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- Wie pan co się stało w 
fabryce Ronala, że tam było 
tyle czarnych samochodów z 
Warszawy? - pytali nasi Czy-
telnicy w licznych telefonach 
do redakcji.

Po sprawdzeniu okazało 
się, że to funkcjonariusze 
Biura Ochrony Rządu przy-
gotowywali się do wizyty 
prezesa rady ministrów, nie 
tylko w tej fabryce.

- Propozycja odwiedzenia 
Wałbrzycha przez premie-
ra Donalda Tuska wyszła z 
Warszawy. Zostałem o niej 
powiadomiony telefoniczne 
z zastrzeżeniem: proszę nie 
mówić nikomu, bo plany 
premiera zmieniają się szyb-
ko i często – relacjonuje pre-
zydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej. - Przez wiele go-
dzin, wraz z moją asystent-
ką, rozsyłałem i odbierałem 
informacje ze strefy ekono-
micznej, z Ronala, szpitala, 
Starej Kopalni, naszych szkół 

wyższych, starych dzielnic 
miasta czy Aqua - Zdroju. 
Ustalaliśmy plan pobytu sze-
fa rządu, ale cały czas nam z 
Warszawy powtarzano – wi-
zyta w każdej chwili może 
być odwołana.

I została odwołana…
- …bo premier usłyszał 

w Sejmie, podczas debaty w 
sprawie odwołania ministra 
zdrowia Bartosza Arłukowi-
cza, że prezydent Szełemej 
kieruje miastem i jednocze-
śnie pracuje w szpitalu, i to 
za duże pieniądze. W ten 
sposób Donald Tusk chciał 
uniknąć kłopotliwej dla sie-
bie sytuacji w postaci kon-
frontacji z domagającymi 
się podwyżek pracownikami 
wałbrzyskiego szpitala – na-
pisał jeden z ogólnopolskich 
dzienników.

Co na to dr Szełemej?
- Proszę mnie nie rozśmie-

szać… Od dawna wszyscy o 
tym wiedzą i nie ma w mo-

jej pracy w szpitalu żadnej 
sensacji. A poza tym – czy 
posłanka opozycji ma aż taki 
wpływ na plany premiera? – 
pyta ironicznie Roman Szełe-
mej. I dodaje:

- Wizyta Donalda Tuska 
w Wałbrzychu miała rozpo-
cząć się około godz. 17.00 
w piątek i potrwać do go-
dziny 12.00-13.00 w sobotę, 
oczywiście z noclegiem w 
Wałbrzychu. Ale w czwartek 
około godz. 21.00 telefonicz-
nie wizyta została odwołana, 
bo do Warszawy, w sprawie 
wydarzeń na Ukrainie, przy-
jechał przewodniczący Rady 
Unii Europejskiej - Herman 
van Rompuy. Reszta to same 
spekulacje dziennikarzy, któ-
rych nie zamierzam ani ko-
mentować, ani prostować. A 
odwiedziny premiera Tuska 
w naszym mieście zostały 
przesunięte na inny termin – 
podkreśla.

(RED)

Dlaczego Tusk 
nie dojechał?

Od kilku dni mieszkańcy Wałbrzycha żyją niedoszłą 
do skutku wizytą premiera Donalda Tuska 
pod Chełmcem. Co sprawiło, że szef rządu 

ostatecznie nie dotarł pod Chełmiec? 
Sprawdziliśmy.
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Andrzej
Basiński

Kilka lat temu minister sportu 
Mirosław Drzewiecki doświadczył 
politycznej i medialnej nagonki. 
Wtedy puściły mu nerwy, czego 
efektem były znamienne słowa: 
„Polska to dziki kraj”.

Najpierw odsądzono go za to od 
czci i wiary, ale wkrótce w ogólnym 
przekazie zaczęła się stopniowo 
przebijać re�eksja. Z czasem coraz 
częściej fałszywie pojęty patrio-
tyzm przeobrażał się w wypowie-
dziach wielu autorytetów w gorzki 
realizm, skłaniający się do druzgo-
cącej opinii ministra. Za dużo bo-
wiem w naszej codzienności zja-
wisk zupełnie nie przystających do 
europejskich standardów i norm. 
Wypisz, wymaluj – zdziczenie. W 
różnych odcieniach.

Dla posłanki prof. Krystyny 
Pawłowicz (zajmuję się nią po raz 
kolejny), osoba Jurka Owsiaka i 
jego odnawiane co rok ogromne 
charytatywne przedsięwzięcie, to 
zwalczanie Kościoła i chrześcijań-
stwa, a zebrane pieniądze idą w 
części na narkotyki. Unijna �aga to 
dla niej szmata. Także szmatami są 
też kobiety protestujące przeciw-
ko przemocy seksualnej. Ich marsz 
skomentowała: „Ulica nie należy do 
dziwek, kurw i alfonsów!”.

Święto Niepodległości stano-
wi okazję do wyżycia się różnych 
debilnych grup z kibolskimi i „na-
rodowymi” na czele, z bijatykami, 
podpalaniem symboli, których 
nienawidzą i atakiem na rosyjską 
ambasadę. Ten dzień, to święto 
polskiego wstydu. Niestety, prze-
widuję kolejne odsłony tej tragi-
farsy, jeśli zabraknie zdecydowa-
nia władz. I pomyśleć, że w innych 
krajach święto to traktuje się z 
najgłębszym szacunkiem, jest ono 
radosne i barwne.

