimiu. Kon-
cert o�cjalnie otworzyli: wicesta-
rosta Krzysztof Kwiatkowski oraz 
- w imieniu Wójta Gminy Walim 
Adama Hausmana, który z powo-
du choroby nie mógł przybyć na 
koncert- Artur Jarczok, dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji w Wa-
limiu. Panowie złożyli serdeczne 
życzenia zebranym Paniom oraz 
towarzyszącym im partnerom. 
Wśród obecnych gości byli m.in. 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Józef Piksa oraz 
radny Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego Bogusław Uchmanowicz. 
Koncert był wspaniałą okazją do 
złożenia życzeń dla obecnej na sali 
Dyrektor Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej Re-
giny Marciniak z okazji jubileuszu 

Powiatowy Dzień Kobiet w Walimiu

25-lecia pracy zawodowej. Pod-
czas koncertu wystąpili wspaniali 
artyści znani artyści scen warszaw-
skich oraz popularnych seriali: Bar-
bara Droździńska, Aurelia Sobczak 
oraz Stanisław Górka. Na scenie 
można było usłyszeć utwory ta-
kie jak: „Być kobietą”, „Odrobina 
szczęścia”, „Towarzystwo przyjaź-
ni męża z żoną”, „Czy pani Marta 
jest grzechu warta”. Repertuar 

przeplatany był dawką dobrego 
humoru, a artyści porwali publicz-
ność do wspólnej zabawy i śpiewu 
tak skutecznie, że musieli kilku-
krotnie bisować przy owacjach na 
stojąco.

Po części artystycznej gości 
zaproszono na lampkę wina, a 
wszystkie Panie otrzymały symbo-
licznego tulipana.

(GŁ)

W Walimiu wystąpili artyści znani artyści scen warszawskich oraz popularnych 
seriali, m.in. Aurelia Sobczak oraz Stanisław Górka.

Podpisanie umowy na do�nansowanie 
unijnego programu „Czas na zawodowców” 

Od lewej: członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, marszałek województwa Cezary Przybylski, 
starosta wałbrzyski Jacek Cichura, wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

To już ostatni moment, by 
zgłosić udział w konkursie „Kul-
tywowanie kulinarnych tradycji 
świątecznych w powiecie wał-
brzyskim – Wielkanoc 2018”.

Celem konkursu jest m.in. kulty-
wowanie i propagowanie wiedzy 
o tradycjach kulinarnych, popu-
laryzacja kultury polskiej i tradycji 
ludowej i pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnej. Udział w Kon-
kursie może wziąć indywidualnie 
każdy mieszkaniec dowolnej gminy 
wchodzącej w skład Powiatu Wał-
brzyskiego, jak również znajdujące 
się na terenie Powiatu Gospodar-
stwa Agroturystyczne. Zgłoszenia 

do konkursu przyjmowane są do 
dnia 15 marca 2018 r. do godziny 
15.30. Regulamin Konkursu oraz for-
mularz zgłoszeniowy można pobrać 
ze strony www.ziemiawalbrzyska.
pl pod linkiem http://www.ziemia-
walbrzyska.pl/kultura/wielkanoc-
ny-konkurs-kulinarny.html lub w 
siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 
24 (punkt kancelaryjny, pok. nr 21). 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody w postaci bonów pienięż-
nych, zaś pozostali uczestnicy otrzy-
mają nagrody pocieszenia również 
w formie bonów.

(GŁ)

Powiatowy Wielkanocny 
Konkurs Kulinarny

Zarząd Towarzystwa Miłośni-
ków Szczawna-Zdroju organizu-
je Powiatowy Konkurs na Wyko-
nanie Palmy Wielkanocnej.

Udział w konkursie jest bezpłat-
ny. Palmy mogą być wykonane 
przez osoby prywatne, kuracjuszy, 
instytucje, zakłady pracy, szkoły, 
stowarzyszenia, mieszkańców jed-
nej ulicy, jednego bloku itp. Kon-
kurs zostanie przeprowadzony w 
trzech kategoriach wiekowych: 
dzieci przedszkolne i ze szkół 
podstawowych; młodzież gimna-
zjalna i ponadgimnazjalna; osoby 
dorosłe. Do konkursu nie będą 
dopuszczone palmy, które nie zo-
stały wykonane osobiście przez 
uczestników konkursu. Rozstrzy-

gnięcie konkursu odbędzie się 22 
marca 2018 r. o godz. 16.00 w Hali 
Spacerowej w Parku im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie – 
Zdroju. Palmy należy zgłaszać w 
dniu rozstrzygnięcia konkursu od 
godziny 14.00 do 15.00 na stano-
wiska komisji konkursowej w hali 
spacerowej. Ogłoszenie wyników 
oraz rozdanie nagród nastąpi 22 
marca 2018 roku o godz. 16.00. Za 
pierwsze trzy miejsca w każdej ka-
tegorii zostaną przyznane nagro-
dy rzeczowe. Pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplomy. Fundatorami 
nagród w konkursie są Powiat 
Wałbrzyski i Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój.

(RED)

Powiatowy Konkurs na Wykonanie 
Palmy Wielkanocnej

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Hali 
Spacerowej w Parku im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju.
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Szkolenia indywidualne dla Ciebie
Trwa nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne 

w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie 
wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu 
pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”, realizowanego w ramach Osi 8 
Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020.

Pomoc w zakresie sfi nansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne 
(szkolenia indywidualne) adresowana jest do 30 osób bezrobotnych (19 kobiet i 11 
mężczyzn), powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, 
które należą do niżej wymienionych grup:
• Osoby długotrwale bezrobotne        • Osoby o niskich kwalifi kacjach
• Osoby niepełnosprawne                     • Osoba powyżej 50 roku życia
• Osoby pozostałe, tj. kobiety, które nie należą do ww. grup

Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary 
wiejskie (zgodnie z klasyfi kacją DEGURBA 3) tj. z gminy Walim, Stare Bogaczowice, 
Czarny Bór oraz Mieroszów, które należą do w/w grup zaplanowanych do aktywizacji 
zostało 6 osób.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi na stronie internetowej Urzędu 
www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy”
• „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy”
• „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifi kacji”
• ”Szkolenia”
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b, tel. 74 840 73 00

R E K L A M A

16 marca 2018 r. Rzecz-
nik Praw Obywatelskich 
otworzy kolejny punkt 
przyjęć interesantów - w 
Wałbrzychu. Chodzi o to, 
żeby mieszkańcy Wałbrzy-
cha i okolic mogli przyjść 
ze swoją sprawą do rzeczni-
ka, a nie koniecznie jechać 
do Wrocławia, czy pisać do 
Warszawy.

Rzecznik ma - poza War-
szawą - trzy Biura Pełnomoc-
ników Terenowych (w Gdań-
sku, Katowicach i Wrocławiu), 
a w kolejnych miastach 
organizuje punkty przyjęć 
interesantów, w których w 
konkretnych umówionych 
dniach przyjeżdżają prawni-
cy Biura RPO, by przyjmować 
skargi i udzielać informacji. 
RPO Adam Bodnar rozbudo-
wuje tę sieć punktów przy-
jęć i obecnie działają one: w 
Bydgoszczy, Częstochowie, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi, Słupsku, Szczecinie i 
Poznaniu.

Wałbrzyski punkt będzie 
działał w Urzędzie Miejskim 
w Wałbrzychu przy placu Ma-
gistrackim 1 (II piętro, sala nr 

Rzecznik bliżej ludzi
- Potrzebne są dodatkowe 

dokumenty, żeby zdecydo-
wać. Dostanie więc Pan/ Pani 
list z prośbą o te dokumenty.

- Niestety sprawa nie jest 
dla Rzecznika.

Taką odpowiedź dostaną 
Państwo. Dlaczego? Bo Rzecz-
nik nie może zająć się np:  
• anonimem albo ogólnym 

komentarzem;
•  sprawą, do której rozstrzy-

gania powołana jest inna 
instytucja (np. Rzecznik 
Finansowy);

•  sporami między osobami 
prywatnymi (czyli np. spo-
rem z sąsiadem);

•  sprawą, w której upłynęły 
już wszystkie terminy na 
odwołania, albo orzecze-
niem, od którego nie przy-
sługuje Rzecznikowi od-
wołanie (m.in. to sprawy o 
rozwód i alimenty);

•  sprawą karną, w której nie 
zapadł jeszcze prawomoc-
ny wyrok.
Ktoś mógłby pomyśleć, 

że Rzecznik właściwie nic nie 
może. Ale to pozór. Rzecz-
nikowi zostaje bardzo dużo 
roboty. Choć nie wszystkim 
może pomóc, to pomaga na-
prawdę wielu.

W trakcie badania wniosku 
Rzecznik:

Może zażądać wyjaśnień 
(np. od prokuratury, szkoły, 
szpitala, wojewody, burmi-
strza), dlaczego sprawa zo-
stała tak, a nie inaczej zała-
twiona. Może wprost napisać, 
że załatwienie sprawy budzi 
jego wątpliwości i wskazać, 
dlaczego.

Może zareagować, jeśli 
dowie się, że komuś dzieje się 
krzywda z powodu tego, kim 
jest – na przykład porusza się 
na wózku, a sklep nie chce go 
obsłużyć; jest niewidomy, a 
restauracja nie chce go wpu-
ścić z psem przewodnikiem 
(to jest dyskryminacja i RPO 
ma obowiązek się tym zająć).

Może żądać, by właściwe 
urzędy zajęły się sprawą, czy-
li wszczęły postępowanie. A 
jeśli takie postępowanie to-
czy się przed sądem, to może 
wziąć w nim udział. Ale przy-
stępuje do sprawy tylko wte-
dy, gdy:
•  sądzi, że doszło do rażące-

go naruszenia praw i wol-
ności;

•  sprawa jest skomplikowa-
nym zagadnieniem praw-
nym dotyczącym praw i 
wolności;
• sprawa jest wyjątkowa, a 

jej rozstrzygnięcie ma znacze-
nie dla innych.

Może – jeśli już zapadły 
orzeczenia – składać odwo-
łania (czyli stosować środki 
zaskarżenia) w procedurze 
cywilnej i administracyjnej.

Może zakwestionować 
prawomocne postanowienia 
prokuratora o umorzeniu lub 
odmowie wszczęcia postępo-
wania.

To wszystko? Nie.
Rzecznik może zrobić jesz-

cze inne rzeczy.

Skazali mnie - niech rzecznik 
złoży kasację

W takich sprawach RPO 
dostaje mnóstwo wniosków 
(ok. 3000 rocznie). Jeśli w 
sprawie karnej zapadnie pra-
womocny wyrok, to Rzecznik 
może złożyć kasację, czyli wy-
stąpić do Sądu Najwyższego 
o ponowne zbadanie sprawy. 
W sprawach niezakończo-
nych karą więzienia prawo 
do złożenia kasacji ma tylko 
RPO i Prokurator Generalny, 
stąd taka liczba wniosków do 
Rzecznika.

Skutecznych kasacji RPO 
może napisać jednak tylko 
około stu rocznie.

Dlaczego? Mało kto wie, że 
jest to akt nadzwyczajny i nie 
polega po prostu na skryty-
kowaniu wysokości kary albo 
faktów, które ustalił sąd.

Kasacja RPO musi wskazać 
rażące naruszenia przepisów 
prawa, które miały wpływ 
na treść orzeczenia (albo ra-
żące naruszenie procedury). 
Trzeba dokładnie przeczytać 
akta i sprawdzić, czy nie było 
prawnego błędu.

A jeśli nie mam sprawy 
do rzecznika, czy jest mi 
potrzebny?

