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R E K L AMA

GOTÓWKA
do ręki

za złomowanie pojazdu właściciel
nie ponosi żadnych kosztów!

bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, 

   Złomowanie
Skup Pojazdów

Części Używane 
do samochodów europejskich, japońskich i koreańskich

STACJA DEMONTAŻU 
POJAZDÓW  „DARWÓD” S.C.
ul.Sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria

74 846 49 57, 784 155 155
www.kasacja.info   biuro@kasacja.info

Decyzja nr 15 Wojewody Dolnośląskiego

R E K L AMA

pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne
oprocentowane już od 6%

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
do 30 tys. zł

Oferta dla osób ze złą 
historią kredytową

EKSPRESOWE KREDYTY DLA FIRM
na oświadczenie do 50 tys.

decyzja w 24 godz. 

CHWILÓWKI NA DOWÓD
OD 21 LAT

Doradztwo Finansowe „TWÓJ KREDYT” 
Rynek 12, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 842 61 63, 502 871 058

R E K L AMA Dotacje z budżetu miasta 
zostaną przekazane w wy-
niku konkursu na realizację 
zadań publicznych z zakre-
su wspierania i upowszech-
niania kultury �zycznej; 
ochrony i promocji zdrowia; 
kultury, sztuki oraz ochrony 
dziedzictwa narodowego; 
promocji miasta Świebo-
dzice, nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania oraz pomocy 
społecznej. 

Komisja konkursowa 
pracowała w następującym 
składzie: sekretarz miasta 
Anna Żygadło - przewodni-
cząca, członkowie: Marzena 
Korona-Kruk - kierownik Wy-
działu Promocji UM, Izabe-
la Siekierzyńska - dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Alicja Pawlica - podin-
spektor w Wydziale Edukacji 
i Spraw Społecznych oraz 
Krystian Wołoszyn - radny 
miejski. Oto wyniki jej prac: 

Ochrona i promocja zdro-
wia: Fundacja Rem - piknik 
„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” – 3000 zł; Klub Abs-
tynenta Odnowa - prowa-
dzenie Klubu Abstynenta 
- 20 000 zł; Stowarzyszenie 
Smyki - Bajeczna pracownia 

- kraina smykowych marzeń 
- 6000 zł; Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży - 
Niezbędna kropla w oceanie 
potrzeb - 16 000 zł; ZINA - 
prowadzenie Klubu Integra-
cji Społecznej - 5000 zł.

Nauka, szkolnictwo wyż-
sze, edukacja, oświata i 
wychowanie: Towarzystwo 
Lotnicze - szkolenie szybow-
cowe - 10 000 zł.

Wspieranie i upowszechnia-
nie kultury �zycznej i sportu: 
LKKS Górnik - przygotowania 
i udział w olimpiadzie mło-
dzieży - 5700 zł; LKKS Górnik 
- Memoriał kolarski im. Pawła 
Sosika - 17 200 zł; Towarzy-
stwo Lotnicze - zawody spado-
chronowe - 4000 zł; Bona Fide 
- Hip-hop Break Flow - 3000 
zł; Bona Fide - brydż - alterna-
tywna forma spędzania cza-
su wolnego - 12 000 zł; Bona 
Fide - kickboxing jako alterna-
tywna forma spędzania czasu 
dzieci i młodzieży - 22 000 zł; 
Bona Fide - kulturystyka - styl 
życia, pomysł na życie - 8000 
zł; UKS Jedynka - organizacja 
przygotowań, uczestnictwo w 
zawodach kręglarskich - 4000 
zł; MKS Victoria - udział w 
rozgrywkach, szkolenie - 310 

000 zł; KS Rekin - organizacja 
zawodów, szkolenie, udział w 
zawodach - 30 000 zł; Stowa-
rzyszenie Charytatywno Opie-
kuńcze - wakacje na sportowo 
- 4000 zł.

Promocja miasta Świebo-
dzice: Targira - organizacja 
Festiwalu Sztuki - 30 000 zł.

Kultura, sztuka, ochrona 
dziedzictwa narodowe-
go: Polski Związek Niewi-
domych - Obchody jubile-
uszu 35-lecia PZN - 3500 zł; 
Towarzystwo Miłośników 
Świebodzic - przygotowanie 
albumu „Świebodzice daw-
niej i dziś” - 14 700 zł; Funda-
cja Rem - spektakl teatralny 
„Zemsta” - 2000 zł; Fundacja 
Rem - Orszak Trzech Kró-
li - 10 000 zł; Polski Związek 
Emerytów - senior aktyw-
nym uczestnikiem życia kul-
turalnego - 21 000 zł; Stowa-
rzyszenie Smyki - Smykowa 
przygoda z tradycją - 4300 zł; 
Stowarzyszenie Charytatyw-
no Opiekuńcze - na szlaku 
kultury i sztuki - 4500 zł.

Pomoc społeczna: Zina - 
prowadzenie jadłodajni w 
roku 2014 - 100 000 zł.

(RED)

Dotacje dla organizacji
Ponad 600 tys. zł tra� do stowarzyszeń, organizacji i klubów sportowych 

w Świebodzicach. Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację zajęć sportowych 
dla dzieci, promocję miasta, edukację czy pomoc społeczną.
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Poprzednio zająłem się losem 
współczesnych świętych, wśród 
których z całym przekonaniem lo-
kuję Jurka Owsiaka. Święci jednak 
wiele nie poradzą, jeśli ich dzieło 
zmarnują ludzie nieodpowiedzialni. 
Ostatnio opinię publiczną poruszy-
ła śmierć nienarodzonych bliźnia-
ków w szpitalu we Włocławku, pla-
cówce wyposażonej w nowoczesny 
sprzęt przez Orkiestrę. W krytycz-
nym momencie aparatury nie miał 
kto obsłużyć.

Co pewien czas wstrząsają wia-
domości o skandalicznym zachowa-
niu się medycznego personelu. Jak 
przypadek, gdy człowiekowi z raną 
w brzuchu po ciosie nożem, nikt 
w szpitalu się nie chciał się zająć. 
Cierpiącą o�arę napadu w końcu… 
zaniósł na własnych plecach do są-
siedniego szpitala jeden z obserwa-
torów bulwersującej obojętności. 
W powszechnym odczuciu, lekarze 
są decydującym ogniwem pomocy 
ludziom, których zdrowie i życie są 
zagrożone. Najczęściej tak bywa, gdy 
mamy do czynienia z właściwym po-
jęciem przez medyków swojej służby, 
jednak nawet kropla dziegciu potra-
� zepsuć beczkę miodu. Na ludzi, 
którzy minęli się z powołaniem, ale 
postanowili zarabiać w co najmniej 
kilku miejscach jednocześnie, nie 
poradzą nawet najgłębsze reformy 
służby zdrowia i dymisja ministra Ar-
łukowicza.

Może jednak, pisząc o kropli 
dziegciu, wykazałem nadmierną 
łaskawość? Może tych kropel jest 
więcej? Może staramy się wypierać 
ze świadomości przekonanie, że 
nasz los nie tylko w jednostkowym 
przypadku zależeć może od ludzi 
niekompetentnych, obojętnych na 
nasze dolegliwości i zimnych, dla 
których największą wartością jest 
mamona, a nie służba pacjentom 
i etyka zawodowa? We współcze-
snym świecie walka o pieniądze 
stanowi czynność podstawową i 
także profesja darzona dotychczas 
szczególnym społecznym zaufa-
niem, nie jest wolna od pazerności. 
Tym bardziej, że chodzi o duże pie-
niądze, nawet  do kilkudziesięciu 

Nie chcąc być ponownie źle zrozu-
mianym, muszę już na samym wstępie 
złożyć konkretną deklarację. Tekstu, 
który tutaj prezentuję Czytelnikom 
Tygodnika DB 2010, absolutnie nie 
należy traktować, jako głos w obronie 
wielokrotnego mordercy i pedo�la, 
któremu w dniu 11 lutego kończy się 
kara 25 lat pozbawienia wolności za 
okrutne zamordowanie 4 chłopców. 
W tym trzech jednocześnie, w tym 
samym czasie. Mój stosunek do tego 
problemu jest jednoznaczny i nie 
wstydzę się go publicznie głosić. Tak, 
jestem zwolennikiem kary śmierci, 
jako ostatecznej obrony przed osob-
nikami, którzy zagrażają życiu innych 
osób. Zwłaszcza tych bezbronnych, 
czyli dzieci. I nie kieruje mną żadne 
poczucie zemsty. Za mało mam tu 
miejsca, abym rzecz mógł bardziej 
szczegółowo wyłożyć, pozostanę więc 
tylko przy jednym argumencie. Jeże-
li godzimy się na wysyłanie polskich 
żołnierzy na obce wojny, godzimy się 
jednocześnie na to, aby żołnierze ci 
zabierali komuś życie. Komuś, kogo w 
ogóle nie znają i nic o nim nie wiedzą. 
Godzimy się, aby żołnierz ten odbierał 
komuś życie BEZ ŻADNEGO PROCE-
SU I WYROKU SĄDU. Skończmy więc 
wreszcie z tą niesamowitą hipokryzją, 
będącą efektem fatalnej dla ludzkości 
tzw. poprawności politycznej. Takim 
wymysłem z XX wieku. Zasłoną dym-
ną wielu nieprawidłowości i nieuczci-
wych (w intencjach) zamiarów i doko-
nań. Ale, ad rem…

11 lutego na wolność – zgodnie z 
prawem – wyjść ma Mariusz Trynkie-
wicz, który w dniach 4 i 29 lipca 1988 
r. zamordował czterech chłopców w 
wieku 11- 13 lat. Proces karny wyka-
zał, że w chwili popełnienia wszyst-
kich swych czynów (wcześniej mole-
stował seksualnie innych chłopców, 
za co był również karany) był w pełni 
poczytalny, a podłożem zbrodni były 
jego zaburzenia seksualne, przy czym 
jego zachowanie nacechowane było 
sadyzmem, wynikającym z tego za-
burzenia (algolagnia). Wyrokiem sądu 
z dnia 29.09.1989 r. skazany został na 
karę śmierci. Jednakże w roku tym, 
pod wpływem nacisków różnych sił 
politycznych, opozycyjnych wobec 

Kapłani mamony
Andrzej
Basiński

tysięcy miesięcznie… Piszę o tym 
ze smutkiem i niepokojem, chociaż 
znam lekarzy godnych najwyższego 
szacunku.

Duże wrażenie zrobiły na mnie 
dwa teksty zamieszczone ostatnio 
w „Newsweek’u”. W pierwszym pt. 
„Operacja mamona”, Anna Szulc pi-
sze m.in. o Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Częstochowie, 
gdzie lekarze strajkiem wywalczy-
li stawki za dyżury do 2,5 tys. zł. za 
dobę. „Chodziło im wyłącznie o 
kasę, dobro pacjenta nie miało dla 
nich znaczenia” – autorka cytuje 
Małgorzatę Ochęduszko – Ludwik, 
przewodniczącą komisji społecznej 
i ochrony zdrowia Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. W innym miej-
scu cytuje dyrektora szpitala na pół-
nocy Polski: „Szczerze? W dupach 
nam się poprzewracało”. Chodzi o 
przypadek, gdy odmówił lekarzom 
podwyżki. Poinformowali go więc, 
że na stole leży pacjentka w ciężkim 
stanie i że cierpliwie czekają z opera-
cją do czasu, aż podwyżkę dostaną. 
Jeśli nie, nie tylko pacjentka będzie 
miała kłopoty, chociaż może mieć 
największe, bo umrze. I dyrektor 
podwyżkę dał…

Drugi tekst pt. „Pazerne doktory”, 
to wywiad Renaty Kim z dr Grzego-
rzem Luboińskim z warszawskiego 
Centrum Onkologii, współzałożycie-
lem grupy ds. rozwiązywania pro-
blemów etycznych w środowisku 
lekarskim przy Fundacji Batorego. 
Na pytanie, ile dostaje się za dyżur, 
odpowiada: „Za taki sobotnio-nie-
dzielny około 4-5 tysięcy złotych. A 
po nim przysługuje lekarzowi dzień 
wolny, który, o dziwo, też jest płat-
ny. Uważam to za niemoralne”. W 
innym miejscu: ”U większości widzę 
lekceważenie wiedzy i brak zawodo-
wej pasji. Szacunek dla autorytetów 
zastąpiła umiejętność sprzedawa-
nia się i zarabiania pieniędzy”. Dalej 
czytam, że profesor potra� za wizytę 
wziąć nawet 500 zł. „A potem mówi, 
że pacjentowi nic nie dolega i zaleca 
kolejną kontrolę za miesiąc” – mówi 
dr Luboiński. Następnie odpowiada: 
„Ale czy pazerność dotyczy wszyst-
kich lekarzy? Trudno powiedzieć. 
Myślę, że jednych w większym stop-
niu, innych w mniejszym. Po prostu 
wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie 
nowej dla nas sytuacji: nagle okazało 
się, że możemy zarabiać tyle, co nasi 
koledzy z Zachodu, i się tym zachły-
snęliśmy”.

Na zdrowie. Ale dla kogo?

Zabrakło nie tylko wyobraźni?
władz i porządku prawnego w PRL, 
zostało wprowadzone tzw. ciche mo-
ratorium na wykonywanie tego ro-
dzaju kary. Wprowadzono je na kilka 
miesięcy, przed wyrokiem w sprawie 
Trynkiewicza, a ostatni przypadek wy-
konania wyroku śmierci miał miejsce 
w 21.04.1988 r., w Krakowie. W czerw-
cu 1989 roku „skończyła się w Polsce 
komuna” i władza przeszła w ręce tzw. 
solidarnościowej opozycji, która zdo-
była w Sejmie większość. Nowe wła-
dze uznały, że w polskich więzieniach 
znajduje się wielka liczba skazanych 
za tzw. niewinność obywateli, bo 
przecież, w ich mniemaniu, komuniści 
do więzień ludzi wtrącali po uważa-
niu. Dlatego, od razu, rozpoczęły się 
prace nad ustawą amnestyjną. Miała 
ona nie obejmować recydywistów, co 
wywołało falę brutalnych buntów w 
zakładach karnych, które wywarły na 
nowej władzy taką presję, że wprowa-
dzono przepis, zmieniający orzeczo-
ne wyroki kary śmierci, na karę 25 lat 
pozbawienia wolności. Twórcami tej 
ustawy była grupa 20 posłów z Oby-
watelskiego Klubu Parlamentarnego 
(„Solidarność”). Nad jej treścią posło-
wie debatowali do dnia 16 listopada 
1989 r. Przyjęty w Sejmie projekt tra�ł 
do Senatu (99% senatorów z „Solidar-
ności”) i po jego poprawkach wrócił 
do Sejmu, który ustawę „klepnął” 7 
grudnia 1989 r., z dniem obowiązy-
wania ustalonym na 11 grudnia tego 
roku. Iście prawdziwie stachanowskie 
tempo spowodowało, że posłowie „za-
pomnieli”  uchwalić najpierw zmianę 
kodeksu karnego i wprowadzić do nie-
go karę dożywotniego więzienia. Nie 
pierwszy to przypadek, kiedy „Solidar-
ność” chciała dobrze, a wyszła kicha, 
czyli tak jak zawsze. Wśród najbardziej 
rozpoznawalnych dziś autorów usta-
wy znajdowali się m.in. tacy posłowie 
OKP jak: Józefa Hennelowa, Andrzej 
Kern, Barbara Labuda, Aleksander Ma-
łachowski, Krzysztof Putra, Jan Rokita, 
Grażyna Staniszewska, Janusz Stain-
ho�. Natomiast przeciw tej ustawie był 
ówczesny senator Jarosław Kaczyń-
ski, poseł Stefan Niesiołowski (OKP-
-ZChN), Izabela Sierakowska (PZPR).