W Sejmie jeszcze nie dochodzi 
do walki wręcz, ale poziom części 
debat jest zatrważający. Wspo-
mniana Pawłowicz podczas dys-
kusji o związkach partnerskich, 

Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie 
energii elektrycznej: Wałbrzych, 
ulice: Bolesława Chrobrego - 06.02. w 
godz. 9.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Parkowa, 11 Listopada, Armii Kra-
jowej – 06.02. w godz. 8.00 – 15.00; 
Boguszów-Gorce, ulice: Poniatow-
skiego, Dworcowa, Świerczewskiego 
– 06.02. w godz. 8.00 – 14.00; Wał-
brzych, ulice: 11 Listopada, Pomor-
ska, Kmicica, Radomska, Warmińska, 
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, Jaskulin, 
Szymanów, Świebodzice, ulice: Ogro-
dowa - 07.02. w godz. 8.00 – 16.00; 
Wałbrzych, ulice: Podwale - 7.02. w 
godz. 9.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: 
gen. Józefa Bema, Robotnicze - 7.02. 
w godz. 10.00 – 13.00; Wałbrzych, uli-
ce: Ogrodowa - 10.02. w godz. 8.00 – 
14.00; Wałbrzych, ulice: 11 Listopada, 
Morcinka, Pułaskiego, Kombatantów, 
Pocztowa, Batorego - 10.02. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: Basz-
towa - 10.02. w godz. 9.00 – 11.00; 
Wałbrzych, ulice: Forteczna, Sena-
torska - 10.02. w godz. 10.00 – 12.00; 
Chwaliszów, ulice: Główna, Cieszów, 
ulice: Główna - 11.02. w godz. 8.00 – 
15.00; Wałbrzych, ulice: 11 Listopada, 
Chodkiewicza, Kombatantów - 14.02. 
w godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, uli-
ce: Górnicza, Handlowa, Internatowa, 
Józefa Poniatowskiego, Katowicka, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Mauryce-
go Beniowskiego, Niepodległości, 
Nowy Dom, Poznańska, Przeskok, 
Szkolna, Świdnicka, Tatrzańska, Wła-
dysława Reymonta, Wojciecha Drzy-
mały - 16.02. w godz. 8.00 – 17.00; 
Wałbrzych, ulice: Bema, Sułkow-
skiego - 17.02. w godz. 8.00 – 14.00; 
Wałbrzych, ulice: Beskidzka, Rodziny 
Burczykowskich, Zielona - 17.02. w 
godz. 8.00 – 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Odlewnicza, Proletariacka, Wrocław-
ska - 18.02. w godz. 8.00 – 14.00; 
Wałbrzych, ulice: Armii Krajowej, Bo-
lesława Chrobrego - 19.02. w godz. 
8.00 – 15.00; Szczawno-Zdrój, ulice: 
3 Maja, Boczna, Graniczna, Jarzębino-
wa, Jaśminowa, Kasztanowa, Koper-
nika, Nizinna, Prusa - 20.02. w godz. 
8.00 – 15.00; Szczawno-Zdrój, ulice: 
Bukowa, Jesionowa, Lipowa, O�ar Ka-
tynia, Spacerowa, Topolowa - 21.02. 
w godz. 8.00 – 14.00; Wałbrzych, uli-
ce: Kraka, Smocza, Szewska - 21.02. 
w godz. 8.00 – 15.00; Świebodzice, 
ulice: Ciernie, Strzegomska - 21.02. w 
godz. 8.00 – 16.00.

(RED)

Odcienie dzikości
potraktowała jednego z mówców 
słowem „spierdalaj!”. Nie jest to 
przypadek odosobniony. Zaczyna 
dominować chamstwo i agresja.

Prezes największej partii opozy-
cyjnej regularnie bojkotuje narady 
u prezydenta RP z udziałem szefów 
ugrupowań parlamentarnych w 
sprawach szczególnie ważnych dla 
kraju. Bronisław Komorowski to dla 
prezesa pikuś, a poza tym przypo-
mina małemu człowiekowi o wy-
borczej porażce.

Tenże prezes oraz jego przy-
boczni, gromko zachęcają Ukraiń-
ców w Kijowie do integracji z Unią 
Europejską, a następnie prowadzą 
w Warszawie marsz, w którym po 
raz kolejny (to nie przypadek, a 
recydywa) de�lują grupy zrównu-
jące UE z Konzentrationslager Au-
schwitz.

Za przyczyną tegoż prezesa 
oraz przede wszystkim Antoniego 
Macierewicza, zostaje wyrąbany 
najgłębszy rów dzielący Polaków w 
ich nowożytnej historii. Premiera i 
prezydenta RP oskarżyli o zamach 
dokonany wspólnie z Putinem, a 
do stale podgrzewanej histerii włą-
czyli kilku, pożal się Boże, profeso-
rów, nie mających pojęcia o bada-
niu przyczyn katastrofy Tupolewa. 
Jeden z nich beztrosko przyznał, że 
kłamał i naginał fakty. 10. każdego 
miesiąca, w centrum stolicy, prezes 
wraz z upiornym Antonim, przy 
świetle pochodni bezkarnie plują 
na rządzących. Powstała osobliwa 
religia nienawiści, rujnująca wszel-
ką współpracę między Polakami. 
Rozum w odwrocie, wiara w spiski 
górą. Można tylko oczekiwać, że jej 
wyznawców historia osądzi suro-
wo.

Jedna z powyżej wspomnianych 
postaci, jeszcze na początku lat 90. 
minionego wieku została nazwana 
„małpą z brzytwą”, co miało obra-
zować jej kompletny brak odpo-
wiedzialności, obsesję, paranoję, a 
nawet szaleństwo. Zgadnijcie, któ-
ra to postać.

Ewa Kopacz była przy zamy-
kaniu trumien każdej ze smo-
leńskich o�ar, gdy inni nie byli w 
stanie uczestniczyć w przerażają-
cych czynnościach oraz wspierała 
pogrążone w bólu rodziny. Za to 
Prawdziwi Polacy, a w istocie po-

twory z piekła rodem, wylali na nią 
pomyje.

Wspomniany upiór niszczy pol-
ski kontrwywiad, stwarzając za-
grożenie dla ludzi prowadzących 
operacje, m.in. wśród talibów. Po-
mówieni przez niego otrzymują 
olbrzymie odszkodowania, a pro-
kurator umarzający sprawę sławet-
nego raportu, przedstawia kurio-
zalne argumenty, z których śmieje 
trzy czwarte Polski. M.in. pisze, że 
Macierewicz chciał dobrze… W 
ogóle prokuratura od pewnego 
czasu przypomina o swoim istnie-
niu werdyktami zwalającymi z nóg, 
np. przy okazji eksponowania fa-
szystowskich symboli i gestów oraz 
rasistowskich i antysemickich de-
monstracji kiboli. Ani słowa potę-
pienia z jej strony, żadnych postę-
powań. Dzieje się to w kraju, które 
tyle wycierpiał od nazizmu.