Tak. Głównym zadaniem 
RPO jest badanie prawa, 
sprawdzanie, czy przepisy 
nie uderzają w obywateli. 
Podstawowym źródłem wie-
dzy są pisma od obywateli. 
Rzecznik spotyka się też z 
ludźmi w całym kraju i słu-
cha tego, co jest dla nich 
ważne.

Jeśli Rzecznik dojdzie do 
wniosku, że sprawa wymaga 
generalnego „poprawienia 
prawa”, może m.in.: przed-
stawić problem władzom 
(np. ministrowi, burmistrzo-
wi). W ten sposób bardzo 
wiele problemów udaje się 
rozwiązać. Rzecznik przed-
stawia fakty, pokazuje kło-
potliwe przepisy, a rząd i 
samorządy sprawdzają to i 
bardzo często wprowadzają 
zmiany.
•  zwrócić się do Trybunału 

Konstytucyjnego o zba-
danie przepisów albo 
przy- łączyć się do skargi 
konstytucyjnej obywatela 
do Trybunału Konstytucyj-
nego.

•  zażądać od najwyższych 
sądów (Sądu Najwyższego 
lub Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego) ujedno-
licenia orzecznictwa, jeśli 
wyroki sądów są niejasne 
lub sprzeczne ze sobą.
Więcej o uprawnieniach 

RPO można znaleźć w Usta-
wie o Rzeczniku Praw Obywa-
telskich (Dz.U.2017.958 j.t.).

(RED)

kich i podobnych sytuacjach 
wystarczy napisać albo za-
dzwonić na bezpłatną infolinię 
do RPO. Wniosek jest prosty, a 
w razie potrzeby pracowni-
cy Biura Rzecznika pomogą 
w jego napisaniu. Wniosek 
do Rzecznika jest bezpłatny 
UWAGA! Rzecznik nie zastę-
puje sądu. Nie jest adwokatem 
czy radcą prawnym, który na-
pisze pismo w sprawie.

Złożyłem wniosek. Co się dzieje 
z moją sprawą?

Sprawa jest rejestrowa-
na. Do Biura RPO przychodzi 
rocznie ok. 60 tys. pism.

Sprawa jest badana 
przez  ekspertów, którzy 
sprawdzają, czy Rzecznik 
może pomóc. W Biurze RPO 
pracuje tylko 300 osób. DLA-
TEGO załatwianie sprawy 
trwa często bardzo długo, 
zwłaszcza w przypadku wnio-
sków o kasację.

Zapada decyzja, czy da się 
coś zrobić.

Są trzy możliwości:
- Sprawa jest dla Rzecznika. 

Tra� zatem do wyspecjalizo-
wanego zespołu prawników.

25) co miesiąc, w drugi ponie-
działek miesiąca, w godzinach 
10.00 - 14.00. Dni przyjęć w 
2018 r.: 16 marca (otwarcie), 9 
kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 
9 lipca, 13 sierpnia, 10 wrze-
śnia, 8 października, 12 listo-
pada, 10 grudnia.

Kto może przyjść?
Każdy, kto chce omówić 

swoją sprawę z prawnikiem 
od Rzecznika. W punkcie 
będą przyjmować prawnicy z 
Biura Pełnomocnika Tereno-
wego we Wrocławiu.

Jakimi sprawami zajmuje się 
Rzecznik Praw Obywatelskich?
Jak może pomóc RPO?

Do Rzecznika Praw Oby-
watelskich może się zgłosić 
każdy, kto uważa, że państwo 
naruszyło jego prawa, albo 
że jest nierówno traktowany 
przez innych, np. z powodu 
wieku albo płci.

Może się zgłosić osoba po-
zbawiona wolności, żeby po-
skarżyć się na poniżające trak-
towanie, na przykład w domu 
pomocy społecznej albo szpi-
talu psychiatrycznym. W ta-
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KredytOK to marka, która jest coraz częściej wybie-
rana przez klientów poszukujących wygodnej i szybkiej 
pożyczki z jasnymi zasadami spłaty. Z pełnej oferty Kre-
dytOK można skorzystać w biurach w Wałbrzychu przy 
ul. Broniewskiego 73 oraz w Kamiennej Górze przy ul. 
Papieża 14.

Wysoki poziom obsługi i satysfakcji klienta sprawia, że 
docieramy do coraz większej grupy odbiorców. Systema-
tycznie otwieramy kolejne oddziały na terenie całego kraju. 
Poszerzamy także portfel naszych produktów, aby dopaso-
wać się do potrzeb klientów. 

KredytOK

Obecnie w ramach sieci ponad 100 stacjonarnych od-
działów oferujemy pożyczki z jednorazową spłatą, pożyczki 
wieloratalne, a także kredyty gotówkowe do 200 tys. zł. Po-
siadamy również pożyczkę ratalną dedykowaną Seniorom, 
udzielaną w 100% przez telefon.

Dlaczego warto wybrać KredytOK?
• Dzięki dużej liczbie nowoczesnych produktów �nanso-

wych nasi klienci mogą szybko i wygodnie uzyskać po-
życzkę na dogodnych warunkach,

• oferujemy przejrzyste warunki udzielanych pożyczek i 
działamy w sieci stacjonarnych oddziałów

• nasza infolinia jest czynna w godzinach 8.00-20.00 (po-
niedziałek – piątek) oraz 9.00-17.00 (sobota), co pozwala 
na sprawną obsługę klientów,

• nasze usługi cieszą się dużym zaufaniem klientów, dla-
tego jesteśmy obecni na rynku nieprzerwanie od 1999 
roku,

• duża liczba atrakcyjnych produktów pozwala nam do-
brać idealną ofertę dla Ciebie!

• oddziały blisko Państwa:
WAŁBRZYCH - ul. Broniewskiego 73 

(obok marketu B1)
tel. 515-751-711

KAMIENNA GÓRA - ul.Papieża 14 
(obok marketu Kau�and) 

Tel. 502-284-615.
(TS)

Szczawno-Zdrój

Już dziś zapraszamy 
Państwa na jarmark wiel-
kanocny do Szczawna-
-Zdroju! Sukces jarmarku 
b o ż o n a r o d z e n i o w e g o 
pokazuje, że nasze mia-
sto jest stworzone do 
organizacji tego typu im-
prez, dlatego tym razem 
również nie zabraknie to-
warzyszących sprzedaży 
łakoci, zajączkowych upo-
minków i innych atrakcji 
– zachęcają organizatorzy.

Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno Zdrój 
organizuje Jarmark Wielka-
nocny w Hali Spacerowej 
w Szczawnie-Zdroju. Im-
preza została zaplanowa-
na w dniach 24-25 marca 
2018 r. w godzi-
nach od 10:00 do 
17:00. - Zaprasza-
my wystawców 
do udziału w jar-
marku – zachęca 
Karolina Tomza z 
Urzędu Miejskie-
go w Szczawnie-
-Zdroju. - Zgodnie 
z ideą wydarzenia, 
każdy wystawca 
zobowiązuje się 
do wystawienia 
rękodzieła. „Chiń-

Odbudujmy Zakład 
Przyrodoleczniczy!
Uzdrowisko Szczawno-Je-
dlina apeluje o pomoc w od-
budowie spalonego Zakła-
du Przyrodoleczniczego w 
Szczawnie - Zdroju. - Spotkało 
nas nieszczęście, jeżeli zechce-
cie nas wesprzeć będziemy 
stokrotnie wdzięczni, dzięku-
jemy za dobre słowa otuchy. 
Wpłat można dokonywać na 
rachunek Fundacji Uzdrowiska 
Szczawno - Jedlina S.A. „Sto-
krotka”, Bank PKO BP SA Od-
dział 1 w Wałbrzychu - 30 1020 
5095 0000 5602 0186 9577 z 
dopiskiem: Zbiórka na odbu-
dowę ZPL – apelują pracownicy 
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina.

(RED)

Królewska gra
Urząd Miejski w Szczawnie-
-Zdroju i Klub Szachowy Wie-
ża Pęgów organizują cykl za-
wodów Grand Prix o Puchar 
Burmistrza Szczawna-Zdroju 
w Szachach Szybkich. I tur-
niej zaplanowany została na 
18.03.2018 r., początek o godz. 
10.00 w sali przy ul. Sienkiewi-
cza 28 w Szczawnie-Zdroju. We-
ry�kacja uczestników odbędzie 
się w dniu turnieju w godz. 9.00 
- 9.45.

(RED)

Zbliża się pora powro-
tów ptaków i budowy przez 
nie gniazd, w związku z tym 
uczniowie Miejskiej Szkoły 
Podstawowej w Szczawnie-
-Zdroju z Oddziałami Gim-
nazjalnymi z dużym zaan-
gażowaniem uczestniczyli 
w akcji „Budki lęgowe dla 
ptaków”.

 - Podczas zajęć przyrody 
dowiedzieli się, jak wyglą-
da budka lęgowa, jaką pełni 
funkcję oraz z jakich mate-
riałów powinna zostać wy-
konana. Następnie z pomocą 
osób dorosłych przygotowali 
budki, które już niebawem 
zostaną powieszone zarów-

no na drzewach rosnących 
przy szkole i w parku. Mamy 
nadzieję, że przygotowane 
domki znajdą swoich miesz-
kańców, a dzieci będą mogły 
obserwować życie ptaków. 
Nauczycielka przyrody Joan-
na Karaś zachęcała również 
wszystkich uczniów do po-
wieszenia budek lęgowych 
w ogrodach i przy posesjach, 
ponieważ budki lęgowe służą 
ochronie gatunkowej, sprzy-
jają bioróżnorodności, a wy-
stawione w odpowiedniej ilo-
ści i proporcjach przywracają 
równowagę biologiczną – re-
lacjonują organizatorzy akcji.

(MM)

Jarmark coraz bliżej
szczyzna” nie będzie przez 
nas tolerowana – podkre-
śla Karolina Tomza. – Za-
leży nam, by oferowane 
przez wystawców produk-
ty nie będą pakowane w 
torby foliowe – mile wi-
dziane opakowania eko-
logiczne. Wystawcy zwol-
nieni są z wszelakich opłat, 
jednakże obowiązkowym 
„wpisowym” jest przekaza-
nie organizatorowi jednej 
sztuki prezentowanych 
przez siebie dzieł w celu 
nagradzania uczestników 
podczas konkursów od-
bywających się podczas 
świątecznego wydarzenia 
(upominek + wizytówka 
wystawcy). Potwierdze-

niem udziału w imprezie 
będzie nadesłanie wypeł-
nionej karty zgłoszenia na 
adres mailowy: k.tomza@
szczawno-zdroj.pl. Miej-
sce ekspozycji wskaże wy-
stawcom organizator w 
Hali Spacerowej, która jest 
zabytkowym obiektem za-
daszonym. W przypadku 
dużej ilości zgłoszeń wy-
korzystany będzie również 
teren wokół hali. Wystawcy 
mogą zorganizować warsz-
taty w ramach prowadzo-
nej przez siebie działalności 
na ustalonych przez siebie 
warunkach (bezpłatnie 
bądź odpłatnie), o czym 
poinformują organizatora.

(RED)

Pomagają ptakom

Uczniowie ze Szczawna-Zdroju własnoręcznie wykonali budki lęgowe 
dla ptaków.
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Informacje pod numerem telefonu: 
604 25 39 87

Przychodnia Krzysztof w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Chrobrego 2

WYNAJMIE 
POMIESZCZENIA
w budynku przychodni 

na działalność medyczną 
i pokrewną.

Obiekt jest wyposażony w windę 
i miejsca parkingowe.

R E K L A M A

R E K L A M A

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Gmina Jedlina-Zdrój 
rozpoczęła drugą część 
zadania inwestycyjnego 
„Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności pu-
blicznej w Jedlinie-Zdroju”.