Ustawę uchwalono i na długie lata 
o problemie zapomniano, aż do 2012 
roku, kiedy pod wpływem prasy roz-
poczęła się medialna i polityczna hi-
steria. Dziennikarze, jak zwykle żądni 
sensacji, zaczęli pisać o Trynkiewiczu 
bzdury, jakoby głosił on, że jak wyjdzie 
z kryminału, to od razu zacznie zabijać. 
Dziś, okazuje się to całkowitym dzien-
nikarskim zmyśleniem. Dziennikarskie 

farmazony spowodowały, że ze stra-
chu przed Trynkiewiczem zadrżała 
Polska cała, z jej wszystkimi organami 
aparatu bezpieczeństwa (w PRL było 
MO i SB, dziś jest 9 służb o policyjnych 
uprawnieniach, 4 służby specjalne 
oraz liczne oddziały antyterrorystów 
policyjnych i wojskowych). W związku 
z tym strachem, rządzący (krew z krwi 
dawnej „Solidarności) zaczęli znów 
„na kolanie” prawo ustanawiać. Wte-
dy pod presją więziennych buntów. 
Dziś w panice przed jednym człowie-
kiem. I tylko dla niego, bo do chwili 
obecnej mury więzień opuściło już 
ok 30 morderców, którym z uwagi na 
amnestię (oraz nowe prawo karne) 25 
letnie wyroki już się pokończyły. I nie 
słychać, aby ktoś z nich dopuścił się 
kolejnych zabójstw. Ze strachu przed 
„bestią” ustanowiono prawo, które w 
przyszłości zagrażać będzie wszyst-
kim Polakom, gdy z jakichś powodów 
staną się niewygodni dla rządzących. 
Na jego podstawie każdy będzie mógł 
w bardzo prosty sposób wylądować 
w „psychuszce”, bo wystarczy tylko, 
aby orzeczenie sądowe „wrzuciło” 
człowieka do aresztu śledczego, a 
każdemu z nas można przecież przy-
pisać jakieś zaburzenie psychiczne, 
o którym ustawa mówi. Przeszła ona 
przez Sejm, mimo negatywnych 
opinii prawników oraz psychiatrów 
i tylko 3 posłów głosowało przeciw 
niej: Ryszard Kalisz, Wanda Nowic-
ka i Przemysław Wipler. Znamienici 
polscy prawnicy – karniści, m.in. tacy, 
jak prof. Monika Płatek z Uniwersyte-
tu Warszawskiego, prof. Marian Kilar 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (i wielu innych) ostrzega-
ją, że żadne zasady prawa karnego 
nie pozwalają na karanie kogoś bez 
uprzedniego wyroku skazującego. A 
tak może być w tym przypadku. To 
nie tylko naruszenie naszej konstytu-
cji, ale i Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, która Polskę wiąże i które 
to akty pod uwagę musi wziąć Trybu-
nał Konstytucyjny, gdzie ustawa na 
pewno tra�.

Zdaje się, że posłowie znów wyho-
dowali potworka prawnego. Można 
było tego uniknąć, uchwalając prze-
pis, że skazani na karę śmierci, a pozo-
stający jeszcze w zakładzie karnym, po 
odbyciu wyroku zostają objęci bezter-
minowym pobytem w zamkniętych 
zakładach psychiatrycznych, do czasu 
uznania, że zastosowana tam terapia 
dała wynik pozytywny. Ale na to po-
słom i prawnikom wyobraźni nie stało.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Bez prądu
Planowane przerwy w do-
stawie energii elektrycz-
nej: Wałbrzych, ulice: Le-
gnicka, Kujawska, Pocztowa, 
Głogowska, Armii Krajowej 
– 23.01. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Giserska, 
Rodziny Burczykowskich, 
Wrocławska – 27.01. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, uli-
ce: Żeromskiego, Kuracyj-
na, Uzdrowiskowa – 27.01. 
w godz. 8.00 – 15.00; Wał-
brzych, ulice: Śniadeckich, 
Armii Krajowej, Legnicka, 
Rodziny Burczykowskich – 
28.01. w godz. 8.00 – 14.00; 
Szczawno Zdrój, ulice: Osie-
dle Solicowo, Bohaterów 
Warszawy, Kwiatowa, To-
polowa, Lipowa, Jesiono-
wa, Słoneczna, Mickiewicza, 
Wczasowa – 28.01. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, uli-
ca Kraka – 29.01. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, 
ulice: Giserska, Armii Krajo-
wej, Śniadeckich, Legnicka, 
Rodziny Burczykowskich, 
Wrocławska – 30.01. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulica 
Orkana – 31.01. w godz. 8.00 
– 14.00; Wałbrzych, ulice: 
Żeromskiego, Oczki, Świętej 
Kingi, Chałubińskiego, Bar-
dowskiego, Plac Zawiszy – 
31.01. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Legnicka, 
Kujawska, Pocztowa, Gło-
gowska, Armii Krajowej – 
01.02. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Poprzecz-
na, 11 Listopada, Armii Krajo-
wej, Pocztowa, Marconiego 
– 03.02. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Piasta, 
Andersa, Ruchu Oporu – 
03.02. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulica Andersa – 
04.02. w godz. 8.00 – 14.00; 
Wałbrzych, ulice: Porcelano-
wa, Długosza, Wrocławska – 
04.02. w godz. 8.00 – 15.00; 
Komunikat: Wałbrzych, ulica 
Wrocławska – 05.02. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, uli-
ce: Parkowa, 11 Listopada, 
Armii Krajowej – 06.02. w 
godz. 8.00 – 15.00; Bogu-
szów-Gorce, ulice: Poniatow-
skiego, Dworcowa, Świer-
czewskiego – 06.02. w godz. 
8.00 – 14.00; Wałbrzych, uli-
ce: 11 Listopada, Pomorska, 
Kmicica, Radomska, Warmiń-
ska, Puławskiego, Kolonia 
3 Róż – 07.02. w godz. 8.00 
– 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Rodziny Burczykowskich, 
Zielona – 07.02. w godz. 8.00 
– 15.00.

(RED)

Nowocześnie wyposa-
żony samochód ratownic-
twa technicznego, tra�ł 
do Straży Pożarnej w Wał-
brzychu. Pojazd, wart po-
nad milion zł, będzie wysy-
łany przede wszystkim do 
groźnych wypadków dro-
gowych, katastrof budow-
lanych i innych zdarzeń, 
w których zagrożone jest 
życie i zdrowie ludzi. Nowy 
wóz dostali także strażacy 
– ochotnicy z Głuszycy.

 - Jeszcze niedawno mo-
gliśmy o takim sprzęcie tylko 
pomarzyć – nie ukrywa ra-
dości komendant, Grzegorz 
Kułak.

Wyposażenie nowego 
pojazdu jest przygotowane 
na wszelkie ewentualności 
– od zabezpieczenie terenu, 
przez możliwość pocięcia 
blach i wydobycia rannych i 
ich zaopatrzenia przed przy-
jazdem pogotowia ratunko-
wego, po dobre oświetlenie 
miejsca zdarzenia. Oprócz 
nowego wozu, do wałbrzy-
skiej strażnicy dotarła też, na 
specjalnej przyczepie, pom-
pa do usuwania zanieczysz-
czonej wody. Jej wydajność, 
to 11 metrów sześciennych 
wody na minutę. Przyda-
je się przy podtopieniach, 
rozlewiskach i innych zda-

rzeniach, związanych z nad-
miarem wody.  To jeszcze 
nie koniec zakupów, bo w 
najbliższych dniach dotrze 
do Wałbrzycha nowy sprzęt 
dla grupy ratowniczo-po-
szukiwawczej. - Dostaniemy 
kamerę wziernikową, którą 
można obserwować trud-
no dostępne miejsca oraz 
geofon do poszukiwania 
osób zasypanych – wyja-
śnia komendant. Grzegorz 
Kułak przyznaje, że obecnie 
wyposażenie ratowników 
spokojnie może ocenić, jako 
bardzo dobre. - Właściwie, 
oprócz 37-metrowej drabi-
ny do działań na wysoko-
ściach, która liczy sobie już 
25 lat, cały pozostały sprzęt 
jest nowy, najwyżej kilkulet-
ni. Odnowienie bazy tech-
nicznej mogło się dokonać 
dzięki funduszom unijnym, 
nas nie byłoby stać na tak 
kosztowne zakupy. Ale tu 
chodzi o bezpieczeństwo, 
po pierwsze mieszkańców, 
po drugie strażaków. Je-
steśmy teraz skuteczniejsi 
– podkreśla Grzegorz Kułak.

Tymczasem 18 stycznia w 
siedzibie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Głu-
szycy Górnej odbyła się uro-
czystość przejęcia nowego, 
średniego samochodu ra-

towniczo – gaśniczego zaku-
pionego w ramach realizacji 
projektu pn. „Poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców 
pogranicza poprzez zakup 
średniego samochodu po-
żarniczego z napędem 4×4 
oraz blokadą mechanizmu 
różnicowego osi przedniej 
i tylnej dla OSP w Głuszycy 
Górnej na terenie Gminy 
Głuszyca”.

- Nowy samochód ratow-
niczo – gaśniczy został zbu-
dowany na podwoziu Mer-
cedesa – Benz ATEGO 1329 
AF. Jeszcze nigdy nasza jed-
nostka nie dysponowała po-
jazdem fabrycznie nowym. 
Sukces ten cieszy tym bar-
dziej, że dzięki kreatywności 
i zaangażowaniu, na projekt 
o wartości 587 520 zł, pozy-
skaliśmy łącznie ponad 92 
proc. jego wartości. Z budże-
tu gminy wydatkowaliśmy 
tym samym kwotę �nansu-
jącą niespełna 8 proc. warto-
ści pojazdu. Montaż taki był 
możliwy dzięki dużemu za-
angażowaniu oraz skutecz-
nej współpracy z kilkoma 
instytucjami – powiedziała 
podczas uroczystości prze-
kazania pojazdu strażakom 
Alicja Ogorzelec, burmistrz 
Głuszycy.

(AWS)

Mają czym ratować

Komendant Grzegorz Kułak jest bardzo zadowolony z nowego nabytku.

Tegoroczni maturzyści z 
wałbrzyskich szkół zatań-
czyli w Rynku w Wałbrzy-
chu poloneza. Tym samym 
tradycja, kultywowana już 
w innych miastach, tra�ła 
też pod Chełmiec. Do na-
rodowego tańca namówił 
wszystkich Robert Wróbel, 
dyrektor II Liceum Ogólno-
kształcącego.

W samo południe ponad 
sto par ruszyło posuwiście, 
w znanym rytmie, do melo-
dii skomponowanej przez 
zmarłego niedawno, znako-
mitego kompozytora, Woj-
ciecha Kilara. Napisał ją do 
�lmu Andrzeja Wajdy, „Pan 
Tadeusz”. Jako pierwsi – 
uczniowie II LO, w staropol-
skich strojach szlacheckich, 
użyczonych przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. 

W wałbrzyskim Rynku zbie-
rała się coraz większa wi-
downia, zwabiona muzyką. 
Po zakończeniu rozległy się 
gromkie brawa. 

 - Trema była, bo niewiele 
czasu mieliśmy na przygo-
towanie choreogra�i. Au-
torka układu, pani profesor 
Wioletta Jeczeń, zdążyła 
przeprowadzić tylko jedną 
próbę generalną. Ale uwa-
żam, że uczniowie spisali się 
znakomicie – mówi Robert 
Wróbel.  

- Czułam się wyróżniona. 
Tylko pięć par z naszej klasy 
mogło zatańczyć w Rynku – 
mówi jedna z uczestniczek.

Na zakończenie padły 
obietnice, że rozpoczęta z 
takim powodzeniem inicja-
tywa, będzie kontynuowana.

(AWS)

Było jak w „Panu 
Tadeuszu”...

W pierwszych parach uczniowie II LO w strojach szlacheckich.

Świdnica: ul. Łukowa 11, lok. 2
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32

czynne
9-17Pożyczaj najtaniej, zadzwoń!

POŻYCZKI  ODDŁUŻENIA  KONSOLIDACJE

· szansa z komornikiem
· bez ograniczeń wieku
· niezależnie od BIK
· także dla firm
· bez zaliczek

PROMOCJA
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Zapewniamy m.in.:
• bezpieczną i legalną formę
   współpracy
• bardzo atrakcyjne zarobki
• opłacony ZUS
• pakiet dodatkowych
   ubezpieczeń

ul. Lubelska 1

74 844 45 22, 509 892 436

walbrzych@promedica24.pl

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

Zapraszamy na kurs j. niemieckiego. Ostatnie wolne miejsca!

R E K L AMA R E K L AMA

Kolejne utrudnienia
Dalszy ciąg utrudnień na dro-
dze krajowej nr 35 w Wałbrzy-
chu. Ekipa remontowa przenio-
sła się z odcinka koło politechniki 
na następny, w kierunku dworca 
kolejowego Wałbrzych Miasto. 
Ulica jest zwężona, a prędkość 
ograniczona do 30 km na godzi-
nę. Ruch jednak odbywa się w 
obie strony. Prace potrwają jesz-
cze kilka miesięcy na kolejnych 
odcinkach krajówki.

(AWS)

Można parkować
Nowy parking w Wałbrzychu 
- udostępnione zostały miejsca 
postojowe przy ul. Rycerskiej w 
centrum miasta. W pobliżu trwa-
ją jeszcze prace remontowe, w 
rejonie ul. Kilińskiego, toteż par-
king na razie podlega kierownic-
twu budowy. Postój jest bezpłat-
ny, dostępny w godzinach od 
7.00 do 17.00. Warunki tymcza-
sowe potrwają do końca marca. 
Potem parking przejmie Zarząd 
Dróg Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu.

(AWS)

Można się ogrzać
Wraz z nadejściem chłodów, 
w Wałbrzychu uruchomiono 
ogrzewalnię dla osób bez-
domnych. - Wpuszczane są tak-
że osoby nietrzeźwe, co nie jest 
możliwe w ośrodku dla bezdom-
nych przy ul. Pocztowej. Tam za-
jęte są już wszystkie miejsca, ale 
w razie potrzeby dostawiane są 
łóżka na korytarzach. Straż miej-
ska kontroluje miejsca, gdzie 
spotykani są bezdomni, wspie-
ramy także przebywających w 
ogrzewalni - mówi komendant, 
Kazimierz Nowak. Ogrzewalnia 
mieści się przy ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu i jest czynna co-
dziennie od godz. 19.00 wieczo-
rem do 7.00 rano.

(AWS)

Ekologia i promocja 
zdrowego, aktywnego 
trybu życia – to podstawo-
we cele Funduszu Toyoty 
„Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat”. Ideą tej ini-
cjatywy jest wspieranie 
dobrych, oryginalnych 
pomysłów, związanych z 
widoczną, trwałą poprawą 
najbliższego otoczenia. 
O dotychczasowych osią-
gnięciach funduszu mówi 
na naszych łamach Grze-
gorz Górski, kierownik 
Corporate A�airs w Toyota 
Motor Manufacturing Po-
land w Wałbrzychu.

Ścieżka edukacyjna na 
Chełmiec, place zabaw dla 
dzieci, siłownie pod chmur-
ką - te pomysły zostaną 
zrealizowane w powiecie 
wałbrzyskim dzięki wsparciu 
Toyoty. Japoński koncern 
od kilku lat wspiera lokalne 
inicjatywy mieszkańców, do-
kładając własne fundusze do 
proponowanych inwestycji.  
- Znajdują się też partnerzy 
- mówi Grzegorz Górski z 

Toyoty. W tym roku koncern 
przeznaczył na ten cel 45 tys. 
zł, ale dzięki partnerom pula 
do wykorzystania jest dwa 
razy większa.

Jak Pan ocenia realizację 
założeń funduszu po kilku-
letnich doświadczeniach?

Grzegorz Górski: - Fundusz 
Toyoty podlega ewolu-
cyjnym zmianom. W 2011 
roku był poświęcony tylko 
ekologii, później dołączy-
liśmy zagadnienia promo-
cji zdrowego trybu życia, 
teraz staramy się dostoso-
wać nasz program do roku 
szkolnego.