Na Jasnej Górze oszalałe mohe-
ry atakują dziennikarzy, a „patrio-
tyczne”, pielgrzymujące kibolstwo 
z obraźliwymi transparentami jest 
tam traktowane jak bohaterowie. 
Cóż mówi do nich ojciec Wąso-
wicz? Ano to, że „Cierpicie prześla-
dowania (…) Jesteście najbardziej 
dyskryminowaną w Polsce grupą 
społeczną. I to nie za chuligaństwo, 
ale za niezależne myślenie, patrio-
tyczne inicjatywy”. I takie brednie 
mówi człowiek Kościoła. Ręce opa-
dają. Rozzuchwaleni takimi sło-
wami „patrioci”, zrewanżowali się 
niedawno na Jasnej Górze iście ka-
tolickimi i miłosiernymi okrzykami: 
„Polska to my, a nie Donald i jego 
psy!” oraz „A na wiosnę zamiast 
liści będą wisieć komuniści!”. Po 
czym otrzymali błogosławieństwo. 
Poza tym stadionowa dzicz, wraz 
z faszyzującymi chłystkami, zaczy-
na się specjalizować w brutalnym 
przerywaniu na uczelniach wykła-
dów wybitnych postaci.

Na swoim portalu bracia Kar-
nowscy napisali, że Andrzej Turski 
prowadził program pijany. Było to 
krótko przed śmiercią dziennikarza 
po długiej chorobie, któremu nie 
dorośli do pięt pod każdym wzglę-
dem, również jako człowiekowi. 
Ale prawicowe hieny jeszcze raz 
dały o sobie znać.

Przypomina mi się tu czas po 
śmierci Bronisława Geremka. Przed 

jednym z warszawskich kościołów 
grupa podobnych hien wyrażała z 
tego powodu radość i dziękowa-
ła Bogu za zabranie z tego świata 
polskiego męża stanu. Prawdopo-
dobnie byli to wierni synowie Ko-
ścioła…

Na liście książkowych przebo-
jów wysoko plasuje się książka „Re-
sortowe dzieci”, w której autorzy 
podtapiają w szambie swoich ko-
legów po fachu insynuując, że zro-
bili kariery dzięki swoim rodzicom i 
przeróżnym pociotkom związanym 
z PZPR i profesjom kojarzonym w 
ich pojęciu z PRL. Jest to zbiór pa-
skudnych donosów przepisanych 
bezładnie z dokumentów IPN. Za-
wistni autorzy „zapomnieli”, że ich 
rodzice też w tych samych środo-
wiskach aktywnie  funkcjonowali. 
Ale w końcu stanęli po „właściwej” 
stronie! 

W takich to czasach Kościół miał 
wielką szansę stać się sprawiedli-
wym mentorem i rozjemcą, leją-
cym oliwę na wzburzone fale. Za-
miast tego dolewa oliwy do ognia. 
Wielokrotnie miał okazję napo-
mnieć grzeszników, przede wszyst-
kim tych tworzących narodowe 
podziały. Ale jak to zrobić, skoro ci 
czynią to z Bogiem na ustach? Le-
piej potępić ich adwersarzy, a księ-
żom wskazującym na błędy wśród 
hierarchów (wytykającym im m.in. 
antysemityzm), autentycznym 
autorytetom dla wiernych, bez-
dusznie i bezwzględnie zamknąć 
usta oraz wysłać na emeryturę. 
Jest czymś zadziwiająco ponurym 
wszędzie widzieć grzechy swoich 
owieczek i straszyć je piekłem, a 
ciężką patologię pedo�lii we wła-
snych szeregach traktować lekko 
i kryć winowajców. To absolutne 
zaprzeczenie dobrego pasterstwa, 
które w takiej postaci prowadzi na 
manowce oraz do wyludniania się 
świątyń.

 A więc dziki kraj? Czy opisane 
przypadki mają charakter jednost-
kowy, czy stanowią potwierdzenie 
zasmucającej reguły? Czy, mówiąc 
najogólniej, cywilizacja w Polsce 
jest w odwrocie, czy radzi sobie z 
przejawami dzikości?  Niech każdy 
z Was, Drodzy Czytelnicy, we wła-
snym sumieniu odpowie sobie na 
te pytania.
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Placek drożdżowy z pieca, pachnący sos, ulubione 
dodatki oraz ciągnący się ser… Bez wahania 
można stwierdzić, że ten najbardziej znany 

włoski przysmak jest uwielbiany przez wszystkich 
na całym świecie i to bez wyjątków.

9 lutego obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Pizzy

„Picea”, czyli pizza wywodzi się z 
łaciny i oznacza placek z wody i mąki. 
Nie ulega wątpliwości, że za ojczyznę 
pizzy uznaje się Italię. To właśnie tam 
powstała pizza w formie, jaką znamy 
do dzisiaj. Jednak już w Starożytności 
pojawiały się jej pierwsze ślady. Po-
czątkowo był to okrągły, cienki chle-
bek, który był podstawą wyżywienia 
ludności. Z czasem pojawiały się na 
nim składniki czy oliwa z dodatkiem 
czosnku i ziół. Obecnie taka forma 
placków podawana jest pod nazwą 
„focaccia”.

Zapewne każdy z nas zna najpo-
pularniejszą pizzę Margherita, która 
swą nazwę wzięła od imienia królowej 
Włoch. W 1889 r. królowa Małgorza-
ta wraz z mężem odwiedziła Neapol. 

Z tej okazji kucharz Rafael Esposito 
stworzył coś wyjątkowego – pizzę 
w kolorach symbolizujących włoską 
flagę, czyli zielona bazylia, biały ser 
mozzarella i czerwone pomidory. To 
wydarzenie przyczyniło się do dyna-
micznego rozwoju pizzy na całym 
świcie.

Dzisiaj pizza jest jednym z najpo-
pularniejszych dań. Możemy się spo-
tkać z tyloma rodzajami pizzy, ile jest 
ludzi na świecie. Każdy może skom-
ponować pizzę ze swoich ulubionych 
składników i świętować Międzynaro-
dowy Dzień Pizzy.

Przyjdź do naszej restauracji albo 
zamów do domu i zasmakuj prawdzi-
wej włoskiej pizzy.