Obecny etap to termomo-
dernizacja budynku Gimna-
zjum Miejskiego przy ulicy Sło-
wackiego 5 w Jedlinie-Zdroju. 
W ramach prowadzonych 
prac ocieplone zostaną ściany 
oraz dach budynku hali spor-
towej, wymieniony zostanie 
piec gazowy, a cała elewacja 
szkoły będzie odmalowana. 
Wartość zadania wynosi 681 
166,15 zł. 85 procent środków 
na ten cel gmina pozyskała w 
ramach wniosku złożonego 
w konkursie organizowanym 
przez Instytucję Pośredniczą-
cą Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Planowany termin zakończe-
nia prac to koniec sierpnia bie-
żącego roku.

Przypomnijmy, że Gmina 
Jedlina-Zdrój pozyskała środ-
ki w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w konkursie „Efektywność 
energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej” na 
termomodernizację budyn-
ków gimnazjum miejskiego 
oraz urzędu miasta. Prace 
w urzędzie zakończyły się w 
ubiegłym roku i objęły: mo-
dernizację systemu grzew-
czego, wymianę okien oraz 
ocieplenie ścian. Na dachu 
budynku urzędu zainsta-
lowane zostały panele fo-
towoltaiczne. Dodatkowo 
przy budynku urzędu miasta 
zostało zbudowane nowe 
wejście dla klientów bezpo-
średnio z parkingu wraz z 
podnośnikiem dla osób nie-
pełnosprawnych.

(RED)

Będzie cieplej i taniej

Budynek jedlińskiego gimnazjum przechodzi termomodernizację.

- Działalność bezpłatnej 
wypożyczalni rowerów elek-
trycznych w Jedlinie-Zdroju 
zainaugurujemy w samo połu-
dnie pierwszego dnia wiosny 
– mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju. – Uroczysta 
inauguracja odbędzie się w 
Urzędzie Miejskim w Jedlinie-
-Zdroju, gdzie mieścić się bę-
dzie wypożyczalnia naszych 
elektrycznych jednośladów. Do 
dyspozycji będzie 6 nowocze-
snych rowerów. Każdy pełno-
letni mieszkaniec naszej gminy 
będzie mógł z nich skorzystać 

zapisując się wcześniej w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Jedlinie-Zdroju. Wy-
pożyczalnia będzie czynna od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach pracy urzędu.

Także burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód zaprasza na 
otwarcie wypożyczalni ro-
werów elektrycznych, które 
zostało zaplanowane na 21 
marca na godzinę 11.00. Wy-
pożyczalnia mieścić się będzie 
w siedzibie CK-MBP w Głuszy-
cy przy ul. Grunwaldzkiej 26. 
Korzystanie z rowerów elek-

Rowery elektryczne na start!
Pierwszego dnia wiosny ruszą 

wypożyczalnie rowerów elektrycznych 
w Jedlinie-Zdroju i Głuszycy. Trwają także 

zapisy do udziału w pierwszym zlocie 
użytkowników rowerów elektrycznych 

Electro-Bike Tour 2018, który zaplanowany 
został na 8 kwietnia 2018 roku.

trycznych dla głuszyczan bę-
dzie darmowe.

Jedlina-Zdrój, wspólnie 
z Głuszycą i Świeradowem-
-Zdrój jest także organizato-
rem zlotu rowerów elektrycz-
nych Electro-Bike Tour 2018. 
Organizatorzy zaplanowali 
w każdej miejscowości wiele 
atrakcji dla miłośników rowe-
rów. Pierwszy zjazd odbędzie 
się w Jedlinie Zdroju już 8 
kwietnia 2018 r. i tym sa-
mym otworzy serię spotkań, 
na którą z niecierpliwością 
czekali zwolennicy jazdy na 
rowerze.

Organizatorzy jedlińskie-
go zlotu przygotowali bogaty 
wybór różnorodnych tras ro-
werowych z przewodnikami, 
konkursy dla uczestników z 
nagrodami, możliwość zwie-
dzania w niższych cenach 
proponowanych atrakcji na 
trasach przejazdów, a także 
moc bezcennych wrażeń to-
warzyszących podczas każde-
go ze zlotów.

 - Chętni do wzięcia udzia-
łu w zlocie rowerów elek-
trycznych zapisują się na nie-
go w okresie od 8 marca do 
5 kwietnia, podejmując tym 
samym decyzję preferowanej 
przez siebie trasy i dystansu. 
Zapraszamy zatem do udzia-
łu! Bliższe informacje oraz 
regulamin Electro-Bike Tour 
2018 dostępne są na stronie 
www.ckjedlina.pl oraz Face-
booku – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)
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www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNAWIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA

WEEKEND MAJOWY - WYCIECZKA OBJAZDOWA PO GRECJI 
TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 190 € 1000 PLN + 190 € - PROMOCJA - 30 % - 10 OSTATNICH MIEJSC!

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu w pokojach 

2, 3 i 4 os. z łazienkami, 
• wyżywienie HB,
• ubezpieczenie NNW, KL, bagażu,
• opiekę pilota na trasie,
• taksy klimatyczne,
• wszystkie opłaty miejscowe,
• podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, parkingów, przewodników 
lokalnych - koszt 110 €,

• składki na TFG - 10 PLN/osobę,
• wydatków własnych.

PROGRAM:
1 DZIEŃ: Wyjazd ok godz. 16.00. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji.
2 DZIEŃ: Przyjazd w godzinach wieczornych na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Meteory - klasztor; Tempi - kościółek Św. Paraskewi; wytwórnia ikon - proces powstania. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Ateny - Akropol z przewodnikiem (Świątynia Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon 
Herodesa Attykusa); Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa – Olimpejon, Zappeion, Stadion Olimpijski Kalimarmaro, Plac Syndagma, Grób Nieznanego 
Żołnierza, Plaki, Agora Rzymska, Wieża Wiatrów, Agora Grecka; przejazd nad Kanałem Korynckim. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Myken – Brama Lwic, grobowiec Agamemnona, muzeum, wykopaliska; Navplio; Epidavros - amfi teatr. 
Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: rejs statkiem po Kanale Korynckim. Zwiedzanie starego Koryntu Akrokorynt. Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Mistry - średniowieczne miasto, położone na zboczach gór Tajget - miejsce to posiada status 
muzeum. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Delfy - Marmara (Sanktuarium Ateny, Tolos); źródło Kastalskie, Święty Okręg (ruiny świątyni Apollina, Skarbiec 
Ateńczyków, teatr), muzeum – z woźnicą z Delf; Termopile - pomnik króla Leonidosa. Wieczór GRECKI z konsumpcją, nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W programie na trasie: Saloniki: Łuk Galeriusza, Rotunda, bizantyjskie świątynie (Bazylika św. 
Demetriusza, Agia Sofi a), Biała Wieża, pomnik Aleksandra Wielkiego; Dalszy przejazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

WIELKANOC NAD MORZEM (REWAL) 31.03-02.04.2018 499 PLN/os.  
WIELKANOC W GÓRACH (SZCZAWNICA) 31.03-02.04.2018 499 PLN/os.

OSTATNIE POKOJE!!!  
HOLANDIA - KWIATY, WIATRAKI, DIAMENTY, SERY
TERMIN:  28.04 - 02.05.2018 1350 PLN + 25 € 1200 PLN + 25 € 
                  02.05 - 06.05.2018 1350 PLN + 25 € 1200 PLN + 25 € 

CHORWACJA - OD SZYBENIKA PO DUBROWNIK 
TERMIN:   27.04 - 03.05.2018 1550 PLN 1400 PLN
                   30.04 - 06.05.2018 1550 PLN 1400 PLN
CHORWACJA - CZARNOGÓRA - BOŚNIA - ALBANIA
TERMIN:   27.04 - 06.05.2018 1890 PLN 1740 PLN 
CHORWACJA NA "LUZIE" - RIWIERA ADRIATYCKA
TERMIN:   27.04 - 05.05.2018 1698 PLN 1548 PLN

POZOSTAŁE OFERTY

Gmina Głuszyca

Kobieta to temat prze-
wodni kolejnej odsłony mi-
nigalerii, która w ostatnim 
powstała na jednym z kory-
tarzy w Urzędzie Miejskim 
w Głuszycy. 

Obrazy namalowane przez 
lokalnych artystów: Ryszar-
da Berczyńskiego, Monikę 
Antoniak i Stanisława Pełkę- 
ukazują różne twarze kobiet. 
A muzyczną niespodzianką, 
przygotowaną z okazji Dnia 
Kobiet w Głuszycy, był koncert, 
w czasie którego można było 
usłyszeć utwory z czołówek 

list przebojów wykonywane 
m.in. przez takie gwiazdy mu-
zyki jak Seweryn Krajewski, 
Sting, Whitney Houston, Celi-
ne Dion w aranżacji Krzysztofa 
Kurnyty grającego na sakso-
fonie altowym i sopranowym. 
Największe przeboje muzyki 
�lmowej zabrzmiały 8 marca 
w głuszyckiej sali widowisko-
wej Centrum Kultury-MBP, w 
której można było również 
zobaczyć wystawę prac ma-
larskich głuszyczanki Barbary 
Suleckiej.

(SJ)

Portrety kobiet Wielkanocne baby
17 marca o godz. 10.00 w 
sali widowiskowej CK-M-
BP w Głuszycy zostanie 
rozstrzygnięty konkurs na 
babę wielkanocną. Do wy-
grania są trzy nagrody głów-
ne. Cukierniczej rywalizacji 
towarzyszyć będzie występ 
dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Głuszycy.

(SJ)

Spotkanie 
z tradycjami
Dyrekcja, grono pedago-
giczne, uczniowie oraz ro-
dzice uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Głuszycy 
zapraszają na „Wielkanoc-
ne Spotkanie z Tradycjami” 
pod honorowym patronatem 
Burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda. Spotkanie odbędzie 
się 22 marca 2018 r. w godz. 
16.00-18.00. W programie: 
spektakl „Tradycje Wielkanoc-
ne” w wykonaniu uczniów 
kl. IV-V SP nr 3, pokaz tań-
ców ludowych w wykonaniu 
uczniów klas I-IV SP nr 3, pysz-
ne domowe wypieki, kawa, 
herbata, domowy żurek, kier-
masz ozdób i dekoracji świą-
tecznych.

(SJ)

Wniosek może złożyć 
podmiot, który posiada tytuł 
prawny (prawo własności, 
użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego lub 
stosunku zobowiązaniowe-
go) do obiektu znajdującego 
się na terenie Gminy Głuszy-
ca. Dotacje mogą być udzie-
lane na prace, które zostaną 
przeprowadzone w roku 
2018. Maksymalna wysokość 
do�nansowania wyniesie 
1500 zł, jednak nie więcej niż 
50% poniesionych kosztów 
(na podstawie wystawionych 
faktur, rachunków). Dotacja 
nie może być wykorzystana 
na:
-  dokumentację sporzą-

dzaną w ramach przygo-
towania zadania (projekt 
budowlany), robociznę 

własną wnioskodawcy 
oraz wszelkie koszty po-
niesione na uzyskanie nie-
zbędnych zgłoszeń, 
uzgodnień, pozwoleń 
wymaganych odrębnymi 
przepisami;

-  koszty związane z likwida-
cją zbiornika na ścieki sa-
nitarne, odpływu ścieków 
sanitarnych do kanalizacji 
deszczowej, wód lub do 
gruntu.
Termin składania wnio-

sków upływa z dniem 30 
kwietnia 2018 r. Wnioski 
sporządzone na obowią-
zującym wzorze  należy 
składać osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Głuszycy lub drogą 
pocztową na adres: Urząd 
Miejski ul. Grunwaldzka 55, 
58-340 Głuszyca.

Złożenie wniosku nie jest 
równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. Wnioski niekomplet-
ne lub nieprawidłowo wypeł-
nione albo złożone po termi-
nie nie będą rozpatrywane. 
Wnioski rozpatrywane będą 
wg terminu złożenia wniosku 
i poprawności złożenia wnio-
sku.