Jakie są najważniejsze za-
sady uczestnictwa w pro-
gramie?

- Proponowane rozwiąza-
nia powinny pozostawić 
trwałe zmiany w otoczeniu, 
podnosząc jednocześnie 
świadomość lokalnej spo-
łeczności oraz jej zaanga-
żowanie w pracę na rzecz 
najbliższego sąsiedztwa. 
Zależy nam także na jak 

najliczniejszym wsparciu �-
zycznym i materialnym po-
zyskiwanych partnerów, a 
także pracowników fabryki 
Toyoty. Liczby świadczą o 
tym, że te cele, jak dotąd, 
osiągamy. W latach 2011 
– 2014 wartość zrealizowa-
nych projektów osiągnęła 
ok. 640 tys. zł. Wzięło w 
nim udział ok. 150 pracow-
ników Toyoty, a w 25 pro-
jektach uczestniczyło 240 
partnerów. To mnie naj-
bardziej cieszy. Zaczynamy 
obserwować duże zaan-
gażowanie mieszkańców, 
�rm i instytucji w to, co się 
dzieje wokół nich. Kiedy 
zauważają, że coś się dzieje 
na sąsiednim podwórku, są 
zaciekawieni, przyłączają 
się, z początkowej grupy 
dwóch, trzech partnerów 
robi się kilkunastu. To uwa-
żam za największą wartość 
naszego projektu „Dobre 
pomysły zmieniają nasz 
świat”.

Dziękuję za rozmowę.
(AWS)

Dobre pomysły zmieniają świat

Wręczenie grantów na realizację projektów, które będą realizowane w tym roku.

23 stycznia o godz. 9.00 
w Sali Witrażowej wałbrzy-
skiego ratusza, odbędzie 
się sesja Rady Miejskiej 
Wałbrzycha.

Radni będą głosowa-
li m.in. w sprawie zmiany 
uchwały nr LIV/532/2013 
Rady Miejskiej Wałbrzycha z 5 
grudnia 2013 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
oraz w sprawie zamiaru po-
łączenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 17 im. Marii 
Konopnickiej w Wałbrzychu 
(przy ulicy 1 Maja 105) z Pu-
blicznym Gimnazjum nr 4 w 
Wałbrzychu (przy ulicy1 Maja 

105) w Gminny Zespół Szkół. 
Rajcy zajmą się także uchwa-
łą w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami i zmia-
ną uchwały Nr LIV/536/2013 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 5 grudnia w sprawie 
utworzenia Zespołu Żłobków 
Samorządowych nr 1 w Wał-
brzychu. W porządku obrad 
jest także zmiana Uchwały 
Nr LIV/538/13 Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 
2013 roku w sprawie okre-
ślenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie Miasta Wałbrzych w 
2014 roku.

(RED)

Podniosą podatki?

Okazały był �nał ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” w 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków 
Polskich na wałbrzyskim Podzamczu. Organizatorem akcji jest 
Towarzystwo „Nasz Dom”, które za zebrane pieniądze buduje rodzinne 
domy dziecka. W ciągu dwóch tygodni zebrano 1500,63 zł., tj. ponad 150 
kg monet  1-,2 i 5- groszowych. Współzawodnictwo wygrała kl. Ic, której 
opiekunką jest p. Anita Szczepańska. Jej wychowankowie zebrali 154,26 
zł. Drugie miejsce zajęła kl. IIa, a trzecie VIa. Akcję na terenie szkoły 
koordynowały pp. Halina Krajewska i Magda Mikołajczak.

(BAS)

Grosze w PSP nr 21

R E K L AMA

Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8 
tel. 74 641 97 50, fax. 74 641 97 51 

e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl 
WWW.opiekapaliatywna.hb.pl

NR KRS 0000047710
 

Od Od 20 lat prowadzimy opiekę hospicyjną 
nad chorymi u schyłku życia. 

Wspieramy ponad 1700 osób rocznie 
w najtrudniejszym okresie życia udzielając 

kompleksowej pomocy medycznej,  
psychologicznej,  duchowej w domach 

i w Hospicjum Stacjonarnym im. Jana Pawła II.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

Wnętrze lokalu jest wyciszone 
i klimatyczne. W przestronnym 
pomieszczeniu swobodnie pomie-
ści się około 40 gości. - Spokojna 
okolica i klimat tej restauracji spra-
wiają, że można tu spędzić czas 
naprawdę miło i w wyśmienitej at-
mosferze – podkreśla Liliana Krac.

Wszystkie posiłki, wymienione 
w karcie dań, są przygotowywane 
na miejscu, ze szczególna troską 
o smak. Smakowite potrawy go-
towane są nowocześnie i zdrowo, 
czyli bez użycia tłuszczu, a część 
potraw - również bez wody! W no-
wocześnie urządzonej kuchni kró-

Polskie Smaki w sercu Wałbrzycha
Smacznie i zdrowo – oto dewiza Pani Liliany Krac, która zaprasza wielbicieli polskiej 
kuchni do swojego Baru Restauracyjnego Polskie Smaki. Każdy trafi tam bez trudu, 
bo ten wyjątkowy lokal znajduje się na ulicy Nowy Świat 6b w Wałbrzychu - blisko 

teatru dramatycznego i dawnego dworca autobusowego PKS.
lują szwajcarskie garnki, w których 
posiłki powstają w rekordowym 
czasie, przy minimalnym zużyciu 
energii, a zatem nie tylko zdrowo, 
ale też w pełni ekologicznie.

- Specjalizujemy się w kuchni 
polskiej. Szczególnie polecamy po-
żywne zupy, np. rosół lub pomido-
rową z makaronem własnej roboty; 
różnego rodzaju pierogi, które są 
wyrabiane z produktów najwyż-
szej jakości; mięsa pieczone i gril-
lowane oraz ryby. Naszym stałym 
klientom oferujemy abonamenty 
obiadowe w przystępnej cenie 12 
zł oraz dania na wynos. Polecamy 
również imprezy okolicznościowe 
z rezerwacją – wylicza właścicielka 
Polskich Smaków.

Pani Liliana ma dla swoich go-
ści wiele oryginalnych pomysłów 
do wykorzystania. Jednym z nich 
jest kucharzenie na życzenie.  - 
Kucharzenie na życzenie polega 
na tym, że klient zamawia menu 
według swojego życzenia i odbie-

ra je na swojej zastawie - gotowe 
do serwowania u siebie w domu. 
Inną propozycją jest samodzielne 
przygotowanie przez klienta np. 
uroczystej kolacji - w restauracji i 
zaproszenie na nią swoich gości – 
zachęca właścicielka Baru Restau-
racyjnego Polskie Smaki.

(TP)

Bar Restauracyjny 
Polskie Smaki

ul. Nowy Świat 6b w Wałbrzychu
tel. 604 067 333

zamawianie imprez 
tel: 606-973-897

R E K L AMA

- Po pierwszej wizycie u 
pana Darka czułem w nocy 
w tej ranie straszny ból. 
Rano lekko krwawiła, ale od 
następnego dnia zaczęła się 
normalnie goić. Po trzech 
dniach był strup, po miesią-
cu odpadł i mam zwyczajną 
zdrową bliznę. A i wyniki cu-
krzycy zdecydowanie się po-
prawiły. Biorę mniej leków, 
lepiej się czuje. Nie mówiłem 
panu Darkowi nawet o bó-
lach w krzyżu, ale i plecy pra-
wie po tych wizytach mnie 
nie bolą. 

Kiedy więc zachorowała 
siostra, zaczął ją namawiać 
na wizytę u uzdrowiciela. 
Nie było łatwo, bo siostra 
jest żoną lekarza, w energo-

terapię nie bardzo wierzyła. 
Do tego mieszka kawał drogi 
od Wałbrzycha, w Opolu. Ale 
w końcu ją namówił.

- Pan Darek zaleca bada-
nie kontrolne po czwartej 
wizycie. Ale jej znajomy robił 
USG co drugą. I było za każ-
dym razem widać, jak guzek 
w piersi maleje. Najpierw był 
jak orzech włoski, po dwóch 
tygodniach jak czereśnia, po 
kolejnych dwóch jak pestka 
tej czereśni, a na koniec  znikł 
– opowiada pan Baranek.

Do pana Darka tra�ła też 
mieszkająca w Wałbrzychu 
druga siostra pana Baranka. 
Z cukrzycą i migrenami.

- Byłam już trzy razy i gło-
wa jak na razie nie boli. Od-

pukać – mówi pani Dorota. 
Wyniki cukrzycowe, podob-
nie jak bratu. poprawiły się 
bardzo, więc zmniejszyła 
za zgodą lekarza o połowę 
dawki leków. – Pytałam pana 
Darka czy mogę zmniejszyć, 
ale on odpowiedział, że leki 
mam przyjmować tak, jak 
zapisał lekarz. A jeśli chcę to 
zmienić, mam iść do lekarza 
– opowiada starsza pani.  

A na koniec pani Dorota 
przyprowadziła tu swoje-
go wnuka, który od kilku lat 
cierpiał na chroniczny katar. 
I katar małego Szymona mi-
nął już po drugiej wizycie. 

-  Pan Darek nie obie-
cuje poprawy, mówi tylko, 
że może spróbować. Ale 

Ręce niosące zdrowie
w mojej rodzinie jest pięć 
osób, które trafiły do niego 
z problemami zdrowotny-
mi. I każdy doznał wyraź-
nej poprawy. Więc tak, jak 
dawniej nie wierzyłem w 
bioenergoterapię, tak te-
raz jestem entuzjastą. Ręce 
pana Darka po prostu niosą 
zdrowie!

O rękach niosących zdro-
wie mówi też pan Marian Ku-
leś  z Wałbrzycha, który tra�ł 
tu z miażdżycą, bólami w 
klatce piersiowej, nadciśnie-
niem. – Lekarz od dobrych 
dwóch lat wspominał o by-
-passach, a przepływ krwi 
przez moje tętnice był coraz 
mniejszy. Ale by-passy nie 
uciekną, wybrałem się więc 
do pana Darka. No i to był 
strzał w dziesiątkę, bo naj-
pierw, po dwóch wizytach 
wyrównało się ciśnienie, po-
tem po kolejnych poprawiły 
pozostałe wyniki. Serce prze-
stało boleć, nogi puchnąć. 
Aż chce się żyć!

(ego)

- Nie wierzyłem w uzdrowicieli, ale dotyk pana Darka przyniósł zdrowie 
całej mojej rodzinie! – pan Jacek Baranek ze Świdnicy pokazuje wyniki 
medyczne swoje i siostry. On sam cierpi na cukrzycę a, zapewne także 

z tego powodu, od trzech miesięcy nie chciała mu się zagoić rana 
na nodze. Groziła martwicą kości.

Pomagają załodze
Władze Świdnicy szukają pracy 
dla załogi Gryphona z Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Zakład został zamknięty 
bez podania powodów, pracowni-
cy nie otrzymali nawet świadectw 
pracy. Firma zalega im też z wy-
płatą za grudzień. - Urząd miejski 
oddelegował swojego prawnika, 
który udziela porad zwolnionym 
ludziom. Najważniejsze, to uzy-
skanie nowego zatrudnienia - 
mówi rzecznik magistratu, Stefan 
Augustyn. Prezydent spotkał się z 
właścicielem zakładu, ten jednak 
odmawia kontaktu z załogą i me-
diami. Obiecał jedynie, że sprawy 
pracownicze zostaną załatwione 
jak najszybciej.

(AWS)

Japończycy inwestują
Inwestycja japońskiej �rmy dwa 
razy większa, niż było plano-
wane. Zakład NIFCO, działający w 
świdnickiej podstre�e, Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, zbuduje dwie dodatkowe hale 
i zatrudni 180 osób. Rozbudowa 
nastąpi szybciej, niż zakładano, bo 
produkcja rozpocznie się już w tym 
roku, a nie w 2016, jak zapowiada-
no wcześniej. - Świdnica okazała 
się dobrym miejscem na naszą 
inwestycję, mówi prezes NIFCO - 
Siegfried Baier. Zakład produkuje 
elementy z tworzyw sztucznych 
dla światowych koncernów samo-
chodowych. Nowe hale i maszyny 
będą kosztować 60 mln zł.

(AWS)

Dopłaty dla rolników
Oddział Terenowy Agencji 
Rynku Rolnego we Wrocławiu 
uprzejmie informuje, że na stro-
nie internetowej www.arr.gov.
pl dostępne są informacje doty-
czące ubiegania się o przyzna-
nie dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwali�kowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. 
Wnioski dotyczące zakupionego 
materiału siewnego w okresie od 
15 lipca 2013 do 15 czerwca 2014 
roku można składać od 15 stycznia 
do 25 czerwca 2014 roku.

(RED)

Młodzieżowa rada
Z inicjatywy wójta gminy oraz 
na podstawie Uchwały Gminy 
Czarny Bór, podjętej w grudniu 
2013 roku, w gminie powoła-
na zostanie Młodzieżowa Rada 
Gminy Czarny Bór. W jej skład 
wejdą uczniowie czarnoborskie-
go gimnazjum oraz szkół ponad-
gimnazjalnych zameldowani na 
terenie gminy. Już dziś zachęcamy 
młodych mieszkańców gminy do 
wzięcia udziału w nowej inicjatyw-
nie. Jeśli jesteś osobą kreatywną i 
aktywną, lubisz nowe wyzwania 
oraz masz głowę pełną pomysłów 
- koniecznie musisz zgłosić swoją 
kandydaturę. Szczegółowe infor-
macje zamieszczone są na stronie 
www.gzspczarnybor.pl w zakład-
ce Młodzieżowa Rada Gminy. Wy-
bory już 14 lutego 2014 roku.

(RED)
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Spotkanie 
informacyjne
W ramach realizacji „Stra-
tegii rozwiązywania pro-
blemów społecznych dla 
Gminy Głuszyca na lata 
2012-2022”, Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Głu-
szycy, z inicjatywy Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodziny w Wałbrzychu, or-
ganizuje dla mieszkań-
ców Głuszycy spotkanie 
związane z możliwościami 
pozyskania środków �nan-
sowych oraz naboru wnio-
sków na do�nansowanie 
ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
do: likwidacji barier architek-
tonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu, turnusów 
rehabilitacyjnych, sprzętu 
rehabilitacyjnego, przed-
miotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych dla 
osób niepełnosprawnych. 
Spotkanie skierowane jest 
dla osób niepełnosprawnych 
z orzeczonym stopniem nie-
pełnosprawności ( umiarko-
wany, znaczny), osób z I lub 
II grupą inwalidzką ustalaną 
przez ZUS, bądź ich opieku-
nami. Celem spotkania jest 
wyjaśnienie wszelkich wąt-
pliwości związanych z moż-
liwością aplikowania o środ-
ki �nansowe, prezentacja 
aktualnie obowiązujących 
wniosków oraz pomoc w ich 
wypełnieniu. Spotkanie od-
będzie się w dniu 27 stycz-
nia o godz. 10:00 w Centrum 
Kultury, ul. Grunwaldzka 26 
(boczne wejście, były klub 
kawiarniany).

(RED)

Dostaną 
stypendia
Do 31 stycznia 2014 roku 
Urząd Gminy w Czarnym 
Borze przyjmuje wnio-
ski o stypendia sportowe 
dla zawodników, z gminy 
Czarny Bór, za osiągnięte 
wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie sportowym 
organizowanym przez pol-
ski związek sportowy lub 
podmioty działające z jego 
upoważnienia. Stypendium 
przyznawane jest na 12 mie-
sięcy zawodnikowi, który nie 
ukończył 25 roku życia, na 
podstawie decyzji specjal-
nie powoływanego Zespołu 
ds. Stypendiów Sportowych. 
Szczegółowe informacje 
regulujące sposób i tryb 
przyznawania świadczenia 
znajdują się w Uchwale Rady 
Gminy Czarny Bór na stronie 
internetowej urzędu gminy.