ZAPRASZAMY!

R E K L AMA

nu Wydawniczego – mówi 
kierownik wałbrzyskiego od-
działu, Magdalena Victor.

Zagadnienia, jakimi zaj-
muje się statystyka, to bardzo 
szeroki wachlarz. Począwszy 
od Rocznika Statystycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
poprzez Rocznik Statystycz-

ny Województw i Rocznik 
Demogra�czny, aż do rocz-
ników statystycznych pracy, 
przemysłu, handlu, rolnic-
twa, gospodarki morskiej, 
itd., itd. Liczona jest ludność, 
ruch naturalny, migracje, 
środowisko, energia, praca, 
wynagrodzenia, mieszkania, 

Statystyka 
prawdę powie

Informatorium czyli Alicja Ćmikiewicz, Lidia Czarnomska i Anna Gielicz 
oraz kierowniczka urzędu Magdalena Victor (na dole).

zdrowie, opieka społeczna 
i każdy inny przejaw życia 
społecznego. Szczegółowo 
badane są budżety gospo-
darstw domowych, a prace 
te są prowadzone nieprze-
rwanie od 1957 roku. Wiado-
mo z nich, że w 2012 roku 65 
procent gospodarstw miało 
dostęp do internetu, w czte-
rech województwach (w tym 
w dolnośląskim) miesięczne 
dochody i wydatki kształto-
wały się powyżej średniej 
krajowej, a mieszkańcy Łódz-
kiego i Śląskiego wydawali 
więcej, niż zarabiali. - Jeżeli 
ktoś potrzebuje danych, któ-
rych nie może znaleźć w pu-
blikacjach, czy w internecie, 
zawsze może się do nas gło-

sić, a wtedy otrzyma pełne in-
formacje również na miejscu 
– mówi Magdalena Victor.

Z zasobów urzędu sta-
tystycznego korzystają stu-
denci, doktoranci, autorzy 
prac dyplomowych.

 - Bardzo cennym źródłem 
informacji jest Bank Danych 
Lokalnych. Można tam zna-
leźć wszystko o poszczegól-
nych gminach – podpowia-
da Magdalena Victor. Stąd 
wiadomo, że ujemny przy-
rost naturalny w Wałbrzychu 
w 2012 r. był jeszcze gorszy, 
bo wyniósł minus 705. - Licz-
by mówią, że w 2013 trochę 
się poprawił – mówi Magda-
lena Victor. A zeszłoroczne 
badanie budżetów gospo-

darstw domowych pokaza-
ło, że w 2012 r. na Dolnym 
Śląsku, w woj. mazowieckim 
oraz w woj. śląskim odno-
towano najwyższe wydatki 
miesięczne na 1 osobę – po-
nad 1100 zł. W reszcie kraju 
wydają tylko od 899 do 1099 
zł na miesiąc.

Sercem wałbrzyskiego 
Urzędu Statystycznego jest 
Informatorium, do którego 
można się zgłaszać po infor-
macje. Udzielają ich Alicja 
Ćmikiewicz, Lidia Czarnom-
ska oraz Anna Gielicz, za-
stępca kierownika oddziału. 
Można się kontaktować te-
lefoniczne pod numerem 74 
88 69 220.

(AWS)

Liczby są bezlitosne. W 
czasie trzech kwartałów 
2013 r. urodziło się 674 
małych wałbrzyszan, ale 
w tym samym czasie zmar-
ło 1206 osób. Przyrost 
naturalny wyniósł minus 
532 osoby. Nie lepiej jest 
na Dolnym Śląsku (minus 
3315) oraz w całym kra-
ju (minus 9829). Na tym 
tle nienajgorzej wypada 
Świdnica, gdzie urodziło 
się 361 dzieci, a zgonów 
odnotowano 429. Przyrost 
naturalny wyniósł tylko 
minus 68. Wszystko to po-
liczył Urząd Statystyczny, 
który ma swoje biuro tak-
że w Wałbrzychu. Stanowi 
ono Oddział Urzędu Staty-
stycznego we Wrocławiu.

- Wszelkie potrzebne in-
formacje można znaleźć na 
naszej stronie internetowej 
www.stat.gov.pl, a o tym, 
co będziemy publikować w 
danym roku, można się do-
wiedzieć z Tytułowego Pla-



Czwartek, 6 lutego 2014 r.

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

Trafić do tego pysznego 
miejsca jest bardzo łatwo, 
ponieważ restauracja „Bie-
siada” mieści się w dobrym 
punkcie – przy u. Wysockie-
go 22, na trasie z centrum 
Wałbrzycha do Szczawna 
Zdroju – na przeciwko Sta-
rej Kopalni. Dużym atutem 
restauracji „Biesiada” jest ob-
szerny parking, znajdujący 
się przed wejściem. Oprócz 
małej sali, mieszczącej 40 
osób, do dyspozycji gości 
jest również duża sala, mo-
gąca pomieścić nawet 120 
osób.

- Przede wszystkim pro-
ponujemy tradycyjne dania 
rodzimej kuchni, a ostatnią 
nowością są przygotowy-
wane przez nas specjalne 
zestawy dietetyczne. Naszą 
specjalnością jest catering, 
organizacja imprez okolicz-
nościowych oraz obsługa 
różnych imprez: studniówek, 
konferencji, czy spotkań biz-
nesowych. Zorganizujemy 

BAL MASKOWY „KAPELUSZNIK”
W BIESIADZIE W WAŁBRZYCHU

ul. Wysockiego 22
22 lutego 2014 r.  godz. 20.00

wstęp: 80 zł,- od osoby
Zabawa przy muzyce 
mechanicznej – DJ.

Gwarantujemy: 
3 posiłki gorące
3 zimne zakąski
zimne i gorące napoje zimne i gorące napoje 
bez ograniczeń.
ZAPRASZAMY również 
grupy zorganizowane.