Szczegółowe warunki 
udzielenia dotacji określa 
Uchwała Nr XXV/173/2016 
Rady Miejskiej w Głuszycy 
z 19 lipca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzie-
lenia dotacji celowej ze środ-
ków budżetu Gminy Głuszyca 
na do�nansowanie kosztów 
zadań inwestycyjnych zwią-
zanych z porządkowaniem 
gospodarki ściekowej na te-
renie Gminy Głuszyca.

(SJ)

Dotacje na przyłącza
Burmistrz Głuszycy Roman Głód ogłasza już po raz trzeci konkurs 

wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na realizację 
zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki 

ściekowej na terenie Gminy Głuszyca, obejmujących budowę przyłączy 
kanalizacyjnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej.
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74 640 15 15, 600 15 61 15

ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek
   9:00-17:00
piątek  9:00-15.00

•  szkolenia na prawo jazdy kategorii
 B, B+E, C, C+E
•  kwalifikacje wstępne 
•  szkolenia okresowe

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

* najlepsza szkoła w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku
w Wałbrzychu wg rankingu WORD

Kształcimy praktycz-
nie - to hasło przewodnie 
studiów realizowanych 
przez Państwową Wyż-
szą Szkołę Zawodową im. 
Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu.

 - Od października 2017 
nasza oferta rozszerzyła 
się o studia podyplomowe 
„Lean Management oraz 
Zaawansowane metody 
zarządzania jakością”, które 
w 100% potwierdzają hasło 
przyświecające tej idei. W 
ramach studiów podyplo-
mowych prowadzonych z 
naszym partnerem Lean 
Management Consulting 
Group (LMCG) realizujemy 
m.in. wizyty referencyjne 
w przedsiębiorstwach za-
liczanych do tzw. ”Bench-
mark Class”. W lutym 2018 
r. wizyta taka odbyła w za-
kładzie Mando Corporation 
Poland Sp. z o.o. w Wałbrzy-
chu, a zajęcia poprowadził 
mgr Sebastian Bączyński, 

który na co dzień zajmu-
je stanowisko managera 
działu rozwoju dostawców. 
W trakcie zajęć uczestnicy 
studiów podyplomowych 
mieli okazję poznać możli-
wości praktycznego zasto-
sowania oraz skutecznego 
wykorzystania narzędzi, 
które poznali podczas zajęć 
teoretycznych. W ramach 
wizyty studyjnej, pod nad-
zorem prowadzącego, wy-
konana została symulacja 
audytu procesu, mająca na 
celu przedstawienie sku-
tecznych metod zadawa-
nia pytań, których efektem 
będzie dotarcie do źródła, 
standardu. Uczestnicy stu-
diów podyplomowych za-
poznali się z praktycznym 
zastosowaniem takich na-
rzędzi jak: FMEA, 5S, TPM, 
Poka Yoke, Jidooka, Control 
Plan, itp. – wyjaśnia Edward 
Szewczak, rzecznik praso-
wy uczelni.

(ESZ)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 imie-
nia Orła Białego w Wałbrzychu zaprasza-
ją na wydarzenie „Nauczyciel XXI wieku. 
Prezentacje innowacyjnych form naucza-
nia”.

Prezentacje odbędą się 16 marca 2018 
r. w siedzibie PWSZ przy ul. Zamkowej 4 
(sala 120). Program wydarzenia: 12.00-12.30 
– uroczyste otwarcie; 12.30-13.40 – otwar-
te zajęcia dydaktyczne z udziałem dzieci 
z PSP nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu: 

„Dziecko w świecie sztuki”, prowadząca: dr 
Małgorzata Wiszniowska, studio plastyczne 
„Aquarium”; „Informatyka inaczej - projek-
towanie 3D”, prowadzący: dr inż. Przemy-
sław Wojsznis, laboratorium komputerowe; 
„Język angielski na sportowo”, prowadząca: 
mgr Aleksandra Pawlak, pracownia eduka-
cji językowej; „Magia chemii - czarodziej-
skie laboratorium”, prowadząca: dr Monika 
Gawłowska, laboratorium bio-chemiczne; 
13.45-14.00 – podsumowanie wydarzenia i 
podpisanie porozumienia.

(ESZ)

Osoby opracowujące 
ranking zwracają uwagę, że 
do szkół nauki jazdy, które w 
każdym roku zajmują czoło-
we miejsca, dołączają kolej-
ne ośrodki.

– Taka konkurencja wy-
musza na ośrodkach szkole-
nia kierowców podnoszenie 
jakości świadczonych usług 
– podkreślają urzędnicy.

W ubiegłym tygodniu, 
w sali Witrażowej ratusza w 
Wałbrzychu podsumowane 
zostały wyniki wałbrzyskich 
szkół jazdy za 2017 rok. W 
przeciwieństwie do lat po-
przednich, ranking nie od-

zwierciedla liczby przeszko-
lonych kierowców.

- W poprzednich latach 
był podział pod względem 
liczby egzaminowanych 
kursantów. Bo jak porównać 
wyniki szkoły jazdy, która 
szkoli rocznie 20 przyszłych 
kierowców ze szkołą, która 
przygotowuje około 200 
osób do egzaminu na prawo 
jazdy – zastanawia się jeden 
z instruktorów uczestniczą-
cych w podsumowaniu.
Wyniki zdawalności egza-
minów:
w kategoriach - AM, A1, 
A2, A przedstawiają się na-

Studenci w fabryce

Innowacyjne nauczanie

Skutecznie szkolą kierowców

stępująco: Torus A. Biel, B. 
Czajka-Uszczyńska - 57,5%, 
OSK Ireneusz Niedziela - 
53,84% i OSK Jocker Bogu-
sław Starybrat - 53,76%;
w kategoriach C, CE - OSK 
Łukasz Sztymala - 77,65%, 
OSK Grzegorz Drzewiecki - 
67,58%, OSK Leszek Faryna 
- 63,44% i „TORUS” A. Biel, B. 
Czajka-Uszczyńska - 60,62%;
w kategorii D - OSK Grze-
gorz Drzewiecki - 69,44% i 
Torus A. Biel, B. Czajka-Usz-
czyńska - 61,54%;
w kategoriach B, B1 i BE - 
OSK Auto Stop Piotr Stokło-
sa - 58,6%, OSK Sokół A. So-
kół-Horeglad - 57,63%, OSK 
Kam-An Patryk Antkowiak 
- 54,72%, OSK Leszek Faryna 
- 52,81%, OSK Carrus M. Pie-
truszkiewicz - 49,23%, OSK 
Łukasz Sztymala - 47,72%, 
OSK Akademia Jazdy Paweł 
Grabiński - 37,93%, OSK K-T-
-M Katarzyna Prokop - 37,5%, 
OSK Grzegorz Drzewiec-
ki - 35,1%, Torus A. Biel, B. 
Czajka-Uszczyńska - 32,61%, 
OSK Jocker Bogusław Sta-
rybrat - 28%, OSK Prolog 
Paweł Kmita - 27,35%, OSK 
Moto Szkoła Tomasz Zając - 
27,27%, OSK Scorpius Artur 
Solecki - 24,78%, OSK Irene-
usz Niedziela - 20,2% i OSK 
Schoolworld J. Szymańczak 
- 19,57%.

(RED)

Pierwszym krokiem 
na drodze do uzyskania 
prawa jazdy jest odbycie 
szkolenia w wybranym 
przez siebie ośrodku szko-
lenia kierowców. – Nie 
powinien to być jednak 
wybór przypadkowy. De-
cydując się na daną szkołę 
nauki jazdy, warto spraw-
dzić kwali�kacje, a przede 
wszystkim skuteczność w 
przygotowaniu do egza-
minu – radzą pracownicy 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Wał-
brzychu.

Na podstawie wyników 
egzaminów teoretycznych 
i praktycznych, jak co roku, 
sporządzony został ranking 
ośrodków szkolenia kie-
rowców w Wałbrzychu, od-
zwierciedlający zdawalność 
wśród osób egzaminowa-
nych.

– Ranking uwzględnia 
nie tylko wyniki osób zda-
jących w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Wałbrzychu, ale także w 
ośrodkach w cały kraju – wy-
jaśniają przedstawiciele Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu.

Największym zainteresowaniem kandydatów na kierowców cieszą się kursy na kategorię B prawa jazdy.
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Gdzie można kupić zdrowe i 
smaczne produkty na zbliżające 
się święta wielkanocne? W sklepie 
ze zdrową żywnością „Spiżarnia” 
w Hali Targowej „Bazar” na wał-
brzyskim osiedlu Podzamcze.

W sklepie „Spiżarnia” jest szeroki 
wybór produktów świeżych.

- Oferujemy chleb na żytnim zakwa-
sie, który jest pieczony w prawdziwym 

Wielkanocne pyszności ze sklepu Spiżarnia

piecu chlebowym opalanym drewnem, 
swojskie wędliny: szynki, polędwice, 
kiełbasy- w tym białą, pasztety i wiele in-
nych, a także naturalne sery twarogowe i 
żółte oraz jajka od kur z wolnego wybie-
gu. W ofercie na zamówienie jest również 
mięso wieprzowe i wołowe, a także wa-
rzywa. Co ważne: wszystkie świeże pro-
dukty sprowadzane są od małych, lokal-
nych wytwórców, w większości z regionu 
dolnośląskiego – podkreśla Szymon Za-
krawacz, właściciel sklepu „Spiżarnia” w 
Wałbrzychu.

Za dwa tygodnie Wielkanoc i czas 
przygotowań świątecznych potraw.

- W naszym sklepie jest wiele pro-
duktów, które kojarzą się ze święta-
mi wielkanocnymi. Między innymi 

mamy pyszne chrzany, musztardy, 
sosy, a także octy z okolic Torunia, 
z których w swoich programach 
korzysta Karol Okrasa (kręcił nawet 
odcinek u pana, który wytwarza te 
cuda). W ofercie jest również ekolo-
giczny żurek, barszcz biały, ćwikła. 
Wielbiciele wypieków znajdą u nas 
szeroki wybór mąk, bakalii, orze-
chów. W jest także cała gama zdro-
wych zamienników białego cukru 
ra�nowanego, czyli: ksylitol, cukier 
kokosowy, stewia, melasa buracza-
na, słód jęczmienny i wiele innych. 
Jest też bogaty wybór miodów. 
Mamy ponadto ekologiczne prosz-
ki do pieczenia, przyprawy, a także 
prawdziwy cukier waniliowy. Poza 

tym przed świętami zbieramy zapi-
sy na wędliny i chleb, a taki system 
sprawdził się już wcześniej. Klient 
- robiąc zamówienie - ma pewność, 
że nie zabraknie jego ulubionych 
przysmaków. A z okazji zbliżających 

Co jeść i pić, jak jeść i 
pić, kiedy jeść i pić? Tego 
wszystkiego nasi czytelni-
cy dowiedzą się w nowym 
cyklu na łamach Tygodnika 
DB 2010, poświęconemu 
zasadom zdrowego odży-
wiania. Autorem porad jest 
wałbrzyszanin Piotr Luboń-
ski – dietetyk kliniczny i 
sportowy.

Mam na imię Piotrek i z 
zawodu jestem dietetykiem, 
który od wielu lat jednocze-
śnie jest pasjonatem dietetyki 
zarówno klinicznej jak i spor-
towej.