(RED)

Gmina Wałbrzych, wraz 
z partnerami Polską Izbą 
Młodych Przedsiębiorców 
LOM Wrocław oraz Cen-
trum Doradztwa i Rozwoju 
Kompetencji we Wrocła-
wiu, zaprasza wszystkich 
pełnoletnich uczniów wał-
brzyskich szkół ponadgim-
nazjalnych do udziału w 
bezpłatnych kursach kom-
puterowych. Warunkiem 
udziału w szkoleniach jest 
ukończenie 18 roku życia.

Po zakończeniu szkole-
nia, uczestnicy mogą uzy-
skać bezpłatnie Europejski 
Certy�kat Umiejętności 
Komputerowych (ECDL - Eu-
ropean Computer Driving 

Licence), potwierdzający 
nabycie przez nich umie-
jętności obsługi komputera 
na poziomie podstawowym 
lub zaawansowanym. Dla 
uczniów wałbrzyskich szkół 
ponadgimnazjalnych or-
ganizatorzy przygotowali 
specjalną ofertę szkoleń, „w 
trybie ekspresowym” - za-
jęcia będą prowadzone w 
okresie ferii zimowych - od 
14 lutego do 7 marca 2014 
r. (4 dni w tygodniu). W ra-
mach projektu oferowa-
ne są dwa rodzaje szkoleń 
komputerowych. Szkolenia 
na poziomie podstawo-
wym obejmujące następu-
jące moduły: użytkowanie 

Szkolenia dla uczniów
komputerów i zarządzanie 
plikami, przetwarzanie tek-
stów, arkusze kalkulacyjne, 
przeglądanie stron interne-
towych/komunikacja. Szko-
lenia na poziomie rozszerzo-
nym obejmujące moduły: 
podstawy technik informa-
tycznych i komunikacyjnych, 
użytkowanie komputerów 
i zarządzanie plikami, prze-
twarzanie tekstów, arkusze 
kalkulacyjne, użytkowanie 
baz danych, gra�ka mene-
dżerska i prezentacyjna, 
przeglądanie stron interne-
towych i komunikacja.

Posiadanie certyfikatu 
ECDL przynosi duże ko-
rzyści. Absolwenci kursów 
ECDL są zwolnieni z zajęć z 
informatyki na studiach nie-
informatycznych i otrzymu-
ją automatycznie zaliczenie 
zajęć na ocenę bardzo do-
brą. Ponadto, podniesienie 
kwali�kacji umożliwi młodej 
osobie łatwiejsze uzyskanie 
zatrudnienia, mobilność 
oraz wzrost jej szans i pozycji 
na rynku pracy. Wielu praco-
dawców zarówno w Polsce, 
jak i zagranicą, wielokrotnie 
wymaga udokumentowania 
przez kandydata posiadania 
umiejętności w zakresie ob-
sługi komputera. Szczegóło-
we informacje o szkoleniach 
są dostępne na stronie in-
ternetowej projektu: www.
komputeroweszkolenia.eu,  
jak również pod numerami 
telefonów: 668 065 808, 74 
66 55 319. Zapisy prowa-
dzone są w Urzędzie Miej-
skim w Wałbrzychu, ul. Ko-
pernika 2, III piętro, pokój 
nr 304.

(RED)

Brak śniegu daje się we znaki ośrodkom turystycznym 
w powiecie wałbrzyskim. Właściciele wyciągów 

narciarskich w gminie Walim liczą straty, pustkami świecą 
pensjonaty. Czy ostatnie opady śniegu poprawią sytuację?

Czekają na śnieg

Zdaniem władz powiatu, 
atrakcje turystyczne regionu 
wałbrzyskiego, pozwalają 
spędzać ciekawie czas przez 
cały rok. - Mamy dobrze 
utrzymane szlaki górskie, 
zamki i trasy podziemne, 
albo wyciąg na górę Dziko-
wiec w Boguszowie Gorcach 
- mówi rzecznik starostwa, 
Mateusz Mykytyszyn. W po-
wiecie wałbrzyskim turyści 

mogą się zatrzymywać w 
około dwustu gospodar-
stwach agroturystycznych.

Martwią jednak puste 
wyciągi i pensjonaty w 
Rzeczce koło Wałbrzycha. 
Z powodu braku śniegu, tu-
ryści omijają ten popularny 
ośrodek narciarski. Sytuacji 
nie poprawiły rozpoczy-
nające się w niektórych 
regionach ferie zimowe 

dla uczniów. - Czekamy na 
zmianę pogody i liczymy 
straty - mówi sołtys Rzecz-
ki i właściciel pensjonatu, 
Grzegorz Szwaja.

Zawiedziony jest także 
samorząd w Jedlinie Zdroju, 
który wydał sporo pienię-
dzy na wyposażenie ośrod-
ka narciarskiego w centrum 
uzdrowiska.

(AWS)

Uczniowie Publicznego 
Gimnazjum Dwujęzycz-
nego nr 12 w Wałbrzychu 
wzięli udział w Konkursie 
dla Uczniów i Młodzie-
ży „Sagen, Mythen und 
Märchen aus dem Osten- 
Deutsches Kulturgut be-
wahren”, czyli „Legendy, 
mity i baśnie ze Wschodu 
–zachowanie niemieckie-
go dziedzictwa kulturo-
wego”). Młodzi wałbrzyscy 
europejczycy otrzymali 
nagrodę specjalną.

Konkurs został zorga-
nizowany przez Stowarzy-
szenie Pamięć i Spotkanie 
pod patronatem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
Saksonii. Uczniowie: Paweł 
Brzozowski, Filip Kordas- 
Filipowski, Bartłomiej Haj-
duga, Marta Macuk, Alek-
sandra Mierzwa, Paulina 

Pepera, Adam Radoń, Alek-
sandra Rudnicka, Radosław 
Rychter, Michał Siniawski i 
Anna Szafrańska pod opie-
ką Iwony Rudnickiej przy 
współpracy z nauczycielami: 
Magdą Ilnicką- Janczak, Ad-
rianą Gawlik i Rafałem Wój-
cikiem przygotowali sztukę 
teatralną pt. „ Rübezahl”(„Li-
czyrzepa”). Przedstawienie 
zostało nagrane w ostatnim 
tygodniu nauki w roku szkol-
nym 2012/2013 i wysłane do 
organizatora. W listopadzie  
zapadł werdykt. Młodzież z 
wałbrzyskiej szkoły została 
laureatem tego konkursu i 
otrzymała nagrodę specjal-
ną, którą osobiście wręczy-
ła Minister Kultury Saksonii 
pani Brunhild Kurt w Chrze-
ścijańskim Gimnazjum Jo-
hanneum w Hoyerswerdzie.

(RED)

Ocalić lokalne 
legendy

Nagrodzenie uczniowie Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 
w Wałbrzychu.
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L AMA

R E K L AMA

ul B.Chrobrego 2 pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych, 
tel.: 531-483-291, 793-793-005

nowa oferta konsolidacyjna 
do 150 miesięcy - oprocent. 9,99%

masz kredyty w innych drogich bankach

przyjdź  je  spłacić!

co zyskujesz:
•  gotówkę do ręki na dowolny cel,
•  odzyskasz zwrot ubezpieczenia  

z drogich kredytów,
•  decyzja w 1 godzinę

100 lat minęło!
13 stycznia 100 urodziny 
obchodził Antoni Półtorak 
- mieszkaniec Boguszowa-
-Gorc. Z tej okazji szanowne-
mu jubilatowi wizytę złożyli 
zastępca burmistrza miasta 
Paweł Sosialuk oraz kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
Teresa Kropielnicka by zło-
żyć gratulacje i życzenia oraz 
wręczyć upominek. Pan An-
toni urodził się 13 stycznia 
1914 r. W Boguszowie-Gor-
cach mieszka od 27 lutego 
1947 r. Jest wdowcem, a 
ze swoją żoną szczęśliwie 
przeżył 73 lata. Całe życie 
przepracował na kolei, a re-
ceptą na długie życie i do-
bre zdrowie była dla niego 
praca, zgodne i pozbawione 
stresu pożycie małżeńskie 
oraz... cebula. Bardzo lubił 
prace w ogrodzie i spędzał 
tam wiele czasu. Szanowny 
Jubilat ma 3 córki, doczekał 
się 5 wnuków, 5 prawnuków 
i 1 prawnuczki. Pan Antoni 
cieszy się dobrym zdrowiem, 
a ostatni raz u lekarza był w 
1987 r. Jubilatowi życzymy 
zdrowia i wszelkiej radości.

(RED)

Mieroszów 
na językach
Zakończył się pierwszy 
okres realizacji kursów ję-
zyka czeskiego i hiszpań-
skiego w ramach projektu 
„Poprawa kompetencji 
językowych w ramach lo-
kalnej inicjatywy miesz-
kańców Gminy Miero-
szów”. Uczestnicy kursów 
poznali podstawy materiału, 
przeznaczonego do opano-
wania języka na poziomie 
podstawowym oraz zasady 
pozwalające na optymalne 
wykorzystanie zdobytych 
umiejętności językowych. 
Ważnym elementem zajęć 
były zadania grupowe, ma-
jące na celu utrwalenie i wy-
korzystanie zdobytej wiedzy 
w sytuacjach przypomina-
jących życie codzienne. Nie 
zabrakło także ciekawych 
informacji na temat kultury 
Czech i Hiszpanii oraz ćwi-
czeń zachęcających słucha-
czy do spontaniczności i 
kreatywności podczas zajęć. 
Zgodnie z założeniami pro-
jektu stosowano metodę 
komunikatywną, opierającą 
się na aktywnym rozwijaniu 
podstawowych zdolności 
językowych: mówienia, rozu-
mienia ze słuchu, czytania i 
pisania. Zajęcia prowadzone 
były z wykorzystaniem kom-
pletu pomocy dydaktycz-
nych.

(RED)

Monika Hojnisz i Olga 
Tokarczuk przekazały na li-
cytację - za pośrednictwem 
głuszyckiego Centrum Kul-
tury – Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – przedmioty 

na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Koszulka polskiej biathlo-
nistki Moniki Hojnisz została 
sprzedana za blisko 300 zł. 
Na Allegro trwają jeszcze 
dwie licytacje: książek prze-

Głuszyca dla WOŚP
kazanych przez Olgę Tokar-
czuk.

- Olga Tokarczuk wspo-
mogła głuszycki sztab, o�a-
rowując trzy książki. Jedna 
z nich została sprzedana 12 
stycznia, a dwie kolejne wy-
stawione są poprzez Allegro 
– to ,,Bieguni”, oczywiście z 
dedykacją pisarki oraz biały 
kruk, bo wydany w języku 
japońskim ,,Dom dzienny, 
dom nocny” – informują or-
ganizatorzy akcji z CK-MBP w 
Głuszycy.

Z kolei polska biathlo-
nistka Monika Hojnisz, brą-
zowa medalistka Mistrzostw 
Świata, przekazała CK-MBP 
na rzecz WOŚP koszulkę 
wraz z gadżetami. Przed-
mioty te zostały wystawione 
na aukcję poprzez Allegro i 
sprzedały się za 285 zł. Tym 
samym kwota zebrana do-
tychczas przez Głuszycę na 
rzecz WOŚP wzrosła do 7 
tys. zł. Linki do aukcji: http://
aukcje.wosp.org.pl/bieguni-
-o-tokarczuk-i937883 oraz 
http://aukcje.wosp.org.pl/
japonskie-wydanie-domu-
-dziennego-o-tokarczuk-
-i937843.

(RED)

Szczawno-Zdrój docze-
kało się kolejnego wydaw-
nictwa promującego jego 
walory pt. „Szczawno-Zdrój. 
Ozdobne drzewa i krzewy”, 
które zostało poświęcone 
okazom przyrody będącym 
dumą uzdrowiska. Szcze-
gólną uwagę poświęcono 
roślinności zlokalizowanej 
w Parku Zdrojowym i Parku 
Szwedzkim. Autorem tek-
stu i zdjęć jest Irena Barbara 
Mrozek, a album wydano na 
zlecenie burmistrza Szczaw-
na-Zdroju. To już szóste wy-
dawnictwo promocyjne o 
mieście.

Od 2008 r. kontynuowana 
jest inicjatywa wydawnicza o 
Szczawnie-Zdroju. Pierwsze 
znaczące opracowanie – al-
bum „Szczawno-Zdrój” został 
wydany w 2008 roku, na zle-
cenie burmistrza Szczawna-
-Zdroju, w tłumaczeniu na 
język niemiecki i angielski. 
Album stanowi kompendium 
wiedzy o Szczawnie-Zdroju, 
z przepięknymi fotogra�ami 
przyrody, która jest atutem 
uzdrowiska oraz zdjęciami 
budynków użyteczności pu-

blicznej i ważnych miejsc w 
mieście. Od czasu wydania 
cieszy się on dużym zainte-
resowaniem. Wydawnictwo 
z 2010 r. poświęcone zostało 
Teatrowi Zdrojowemu im. 
Henryka Wieniawskiego, w 
którym przedstawiono hi-
storię i tradycje kulturalne 
tej instytucji kultury, wzbo-
gaconą fotogra�ką upamięt-
niającą znaczące wydarzenia 
kulturalne. Album został 
zrealizowany w ramach pro-
jektu „Opracowanie i wyda-
nie albumów promujących 
uzdrowiskowo-kulturowy  
potencjał Szczawna-Zdroju” 
i do�nansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. W ramach 
tego samego projektu do�-
nansowane zostało wydanie 
kolejnych dwóch opracowań 
o mieście: ”Szczawno-Zdrój. 
Miejsca, ludzie, zdarzenia” 
i „Relaks wśród magicznej 
zieleni”. Pierwsze poświęco-
ne zostało gościom, którzy 
zaszczycili swoim pobytem 
uzdrowisko oraz wydarze-
niom i miejscom, które są 
znaczące dla historii miasta. 

Drugie wydawnictwo ob-
razuje „magiczne” miejsca 
wśród szczawieńskiej zieleni, 
które warto zobaczyć, przy 
których warto się zatrzymać 
i zrelaksować. To miejsca 
wypoczynku tak biernego, 
jak i aktywnego, ale zawsze 
warte odwiedzenia. W 2012 
roku swojego wydawnictwa 
doczekała się szczawieńska 
Para�a p.w. Wniebowzięcia 
NMP. Okazja ku temu była 
uroczysta, gdyż w tym właśnie 
roku para�a obchodziła 75. 
rocznicę konsekracji kościoła. 
W wydawnictwie odnaleźć 
można historię para�i oraz jej 
proboszczów, wzbogaconą 
licznymi zdjęciami i słowem 
ks. biskupa Ignacego Deca 
oraz ks. infułata Józefa Stru-
garka – proboszcza para�i.

Warto podkreślić, że 
wszystkie wydawnictwa 
mają ten sam układ gra�cz-
ny, różnią się kolorystyką i 
tematyką. To seria opraco-
wań, której kolejnym eta-
pem ma być kompendium 
poświęcone wydarzeniom z 
ostatnich piętnastu lat.

(RED)

Szczawieńskie 
drzewa i krzewy

W atmosferze teatru i 
ciekawości odbyło się nie-
codzienne wydarzenie w 
Gminnym Centrum Edu-
kacyjno – Społecznym w 
Starych Bogaczowicach. 
Organizatorem „Wieczoru 
z rzecznikiem” była Funda-
cja Centrum Edukacji Oby-
watelskiej z Warszawy, we 
współpracy ze Stowarzy-
szeniem Praktyków Dramy 
Stop-Klatka, a jego reali-
zacja była możliwa dzięki 
wsparciu Komisji Europej-
skiej.