REZERWACJA: TEL. 607-087-927

Biesiada - tu zjesz jak u mamy
Restauracja „Biesiada” w Wałbrzychu, to miejsce, które słynie z wybornego jedzenia w myśl dewizy jej właścicieli: 

- U nas zjesz jak u mamy: porządnie, dobrze i smacznie!

przyjęcie okolicznościowe 
w naszej restauracji oraz 
w każdym miejscu wybra-
nym przez klienta. Mogą to 
być przyjęcia urodzinowe, 
komunie, chrzciny, stypy, 
wesela, bale itd. Jesteśmy 
bardzo otwarci na potrzeby 
naszych klientów, dlatego 

dostosowujemy się do pla-
nu, służąc jedynie radą. Ale 
to nie wszystko - przyjmu-
jemy zamówienia na posił-
ki regeneracyjne dla firm i 
grup pracowniczych, na wy-
roby garmażeryjne, oferuje-
my również własne wypie-
ki. Codziennie od 12.00 do 

16.00 zapraszamy na obia-
dy. Nasze kwalifikacje oraz 
długoletnie doświadczenie 
w branży gastronomicznej 
zapewnią Państwu usługi na 
najwyższym poziomie – za-
chęcają właściciele restaura-
cji „Biesiada”.

(TP)

DOSTAWA NA TELEFON 74/842-28-22 i 607-087-927 • PW BIESIADA, ul. Wysockiego 22 Wałbrzych

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

NOWOŚCI  biura w  lutym:

pożyczka bez  bik-u dla zadłużonych 
do 30 tys. zł raty miesięczne 

Pożyczka hipoteczna bez bik-u 
do 50 tys. zł  

możliwość spłaty komornika
ZAPRASZAMY

Niespodzianka na ostat-
niej sesji Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego. Przewod-
niczący samorządu Jerzy 
Detyna, który w grudniu 
zeszłego roku złożył re-
zygnację ze sprawowanej 
funkcji, nieoczekiwanie 
zmienił decyzję.

Przewodniczący Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego Jerzy 
Detyna tłumaczył, że chciał 
się wycofać, bo sprawowa-
nie roli szefa rady, pociągało 
za sobą problemy z wywią-
zywaniem się z obowiązków 
zawodowych. Teraz jednak, 
jak wyjaśnił na ostatniej sesji, 
część zadań na uczelni bę-
dzie mógł wykonać dodat-
kowy pracownik.

 - Otrzymałem też liczne 
prośby, o pozostanie na sta-
nowisku, ze strony moich 
przyjaciół i znajomych – do-
dał Jerzy Detyna.

Zmiana jednak będzie, 
ale na stanowisku jednego 
z wiceprzewodniczących. 
Po rezygnacji radnej Beaty 
Żołnieruk z funkcji zastęp-
cy przewodniczącego rady 
powiatu, radni powierzyli tę 
funkcję Elżbiecie Gajewskiej 

Detyna jednak
zostaje

Jerzy Detyna wycofał rezygnację 
z funkcji przewodniczącego Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego.

z Boguszowa Gorc. Drugim 
kandydatem był Longin Ro-
siak, który przegrał jednak 
stosunkiem głosów 9 do 7. 
Drugim wiceprzewodniczą-
cym pozostaje Jarosław Jani-
szewski. 

(AWS)

Aglomeracja Wałbrzy-
ska dzieli się doświad-
czeniami z samorządami 
Górnego Śląska. W wał-
brzyskim zamku Książ 
spotkały się delegacje sa-
morządowców reprezen-
tujących obie aglomeracje.

Inicjatorem spotkania 
był Przewodniczący Rady 
Gospodarczej Aglomeracji 
Wabryzskiej Eugeniusz Or-
łowski. W skład delegacji z 
Górnego Śląska wchodzili: 
prof. Zygmunt Frankiewicz 

- prezydent Gliwic, lider 
Subregionu Centralnego 
województwa śląskiegoł 
Adam Neuman - zastępca 
prezydenta Gliwic; Arka-
diusz Czech - burmistrz Tar-
nowskich Gór, lider obszaru 
funkcjonalnego, „Białego 
Śląska”; Piotr Skrabaczewski 
- zastępca burmistrza Tar-
nowskich Gór i dr Gabriel 
Tobor - burmistrz Radzion-
kowa. Aglomerację Wał-
brzyską reprezentowali: dr 
Roman Szełemej, prezydent 

Doradzali
Górnoślązakom

Przedstawiciele obu aglomeracji chcą zacieśnić współpracę.

Wałbrzycha; lider Aglome-
racji Wałbrzyskiej; burmistrz 
Jedliny -Zdrój Leszek Orpel 
oraz Eugeniusz Orłowski, 
Przewodniczący Rady Go-
spodarczej Aglomeracji.

Celem wizyty była pre-
zentacja projektów oraz 
dobrych praktyk wypraco-
wanych przez Aglomerację 
Wałbrzyską. Delegacje sa-

morządowców wymieni-
ły się doświadczeniami w 
zakresie przygotowań do 
tworzenia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
Pozytywne opinie i chęć na-
wiązania ściślejszej współ-
pracy zaowocuje w najbliż-
szych miesiącach kolejnym 
spotkaniem.

(RED)
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

R E K L AMA

Czym zajmuje się firma E-lap? 
Nasza firma prowadzi mobilny skup sprzętu 
IT. Zajmujemy się przede wszystkim skupem 
laptopów, netbooków, zarówno sprawnych jak 
i uszkodzonych. Działamy na terenie Wałbrzy-
cha i okolic.

Powiedział Pan mobilny skup co to znaczy?
Mobilny, ponieważ to my przyjeżdżamy do 
klienta chcącego sprzedać swój nieużywany 
lub uszkodzony sprzęt a nie klient do nas – a to 
wszystko za darmo. 

Wiele osób posiada uszkodzone laptopy i nie 
wie, co z nimi zrobić . Można go zatem sprze-
dać firmie e-lap?

Oczywiście. Tak jest właśnie najczęściej. Lu-
dzie kupują nowy sprzęt komputerowy, a 
stary lub zepsuty chowają do szafy. Musi-
my pamiętać, że komputery w dzisiejszych 
czasach z dnia na dzień tracą na wartości, 
więc lepiej je od razu sprzedać, kiedy mogą 
mieć jeszcze jakąś wartość. My odkupimy od 
Państwa niepotrzebny sprzęt komputerowy 
zarówno sprawny jak i uszkodzony, gwaran-
tując przy tym satysfakcję obu stron. Zapew-
niamy uczciwą wycenę, migrację danych i 
gotówkę od ręki.