Dziś udzielę Państwu in-
formacji na temat błonni-
ka oraz płynących korzyści 
z jego stosowania. Błonnik 
można podzielić na frakcje 
rozpuszczalne i nierozpusz-
czalne, a znajduje się on 
głównie w warzywach i owo-
cach, ale również w kaszach 
czy ryżu. Spożywanie błon-
nika znacząco i pozytywnie 
wpływa na proces trawienia i 
perystaltykę jelit. Osoby cier-
piące na zaparcia, zwłaszcza 
atoniczne – powinny zadbać 

Dietetyk radzi:

Korzyści płynące ze stosowania błonnika

Wraz z wzrastającą ilością błonnika w organizmie, trzeba zwiększyć 
podaż płynów, gdyż chłonie on sporą ilość wody.

Błonnik znajduje się głównie w warzywach i owocach…

…ale również w kaszach czy ryżu.

o zwiększenie ilości błonnika 
w swojej diecie. Błonnik sta-
nowi świetną odżywkę dla 
naszej mikro�ory jelitowej. 
Dobrym rozwiązaniem, jest 
stosowanie lnu mielonego do 
posiłku. Należy jednak mieć 
na uwadze to że wraz z wzra-
stającą ilością dostarczanego 
błonnika, trzeba zwiększyć 
podaż płynów, gdyż chłonie 
on sporą ilość wody. Pamię-
tajmy, że posiłki ob�tujące w 
błonnik utrudniają również 
wchłanianie się leków czy 
suplementów diety. Niektóre 
osoby wraz ze zwiększoną ilo-
ścią błonnika w diecie mogą 
doznać wzdęć, przelewania/
bulgotania w żołądku, gazów 
i innych objawów ze strony 
przewodu pokarmowego.

Serdecznie zapraszam 
wszystkie osoby borykają-
ce się od pewnego czasu z 
chorobami metabolicznymi, 
problemami żołądkowo-je-
litowymi, wzdęciami, zgagą, 
ze zbędnymi kilogramami i 
innymi na indywidualne kon-
sultacje. Zainteresowanych 
proszę o kontakt, dzwoniąc 

na numer telefonu: 737-617-
654. Pamiętaj! Korzystanie z 
pomocy to żaden wstyd. Ko-

rzystanie z pomocy specjali-
stów jest domeną mądrych.

Piotr Luboński

się świąt mamy wielkanocny rabat: 
5% dla każdego klienta, który polu-
bi nasz pro�l na facebooku. Rabat 
będzie udzielany jednorazowo i bę-
dzie obowiązywał do końca kwietnia 
2018 r. Serdecznie zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00-17.00, a w soboty w godzinach 
9.00-14.00 do naszego sklepu w Hali 
Targowej „Bazar” przy ul. Hetmań-
skiej 82 - stoisko nr 3. Można się także 
z nami skontaktować telefonicznie 
pod numerem 605 570 035 oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicz-
nej: szymonzakrawacz@gmail.com  
– dodaje właściciel sklepu „Spiżarnia” 
w Wałbrzychu.

(TP)
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881 971 444
WWW.PROFICREDIT.PL

koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

POŻYCZKA
nawet do 25 000 zł

UWAGA!

RRSO 89,93%
RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

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 Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

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

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej
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Miejsca postojowe
Gmina Świebodzice na dniach 
przystąpi do dwóch zadań, 
które ułatwią życie posiada-
czom czterech kółek. Chodzi o 
utwardzenie pasa zieleni na od-
cinku około 200 metrów wzdłuż 
ulicy Mieszka I, na wysokości ul. 
Chrobrego. Po jednej stronie 
ulicy parkują auta, co utrudnia 
mijanie się samochodów na 
tym fragmencie drogi. Dlate-
go powstanie coś w rodzaju 
niedużej zatoki postojowej (o 
szerokości 1,5 metra), co spra-
wi, że będzie więcej miejsca, a 
parkujące samochody nie będą 
zabierać jezdni. Takie utwar-
dzone miejsce postojowe po-
jawi się także na ul. Sportowej. 
To gest w stronę rodziców, 
przywożących swoje pociechy 
do pobliskiego niepublicznego 
przedszkola. Placyk zostanie 
przygotowany w ramach tego 
samego zadania, co miejsca 
postojowe na Mieszka I. Inwe-
stycja ma być zrealizowana do 
końca kwietnia br. Wartość to 
ok. 145. 000 zł.

(ABP)

Paczki na święta
Ośrodek Pomocy Społecznej 
przygotowuje paczki żyw-
nościowe. Z okazji zbliżają-
cych się świąt wielkanocnych 
OPS przygotowuje około 320 
paczek o wartości 71,40 zł dla 
swoich podopiecznych. W 
paczce znajdą się: kurczak świe-
ży, boczek wędzony parzony, 
kiełbasa biała parzona, szynka 
wędzona, szynka konserwowa. 
Paczki świąteczne będzie moż-
na odebrać 29 marca 2018 roku 
w godzinach 10.30 – 13.00 przy 
ul. Świdnickiej 7 (plac MZN).

(ABP)

Koncert w PWSZ
Filharmonia Sudecka w Wał-
brzychu zaprasza na koncert 
do sali audytoryjnej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej przy ul. Zamkowej 
4 w Wałbrzychu. - W najbliższy 
Piątek, 16 marca o godzinie 
19.00 usłyszycie Państwo w 
wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Sudeckiej 
pod dyrekcją amerykańskiego 
dyrygenta Roberta Austina pro-
gram, w którym główne miej-
sce zajmie „Stabat Mater” Gio-
vanniego Battisty Pergolesiego. 
W partiach solowych wystąpią 
Elżbieta Cabała - sopran i Alek-
sandra Koczurko - mezzoso-
pran. W drugiej części koncertu 
zabrzmi II Symfonia D-dur op. 
73 Johannesa Brahmsa – za-
chęca Piotr Jonek z Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu.

(RED)

Wymiana kotłów
Gmina Boguszów - Gorce 
przygotowuje wniosek o do-
�nansowanie ze środków UE 
wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne. W związku z tym 
zaprasza mieszkańców do skła-
dania deklaracji przystąpienia 
do projektu. W pierwszej kolej-
ności zostanie stworzona baza 
osób chcących wymienić prze-
starzałe instalacje. Osoby, które 
chcą skorzystać z możliwości 
otrzymania do�nansowania 
mogą pobrać wzór deklaracji ze 
strony internetowej urzędu lub 
w sekretariacie oraz w Wydzia-
le Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miejskiego w Boguszowie-Gor-
cach w pokoju 106. Wypełniony 
wzór deklaracji przystąpienia 
do programu należy następnie 
złożyć w sekretariacie urzędu.

(RED)

 - Zapraszam dwa kon-
certy na Dolnym Śląsku: 16 
marca w Kamiennej Górze 
i 17 marca we Wrocławiu. 
Koncerty są częścią trasy 
koncertowej promującej 
nowy album „Seven Wi-
dows” – mówi Mirosław Gil, 
liderem i  gitarzysta zespołu 
Believe.

Believe to polski zespół 
grający rock progresywny. 
Wśród jego założycieli było 
trzech muzyków grupy Col-
lage. Grupa powstała z ini-
cjatywy gitarzysty Mirka Gila, 
a wokalistą został Tomek 
Różycki, który także śpiewał 
na pierwszej płycie Collage 
– „Baśnie”. Aktualnie w skład 
zespołu Believe tworzą: Mirek 
Gil – gitary; Satomi – skrzypce, 
klawisze; Robert Qba Kubajek 
– perkusja; Łukasz Ociepa – 
wokal; Przemas Zawadzki – 
bas.

Rockowe brzmienie Belie-
ve wzbogacone jest o dźwięk 
skrzypiec japońskiej skrzy-
paczki Satomi. W 2006 roku 
ukazał się debiutancki album 
grupy „Hope to see another 
Day” wydany w Szwajcarii. A 
ostatni krążek „Seven Win-
dows” miał swoją premierę 
25 października ubiegłego 
roku. Na płycie znalazło się 7 
wielowątkowych, rozbudo-
wanych kompozycji, pełnych 
klimatycznych ri�ów i powie-
wu świeżości na scenie pro-
gresywnej.

Koncert w Kamiennej Gó-
rze został zaplanowany na 
16 marca (godz. 18.00) w Auli 
Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. M. Skłodowskiej –Cu-
rie 2. Bilety kosztują tylko 40 zł.

Weekend z Believe

Gmina Walim realizu-
je projekt zwiększenia 
dostępności do zasobów 
przyrodniczych oraz roz-
woju nowych form edukacji 
ekologicznej, dzięki rozbu-
dowie Turystycznego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej 
“Choina” i poprawie orga-
nizacji ruchu turystycznego 
w Gminie Walim.

W ramach przedsięwzięcia 
prowadzona jest rozbiórka 
mostu wiszącego nad jezio-
rem Bystrzyckim. W projekcie 
zaplanowana jest budowa 
nowej kładki dla pieszych 
wraz z elementami ścieżki 
edukacji ekologicznej, stano-
wiącej atrakcję turystyczną, 
przebudowa oraz wyposa-
żenie pomieszczeń zamku 
Grodno i utworzenie Centrum 
Bioedukacji Multimedialnej, 
rozbudowa ośrodka edukacji 
ekologicznej o Centrum Bio-
edukacji i Obsługi Ruchu Tu-
rystycznego wraz z utworze-
niem akwarium z fauną i �orą 
jeziora Bystrzyckiego.

- Stalowa kładka dla pie-
szych (wiszący most) łącząca 
brzegi jeziora Bystrzyckiego 

znajdowała się przy Rezer-
wacie Góra Choina. Została 
wykonana w 1968 roku przez 
nieistniejącą dzisiaj Hutę Szkła 
“Wałbrzych”. Z kładki, pod-
wieszonej na stalowych linach 
zakotwiczonych w skałach, 
rozciągał się piękny widok na 
jezioro i Górę Chojna. Aby za-
chować tę atmosferę będzie tu 
wzniesiona kładka betonowa. 
Powstanie według projektu 
opracowanego przez zespół 
Badawczo-Projektowy “Mosty-
-Wrocław” pod kierownictwem 
prof. Jana Biliszczuka z Poli-
techniki Wrocławskiej. Kładka 
będzie miała 126 m długości, 
od 2,4 do 4,9 m szerokości, w 
szerszych miejscach mają być 
wykonane ławy do siedzenia. 
Na poprawę infrastruktury tu-
rystycznej w obrębie jeziora 
Bystrzyckiego gmina Walim 
otrzymała 6 milionów złotych. 
Całość inwestycji, obejmująca 
również nowy budynek, akwa-
rium z fauną jeziora i ścieżkę 
dydaktyczną, wyniesie około 
11 milionów złotych – wyjaśnia 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

(RED)

Znika wiszący most

Trwa rozbiórka wiszącego mostu w Zagórzu Śląskim.

Dzień później – 17 mar-
ca – zespół Believe zagra w 
Domu Kultury Luksus przy 
ul. Wita Stwosza 16 we Wro-
cławiu. Koncert rozpocznie 
się o godz. 19.00, a przodg 
gwiazda wieczoru wystąpi 
wrocławski Tangram - kwar-
tet pasjonatów muzyki, któ-
rzy nie zwracają uwagi na 
modę, czy tanią popularność. 
Głównym celem tego zespołu 
jest budowanie wyjątkowe-
go klimatu różnymi, często 
pozornie niepasującymi do 
siebie dźwiękami. Całość 
tworzy dość spójny ambien-
towo-progresywny kolaż. Ze-
spół Tangram gra w składzie: 
Ania Svetozarov – wokal, Ela 
Kołodziejczyk – wokal, Darek 
Duszyński – klawisze i Ivar - 
gitary, dziwnodźwięki. Bilety 
w przedsprzedaży kosztują 
35zł, a w dniu koncertu – 40 
zł. - Podczas obu koncertów 
będą w sprzedaży nasze płyty 
oraz koszulki – dodaje Miro-
sław Gil.

(RED)



Czwartek, 15 marca 2018 r.