Dzięki nawiązaniu współ-
pracy, Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Starych Boga-
czowicach udało się zorga-
nizować to spotkanie dla 
mieszkańców gminy. W jego 
trakcie uczestnicy dowie-
dzieli się jakie są ich prawa, 
kiedy są one naruszane i 
jak można je chronić. Pod-
czas warsztatów teatral-
nych z elementami dramy 
zostały zaprezentowane 
krótkie scenki prezentujące 
przykłady naruszeń praw 
człowieka – głównie praw 
konsumenta. Dzięki scen-
kom uczestnicy mogli lepiej 

zrozumieć sens naruszeń, 
zobaczyli jakie emocje to-
warzyszą takim sytuacjom i 
próbowali ocenić jak każdy 
z nich poradziłby sobie z 
nimi. Niektórzy z nich zostali 
zaproszeni do wcielenia się 
w różne role. To wzbudziło 
wiele pozytywnych emocji 
. Na zakończenie wystąpił 
Maciej Lis - przedstawiciel 
wrocławskiego Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich - i 
odbyła się otwarta dyskusja 
z zakresu podstawowych 
praw człowieka. Zostały tak-
że rozdane materiały infor-
macyjne i książeczki z kartą 
praw podstawowych.

- „Wieczór z rzeczni-
kiem” bardzo spodobał się 
uczestnikom spotkania, a 
zwłaszcza słuchaczom Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Starych Bogaczowicach, 
którzy potraktowali to wy-
darzenie jako kolejny ele-
ment pogłębiania swojej 
wiedzy – podkreśla Agniesz-
ka Lechowicz z Gminnego 
Centrum Edukacyjno – Spo-
łecznego w Starych Boga-
czowicach.

(RED)

Wieczór z rzecznikiem

Wieczór z rzecznikiem bardzo spodobał się uczestnikom spotkania.
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Istniejąca architektura 
uzdrowiskowa, zasoby na-
turalne gminy oraz jej przy-
graniczne położenie stwa-
rzają korzystne warunki do 
rozwoju miasta jako uzdro-
wiska oraz rozwoju usług 
turystycznych, a tym samym 
konieczne jest tworzenie 
nowych obiektów i atrakcji 
uzdrowiskowych, uzupełnia-
jących istniejącą infrastruk-
turę. 

Zadanie 1 - rewitalizacja 
terenu centrum pomiędzy 
ul. Jana Pawła II i Promenadą 
Uzdrowiskową – m.in. zosta-
nie przebudowany łącznik ze 
schodami pomiędzy ul. Jana 
Pawła II, a ul. Poznańską; wy-
konane zostaną nowe nasa-
dzenia roślin; przebudowie 
ulegnie fontanna, a w jej 
okolicy ustawione zostaną 
ławki oraz kosze na śmieci; 
uporządkowany zostanie 
także teren przy obelisku, 
zostanie tam ustawiona po-
stać z brązu; przebudowana 
zostanie również ścieżka 
łącząca ul. Akacjową z Aleją 
Niepodległości.

Zadanie 2 - centrum spor-
towo rekreacyjne dla dzieci 
- modernizacja placu zabaw 
położonego w Alei Niepod-
ległości, poprzez jego wy-

posażenie w nowe urządze-
nia zabawowe min. wieże, 
pomosty, przeplotnie, zjeż-
dżalnie, rurę zjazdową stra-
żacką i drążki akrobatyczne. 
Planowane jest również 
wykonanie toalety ogólno-
dostępnej, przystosowanej 
do użytkowania przez oso-
by niepełnosprawne, teren 
będzie oświetlony oraz wy-
konane zostanie drewnia-
ne ogrodzenie. Na placu 
zabaw będzie bezpieczna 
nawierzchnia piaskowa, 
a chodniki o nawierzchni 
mineralnej otoczone będą 
obrzeżami betonowymi.

Zadanie 3 - leśne trasy 
Uzdrowiskowego Szlaku 
Turystyczno-Rekreacyjne-
go w Jedlinie-Zdroju - za-
gospodarowanie terenu w 
sąsiedztwie źródełka przy 
ul. Wałbrzyskiej, poprzez 
wybudowanie boiska do 
gry w bule, wyposażenie w 
grill terenowy, ławki, kosze 
na śmieci oraz kamienne �-
gurki zwierząt. Przewiduje 
się także budowę instalacji 
oświetleniowej terenu ska-
łek. Ponadto zaplanowano 
wykonanie ścieżek w rejo-
nie ulic Chopina i Pięknej z 
kostki brukowej betonowej; 
wytyczenie w rejonie kom-

pleksu Czarodziejska Góra 
nowych narciarskich tras 
biegowych o charakterze 
rekreacyjnym, które zosta-
ną wytyczone częściowo po 
istniejących już ścieżkach 
spacerowych. Do zimowej 
obsługi tras zakupiono sku-
ter śnieżny, który posiada 
również oprzyrządowanie 
do utrzymania tras biego-
wych. W planie jest wyko-
nanie prac umożliwiających 
lepsze odprowadzenie wód 
odpadowych od strony ul. 
Zakopiańskiej oraz w Parku 
Północnym. W ramach tego 
zadania przewiduje się także 
wymianę wzdłuż tras szlaku 
części ławek drewnianych 
wraz z ustawieniem koszy na 
śmieci.

Zadanie 4 - miejsca po-
stojowe z dojazdem na 
Uzdrowiskowy Szlak Tury-
styczno- Rekreacyjny w Je-
dlinie-Zdroju – przystanek 
„Czarodziejska Góra” - obej-
muje budowę drogi – łącz-
nika od ulicy Sienkiewicza 
do ul. Akacjowej, która uła-
twi mieszkańcom dojazd do 
nieruchomości od strony 
ul. Wałbrzyskiej z ominię-
ciem centrum uzdrowiska, 
a szczególnie przewężenia 
pomiędzy pl. Zdrojowym a 

Inwestycyjny szlak
Rozpoczęła się realizację projektu „Uzdrowiskowy 
Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju 

Etap – III”, który obejmuje wykonanie 6 zadań 
inwestycyjnych. Projekt został do�nansowany 

przez Unię Europejską.

ul. Chojnowską. Wykonane 
zostaną miejsca postojowe 
dla samochodów osobo-
wych (19 miejsc), które będą 
usytuowane przy jezdni na 
wydzielonym placu wzdłuż 
ul. Sienkiewicza.

Zadanie 5 - przystanek 
Uzdrowiskowego Szlaku 
Turystyczno-Rekreacyjne-
go w Jedlinie-Zdroju – Góry 
Wałbrzyskie - zagospodaro-
wanie terenu w rejonie ul. 
Górniczej, min. istniejącego 
placu zabaw i boiska. Na 
terenie objętym inwestycją 
zostaną ustawione ławki i 
kosze na śmieci, zostanie wy-
mienione ogrodzenie oraz 
będą wyznaczone nowe cią-
gi komunikacyjne. Zostaną 
wykonane nowe nasadzenia 
roślin mające charakter de-
koracyjny min. sosna górska, 
dereń biały, ligustr pospolity, 
irga dammera.

Zadanie 6 - elementy 
informacyjno-reklamowe i 
wyposażenia Uzdrowisko-
wego Szlaku Turystyczno 
– Rekreacyjnego w Jedlinie 
– Zdroju - wykonanie tablic, 
bilboardów, oznakowanie 
tras, wykonanie drogowska-
zów, kierunkowskazów itp., 
montaż tablic przedstawia-
jących plan miasta, które 
będą umieszczone w gablo-
tach, wykonanie trzech „wi-
taczy” miejskich. Będzie to 
stylizowane, tryskające źró-
dło zbliżone wyglądem do 
istniejącego „witacza” zlo-
kalizowanego na Pl. Zwycię-
stwa na rondzie. „Witacze” 
usytuowane będą na wjaz-
dach do miasta: na skrzy-
żowaniu ul. Noworudzkiej, 
Kłodzkiej i Świdnickiej, w 
Kamieńsku przy ul. Kłodzkiej 
oraz przy ul. Wałbrzyskiej 
w pobliżu skrzyżowania z 
ul. Warszawską. Wykona-
nie „witacza” kierunkowe-
go podobnego jak opisa-
ne wyżej lecz o większych 
wymiarach, który zostanie 
usytuowany na skwerze po-
między ul. Kłodzką a G. Na-
rutowicza sygnalizującego 
wjazd do centrum miasta i 
uzdrowiska. Montaż świetl-
nych tablic informacyjnych 
sterowanych komputerowo, 
wyświetlających informacje 
o najważniejszych wyda-
rzeniach w gminie, a także 
dostawa sceny, która w za-
leżności od potrzeb może 
być zadaszona i ustawiona 
w różnym miejscu na tere-
nie naszej gminy, dostawa 
stołów i ław składanych oraz 
ławki, które będą wykorzy-
stywane podczas miejskich 
imprez plenerowych.

(RED)

Na świebodzickim lotni-
sku coraz więcej się dzieje. 
Od ubiegłego roku prowa-
dzone są tu kursy szybow-
cowe, organizowane przez 
Towarzystwo Lotnicze w 
Świebodzicach; w tym sezo-
nie startuje szkoła spado-
chronowa.

Jeden z członków towa-
rzystwa właśnie zarejestrował 
pierwszą chyba w naszym re-
gionie tego typu szkołę - pod 
nazwą Szkoła Spadochronowa 
BOC Skydive „DEDAL” Grze-
gorz Raźniewski, z siedzibą w 
Wałbrzychu. Miejscem szkoleń 

teoretycznych będzie Miejski 
Dom Kultury w Świebodzicach, 
a kursy praktyczne będą się od-
bywać na świebodzickim lotni-
sku. Pierwszy kurs powinien się 
rozpocząć już w marcu. W no-
wym sezonie lotniczym czeka 
nas jak zwykle wiele atrakcji - 
oprócz tradycyjnych pikników 
lotniczych, organizowanych 
przez gminę Świebodzice 
wspólnie z TLŚ, szykuje się nam 
jeszcze jedna niespodzianka - 
w połowie sierpnia mają zostać 
rozegrane widowiskowe zawo-
dy balonowe.

(RED)

Wyszkolą skoczków

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza swoich rówieśników do 
wspólnego świętowania. Popularny „Szaniawski” obchodzi w tym roku 
pięćdziesiąte urodziny. W listopadzie 1964 roku, po raz pierwszy na 
deskach teatru przy pl. Teatralnym, uroczyście wystawiono „Zemstę” 
Aleksandra Fredry. Aby uczcić ten jubileusz zaplanowano szereg 
przedsięwzięć, m.in. czytanie dramatów patrona teatru, Jerzego 
Szaniawskiego przez różne gremia – władze, pracowników teatru nie 
będących aktorami, publiczność. Radość z rocznicy dyrekcja teatru 
chciałaby podzielić z mieszkańcami, którzy swoją drogę życiową 
rozpoczęli w tym samym czasie, co wałbrzyska scena. Zainteresowani 
powinni się zgłosić w biurze współpracy z publicznością (tel. 74 664 
9695). Będą prezenty, zaproszenia oraz inne niespodzianki. Na zdjęciu: 
najwierniejsi widzowie teatru czytają Szaniawskiego.

(AWS)

Świętuj z teatrem
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ADA DZIĘKUJE ZA POMOC

Z całego serca bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc i ponownie proszę o przekazanie 1 % podatku 
Dane do przekazania 1% podatku za 2013 rok na formularzu PIT:
KRS: 0000272272
w celu szczegółowym:
dla Ady Przydatek 

Dane do wpłaty darowizny na subkonto Ady w fundacji:
FUNDACJA VOTUM ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Wyścigowa 56 53-012 Wrocław, KRS: 0000272272
BANK: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000
W tytule wpłaty: dla Ady Przydatek na leczenie i rehabilitację

Nazywam się ADA PRZYDATEK, mieszkam w Jedlinie-Zdroju. 
15 stycznia 2010 roku potrącił mnie samochód i doznałam silnego urazu czaszkowo  
- mózgowego oraz poważnego złamania kilku kręgów i nogi. Przez miesiąc leżałam  
w śpiączce na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu w Wałbrzychu. Mia-
łam 5 operacji i wiele powikłań. Cudem uratowano mi życie, ale moje leczenie i rehabili-
tacja są długie i kosztowne. Przez pierwsze 2 lata po wypadku byłam w domu gościem. 
W tym czasie przebywałam w klinikach rehabilitacyjnych w Polsce i na Ukrainie. Minął ko-

lejny rok od tragicznego wypadku a ja ciągle potrzebuję specjalistycznej rehabilitacji. Mam poważne problemy 
z pamięcią i koncentracją oraz przeżywam traumę powypadkową. Uczęszczam na biofeedback, terapię czasz-
kowo-krzyżową, rehabilitację na basenie. Pracuję z psychologami i należę do Młodzieżowej Grupy Wsparcia 
przy Stowarzyszeniu Neuropsychologicznym "Pod Klonowym Liściem" we Wrocławiu. Aktualnie uczęszczam 
na zajęcia indywidualne i grupowe do IV LO z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu i mogę cieszyć się 
kontaktem z rówieśnikami.

Giełdy pracy w PUP
Powiatowy Urząd Pracy Fi-
lia w Świebodzicach zapra-
sza na dwie giełdy pracy. 23 
stycznia dla �rmy OVB All�nanz 
Polska Sp. Finansowa Sp. z o.o. 
na stanowisko: doradca klienta 
indywidualnego. Wymagania: 
wykształcenie minimum śred-
nie, niekaralność, komunika-
tywność. Natomiast 29 stycznia 
dla Firmy Capricorn S.A. na sta-
nowiska: pracownik produkcji, 
ślusarz narzędziowy, frezer na-
rzędziowy. Zapisy na giełdy u 
pośredników pracy w pokoju 
nr 8, telefon kontaktowy: (74) 
854-05-77. 

(RED)

Spotkania z sędzią 
Wesołowską
Po raz kolejny sędzia Anna 
Maria Wesołowska, znana 
z występów telewizyjnych 
prawniczka, odwiedzi Świe-
bodzice. Spotka się z młodzie-
żą ze świebodzickich szkół, 
nauczycielami i rodzicami, by 
rozmawiać o przepisach praw-
nych i problemach młodych 
ludzi. We środę spotkała się z 
pedagogami i psychologami 
szkolnymi w Gimnazjum nr 2 
oraz z rodzicami uczniów Pu-
blicznego Zespołu Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych. Na-
tomiast 23 stycznia (czwartek), 
pani sędzia będzie rozmawiać z 
młodzieżą świebodzickich gim-
nazjów i klas VI szkół podstawo-
wych oraz szkół ponadgimna-
zjalnych. Największe spotkanie 
zaplanowano o godz. 13.00 w 
Miejskim Domu Kultury. O 16.30 
sędzia spotka się z radnymi, 
służbami porządkowymi, pra-
cownikami socjalnymi itp.

(RED)

Kolędowanie 
w Lubominie
Rada Sołecka Wsi Lubomin 
zaprasza wszystkich miesz-
kańców na wieczór kolęd. 
Spotkanie zostało zaplanowa-
ne na 26.stycznia w Świetli-
cy Wiejskiej w Lubominie, na 
godz. 16.00. - Mile widziane 
własne wypieki – zachęcają or-
ganizatorzy.

(RED)

Książański klip
Zakończyły się zdjęcia do 
najnowszego teledysku wał-
brzyskiej piosenkarki Edyty 
Nawrockiej. Klip do utwo-
ru „Życie na pozór” w całości 
zrealizowany został w zamku 
Książ. Premiera teledysku bę-
dzie zarazem premierą piosen-
ki, która choć była i jest prezen-
towana podczas koncertów, 
nie pojawiła się do tej pory ni-
gdzie indziej. „Życie na pozór” 
to pierwsza ballada w repertu-
arze Edyty Nawrockiej. Utwór 
utrzymany jest w stylu pop z 
elementami RnB.