A co z danymi, gdy chce się sprzedać uszko-
dzonego laptopa a na dysku twardym są cen-
ne dane?

Często się zdarza, że w momencie wystąpienia 
awarii nie mamy możliwości skopiowania swo-
ich danych – usługa kopiowania informacji ze 
starego lub uszkodzonego laptopa wykony-
wana jest na miejscu u klienta, oczywiście za 
darmo. 

Zatem jak w praktyce wygląda sprzedaż sprzę-
tu komputerowego w skupie E-lap?

Procedura jest bardzo prosta. Zlecenia przyj-
mowane są przez stronę www.e-lap.pl, pocz-
tę elektroniczną lub telefonicznie. W każdym 
z tych przypadków dochodzi do spotkania w 
miejscu wskazanym przez osobę, która chce 
sprzedać np. swojego starego lub uszkodzo-
nego laptopa . W kilka minut pracownik do-
konuje jego wyceny i wypłaca gotówkę. Tutaj 
ponownie zaznaczam, że dojazd pracownika 
skupu jest całkowicie bezpłatny. Można zatem 
powiedzieć, że wystarczy tylko zadzwonić lub 
wejść na stronę internetową www.e-lap.pl a 
resztą zajmie się nasz pracownik. Zapraszamy 
zatem do współpracy wszystkich tych, którzy 
chcą zamienić problem zbędnego sprzętu na 
gotówkę.

SKUP LAPTOPÓW – SPRAWNYCH I USZKODZONYCH 
Chcesz sprzedać swojego laptopa, netbooka i to bez względu na to czy jest sprawny 

czy uszkodzony? Nic prostszego. Zadzwoń do nich 601-194-201 lub poinformuj o tym 
na stronie e-lap.pl pracowników firmy, a przyjadą pod wskazany przez Ciebie adres. 

Rozmowa z Pawłem Wróblem właścicielem firmy

Plac pod okiem kamery
Wałbrzyszanie mogą obserwo-
wać postępy w przebudowie pla-
cu Magistrackiego. Na ratuszu zo-
stała zainstalowana kamera, która 
co minutę wykonuje zdjęcie wyko-
nywanych prac. Można je śledzić na 
stronie internetowej urzędu mia-
sta. Remont radykalnie zmieni wy-
gląd centralnego punktu miasta. 
Według projektu, plac powróci do 
wyglądu z lat 20-tych minionego 
wieku. Prace potrwają do czerwca.

(AWS)

Szczawno-Zdrój dla WOŚP
W Szczawnie-Zdroju wolonta-
riusze z Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie podczas XXII 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zebrali 13155,09 
zł oraz walutę obcą i złoty pier-
ścionek. To największa kwota, jaką 
zebrano w uzdrowisku od czasu, 
kiedy WOŚP rozpoczęła swoje 
„granie”. Młodzież z Zespołu Szkół 
w Szczawnie-Zdroju zawsze chęt-
nie uczestniczy i angażuje się w tę 
ogólnopolską akcję charytatywną. 
Warto też wspomnieć o osiągnię-
ciu dwóch uczennic szkoły, które 
zebrały ponad 1000 zł każda. Wo-
lontariuszom, jak co roku, gmina 
zapewniła ciepłe posiłki. Szczaw-
no-Zdrój dla WOŚP zebrało łącznie 
- od 2002 roku - ponad 122 000 zł.

(RED)

- Od młodości cierpię na astmę 
oskrzelową, a od jakiegoś czasu 
także na bóle kręgosłupa – opo-
wiada 73-letnia pani Wanda z 
Wrocławia, która przyszła do po-
czekalni z kwiatami. I wyjaśnia: – 
Żadne kuracje nie pomagały, to 
się wreszcie wybrałam do pana 
Darka. Trochę mi było wstyd, że ja, 
nauczycielka fizyki, idę do uzdro-
wiciela. Po pierwszej wizycie, gdy 
nie pomagało, myślałam sobie: co 
ty Wanda, w cuda wierzysz? Ale 
postanowiłam, że przyjdę cztery 
razy, I całe szczęście, bo po trze-
ciej wizycie poczułam straszną 

ulgę. Najpierw z kręgosłupem, a 
potem i z astmą. Oddycham peł-
ną piersią, a o to z tą chorobą i w 
tym wieku niełatwo. Chodzę na 
zabawy - sylwestrową noc prze-
tańczyłam! I nie biorę żadnych 
leków: ani na astmę, ani na krę-
gosłup. Czuję się, jakby mi 30 lat 
ubyło!

A te kwiaty?
 – To proste. Pan Darek mi po-

mógł, a ja się wstydzę przyznać 
szwagierce - lekarce, sąsiadowi - le-
karzowi, i nie mówię, że chodzę do 
uzdrowiciela. To te kwiaty są takim 
przeproszeniem.

Sam uzdrowiciel śmieje się, że to 
częsta postawa. Chodzą do niego 
nawet lekarze, tylko umawiają się 
najczęściej pod wieczór, żeby nikt 
ich tu nie zauważył.

- Mnie pan Darek uleczył z cho-
rej prostaty i nadciśnienia. Gdy mój 
lekarz zobaczył wyniki, wziął tele-
fon do pana Darka. Dla swojego 
ojca – mówi pan Arkadiusz Wicher 
z Świebodzic.

Osób podobnych do pani Wan-
dy i pana Arka w poczekalni uzdro-
wiciela można spotkać znacznie 
więcej. Jedni tylko opowiadają o 
poprawie, inni wyjmują wyniki ba-

Dotyk energii, dotyk zdrowia
O uzdrowicielach można usłyszeć różnie. Raz, że potra�ą zdziałać 

cuda, innym razem – że to tylko oszuści. Zapewne są wśród tak 
zwanych uzdrowicieli także oszuści, ale - jak mówi Pismo - „Po 

owocach ich poznacie”. I właśnie patrząc na owoce jej pracy trzeba 
powiedzieć, że pan Dariusz jest prawdziwym uzdrowicielem.

dań lekarskich, potwierdzających 
te słowa. Na przykład pani Sylwia 
Pieroszyk, która pokazuje trzy wy-
niki z mammogra�i. Na jednym, z 
lipca, ma w piersi guza wielkości 
śliwki, na drugim – z połowy wrze-
śnia – guz jest jak czereśnia. Na 
trzecim, z listopada, guza nie ma 
wcale. A przecież na żadnej opera-
cji nie była, chodziła tylko tu.