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

R E K L A M A

Gmina Mieroszów

Nie lada gratka czeka 
na miłośników �latelisty-
ki w Mieroszowskim Cen-
trum Kultury. Do 19 marca 
w sali wystawowej można 
oglądać wystawę „Pokaz 
Polskiego Znaczka Poczto-
wego. Interesuje Was �late-
listyka? 

Ta wystawa jest dla Was. 
Jeżeli nie jest to wasze hob-
by, któremu poświęcacie 
swój wolny czas na co dzień, 
to również zapraszamy do 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury, aby z czystej cieka-
wości zobaczyć jak wyglądają 

lub wyglądały polskie znaczki 
pocztowe. Twórcą wystawy 
jest Bolesław Kryska, a jego 
dorobek gromadzony przez 
65 lat jest imponujący. W 
kolekcji znajdują się znaczki 
o różnej tematyce. Znajdzie-
my tu nawet bajki. Wystawa 
wchodzi również w skład 
programu działalności stowa-
rzyszenia na rok 2018 istotnie 
przyczyniając się do promo-
wania gminy, a także osób, 
których pasje i zainteresowa-
nia są warte prezentowania 
ich szerszej społeczności.

(AN)

Dzień Kobiet w Miero-
szowie upłynął po znakiem 
największych polskich 
przebojów, których tema-
tem była kobieta. 

Na scenie pojawili się arty-
ści z ze świdnickiej Akademii 
Rozwoju Talentów śpiewa-
jący dla kobiet o kobietach. 
Były przeboje gwiazd tzw. 
starej daty, jak Ewa Kukliń-
ska czy Hanna Banaszak, ale 
nie zabrakło też utworów 

wykonawców takich jak Syl-
wia Grzeszczak czy zespół 
Łzy. Życzenia Paniom złożyli: 
burmistrz Marcin Raczyński, 
który obdarował panie słod-
kościami, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Mieroszowa 
Maria Chmielnicka, radny Da-
riusz Szmulik, który ułożył dla 
Pań wiersz oraz p.o. dyrektora 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury - Marika Sikora.

(AN)

Historia Guntera Boeh-
ma – dawnego mieszkańca 
Mieroszowa. Zagadka Riese 
i tajne dokumenty. Walim-
skie mumie. „Faszystowska 
mać!” i pamiątki z tamtych 
lat. Łukasz Kazek – odkryw-
ca, eksplorator, dokumen-
talista spotkał się z ucznia-
mi i mieszkańcami gminy 
Mieroszów.

Łukasz Kazek jest skarb-
nicą wiedzy o II wojnie świa-
towej, działaniach nazistów 
na naszych terenach i ich ta-
jemnicach, które do dziś kryją 
Góry Sowie. Przede wszyst-
kim jednak jest skarbnicą 
ludzkich historii, które od lat 
spisuje, nagrywa, opowiada, 
a tym samym przekazuje po-
tomnym. 

Podziemne kompleksy 
drążone w Górach Sowich 
przestają mieć przed nim 
tajemnice. Dociera do ukry-
tych dokumentów, dawnych 
mieszkańców tych ziem i by-
łych więźniów obozów kon-
centracyjnych. 

Łukasz Kazek spotkał się 
z uczniami szkół w gminie 
Mieroszów i jej mieszkańca-
mi. Opowiadanymi historia-
mi hipnotyzował wręcz słu-
chaczy. Opowiedział historię 

Znaczki w MCK

Muzyczne święto Wojenne historie w Mieroszowie

Guntera Boehma – mieszkań-
ca Mieroszowa i współwła-
ściciela Pałacu Jedlinka w Je-
dlinie Zdroju. Gunter Boehm 
urodził się w 1939 roku w 
Mieroszowie. Jego ojciec był 
górnikiem. W 1948 roku zo-
stał wysiedlony wraz z rodzi-
ną do Saksonii. W 1957 roku 
przez Berlin uciekł na zachód, 
potem do Kanady. W 1960 
roku wyjechał do Meksyku i 
tam się ożenił. Od 1983 roku 
mieszka w USA. 

Odkrywca, opowiedział 
też m.in. o odnalezieniu w 
krypcie kościoła św. Jadwi-
gi w Walimiu 20 trumien z 
mumiami duchownych oraz 
dawnych właścicieli miasta. 
Mumie te mogą mieć nawet 
250 lat. Marzeniem Łukasza 
Kazka jest powstanie „szlaku 
krypt. Być może kiedyś uda 
się otworzyć trumny całko-
wicie, wypielęgnować ciała i 
wystawić za szkłem w gablo-
tach.

Łukasz Kazek przywiózł też 
ze sobą książkę „Faszystow-
ska mać”, która jest zbiorem 
wspomnień jego dziadka 
Wojciecha Szczeciniaka, 
mieszkańca Walimia, więźnia 
Birkenau, jednego z pierw-
szych osadników w Górach 
Sowich. Wspomnień, które 
Łukasz Kazek spisał i przeka-
zuje potomnym…

Nie zabrakło historii o nie-
śmiertelnym Riese, o tym jak 
drążono podziemne tunele i 
kiedy tych prac zaprzestano, 
jak ginęli w nim więźniowie, jak 
eksploratorowi przyszło opro-
wadzać po obiekcie Niemców, 
po zachowaniu których dało 
się wyczuć, że wiedzą więcej…

Nie zabrakło też informacji 
o dokumentach dotyczących 
Riese, odnalezionych w Pra-
dze, dzięki którym wiadomo 
dokładnie od kiedy do kiedy 
więźniowie drążyli podziem-
ne korytarze.

Łukasz Kazek opowiadał o 
odnalezionych listach, które 
przetłumaczone już ujrzały 
światło dzienne i o tych, które 
czekają na swój czas. Poka-
zał też odnalezione pamiątki 
m.in. aparat i niemiecką książ-
kę pracy.

(AN)
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Fundacja Edukacyjno 
–Społeczna „Polny Kwiat” 
oraz Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego zapraszają do 
wzięcia udziału w powiato-
wym konkursie kulinarnym 
„Ciekawe danie z jajem na 
wielkanocnym stole”.

To już tradycja, że Gmina 
Stare Bogaczowice - najwięk-
szy producent jaj konsump-
cyjnych w rejonie - zaprasza 
do kulinarnej zabawy. Wy-
starczy ugotować danie, w 
którym główną rolę odgry-
wa jajo. Jak co roku konkurs 

wspiera Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, dzięki czemu 
do zdobycia są atrakcyjne 
nagrody. Każdy z uczestni-
ków otrzyma podziękowanie 
z udział w konkursie. Zgło-
szenia w Gminnym Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnym w 
Starych Bogaczowicach pod 
nr tel. 748443503. Konkurs - 
degustacja potraw oraz roz-
strzygnięcie odbędzie się w 
Pałacu Struga 24 marca 2018 
w godz. 14.00 -17.00 podczas 
Pikniku Wielkanocnego.

(IL)

Ciekawe danie z jajem
Wystawka 
w Czarnym Borze
Urząd Gminy w Czarnym 
Borze wraz z �rmą ALBA 
Dolny Śląsk Sp. z o.o. w 
Wałbrzychu organizują 
w dniach 19.03.2018 r. - 
27.03.2018 r. na terenie 
gminy Czarny Bór zbiórkę 
odpadów wielkogabary-
towych (tj.: zużytych mebli, 
dywanów) oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Harmonogram: 
19.03.2018 r. – Borówno, na 
parkingu przy sklepie, Borów-
no 78; 19.03.2018r. – Czarny 
Bór, za budynkiem przed-
szkola w Czarnym Borze, ul. 
Skalników 5a; 21.03.2018 r. 
– Czarny Bór, na skrzyżowa-
niu ul. Polnej i Świerkowej; 
21.03.2018 r. – Czarny Bór, na 
ul. Parkowej, przy Zakładzie 
Lecznictwa Odwykowego; 
25.03.2018 r. – Grzędy, przy 
przystanku autobusowym 
(naprzeciwko budynku Grzę-
dy 19); 25.03.2018 r. – Grzędy 
Górne, przy sklepie, Grzędy 
Górne 12; 27.03.2018 r. – Jacz-
ków, przy sklepie, Jaczków 26; 
27.03.2018 r. – Witków, przy 
budynku szkoły (Witków 89); 
27.03.2018 r. – Witków, przy 
budynku GOK (Witków 13). 
Odpady należy umieszczać 
w kontenerach w wyznaczo-
nych wyżej miejscach. Opony 
ciężarowe oraz części samo-
chodowe, styropian, papa, 
eternit oraz inne odpady 
budowlane, niekompletny 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny nie będą odbierane. 
Odpady wystawione po ww. 
terminach nie będą odebra-
ne.

(RED)

Pro�l zaufany 
w Walimiu
Za zgodą Ministra Cyfryzacji 
w Urzędzie Gminy w Wali-
miu został otwarty punkt 
potwierdzania pro�li za-
ufanych. Punkt znajduje się 
w kancelarii i jest otwarty w 
godzinach pracy urzędu. Aby 
potwierdzić pro�l zaufany wy-
starczy wcześniej zarejestro-
wać się wypełniając formularz 
na stronie pro�lu zaufanego 
www.pz.gov.pl. Do potwier-
dzenia pro�lu potrzebny jest 
tylko ważny dowód osobisty. 
Dodatkowe informacje do-
stępne są na stronie Minister-
stwa Cyfryzacji.

(RED)

Inauguracja sezonu 
z Sowie Team
Aktywnie, ale i na wesoło 
przywita wiosnę sportowa 
drużyna Sowie Team. - W 
imieniu grupy zapraszamy na 
“Rozpoczęcie sezonu rowe-
rowo-biegowego z Marzan-
ną w Górach Sowich”. To już 
druga edycja tej imprezy o 
charakterze integracyjnym i 
rekreacyjnym, adresowanym 
do wszystkich mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego i oko-
lic. Otwarcie sezonu sporto-
wego nastąpi 25 marca przez 
pokonanie krótkiej trasy. Do 
wyboru: spacerowo-biego-
wa lub rowerowa, po czym 
zaplanowane jest pożegna-
nie zimy z Marzanną oraz 
wspólna biesiada przy zupie, 
smalcu i ognisku. Start i meta: 
Agroturystyka Pod Przełęczą - 
Rzeczka 35. Początek imprezy 
o godzinie 12.00.

(RED)

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne rozpoczęło cykl spotkań 
edukacyjnych w przedszkolach w ramach projektu „Miasteczko 
dzieci”, który dofinansował Fundusz Toyoty. W przedszkolach 
w Starych Bogaczowicach i w Strudze odbyły się spotkania ze 
strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Bogaczowic. 
Strażacy - pan Tomasz i pan Piotr bardzo ciekawie opowiedzieli 
dzieciom o swojej pracy, pokazali akcesoria z którymi pracują podczas 
akcji ratowniczych. Najciekawsze było zapoznanie się z wozem 
strażackim z bliska, lanie wody oraz sygnały świetlno - dźwiękowe. 
Kolejne spotkanie odbędzie się z końcem marca. Przedszkola 
odwiedzi wtedy pani doktor. Spotkania edukacyjne z zawodami to 
jeden z elementów projektu, mający na celu edukowanie dzieci w 
zakresie poznawania różnych zawodów. Na koniec spotkań odbędzie 
się konkurs plastyczny dla najmłodszych „Mój wymarzony zawód”. 
W ramach projektu, na terenie Gminnego Centrum Biblioteczno-
Kulturalnego powstanie także miasteczko dzieci - drewniane domki 
będą imitowały obiekty, tj. szkoła, kwiaciarnia, czy Fabryka Toyoty.

(IL)

Z okazji Dnia Kobiet, nad 
Zalewem w Starych Boga-
czowicach, odbył się turniej 
strzelecki dla kobiet. 