(RED)

Wojenne 
wspomnienia
Anne Frank. Opowieść współ-
czesna - to tytuł wystawy 
przygotowanej przez Fun-
dację Dom Pokoju i Zamek 
Książ w Wałbrzychu. Pokazuje 
historię Anny Frank, żydowskiej 
dziewczynki, która przez dwa 
lata, wraz ze swoją rodziną, 
ukrywała się przed hitlerow-
skim okupantem. W tym czasie 
pisała pamiętnik, który został 
po wojnie wydany w kilkudzie-
sięciu językach. Jego fragmen-
ty oraz wklejane zdjęcia można 
oglądać na wystawie. Ekspozy-
cję umieszczono w sali Konra-
da. Będzie czynna do 28 lutego.

(AWS)

Przedstawienie jaseł-
kowe w wykonaniu dzieci 
sześcioletnich, wychowan-
ków Przedszkola Miejskie-
go w Mieroszowie, odnio-
sło sukces podczas XXII 
Świdnickiego Przeglądu 
Zespołów Kolędniczych. 
Przedszkolaki z grupy 
„Kasztanków” wystąpiły w 
przedstawieniu pt. „Jaseł-
kowa łezka-humoreska”, 
opowiadającym o cudzie 
Bożego Narodzenia wi-
dzianego oczami zwierzą-
tek.

W czasie przeglądu w 
Świdnicy, widzowie obej-
rzeli 30 spektakli w wyko-
naniu uczniów i wychowan-
ków wielu placówek, także 
szkół podstawowych i gim-
nazjów. Przedszkolaki z Mie-
roszowa wystąpiły pierwszy 
raz w tym przedsięwzięciu. 
Do tej pory przedszkolne 
jasełka widywali rodzice, 
dziadkowie, Rada Miejska 
Mieroszowa i para�anie. 
Coroczne przygotowanie 
przedstawienia jasełkowe-
go to tradycja mieroszow-
skiego przedszkola, sięga-
jąca początków lat 90-tych 
XX w. Teraz mali aktorzy 
mogli pokazać się szerszej 
publiczności i okazało się, 
że trud dzieci i nauczycie-
lek został doceniony. Tuż 
po prezentacji „Jasełkowej 
łezki-humoreski” jeden z ju-
rorów Przeglądu – ks. R. To-
maszczuk - wyraził opinię, 
że było to przedstawienie 

świeże, a dzieci biorące w 
nim udział trzeba podziwiać 
za precyzję gestów i śpiew. 
Wychowawczynie, a zara-
zem reżyserki jasełek: Mał-
gorzata Jasiak i Magdalena 
Grześkowiak, włożyły wiele 
wysiłku w przygotowanie 
dzieci. Należy też zaznaczyć, 
że same dzieci z oddaniem 
uczestniczyły w próbach. 
Występy pozwoliły im 
oswoić się z nieśmiałością 
i poczuć wiarę we własne 
siły. Mieroszowskie jasełka 
zdobyły nagrodę główną 
w kategorii przedszkola, a 
dzieci grające Kota i Myszki 
otrzymały nagrodę biskupa.

- Myślę, że dobrze się 
stało, że ktoś z zewnątrz 
docenił pracę naszych wy-
chowanków i pracowników 
przedszkola – mówi dyrektor 
Przedszkola Miejskiego w 
Mieroszowie, Iwona Schien-
ke. - Do tej pory nie prezen-
towaliśmy szerzej naszych 
jasełek, a od wielu lat nasze 
przedstawienia są na bar-
dzo wysokim poziomie. Cie-
szymy się, że mogliśmy być 
ocenieni i docenieni przez 
profesjonalne jury, i że była 
to ocena tak wysoka. Nagro-
dy indywidualne dla Kotka i 
Myszek to również ogromny 
sukces, gdyż w Przeglądzie 
brało udział dwa i pół tys. 
uczestników. Jestem dumna 
z naszych przedszkolaków i 
wdzięczna za ich przygoto-
wanie.

(RED)

Jasełkowa 
łezka-humoreska

Ponad dwie godziny 
śpiewania najpiękniej-
szych polskich kolęd, przy 
choince, szopce i pysznych 
chrustach. Rodzinne ko-
lędowanie z burmistrzem 
Bogdanem Kożuchowi-
czem to co roku wyjątko-
wo udana i sympatyczna 
impreza.

W niedzielne popołudnie 
19 stycznia sala główna Miej-
skiego Domu Kultury zapeł-
niła się do ostatniego miej-
sca - sporo krzeseł trzeba 
było dostawić. Gospodarze 
spotkania: burmistrz Świe-
bodzic Bogdan Kożuchowicz 
wraz z małżonką Teresą, cie-
pło witali gości i zachęcali do 
aktywnego uczestniczenia 
w spotkaniu. Bo „Kolędowa-
nie z burmistrzem” to nie 
tylko słuchanie kolęd - ale 
przede wszystkim śpiewanie 
ich przy akompaniamencie 
żywej muzyki. W tym roku 
na fortepianie pięknie grał 
ksiądz Mateusz Pawlica któ-

ry wraz z prowadzoną przez 
siebie schollą, współdowo-
dził imprezą z burmistrzem.

A chętnych do solowego 
odśpiewania kolędy nie bra-
kowało. Mogliśmy podziwiać 
solistów w różnym wieku: od 
kilkulatków do seniorów. 
Najcieplej nagradzane były 
występy rodzinne: dziadków 
z wnukami albo rodziców ze 
swoimi pociechami. Do pu-
blicznego śpiewania zostali 
także namówieni radni oraz 
Chór Akord. Tytuły kolęd 
losował burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz, ściągając z 
choinki bombki oznaczo-
ne konkretną kolędą. Tekst 
pieśni wyświetlany był na 
dużym ekranie tak, by wszy-
scy mogli się przyłączyć. 
Pani Teresa Kożuchowicz i 
pracownicy MDK z dyrektor 
Agnieszką Gielatą dbali, by 
miłym gościom nie brako-
wało herbaty, kawy i słod-
kości.

(RED)

W świątecznym 
klimacie

Już po raz drugi Szkoła 
Podstawowa nr 10 i Gim-
nazjum nr 10 przy ul. Ogro-
dowej zorganizowały Inte-
gracyjny Przegląd Jasełek 
i Pastorałek „Anioły Tań-
czą”. Imprezę poprzedziła 
msza święta, odprawiona 
przez biskupa świdnickie-
go Ignacego Deca.

Występy zespołów oce-
niało profesjonalne jury. 
Najwyżej oceniono spekta-
kle przygotowane przygo-
towane przez Integracyjne 
Przedszkole Samorządowe 
nr 17 w Wałbrzychu, zespół 
ABC ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum nr 10 w Wał-

brzychu oraz Zespół Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z ul. 
Ogrodowej w Wałbrzychu. 
Zwycięzcy otrzymali statu-
etki aniołów i sprzęt DVD, a 
wszyscy uczestnicy dyplomy 
i słodkie upominki. Gościnnie 
wystąpili Zespół Pieśni i Tań-
ca „Wałbrzych”, uczniowie 
szkoły muzycznej oraz grupa 
„Teenegers” ze szkoły nr 10. 
Imprezę objęli patronatem 
biskup Ignacy Dec oraz par-
lamentarzyści: Izabela Kata-
rzyna Mrzygłocka i Wiesław 
Kilian. Wydatnej pomocy or-
ganizatorom udzielili rodzice 
uczniów oraz sponsorzy.

(AWS)

Tańczące anioły

Spektakle miały bogatą oprawę scenograficzną, a uczestnicy – piękne 
kostiumy.
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Sportowy raport

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

TANI – DOBRY WĘGIEL 
W WORKACH!!! 

Transport i wniesienie gratis!!! 
Tel. 668-60-55-55 

DREWNO 
ROZPAŁKOWE. 
TEL. 695-079-900 

lub 502-545-090 

NAPRAWA POŁAMANYCH 
PLASTIKÓW: 

ZDERZAKI, CHŁODNICE, RTV, 
AGD, PRZEMYSŁ. I INNE. 

GWARANCJA WYTRZYMAŁOŚCI. 

ROD-POL WAŁBRZYCH 
UL. TOPOLOWA 2 

TEL. 604-065-970.

REGENERACJA 
WTRYSKIWACZY 

TDCI, HDI, JTD, DCI. 
ROK GWARANCJI BEZ 

LIMITU KILOMETRÓW. 
ROD-POL WAŁBRZYCH. 

TEL. 604-065-970.

pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne
oprocentowane już od 6%

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE
do 30 tys. zł

Oferta dla osób ze złą 
historią kredytową

EKSPRESOWE KREDYTY DLA FIRM
na oświadczenie do 50 tys.

decyzja w 24 godz. 

CHWILÓWKI NA DOWÓD
OD 21 LAT

Doradztwo Finansowe „TWÓJ KREDYT” 
Rynek 12, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 842 61 63, 502 871 058

RATY

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 

DO 150 TYS. 
HIPOTECZNE, DLA FIRM, 

CHWILÓWKI OD 100ZŁ 
DO 700 ZŁ Z KOMORNIKIEM 

CHWILÓWKI DO 7 TYS b/bik-u. 
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

OFERTY KREDYTOWE
BEZ ZAŚWIADCZEŃ !!!

Szybka gotówka !!!
Na oświadczenie !!!

Bez ograniczeń 
wiekowych

i dochodowych
ul.Broniewskiego 65C

74 664 83 85, 728 765 048
ul.Nowy Świat 1A, IIpiętro

796 600 006

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Al. Wyzwolenia 22a 

(w podwórku Starostwa), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

KREDYTY do 99 lat
POŻYCZKI na umowy  tymczasowe

KONSOLIDACJA
możliwość połączenia kilku rat w jedną-niższą

CHWILÓWKI na dowód
KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra

Hala Manhattan, BOX 54, wejście naprzeciw Rossmann
Tel. 600 731 232 w godz.9-16

GABINET 
KOSMETYCZNY

mgr kosmetolog 

do 31 stycznia

wszystkie 
zabiegi 

z 50% rabatemz 50% rabatem 

ul. Szmidta 1/2 
(przy Pl. Grunwaldzkim) 

Tel: 608-065-074 

• Victoria w play off
Siatkarze Victorii PWSZ Wał-
brzych pokonali w Głogo-
wie Chrobrego 3:1 i zajęli 2 
miejsce w tabeli za Gwardią 
Wrocław. W I rundzie play 
o� nasz zespół zmierzy się 1 
lutego w Wałbrzychu z AZS 
Zielona Góra.

• Lekcja od „Górali”
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
przegrali w meczu kontrol-
nym z Podbeskidziem Biel-
sko-Biała 1:6 (1:3). Honoro-
wego gola dla wicelidera II 
ligi zdobył w 12 min. Adrian 
Moszyk 12, a dla zespołu z 
ekstraklasy bramki zdobyli: 
Adam Deja (2 min.), Arsenij 
Buinickij (6), Dariusz Koło-
dziej (14), Frank Adu Kwame 
(52), Krzysztof Chrapek (76), 
Marek Sokołowski (87). Wał-
brzyszanie wyjechali na ty-
godniowe zgrupowanie do 
Jagniątkowa.

• Ronal Cup
Wyniki 10 kolejki Ronal 
Cup: NSK-Team Tatuśko 1:3 
(bramki: S.Kosior oraz M.Mo-
rawski 3); Patfrigo -Ronal 
3:4 (P.Borek, D.Bronisławski, 
D.Kucharski oraz J.Dudiak 
2, P.Marszałek 2); Podgórze 

- Logo 0:11 (G.Rutecki, Ł.Kal-
ka 5, T.Mrozowski 2, D.Szy-
mański, K.Drąg 2); Faurecia 
-Wodociągi 1:1 (P.Horyk 
oraz W.Pyda); Arteko-Biały 
Kamień 4:0 (O.Luciński 3, 
Ł.Samiec). W tabeli prowadzi 
Logo (24 pkt.) przed Wodo-
ciągami (23 pkt.) i Team Ta-
tuśko (21 pkt.). Piłkarz kolejki 
- Patryk Marszałek (Ronal); 
bramkarz kolejki - Amin Sti-
tou (Art.-Eko); król strzelców: 
17 - Łukasz Kalka (Logo), 10 
- Marcin Morawski (Team Ta-
tuśko), 9 - Damian Chajewski 
(Logo ) ,Paweł Matuszak ( 
Wodociągi ) Michał Bartko-
wiak ( Team Tatuśko ) Okta-
wian Luciński (Art.-Eko).

• Koszykarze pokonani
W 11 kolejce rozgrywek III 
ligi koszykarzy w grupie dol-
nośląsko – lubuskiej Górnik 
Wałbrzych poniósł pierwszą 
porażkę. W Jeleniej Górze 
Górnika pokonał Spartakus 
71:65 (15:17, 21:17, 19:10, 
16:21). Punkty dla naszego 
zespołu zdobyli: Glapiński 
31, Józefowicz 7, Borzem-
ski 7, Fedoruk 6, Iwański 
5, Narnicki 4, Ratajczak 2, 
Krzymiński 2, Olszewski 1, 
Maryniak 0, Karwik 0. Zapra-

szamy na kolejny mecz Gór-
nika Trans.eu Invest-Park do 
Hali Widowisko-Sportowej 
Aqua Zdrój - 25.01. (sobota) 
o godz. 16.00 nasz zespół 
zagra z KKS Siechnice. W 
przerwie spotkania rozegra-
ny zostanie konkurs „Rzuty 
w Transie” - nagrodą będzie 
1000 zł. Event urozmaici tak-
że formacja taneczna Under-
ground. Wstęp bezpłatny.

• Toyota Basket Liga
V kolejka szkół podstawo-
wych: PSP Czarny Bór – PSP 
22 Wałbrzych 16:10, PSP 15 
Wałbrzych – PSP 21 Wał-
brzych 0:20 vo., PSP Czarny 
Bór – PSP 21 Wałbrzych 8:13, 
PSP 15 Wałbrzych – PSP 21 
Wałbrzych 0:20 vo.. VI kolej-
ka w gimnazjów: PG 6 Wał-
brzych – PG 11 Wałbrzych 
14:29, PG 9 Wałbrzych – PG 
1 Wałbrzych 29:22, PG 6 
Wałbrzych – PG 1 Wałbrzych 
23:26, PG 9 Wałbrzych – PG 
11 Wałbrzych 12:37.

• Bieg Sklanika
8 lutego 2014 r. przy schro-
nisku Andrzejówka w Ryb-
nicy Leśnej odbędzie się 
XIV Narciarski Bieg Skalnika 
oraz współtowarzyszący 

Międzynarodowy Młodzie-
żowy Bieg Narciarski. Bieg 
Skalnika rozegrany zostanie 
na dystansie 10 kilometrów, 
z podziałem na kategorie 
wiekowe oraz w kategorii 
specjalnej – niepełnospraw-
ni. Start biegu zaplanowany 
został na godzinę 12.30, a 
uczestniczyć mogą w nim 
zawodnicy od 16 roku ży-
cia. Wpisowe wynosi 25 zł 
- uczniowie i studenci zwol-
nieni są z opłat po okazaniu 
legitymacji. Z kolei Między-
narodowy Młodzieżowy 
Bieg Narciarski odbędzie się 
na dystansach: 250 metrów 
– 6 lat i młodsi, 500 metrów 
– 7-8 lat, 1 km – 9-10 lat, 2 
km – 11-12 lat, 3 km – 13-15 
lat. Biegi na poszczególnych 
dystansach rozegrane zosta-
ną między godziną 11.00 – 
12.00. Regulamin XIV Biegu 
Skalnika 2014, regulamin 
MMBN 2014, trasa biegu, 
lista zgłoszeniowa – grupo-
wa, zgoda rodziców oraz 
szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie mck.pl.