- Lekarka długo patrzyła na te 
trzy wyniki i w końcu pyta: „Niech 
pani powie, do którego uzdrowi-
ciela pani chodzi?”. Nie bardzo 
chciałam się przyznać, ale wtedy 
ona powiedziała, że bardzo jej za-
leży, dla chorego bratanka - śmieje 
się pani Sylwia. I dodaje: - Potem 
mi powiedziała, że bratankowi też 
pomógł.

Uzdrowiciel wyjaśnia, że sam 
namawia chorych, żeby poszli na 
badania kontrolne. Bo przecież 
nic tak nie potwierdza, że jest sku-
teczny, jak takie badania. Zresztą 
uważa on, że chorzy powinni pozo-
stawać pod opieką lekarzy. Uzdro-
wiciel może ich uzupełniać, ale nie 
zastępować.

(ego)
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GO-leasing to dynamicznie roz-
wijająca się partnerska sieć bro-
kerów leasingu, która obsługuje 
Klientów na terenie całego kraju. 
Współpracuje z 28 sprawdzonymi 
i renomowanymi firmami leasin-
gowymi i bankami – dzięki temu 
jej pracownicy wiedzą gdzie otrzy-
mać leasing najtaniej.

Firmy, z którymi współpracuje 
GO-leasing  to m.in.: Bankowy Fun-
dusz Leasingowy (PKO Leasing), 
BETAD Leasing, BGŻ Leasing, BPS 
Leasing, BRE Leasing, BZWBK Le-
asing, CARBO Leasing, EFL (Euro-
pejski Fundusz Leasingowy), Getin 
Leasing, Grenke Leasing, Finserv, 
Handlowy Leasing, Idea Leasing, 
IKB Leasing, Impuls Leasing, Leasing 
Plus, Leasing Polski, Millennium Le-
asing, ORIX, Pekao Leasing, Raiffe-
isen Leasing, SG Equipment Leasing 
(Societe Generale), Siemens Finan-
ce, Stefczyk Leasing, VB Leasing.

- Jesteśmy firmą niezależną, 
pracujemy w imieniu i na rzecz 

naszych Klientów. Wybieramy dla 
Państwa bezpłatnie i skutecznie 
najkorzystniejsze oferty leasin-
gu na rynku, dbając przy tym o 
optymalne rozwiązania podatko-
we. Naszą misją jest zapewnienie 
wszystkim Klientom jak najwyż-
szej jakości oferowanych usług. 
Wartości, którymi kierujemy się na 
co dzień to: profesjonalizm, uczci-
wość oraz wysoka etyka zawodo-
wa, odpowiedzialność, dbałość o 
interes Klientów oraz niezależność 
– podkreślają przedstawiciele GO 
-leasing w Wałbrzychu.

Najniższe oprocentowanie le-
asingu to nie wszystko! Co jesz-
cze wyróżnia GO-leasing?

Kompleksowa obsługa Klien-
tów w zakresie zawierania umów 
leasingu. Kontrahenci nie tracą 
czasu na zbędne formalności – to 
my wypełniamy za nich wszelkie 
formularze, wnioski, załatwiamy 
zaświadczenia, pilnujemy termi-

nów rozpatrzenia wniosków, reje-
strujemy samochody, jesteśmy w 
stałym kontakcie z Klientami od 
momentu pojawienia się pomy-
słu na leasing aż do zakończenia 
umowy.

 Bieżąca znajomość wszystkich 
ofert leasingowych na rynku. Je-
żeli pojawia się nowa oferta lub 
promocja, to wiemy o nich pierw-
si. Dzięki temu nasi Klienci unikają 
długotrwałego i frustrującego pro-
cesu poszukiwania informacji w 
nowej rzeczywistości.

Skuteczność w załatwianiu Pań-
stwa wniosków. Dzięki szczegó-
łowej znajomości kryteriów, jakie 
stosują firmy leasingowe przy roz-
patrywaniu wniosków, potrafimy 
skutecznie dobierać oferty, nawet 
przy najbardziej nietypowych sy-
tuacjach biznesowych i przedmio-
tach leasingu.

Profesjonalne i rzetelne do-
radztwo w doborze najbardziej 
optymalnej oferty – także w kon-

Oddział ogólnopolskiej firmy leasingowej już w Wałbrzychu! GO-leasing 
ma swój oddział w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 15a (I piętro).

tekście korzyści podatkowych i 
rachunkowych.

Najkorzystniejsze finansowo 
oferty leasingu w Polsce. Dzięki cen-
tralnie wynegocjowanym umowom 
z firmami leasingowymi mamy do-
stęp do najbardziej atrakcyjnych 
warunków leasingu na rynku!

Bezpieczeństwo transakcji.
Doświadczeni i przeszkoleni 

doradcy leasingowi na terenie 
całej Polski. Jesteśmy mobilni. 
Szanujemy czas naszych Klientów 
- dojedziemy do nich w dowolne 
miejsce w naszym regionie!

(TP)

GO-leasing - Oddział w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 15a (I piętro)

58-300 Wałbrzych
tel. 733 87 72 72

e-mail: walbrzych@go-leasing.pl
www.go-leasing.net

R E K L AMA

R E K L AMARada gospodarcza
W Czarnym Borze odbyło 
się gminne spotkanie nowo-
roczne z przedsiębiorcami, 
organizacjami pozarządowy-
mi i jednostkami podległy-
mi gminy. Podczas spotkania 
wójt Adam Górecki zapropo-
nował utworzenie Społecznej 
Rady Gospodarczej, składającej 
się z przedsiębiorców prowa-
dzących działalność na terenie 
gminy Czarny Bór. - Zachęcam 
do zapoznania się regulami-
nem oraz pobranie deklaracji, 
której wypełnienie i dostarcze-
nie do urzędu gminy jest rów-
noznaczne z członkostwem w 
radzie – wyjaśnia wójt.