W radosnej atmosferze 
panie sprawdziły swoje umie-
jętności strzeleckie pod okiem 
doświadczonych sędziów. 
Organizatorom dopisała 
piękna pogoda i frekwencja 
uczestniczek. Zawody wyło-
niły zwycięskie drużyny oraz 
najlepsze strzelczynie w kate-
gorii indywidualnej. Laureaci 
nagrodzeni zostali pamiątko-
wymi dyplomami, medalami i 

pucharami. Karczma Jedynak 
przygotowała na ten dzień 
pyszny poczęstunek - wspól-
ne pieczenie kiełbasek oraz 
słodkości, natomiast przed-
stawiciele Sudeckiego Stowa-
rzyszenia Strzeleckiego wraz 
Wójtem Gminy Stare Bogaczo-
wice z Mirosławem Lechem 
wręczyli upominki wszystkim 
kobietom z okazji ich święta. 
Gminę odwiedziła także poseł 
na Sejm Anna Maria Siarkow-
ska, która objęła wydarzenie 
honorowym patronatem.

(IL)

Wystrzałowy Dzień Kobiet

Miasteczko dzieci
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Zatrudnię osobę 
ze znajomością języka 

niemieckiego w mowie 
i piśmie oraz obsługi 

komputera 
w charakterze spedytora 
do �rmy transportowej.

(Może być do przyuczenia) 
Kontakt: 606-478-000.

PRZYJMĘ DO PRACY 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO 
O SPECJALNOŚCI SAMOCHODY 

OSOBOWE I DOSTAWCZE 

Z DOŚWIADCZENIEM.

TEL: 606-891-024.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

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

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

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

• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju 
   i za granicą
• przygotowanie transportu 
   dla    dla rodziny (kondukt), stypy, 
   oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC 
   czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
•  montaż i demontaż nagrobków 
•  •  toaleta pośmiertna

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa: 

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Odstąpie
 lub wynajmę 

lokal 
na Piaskowej Górze 

w Wałbrzychu. 
Tel.668018624.

• Na inaugurację rozgrywek eks-
traligi piłki nożnej kobiet Spor-
towa Czwórka Radom przegrała 
z AZS PWSZ Wałbrzych 0:1 (0:0). 
Zwycięskiego gola dla wałbrzysza-
nek zdobyła… radomianka Karo-
lina Mućka w 75 minucie, a w 81 
min. Mesjasz zmarnowała rzut kar-
ny, tra�ając w bramkarkę gospo-
dyń. AZS PWSZ zagrał w składzie: 
Klimek - Szewczuk, Mesjasz, Za-
wadzka, Aszkiełowicz, Dereń, Pluta 
(62 Ratajczak), Siwińska, Rozmus, 
Kowalczyk, Głąb. Podopieczne tre-
nera Kamila Jasińskiego pozostały 
na 4 miejscu w tabeli ekstraligi, a 
w mecz XVI kolejki będą podejmo-
wały Medyka Konin. Mecz zostanie 
rozegrany na stadionie przy ul. Ra-
tuszowej w Wałbrzychu w sobotę, 
17 marca o godz. 11.00.

• W pół�nale Pucharu Polski na 
szczeblu OZPN Wałbrzych pił-
karze Polonii-Stal Świdnica po-
konali Górnika Wałbrzych 2:0 
(0:0). Gole dla świdniczan zdoby-
wali Rafał Wilk (56) i Szymon Tra-
garz (78). Górnik zagrał w składzie: 
Jaroszewsk - Michalak, Mrowiec, 
Smoczyk, Krzymiński, Błażyński, 
Chajewski, Rytko, Wroczyński, Dec, 
Sobiesierski a na zmiany weszli 

Bogacz i Młodziński. A 17 marca o 
godz. 15.00 podopieczni trenera 
Macieja Jaworskiego zainaugurują 
rundę wiosenną rozgrywek grupy 
wschodniej IV ligi. Na stadionie 
przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu 
rywalem Górnika będzie Orzeł Ząb-
kowice Śląskie. Natomiast w grupie 
zachodniej IV ligi Sparta Grębocice 
będzie podejmowała Górnika Bo-
guszów-Gorce.

• Siatkarze MKS Aqua Zdrój Wał-
brzych rozpoczęli walkę o utrzy-
manie w I lidze. W pierwszym 
meczu fazy play out wałbrzysza-
nie pokonali Olimpię Sulęcin 3:1 
(17:25, 25:14, 25:14, 25:18), a w dru-
gim spotkaniu ulegli temu rywalo-
wi 0:3 (18:25, 16:25, 15:25). W week-
end rywalizacja przeniesie się do 
Sulęcina gdzie rozegrane zostaną 
dwa kolejne spotkania. Jeśli żaden 
z zespołów nie wygra obu spotkań 
w Sulęcinie, wtedy rywalizacja po-
wróci na decydujące spotkanie do 
Wałbrzycha. Gra toczy się do trzech 
zwycięstw.

• Ziemia Milicka Milicz przegrała 
z MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych 0:3 (13:25, 17:25, 24:26) 
w zaległym meczu 8 kolejki III ligi 

siatkarek. Wałbrzyszanki dzięki tej 
wygranej zwiększyły przewagę na 
ekipą z Milicza i umocniły się na 
pozycji wicelidera. Chełmiec Wo-
dociągi zagrał w składzie: Kądzioł-
ka, Sławińska, Smernicka, Mróz, 
Nowak, Lupa, Szymańska (libero) 
oraz Zdebska, I. Groń. Następny 
mecz podopieczne trenera Jacka 
Kurzawińskiego rozegrają 17 mar-
ca, a ich rywalem będzie AZS-AWF 
Wrocław.

• W ostatnim meczu sezonu za-
sadniczego II ligi koszykarzy, 
Röben Gimbasket Wrocław 
pokonał osłabionego Górni-
ka Trans.eu Wałbrzych 88:73 
(21:18, 28:14, 19:24, 20:17). 
Punkty dla Górnika Trans.eu zdo-
bywali: Kruszczyński 19, Ratajczak 
16, Krzywdziński 14, Szymański 5, 
Makarczuk 4, Kaczuga 4, Spała 3, 
Jeziorowski 3, Durski 2. Podopiecz-
ni trenera Marcina Radomskiego 
z pierwszego miejsca w grupie D 
przystąpili do fazy play o�, a ich 
rywalem są Muszkieterowie Nowa 
Sól. W I rundzie rywalizacja toczy 
się do dwóch zwycięstw, a pierw-
szy mecz zostanie rozegrany w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów 17 marca o 
godz. 19.00. Rewanż został zapla-

nowany na 24 marca, a ewentualne 
trzecie spotkanie zostanie rozegra-
ne 28 marca w Wałbrzychu. W razie 
zwycięstwa w II runda play o� Gór-
nik zmierzy się ze zwycięzcą z pary 
Sokół Międzychód - MKK Gniezno.

• W rozegranych w Warszawie 
zawodach Puchar Polski w Zapa-
sach zawodnicy ZLKS Zagłębie 
Wałbrzych zdobyli 3 medale. W 
imprezie wzięły udział 54 kluby, a 
na matach rywalizowało 252 za-
wodników. Zagłębie zajęło 5 miej-
sce w klasy�kacji drużynowej i 4 
miejsce w klasy�kacji medalowej. 
Lokaty wałbrzyszan: Marcin Orliń-
ski – 2, Mateusz Ropiak – 2, Mateusz 
Kaczor – 3, Tymoteusz Nawrot – 11, 
Jakub Miś – 13, Patryk Nowak – 10. 

(RED)

• W Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia, odbyły się IV 
Otwarte Mistrzostwa Wałbrzy-
cha w Warcabach 64-polowych. 
Patronat nad nimi sprawował 
prezydent miasta dr Roman Sze-
łemej. W zawodach uczestniczyło 
61 zawodników. W kategorii open 
zwyciężył Tymoteusz Mysiuk (Ro-
szada Lipno) – 12 pkt. Drugi był 
Edward Perdek (Czarna Dama 

Lututów) – 11, a trzeci Przemy-
sław Oderkiewicz (Lututów) – 10. 
Pierwszym z wałbrzyszan był Jó-
zef Pawluk, który zajął 7. miejsc z 
10 pkt. Klasy�kacja dzieci do 8 lat: 
1. Zo�a Wideł (Lipno) – 9 pkt, 2. 
Jakub Stachowiak (Wrocław) – 8, 
3. Kacper Stachowiak (Wrocław) 
– 8. Dzieci do 10 lat: 1. Filip Do-
maradzki (Wrocław) – 13 pkt, 2. 
Jakub Gil (Lipno) – 11, 3. Joanna 
Stachowiak (Wrocław) – 10. Dzieci 
do 13 lat: 1. Amadeusz Zyber-Mo-
szak (Lipno) – 10 pkt, 2. Michał 
Węgrzyn (Wrocław) – 9, Mateusz 
Matysiak (Lipno) – 8. Kazimierz 
Kaczuga ze Stowarzyszenia Re-
kreacyjno-Sportowego Dęby 
Wałbrzych, który przeprowadził 
warcabową rywalizację, dziękuje 
za pomoc władzom miasta, Starej 
Kopalni, Kazimierzowi Urbaniako-
wi oraz sklepowi „Almar Sport”.

• Jeżeli ktoś waha się jeszcze, 
komu przeznaczyć 1 procent 
swojego podatku, proponujemy 
obdarzyć nim kolarzy szosowych 
i górskich LKKS Górnik Wałbrzych 
– DZT Service Świebodzice. Jest tp 
zespół, który stara się nawiązać do 
dawnych sukcesów tego klubu. 

(BAS)

Sportowy raport
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USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

Odstąpię lub wynajmę lokal 

na Piaskowej Górze w Wał-

brzychu Tel. 668 018 624

(3) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe – 

rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

INNE

(4) Tanio pokoje, domki, apar-

tament nad morzem i jeziorem 

koło Jarosławca w Jezierzanach 

kontakt 604 821 470

Samotny miły pan (75 lat) pozna 

panią w podobnym wieku, lub 

młodszą ponieważ dokucza mu 

samotność. Jest mężczyzną sta-

tecznym, tolerancyjnym, dobrze 

sytuowanym.  Szuka Pani do 

wspólnego życia.  Tel. 74 664 81 30 

(3) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

SPRZEDAM

(2) Sprzedam pawilon pszczelar-

ski i sprzęt pszczelarski. Likwida-

cja pasieki. Tel. 500 345 562

KUPIĘ

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

RENOMAHOME NOWE MIASTO 
- OKAZJA !! ul. Prusa, 38 m2 , 1 
pokój, 3 piętro ,48 000 zł tel ,883 
334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 

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

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
- spokojna okolica, do wprowa-
dzenia, 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 – Gluszyca kawa-
lerka 25 m w bloku za 52 tys I 2 
pokoje w bloku 51 m2 za 103 tys 
kontakt 883 334 836

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze 
piętro, rozkładowe, duży salon z 
kominkiem, ogrzewanie węglo-
we, można przerobić na gazowe, 
99m2 , 129000zł.(do negocjacji). 
Oferta na wyłączność. Kontakt 
694778179

PIASKOWA GÓRA, do wynaję-
cia 2 pokoje, 40m2, parter w 
czteropiętrowym bloku. Czynsz 
900zł. plus media. Kaucja jedno-
miesięczna. Do zamieszkania od 
zaraz. Kontakt 694778179

SZCZAWNO ZDRÓJ, 2 poko-
je,44m2, 1 piętro, gazowe ogrze-
wanie, 120 000zł. Blisko Parku 
Zdrojowego. Stan do zamieszka-
nia . Kontakt 694778179

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

WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2 po-
koje 35m2, cena 109.000 zł, tele-
fon 535-416-014 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl

WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok , 
duży ogród 300m2 , garaż. Teren 
ogrodzony. Cena 103tys. Tel 
535-416-014 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-866