• Walimska zimówka
Impreza organizowana 
przez grupę rajdową Walim 
Rajdowy cieszy się z roku 

na rok coraz większą popu-
larnością, zarówno wśród 
zawodników, jaki i kibiców. 
Świadczy o tym lista zgło-
szeń oraz ilość kibiców na 
trasie. Zarówno organizato-
rzy, jak i zawodnicy, liczyli 
na warunki zimowe, jednak 
pogoda sprawiła psikusa i 
pozostało ścigać się w wa-
runkach typowo jesiennych. 
- Trasa konkursu przebie-
gała przez słynny - 3,5 km 
- odcinek Rajdu Świdnic-
kiego (Elmot): Patelnia Wa-
limska, Przełęcz Walimska. 
Próba przejeżdżana trzy-
krotnie, ze względu na wa-
runki panujące na drodze, 
przysporzyła zawodnikom 
wiele trudności. Najszybszy 
okazał się Adam Gunia w 
Subaru Impreza, który nie-
znacznie wyprzedził Artura 
Banasiewicza, również w 
Subaru Impreza. Na trzecim 
stopniu podium uplasował 
się Maciej Niechwiadowicz 
– relacjonuje Waldemar Ko-
łodziej.

(RED)

• Pamięci Stanisława Kacz-
marka
Na osiedlu Podzamcze w 
Wałbrzychu odbył się XV 

Bieg – Memoriał Stanisława 
Kaczmarka, byłego preze-
sa tamtejszej spółdzielni 
mieszkaniowej. Imprezę 
zorganizował Ośrodek Spo-
łeczno-Kulturalny SM „Pod-
zamcze” przy współudzia-
le Wałbrzyskiego Klubu 
Biegacza Podzamcze oraz 
Miejskiego TKKF. Rywaliza-
cja przebiegała pod patro-
natem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Sportu Powszechnego TA-
FISA oraz Fundacji na Rzecz 
Odzysku Aluminiowych Pu-
szek po Napojach RECAL. Na 
dystansie głównym 4 400 
m zwyciężył Patryk Łazarski 
przed Piotrem Holly i Mar-
kiem Swobodą, natomiast 
bieg na dystansie o połowę 
krótszym wygrał Paweł Le-
śnicki, wyprzedzając Patryka 
Beresteckiego i Małgorzatę 
Podgórską. Najlepszym nie-
pełnosprawnym został Hen-
ryk Fortoński, a najstarszym 
biegaczem 85-latek Czesław 
Marciak. Wystartowało 112 
zawodników. Wśród uczest-
ników memoriałowego bie-
gu rozlosowano 3 tablety 
ufundowane przez Media 
Expert.

(BAS)
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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

PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
jasną kuchnią P.Góra, po kapital-
nym remoncie z wyposażeniem, 
2 piętro, cena 127 tys.zł. 74 666 42 
42, 790 217 670.

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę na Nowym Mieście 
32,5m2, cicha lokalizacja, 38 tys.
zł!!! 74 666 42 42, 790 217 670.

WILLA-  Sprzedamy 2 pokoje, 
38,7m2, B.Kamień, nowe budow-
nictwo. Cena 80 000zł. 74 666 42 
42, 608 318  866

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
po częściowym remoncie, cena 
340 tys.zł.   74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
ogródkiem, 41m2 , Podgórze, I 
piętro, cena - 55 000 zł!!! 74 666 42 
42, 507 153 166

WILLA – Do sprzedania 2 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, 42m2, po 
remoncie, cena 120 tys.zł.  74 666 
42 42, 790 217 670.

WILLA- Sprzedamy 3 pok. 68m2 na 
Podzamczu, 7 piętro, cena 129 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 84 
tys.zł. 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 229 
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z jasną kuchnią 26m2, Piaskowa 
Góra, cena 75 tys.zł. 4 piętro(10), 
74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje  po 
remoncie,  85m2  z ogródkiem,  
Gaj, 185 tys.zł. –74 666 42 42, 608 
318 866.

WILLA – Sprzedamy 3 pok. Śród-
mieście, 70m2, 3 piętro, cena 65 
tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzam-
cze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
Białym Kamieniu, 26m2, blok, 2 
piętro,  cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z 
ogrodem i garażem, Szczawienko, 
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie , Śródmieście, 97m2,  po 
remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42 42 , 
608 31 88 66 

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

39,5M2 , WOLNE OD ZARAZ,DO 
ODŚWIEŻENIA,CENA 75 000 ZŁ,DO 
NEGOCJACJI !TEL. 535-985-088.

JASIAK-SPRZEDAM MIESZKANIE W 
WAŁBRZYCHU PODZAMCZE, 63M2, 
3 POKOJE, KUCHNIA ZABUDOWA-
NA, STAN DO WPROWADZENIA, 
CENA 159 000ZŁ, DO NEGOCJACJI-
,POLECAM !! TEL. 535-985-088.

JASIAK-SPRZEDAM  MIESZKANIE 
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 3 
POKOJE 60 M2,  DOBRA LOKALI-
ZACJA , PEŁEN ROZKŁAD, CENA  
154 000ZŁ, DO NEGOCJACJI, TEL. 
535-985-088.

JASIAK-WYNAJEMĘ ATRAKCYJNY 
LOKAL UŻYTKOWY W CENTRUM 
ŚRÓDMIEŚCIA PO SZKOLE JĘZYKA   
5 POKOI O POW. 80,93M2, NA KAN-
CELARIĘ LUB BIURA,CZYNSZ 800 
ZŁ/MIESIĄC, TEL. 883-981-344.

JASIAK-WYNAJEM, SUPER OKAZJA 
! LOKAL UŻYTKOWY,CENTRUM 
WAŁBRZYCHA,68,30M2, NA SKLEP 
LUB BIURO,2500 ZŁ /NETTO/MIE-
SIĄC,TEL.603-861-411.

JASIAK-MIESZKANIE WAŁBRZYCH 
PODZAMCZE  72M2, 3 POKOJE-
,CENA 165 000ZŁ, DO NEGOCJACJI 
TEL. 535-985-088.

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE 
WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA, 2 
POKOJE, 2 PIĘTRO, PO REMONCIE, 
89000 DO NEGOCJACJI, TEL. 730-
303-888.

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE, 
JEDLINA ZDRÓJ, 3 POKOJE, 1 
PIĘTRO, 87M2, PO REMONCIE W 
CIEKAWEJ OKOLICY Z DUŻYM PO-
TENCJAŁEM, TEL. 730-303-888.

JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE, 
WAŁBRZYCH NOWE MIASTO ,2 
POKOJE, CENA 85 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI, OKOLICE KOŚCIOŁA, 
TEL. 730-303-888.

JASIAK – SPRZEDAM MIESZKANIE 
WAŁBRZYCH GAJ 2 POKOJE,58M2, 
WYSOKI PARTER,BUDYNEK PO 
KAPITALNYM REMONCIE, CENA  
95 000 ZŁ, DO NEGOCJACJI !  TEL. 
730-303-888.

JASIAK- PODGÓRZE,3 POKOJE, PO 
KAPITALNYM REMONCIE,59M2,O-
GRZEWANIE GAZOWE, KUCHNIA W 
ZABUDOWIE, CENA 149 900ZŁ, DO 
NEGOCJACJI ! TEL. 883-981-344.

Z A P R A S Z A M Y
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, 

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

W GODZ. 9-17. 
TEL. 74 665 03 88

jm dom
agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl
JMDOM do wynajęcia 2-poko-
jowe mieszkanie 33 m2  Pia-
skowa góra  800 zł 74 6660919, 
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe Piaskowa Góra 1200  
zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Podzamcze 1000  zł 
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe Świebodzice 800  zł 
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania mieszka-
nie 2-pokojowe Gaj  60 m2  do 
remontu 95.000
 74 666 0919, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 49 m2 Podzamcze po 
generalnym remoncie 150.000 zł   
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 83 m2 dwu-
poziomowe Świebodzice z działką  
i garażem 229.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 60 m2,  blok IV-pię-
trowy wysoki standard Piaskowa 
Góra ul. Długosza 165.000 zł 
607212 315,  746660919

Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2, 
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjo-
nat, gospodarstwo agroturystycz-
ne). Cena 850 tys. zł tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam komfortowe mieszkanie 
w Szczawnie- Zdrój pow. 60m2, 
2 pokoje, dwie łazienki, 2 tarasy, 
parter. Cena 195 tys zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dwa mieszkania w Mie-
roszowie łącznie 130 m2, wysoki 
standard, zadbana działka, garaż. 
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889 

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

JASIAK-SPRZEDAM-KAWALERKĘ 
PO REMONCIE + GARAŻ MUROWA-
NY STAN IDEALNY, CENA 99 000ZŁ 
DO NEGOCJACJI ,TEL.883-981-344.
JASIAK–PILNIE POSZUKUJEMY 
MIESZKANIA DO KUPIENIA NA 
PIASKOWEJ GÓRZE LUB PODZAM-
CZU WYŁĄCZNIE NA PARTERZE 
2 – 3 POKOJE DO REMONTU TEL. 
535-586-888. 
JASIAK-OKAZJA –SPRZEDAM 
ŁADNE PO REMONCIE MIESZKANIE 
NA 1 PIĘTRZE W STARYM BUDOW-
NICTWIE PIASKOWEJ GÓRY, 51M2, 
2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, GŁADZIE, OKNA PCV, CENA 
69 900ZŁ, DO MAŁEJ NEGOCJACJI, 
TEL. 603-861-411.
JASIAK- OKAZJA-SPRZEDAM 
MIESZKANIE W PARKU SZWEDZ-
KIM W SZCZAWNIE ZDROJU 
73M2, 1 PIĘTRO CENA 170 000 
ZŁ,TEL.535-586-888.
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE 
NA 1 PIĘTRZE W KAMIENICY PRZY 
UL. NAMYSLOWSKIEGO,             2 
POKOJE,41M2.OKNA PCV,C.O.GA-
ZOWE,CENA 89 900 ZŁ, DO NEGO-
CJACJI ! TEL. 535-586-888.
JASIAK- BOGUSZÓW-GORCE,LO-
KAL MIESZKALNO-UŻYTKOWY, 
DWU-KONDYGNACYJNY, DO WŁA-
SNEJ ARANŻACJI, PRZY DRODZE 
PRZELOTOWEJ, 175M2, CENA 129 
000ZŁ, TEL. 603-861-411
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKANIE-
,SZCZAWIENKIO.2 POKOJE,ŁAZIEN-
KA,KUCHNIA,WC,C.O.GAZOWE, 
OKNA PCV,CENA 85 000 ZŁ,DO 
NEGOCJACJI ! TEL. 535-586-888 
OKAZJA!
JASIAK- SPRZEDAM MIESZKA-
NIE,PIASKOWA GÓRA,3 POKOJE, 
PARTER, PO REMONCJE,OKNA PCV, 
122 000ZŁ,DO NEGOCJACJI ! TEL. 
535-586-888.
.JASIAK – SPRZEDAM  MIESZKA-
NIE WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE 

JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 54 m2 do remon-
tu  Podzamcze 110.000 zł  607 
212315 , 74 666 09 19
JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe wysoki standard 
ul. Kosteckiego Sobięcin nowe 
budownictwo 189.000 zł  607 
212315 , 74 666 09 19
JMDOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 45 m2 Podgórze  
42.000 zł  607 212315 , 74 666 
09 19
JM DOM mieszkanie 60 m2  2- 
pokojowe ul. Batorego  z działką  i 
garażem 170.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 36 m2  2- 
pokojowe  parter, Piaskowa Góra  
89.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19
JM DOM mieszkanie 100 m2  3- 
pokojowe  Jedlina Zdrój 199.000 
zł 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 78 m2  dwu-
poziomowe 3- pokojowe,  wysoki 
standard, spokojna część Białego 
Kamienia 220.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19

WILLA –  Sprzedamy 41m2 na Bia-
łym Kamieniu, po remoncie -  125 
000 zł.  74 666 42 42, 608 318 866.

WILLA – Sprzedamy 42 m2, 2 
pokoje na P.Górze, 95tys.zł.  74 666 
42 42, 608 318 866.

WILLA – Sprzedamy dom na 
Osiedlu Parkowym, po remoncie 
164m2, cena 430 tys.zł. 74 666 42 
42, 608 31 88 66

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
53m2, 1 piętro, Podgórze, cena 55 
000zł!!! 74 666 42 42,  507 153 166

WILLA- OKAZJA! Po kapitalnym 
remoncie, 2 pokoje, 35m2, w pełni 
rozkładowe, 6 piętro, Podzamcze, 
117 tys.zł., 74 666 42 42 , 790 217 
670.

WILLA-  Sprzedam 3 pok. 60m2 
po remoncie na Podzamczu, cena 
154tys.zł. 74 666 42 42, 608 31 
88 66

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje na Podzamczu, 60m2, 11 
piętro, cena 105tys zł. 74 666 42 
42, 608 31 88 66

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
62m2, Nowe Miasto, cicha lokali-
zacja, cena 135tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 
po remoncie, cicha lokalizacja, 
Osiedle Krakowskie, 41m2, cena 
85000zł.  666 42 42, 608 31 88 66.

WILLA- Sprzedamy śliczne, 2 
pokojowe mieszkanie, 40m2, Oś. 
Górnicze, Rusinowa, co gaz, po 
remoncie, cena 120 tys.zł. 666 42 
42, 608 31 88 66.

WILLA –OKAZJA! Sprzedamy 3 po-
koje, 94,5 m2, Nowe Miasto,  cicha 
okolica, cena 99 tys.zł.   74 666 42 
42, 608 31 88 66

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
68m2, 7 piętro 10, cena 150.000zł  
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
51m2, 1 piętro w 4, cena 130.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
35,5m2, parter w 10, cena 93.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
41,5m2, 7 piętro w 7, 99.000zł po 
remoncie, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
54m2, 4 piętro w 4, cena 129.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 2 
pokoje, 51m2, 10 piętro w 10, cena 

125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, 
3 pokoje, 54m2, 5 piętro w 10, cena 
115.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, 4 
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena 
178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885

RENOMA – PODZAMCZE, 2 
pokoje, 36,6m2, 9 piętro w 10, cena 
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530 
885

RENOMA – PODZAMCZE, 3 
pokoje, 65,5m2, 4 piętro w 4, cena 
142.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA,  4 
pokoje, 57m2, 3 piętro w 4, do 
odświeżenia, 137.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  2 pokoje z jasną kuchnią, 
31m2, 2 piętro w 4, po remoncie,  
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, 29m2, parter w 10, cena 
80.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085 
489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,  kawa-
lerka, 27m2, 2 piętro w 10 cena 
73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085 
489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,  
kawalerka, 33m2, parter w 2 cena 
70.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice 
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter 
w 2, cena 75.000zł, tel. 74 840 40 40, 
509 530 885

RENOMA – DOM PODGÓRZE, 4 
pokoje, 100m2, ocieplony, dach po 
remoncie, 60 lata budowy, cena 
365.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 385.000zł 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA 
skrajna szeregówka z garażem, 3 
pokoje, 80m2, cena 320.000zł 74 
840 40 40, 509 530 885

RENOMA – OKAZJA! DOM PIA-
SKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5 
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena 
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

Sprzedam dom w Kamiennej Gó-
rze, 7 pokoi, działka o pow. 700m2. 
Cena 425 tys. zł  tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
60 m2, 2 pokoje- po remoncie z 
wyposażeniem, 2 piętro. Cena 135 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
40 m2, 2 pokoje- do remontu, 
parter. Cena 35 tys zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam mieszkanie w Boguszo-
wie Gorcach 56,16 m2, Piętro 4, 
3 pokoje- kuchnia w zabudowie, 
cena 120 tys. zł tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom na Podgórzu pod 
lasem, 850 m2 działka, 100 m2 
pow. użyt., 4 pokoje, zadbany 
ogród. Cena 370 tys zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dom na Podgórzu pod 
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi, 
zadbany ogród. Cena 282 tys zł. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie na Nowym 
Mieście z możliwością przeksz. na 
lokal użytkowy ( parter) 2 pokoje, 
72 m2, cena 115 tys. tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom z budynkiem na 
działalność gosp. w Domanowie 
powiat kamiennogórski. Cena 350 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam budynek mieszkalny (5 
mieszkań) w Walimiu - działka 4400 
m2 cena 205 tys. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam działkę budowlaną w 
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Jedlince 
blisko Głuszycy 60 m2 cena 55 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam przytulne, zadbane  
mieszkanie blisko Szczawna-Zdrój 
32 m2 cena 78 tys. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom z działka 1,5 
ha  blisko Bolkowa 5 km – Park 
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 41 m2, 2 pokoje, balkon, 4 
piętro. Cena 96tys. tel. 882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam 2 pokojowe, umeblo-
wane i wyposażone mieszkanie 
w Śródmieściu 69 m2 cena 150 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
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USŁUGI
(12) „DIGISAT” - Montaż anten 
satelitarnych i naziemnych. Tel. 
501-674-338 i 74/854-17-12.