WAŁBRZYCH PIASKOWA GÓRA 
26m2 parter 82000,-zł budynel 
czteropiętrowy tel. do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna na 
www.panorama.net.pl

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 
pokoje, całe pietro domu. 299.
tys ,el. do kontaktu 792-549-757 
oferta dostępna na www.pano-
rama.net.pl 

Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok. 
45m2 spokojna cicha okolica 
cena 118 tys tel do kontaktu 
535416014oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-848

WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - 
super lokalizacja 97m2 4pokoje 
plus garaż cena 200tys tel do 
kontaktu 792-549-757 oferta do-
stępna na www.panorama.net.pl 
pod numerem PAN-MS-880

BOGUSZÓW-GORCE 38m2 
2pokoje, pierwsze piętro, 60.000 
zł, tel. do kontaktu 792-549-
757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-873

BOGUSZÓW-GORCE 35m2 
1pokój , pierwsze piętro, 42.000 
zł, tel. do kontaktu 792-549-757 
oferta dostępna na www.pano-
rama.net.pl 
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Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA 
DO SPRZEDANIA WARSZTAT 
SAMOCHODOWY Z WYPOSA-
ŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 

WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100 
000 TEL. 606 97 66 30

OKAZJA !!!  2- POZIOMOWE 
MIESZKANIE Z TARASEM, BIAŁY 
KAMIEŃ, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
CENA 109 TYS. TEL. 606 97 66 30

MS-3406 Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 56m2, do odświeżenia. Cena 
152 tys. Tel. 883 334 481

MS-3365 Biały Kamień, 3 pokoje, 
78m2, z ogródkiem (50m2 od 
budynku) ok. 650m2. Cena 145 
tys. Tel. 883 334 481

MS- 3273 Biały Kamień, 3 pokoje 
z ogródkiem pow. 60m- I- piętro, 
cena 129 tys. tel. 883 334 486

MS-3453 Biały Kamień, kawalerka 
33m2, do remontu, cena 50 tys. 
tel. 883 334 486

MS-3451 Biały Kamień, kawalerka 
33m2, po remoncie, wysoki par-
ter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130

MS-3412 Podgórze, ul. Świdnicka 
2 pokoje pow. 48m z ogrodem. 
Cena 78 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-3447 Biały Kamień, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
105 tys. Tel. 883 334 481

MS- 3259 Biały Kamień mieszka-
nie na pierwszym piętrze, pow. 
33m ogrzewanie gazowe. Cena 
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
36m2, ogrzewanie gazowe, cena 
75 tys. Tel. 793 111 130

MS- 3398 Nowe Miasto, ka-
walerka 25m2, po kapitalnym 
remoncie, 1 piętro. Cena 46 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2960 ul. Beethovena 
mieszkanie dwu- poziomowe 
trzy pokoje, pow. 79m, pierwsze 
piętro. Cena 109tys. zł. Tel. 793 
111 130

MS-3331 Poniatów – ul. Orkana 
z ogródkiem, 1 piętro, 2 pokoje, 
66m2, do remontu. Cena 79 tys. 
Tel. 883 334 481

MW- 3460 Mieszkanie do wyna-
jęcia – Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, umeblowane, cena 1150 
zł/m-c + media, Tel. 883 334 486

MW-3440 Mieszkanie do wynaję-
cia – Piaskowa Góra, kawalerka, 
cena 750 zł/m-c + media. Tel. 793 
111 130

Do wynajęcia garaż na Piaskowej 
Górze przy ulicy Wyszyńskiego, 
tel. 883 334 486

DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH 
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA 
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PO-
DZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY 
ZADŁUŻENIA

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. Malczewskiego , 4 
pokoje, 7 piętro, balkon, 57m2, 
152 000 tel 883 334 836

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

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Kruczkowskiego, 25 m2, 
3 piętro, po remoncie kawalerka 
z jasną kuchnią , cena 98 000 zl 
tel 883 332 730

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA, ul. Wrocławska 2 pokoje, 
Co gaz 38 m2 , cena 78 000, tel 
883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA , ul Wrocławska, 1 pokój, 
26 m2, 2 piętro, cena 68 000 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. 
Forteczna , 54 m2 , po remoncie 
cena 165 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, 45 m2 
cena 149 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
ulica Daszyńskiego, 38 m2, co 
gaz , 1 piętro, po remoncie, cena 
69 500 tel 883 332 730

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
OKAZJA okolice ulicy Andersa, 2 
pokoje, wysoki parter, ogródek, 
CO Gaz, 65 m2, cena 85 000 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

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
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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”)

GAJ, pół domu w pionie, w 
zabudowie szeregowej- środ-
kowe,58m2,3 pokoje i kuchnia. 
Do remontu. Dach po remon-
cie.Ogród.138600zł. Kontakt 
694778179

ŚRÓDMIEŚCIE ,nowocześnie 
wykończone i wyposażone,2 
pokoje,47m2, dwupoziomowe. 
Możliwość dzierżawy ogrodu.138 
000zl. Kontakt 694778179
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BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –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 murowa-
na na sprzedaż z możliwością ada-
ptacji na dom, działka .2500m2. 
Obiekt idealny na agroturystykę. 
Cena: 89 000 do negocjacji ( nr: 
2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – GŁUSZYCA, mieszkanie z 
GARAŻEM 61 m2, 5 pokoi, łazien-
ka,pierwsze piętro, CO . Cena: 79 
000 zł  ( nr: 2429)- (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 – STRUGA, dom wolnosto-
jący w pięknej okolicy  o pow. 
330 m2, działka 60 arów ogrodu, 
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do 
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr: 
2430) (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 
prysznicem, 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 – BOGUSZÓW GORCE,przy-
tulne mieszkanie do wprowa-
dzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka, 
CO.,kominek. Cena: 40 000  zł 
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09
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 

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

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

 e-mail: 
willa_nieruchomosci@wp.pl, 

www.willawalbrzych.gratka.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu, 4 
pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, 
po remoncie, ogród, osobne wejście, 
cena  189 000 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 24m2,  
na Piaskowej Górze, cena 65 tys.zł. -  4 
piętro, ciemna kuchnia, balkon, 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 169 tys.zł. 1 piętro, 
ogródek, 74 666 42 42, 881 424 100.

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
Białym Kamieniu, 38m2, po remoncie, 
co gaz, 1 piętro, cena 65 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 65 

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
POSZUKUJEMY MIESZKANIA 4 
POKOJOWEGO na Podzamczu, 
tel. 577-263-955
SZCZAWIENKO, SUPER LOKALI-
ZACJA, kawalerka na 2 piętrze, 
27 m2, nowe budownictwo, 
ogrzewanie miejskie, CENA DO 
UZGODNIENIA. tel. 577-263-955
Piaskowa Góra, GARSONIERA DO 
WYNAJĘCIA, 18 m2, standard do 
wejścia, ogrzewanie miejskie, 
balkon. Cena 850zł. Kontakt 535-
311-265
STARY ZDRÓJ, 3 pokoje, 53 m2, 
1 PIĘTRO, okna PCV, standard do 
REMONTU, ogrzewanie centralne 
węglowe, budynek po renowacji, 
79.000 ZŁ, tel. 535-285-514
Świebodzice, OSIEDLE PIASTOW-
SKIE, 61m2, Miejskie Ogrzewanie, 
Czynsz 450zł w tym ogrzewanie 
, CENA: 173 tys. zł, tel. 530-998-
374
Szczawienko, 42 m2, 1 piętro, 
ogrzewanie centralne, 52 000zł 
tel. 577-263-955
Szczawienko, Marii Dąbrowskiej, 
34m2, do remontu, budynek 
po termomodernizacji, klatka 
schodowa po remoncie, niski 
czynsz około 150zł, cena 77 tys.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
BIAŁY KAMIEŃ, piękne miesz-
kanie, świetna lokalizacja – Dą-
browszczaków (obecnie Monte 
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo 
wysoki parter, ciepłe mieszkanie, 
niskie koszty utrzymania, kilkuro-
dzinna kamienica, 139.900 zł, tel. 
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE. 
535-285-514
Podzamcze, 3 pokoje, 54m2, 
duży balkon, 1 piętro w cztero-
piętrowcu, 159.000zł. Kontakt 
535-311-265
CZARNY BÓR, PÓŁ DOMU, 71 
m2, 3 pokoje z ogrodem, duży 
garaż, po remoncie dachu, cena 
145.000 zł, kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻ-
LIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE  
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, sta-
re bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro, 
ogrzewanie kominek, okna PCV, 
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Długa, 2 pokoje, 33m2, parter w 
4, po kapitalnym remoncie, cena 
125.000zł, 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 – ŚWIEBIODZICE, budy-
nek z 2000roku, 3 pokoje, 64m2, 
2 piętro w 3, po kapitalnym 
remoncie, 2 balkony, c.o. gaz, 
cena 240.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, oko-
lice Słowiczej, Okrzei, 3 pokoje, 
56m2, 1 piętro w 1, po remon-
cie, c.o. gazowe, ogród, cena 
130.000zł, 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 – BOGUSZÓW GORCE, 
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach, 
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w 
4, c.o. miejskie, cena 83.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2, 
305m2 działki, po remoncie, cena 
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – Działka DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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 na 
Piaskowej Górze, 26m2, parter, stan 
bardzo dobry, 82 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.Gorce 
(Kuźnice), 65m2, 2 piętro, cena 80 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 Śród-
mieściu, 31m2, 1 piętro, po remoncie, 
co gaz, cena 75 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy w Śródmieściu, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co gaz, stan 
b.dobry, cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i domy 
do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 46m2, Podgórze, 
2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co 
węgiel, cena 69 tys. zł. balkon, stan bar-
dzo dobry, 74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje, Po-
dzamcze, 35m2, 4 piętro (10), cena 113 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu, 47m2, 9 p. cena 136 tys.zł. 
74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 54m2, 
N.Miasto, na Chopina, 1p. po remoncie, 
co gaz, cena 129 tys.zł.  74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę B.Gor-
ce, 34m2, 1 piętro, cena 40 tys.zł.  74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  Sprzedamy pół domu po 
remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 
120m2, działka 550m2, cena 480 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na B.Ka-
mieniu, 32m2, 3p, co gaz, stan dobry, 
55 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy na Szczawienku ka-
walerkę, 1 piętro. 42m2, cena 52000zł. 
74 666 42 42, 507 153 166. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 3 
pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena 
123 tys.zł.  666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4 
pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje, P.Góra, 
57m2, 2p. cena 149 tys.zł. 74 666 42 42, 

NOWE MIASTO W CENIONEJ 
LOKALIZACJI, bardzo ładne miesz-
kanie, 2 pokoje z aneksem ku-
chennym, 1piętro, czterorodzinna 
kamienica, ogrzewanie gazowe, 
podłogowe w łazience, 42 m2, 
129.900 zł, tel. 535-285-514
Podzamcze, po remoncie, 36m2, 
2 pokoje, 4 piętro, winda. Cena 
112.000zł do negocjacji Kontakt 
535-311-265
Centrum Wałbrzycha parter 
ładnej kamienicy 90m2, 99 000zł 
czynsz: 220zł/msc tel 577-263-
955
Szczawno Zdrój blisko deptaka, 
parter ogrzewanie gazowe, 
60m2, do wejścia 133 000zł  tel 
577-263-955

R E K L A M A

w sąsiedztwie deptaka i parku o 
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC i przedpo-
kojem z ogrzewaniem gazowym 
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( 
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3 
pokoje, 2-kondygnacyjne miesz-
kanie z widokiem na zieleń po 
generalnym remoncie CENA: 149 
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z ogrzewaniem miejskim, 56,7 
m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka do 
wprowadzenia CENA: 149 000 m2 
(nr: 2408) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33
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