(2) SZAFY WNĘKOWE, garde-
roby, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO.  Tel. 692-123-981.

(6) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych. ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

(2) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia in-
dywidualne. RENOWACJA starych 
mebli i zegarów TANIO!
 Tel. 607-218-533

(2) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 
Całodobowo. Tel. 726-005-726 
tanio, szybko. profesjonalnie, 
www.speed24h.info.

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590

PRACA
(2) SZUKASZ PRACY? – ZA-
DZWOŃ ! Tel. 503-199-907.

(10) Opiekunka osób starszych - 
Niemcy. Atrakcyjne wynagrodze-
nie! Praca od zaraz. Kontakt: 725 
248 935.

NIERUCHOMOŚCI
(2) Do wynajęcia nowy garaż na 
ul. Odlewniczej – P. Góra od zaraz. 
Tel. 601-37-60-47.

(3) Garaż wynajmę ul. Żeromskie-
go, w bezpiecznym miejscu. Tel. 
605-641-787.

(1) Zdecydowanie kupię garaż 
bez pośredników na Podzamczu 
lub Piaskowej Górze. Tel. 606-
434-074.

(2) Sprzedam dom + działki pod 
budowę, miejscowość – Podlesie. 
Tel. 603-817-521.

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

MOTORYZACJA

(7) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. TEL. 889-093-150.
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NIA, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD 
BARDZO DOBRY, NOWE OKNA 
DREWNIANE, PANELE, GŁADZIE.
CENA: 100 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – SUPER OKAZJA!!! MIESZ-
KANIE,ŚRÓDMIEŚCIE. 122 M2, 4 
POKOJE, JASNA KUCHNIA Z BAL-
KONEM, SPIŻARNIA, ŁAZIENKA Z 
WC. OKNA PCV, PANELE. OGRZEW-
NAIE CENTRALNE WĘGLOWE. 
CENA 115 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, NOWE MIA-
STO- 32 M2,1 POKÓJ, PIERWSZE 
PIĘTRO, UMEBLOWANE, BARDZO 
DOBRY STANDARD, NOWE OKNA 
DREWNIANE, PANELE. CZYNSZ: 
240 ZŁ, CENA: 67 000 ZŁ(74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ- 
84 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, MIESZKANIE CIEPŁE 
I SŁONECZNE. CZYNSZ: 300 ZŁ, 
CENA: 84 000 ZŁ(74) 666 66 06

BON - DOM, DZIEĆMOROWICE-
,WOLNOSTOJĄCY, DWUKONDY-
GNACYJNY,PODPIWNICZONY, 
200 M2, DZIAŁKA 45 AR, GARAŻ 
W BRYLE, 5 POKOI,3 TARASY, CO 
WĘGLOWE, NOWY DOM. CENA: 
450 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON – MIESZKANIE, BOGUSZÓW 
GORCE, 73 M2, 1 PIĘTRO, 4 
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDO-
WIE, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD 
MIESZKANIA: BARDZO DOBRY.
NISKI CZYNSZ: 100 ZŁ. CENA: 133 
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - MIESZKANIE- PIASKOWA 
GÓRA, 43 M2, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA. 
PIERWSZE PIĘTRO. NOWE OKNA 
PCV, CENTRALNA KOTŁOWNIA. 
CENA: 97 000 ZŁ. (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – LOKAL HANDLOWO-USŁU-
GOWY BOGUSZÓW GORCE- 75 
M2,DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJĘ-
CIA- PARTER, SALA SPRZEDAŻY, 
BIURO, DWA MAGAZYNY, WC.CO 
WĘGLOWE, ALARM, KLIMATYZA-
CJA. CENA NAJMU : 790 ZŁ, CENA 
ZAKUPU 99 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE,ŚRÓDMIEŚCIE, 
103 M2, 2 PIĘTRO,3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
DWA BALKONY, DWIE PIWNICE. 
CENA: 135 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - DOM, STARY ZDRÓJ- 156 
M2, DZIAŁKA: 390 M2, GARAŻ 
W BRYLE, 5 POKOI, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ. OKNA 
PCV. CENA: 275 000 ZŁ (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - LOKAL BIUROWO-USŁU-
GOWY, ŚRÓDMIEŚCIE, 50 M2, 
2 POMIESZCZENIA BIUROWE, 
KUCHNIA, WC ORAZ PRZEDPOKÓJ. 
PRZY GŁÓNYM CIĄGU RUCHU, 
BARDZO DOBRA LOKALIZACJA!! 
CENA: 168 000 ZŁ LUB WYNAJEM 
1600 NETTO (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNO 
ZDRÓJ, 70 M2, PIERWSZE PIĘTRO,3 
POKOJE, KUCHNIA ZE SPIŻARNIĄ, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ, 
OGRÓD 650 M2.OGRZEWANIE 
GAZOWE. MIESZKANIE DO WPRO-

OKAZJA!!! MS-890 Stary Zdrój 
wyremontowane 3-pokoje 70m , 
zielona okolica, cena 125 tys. Tel. 
793 111 130

DS-1217 Piaskowa Góra szereg 
narożny o pow. 85m, do wpro-
wadzenia, cena 299 tys. Tel. 606 
976 630

DS-1164 Podgórze-Dom wolno-
stojący o pow. 219m, działka 722 
m cena 229 tys. tel. 793 111 130

MS-1205 Piaskowa Góra kawaler-
ka o pow. 26m. cena 62 tys. tel. 
793 111 130

MS-1166 Piaskowa Góra 2-pok  
wysoki parter z balkonem cena 79 
tys. tel 606 976 630  

MS-210 Stary Zdrój ul Batorego 
2-pokoje o pow. 51M, dobra 
lokalizacja, cena 79 tys. Tel. 606 
976 630

MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje 
rozkładowe o pow. 42m. Cena 
105 tys. Tel. 793 111 130

MS-1237 Podzamcze 2-pok. po 
kapitalnym remoncie o pow. 38m, 
cena 114 tys.

tel. 606 976 630

MS-1173 Podzamcze 2 pokoje 
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena 
129 tys. Tel. 793 111 130

MS-1234 Biały Kamień 3 pokoje 
75m, cena 109 tys. Tel. 883 334 
481

MS-1147 Piaskowa Góra 3-pokoje 
ul Makuszyńskiego w pełni rozkła-
dowe o pow. 54m, cena 135tys.
tel. 606 97 66 30

MS-1202 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 45m, cena 95 tys. Tel. 793 
111 130

MS-1179 Centrum 3-pokoje do 
wprowadzenia o pow.86m, cena 
90 tys. Tel. 883 334 481

MS-1168 Podzamcze 3-pokoje o 
pow. 60m. cena 145 tys. Tel. 793 
111 130

MS-598 Podzamcze 3-pokoje o 
pow. 66,50m, cena 144 tys. tel.606 
976 630

 Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice  cena  już od 
25 tys. tel. 793 111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy 
o pow. 320 m w ścisłym centrum 
Wałbrzycha, cena 4500. tel. 606 
976 630

Bogata oferta wynajmu, ceny już 
od 550 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130

lasu, cena 112 tys!  Tel.(74) 307 03 
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam komfortowe 2 
pokoje 30 m2,na Piaskowej Górze, 
cena 100 tys. tel.(74) 307 03 16, 
694 845 618 
ABC-Sprzedam 2 pokoje z jasną 
kuchnią w pełnym rozkładzie na 
Piaskowej Górze, 42m2,budynek 
4-ro piętrowy, cena: 102 tys!  Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam 3 pokoje, 45 m2, 
Piaskowa Góra, po remoncie, 
cena: 114 tys! Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421
ABC-Sprzedam przestronne 4 
pokoje na Podzamczu, budynek 
4-piętrowy! Cena: 170 tys! Możli-
wa zamiana na 2 pokoje. Tel.(74) 
307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam przestronną ka-
walerkę po kapitalnym remoncie 
w świetnej lokalizacji Nowego 
Miasta! 32 m2. Cena 50 tys! Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam dwa pokoje (do-
datkowo ogród 300 m2)  w bez-
pośrednim sąsiedztwie Szczawna 
Zdróju, po kapitalnym remoncie, 
cena: 129 tys. Tel.(74) 307 03 16, 
530 478 500
ABC-Sprzedam 3 przestronne po-
koje w  super lokalizacjci Białego 
Kamienia, wysoki standard, cena: 
169 tys. Tel.(74) 307 03 16, 530 
478 500
ABC-Sprzedam 44 m2, po kapi-
talnym remoncie, zielona część 
Sródmieścia, cena: 79 tys! Tel. (74) 
307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam 3 pokoje w dosko-
nałej lokalizacji Nowego Miasta! 
Mieszkanie bezczynszowe, goto-
we do wprowadzenia! Cena 129 
tys. do negocjacji! Tel.(74) 307 03 
16,694 845 618
ABC-Sprzedam przestronne 60 
m2 w dobrej lokalizacji Śródmie-
ścia, cena : 59 tys!  Tel.(74) 307 03 
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w 
doskonałej lokalizacji Szczawien-
ka, cena 102 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,694 845 618
ABC-Sprzedam szeregówkę na 
Piaskowej Górze, cena: 295 tys.  
Tel.(74) 307 03 16, 530 478 500
ABC-Sprzedam dom wolnostojący 
w okolicy wałbrzycha ,z piękną 
dużą dzialką,  cena: 219 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam komfortowe, 
dwupoziomowe mieszkanie z 
pięknym tarasem i ogrodem w 
spokojnej części Świebodzic. 
Cena : 157 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421 

WADZENIA.CENA: 185 000ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 
SZCZAWNO-ZDRÓJ,60 M2, 2 
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
PARTER - WYKOŃCZONE W NO-
WOCZESNYM STYLU. OGRZEWA-
NIE GAZOWE. CENA NAJMU : 1200 
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – OKAZJA !!!! KUPUJĄCY NIE 
PŁACI PROWIZJI. PÓŁ DOMU- 
SZCZAWIENKO, 181 M2, PIERWSZE 
PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA, JASNA 
ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA 1160 
M2, OGRZEWANIE GAZOWE I 
KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPO-
DAROWANY OGRÓD. CENA: 265 
500 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – DOM, CZARNY BÓR- 
NOWY, 98 M2, DZIAŁKA: 850 M2, 
3 POKOJE, JASNA KUCHNIA ( Z 
WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2 WC. 
GARAŻ WOLNOSTOJĄCY. WYSOKI 
STANDARD.CO WĘGLOWE. CENA: 
365 000 ZŁ(74) 843 33 33,(74) 666 
66 06

BON – MIESZKANIE WYNAJEM 
LUB SPRZEDAŻ, PODZAMCZE, 50 
M2, 2 PIĘTRO,2 POKOJE, SALON Z 
WYJŚCIEM NA BALKON. UMEBLO-
WANE. CZYNSZ : 1000 ZŁ, CENA 
KUPNA: 150 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 
ŚRÓDMIEŚCIE, 42 M2, 1 POKÓJ, 2 
PIĘTRO, UMEBLOWANE I WYPOSA-
ŻONE. CENA NAJMU : 650 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 
BOGUSZÓW-GORCE, JEDEN 
POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, UMEBLOWANE. 34 M2, CENA 
NAJMU: 700 ZŁ(74) 843 33 33 

BON- DOM W ZABUDOWIE SZERE-
GOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ, 120 
M2,STAN DEWELOPERSKI SURO-
WY, GARAŻ W BRYLE, DZIAŁKA OD 
170 M2 DO 220 M2. CENA: 298 000 
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16

kom. 694 845 618 , 602 826 652
SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA 

ABC- Sprzedamy przestronną ka-
walerkę po kapitalnym  remoncie 
na Białym kamieniu, 28 m2, super 
lokalizacja i dobra cena : 39 tys!!  
Tel. (74) 307 03 16, 602 826 652

ABC-Sprzedam komfortowe 
mieszkanie, 43 m2, w świetnej lo-
kalizacji Białego Kamienia, blisko 

BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ, 
42 M2, PIERWSZE PIĘTRO, 2 PO-
KOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA 
Z WC, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
DZIAŁKA 320 M2, STANDARD 
BARDZO DOBRY. CENA: 95 000 ZŁ 
(74) 843 33 33,(74)666 66 06

BON- MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE- 
56 M2, 3 PIETRO, 3 POKOJE, KUCH-

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

Dla zdecydowanych klientów 
z gotówką pilnie poszukujemy 
Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojo-
wego na Piaskowej Górze, lub 
Podzamczu, może być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 97 66 30

Mieszkanie bezczynszowe z 
ogrodem I garażem na Białym 
Kamieniu o pow.64m. Cena 149 
tys. Tel. 793 111 130

MS-1249 Głuszyca o pow. 49M2 
po kapitalnym remoncie, I piętro, 
cena 125 tys. Tel. 606 97 66 30

OKAZJA!! MS-1178 Piaskowa Góra 
komfortowe 2 pokoje po kapital-
nym remoncie, cena 112 tys. tel. 
606 97 66 30

Okazja!! MS-1271 Piaskowa Góra 
wyremontowane 2 pokoje o 
pow.30m, 2p w 4 cena 79900, Tel. 
606 976 630

Okazja, Boguszów - mieszkanie 80 
mkw, 4 pokoje po remoncie cena: 
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74-
666-68-14

Mieszkanie w zielonej części 
Poniatowa, 44 mkw, po remon-
cie. Do mieszkania przynależy 
ogródek, cena: 120,000 zł. Tel. 
519-121-104/ 74-666-68-14

Szczawno Zdrój mieszkanie do 
remontu, 86 mkw, cena: 109,000 
zł. Tel. 519-121-104/ 74-666-68-14 

Osiedle Górnicze, mieszkanie 
2-pokojowe, 54 mkw, cena: 

99,900 zł. Tel: 519-121-104/ 74-
666-68-14

Nowe Miasto, świetna lokalizacja, 
mieszkanie 2-pokojowe po re-
moncie, 45 mkw, cena: 130,000 zł. 
do negocjacji! Tel: 502-657-640/ 
74-842-12-84

Biały Kamień, 3 pokoje, 55 mkw, 
cena: 135,000 zł do negocjacji! 
Tel. 502-657-640/ 74-842-12-84

Świebodzice, 2 pokoje po remon-
cie, 45 mkw, cena: 120,000 zł. Tel. 
502-657-640

Biały Kamień, kawalerka po 
remoncie, 43 mkw. 69,000 zł, do 
negocjacji! Tel. 519-121-102

Śródmieście, 2 pokoje do 
remontu, 61 mkw, 58, 000 zł. Tel. 
519-121-102/ 74-842-12-84

Podzamcze, 2- pokojowe miesz-
kanie do odświeżenia, 48 mkw, 
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121-
102/ 74-842-12-84

Śródmieście, dom wolnostojący, 
146 mkw, cena: 370,000 zł. do 
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74-
842-12-84

Okolice Dobromierza, dom 
wolnostojący, stan bardzo dobry! 
cena: 1555,000 zł. do negocjacji! 
Tel: 502-657-353/ 74-666-68-14 

 Stary Zdrój, 2 pokoje, do wpro-
wadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657-
640/ 74-666-68-14 

 Świebodzice, 2-pokojowwe 
mieszkanie z ogródkiem, tarasem 
i garażem, 48 mkw, cena: 158,000 
zł!Stan idealny!Tel. 502-657-640 
/74-666-68-14

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593