(RED)

Odpracuj dług
Mieszkańcy Głuszycy mają 
możliwość odpracowania 
zadłużenia czynszowego i 
innych opłat na rzecz gmi-
ny. Osoby, których nieuregu-
lowane zobowiązanie wobec 
gminy nie przekracza kwoty 
10 000 zł mogą podjąć prace 
porządkowe lub inne usługi, 
polegające na porządkowaniu 
terenów zielonych, pracach 
remontowo-budowlanych 
(także w budynkach, których 
są mieszkańcami) oraz rozma-
ite prace biurowe. 

(RED)

Po raz pierwszy od lat 
70-tych XX wieku, trzy 
bloki z mieszkaniami na 
sprzedaż chcą zbudować 
władze Boguszowa Gorc. 
O nowym przedsięwzięciu 
opowiada na łąmach Tygo-
dnika DB 2010 burmistrz 
miasta, Waldemar Kujawa.

Będą chętni do kupna no-
wych mieszkań w Boguszo-
wie Gorcach?

Waldemar Kujawa: - Często 
słyszę od młodych osób, 
że chętnie zostaliby w Bo-
guszowie - Gorcach, gdyby 
była możliwość kupienia 
nowego, niedrogiego lo-
kum. Rozpoczął się pro-
gram rządowy „Mieszkania 
dla Młodych”, ale dopłata 
obejmuje tylko nowe lo-
kale. Inwestycja pozwoli 
także mieszkańcom Bogu-
szowa – Gorc skorzystać z 
tej pomocy, na którą do tej 
pory nie mieli szans. A my 
chcemy, żeby młodzi stąd 
nie wyjeżdżali.

Na jakim etapie jest ta in-
westycja?

- Na razie mamy dokumen-
tację oraz pozwolenie na 
budowę. Inwestycję będzie 
realizować spółka gminna 
Zakład Gospodarki Miesz-

Mieszkania dla młodych

Waldemar Kujawa

kaniowej, od której już nie 
pobieramy dywidendy, 
żeby były pieniądze na 
wkład własny. Gmina wnosi 
aportem uzbrojone działki. 
Chcemy zacząć od jednego 
budynku z mieszkaniami na 
sprzedaż, potem być może 
powstanie blok z mieszka-
niami na wynajem. Kon-
cepcja polega na zbudo-
waniu trzech, 3-piętrowych 
budynków, każdy z trzema 
klatkami schodowymi. Na 
ostatnim piętrze znajdowa-
łyby się 100-metrowe apar-
tamenty, pozostałe lokale 
miałyby ok. 50-metrową 
powierzchnię.

Czy już wiadomo, jaki 
będzie koszt dla nabyw-
ców?

- Te mieszkania nie mogą 
kosztować więcej, niż 3 
tys. zł za metr kwadrato-
wy. Dlatego rezygnujemy z 
podpiwniczenia i podziem-
nych garaży, nie będzie też 
wind. Zrobiliśmy rozezna-
nie, ile rodzin byłoby zain-
teresowanych tą ofertą. Już 
na tym etapie, i przy tych 
cenach, otrzymaliśmy kil-
kanaście deklaracji wykupu 
lokalu.

Jak zostały zaplanowane 
terminy realizacji?

- W lutym zostanie ogłoszo-
ny przetarg na kredytowa-
nie i wykonanie budowy. 
Jeśli nie będzie przeszkód 
natury formalnej, w drugiej 
połowie przyszłego roku 
będzie można uzyskać po-
zwolenie na użytkowanie. 
W tym czasie prawdopo-
dobnie podejmiemy już 
decyzje, co do budowy 
kolejnych domów. Obser-

wując sytuację na rynku 
nieruchomości, można 
planować budowę miesz-
kań niezbyt drogich, do-
stępnych dla średnio sytu-
owanych rodzin. Uważam, 
że nasze mieszkania, po 
umiarkowanej cenie nie-
całych 3 tys. zł powinny się 
sprzedać bez trudu.

Dziękujemy za rozmowę.
(AWS)
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R E K L AMA

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

R E K L AMA

Wałbrzych 
ul. Sienkiewicza 1 

Sklep czynny:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

RABATY do  50% 
NA OKRYCIA ZIMOWE

totalna wyprzedaż 
Podejmując dyskusję 

o polityce komunikacyj-
nej w powiecie, Starostwo 
Powiatowe w Wałbrzychu 
zamierza wesprzeć gmi-
ny w rozwoju komunikacji 
podmiejskiej na naszym te-
renie. W najbliższym czasie 
planowane jest spotkanie z 
włodarzami gmin z powiatu 
wałbrzyskiego w celu wypra-
cowania najskuteczniejsze-
go  i najbardziej przyjaznego 
dla pasażerów systemu ko-
munikacji . 

–Chcemy, aby wszyscy 
mieszkańcy naszego powia-
tu mogli w łatwy sposób do-
trzeć do stolicy aglomeracji, 
czyli Wałbrzycha, w której się 
uczą, pracują i często chodzą 
do kina, teatru, na basen i 
korzystają z innych rozry-
wek. Dlatego tak ważne jest 
dla nas, aby w jak najwięk-
szej liczbie gmin na ulicach 
pojawiły się autobusy nowo-
czesne, sprawne i przysto-
sowane dla osób starszych i 
niepełnosprawnych – mówi  
starosta wałbrzyski, Józef 
Piksa. 

W jednym ze spotkań 
konsultacyjnych w tym te-
macie wzięli udział wójt 
Starych Bogaczowic Leszek 
Świętalski i jego zastęp-

Więcej autobusów 
w powiecie?
Połączenia  komunikacyjne między Wałbrzychem i Starymi Bogaczowicami było 

tematem spotkania które odbyli starosta wałbrzyski Józef Piksa i wójt gminy 
Leszek Świętalski. Komunikacja na terenie powiatu i aglomeracji wałbrzyskiej 

była także tematem podczas ostatniej sesji rady  powiatu wałbrzyskiego.

ca Leszek Rabiniak, którzy 
zasygnalizowali staroście 
wałbrzyskiemu problemy, 
jakie mieszkańcy ich gminy 
zgłaszają władzom gminy. 
Chodzi o prywatnego prze-
woźnika, który obsługuje 
połączenie między Wałbrzy-
chem, a Starymi Bogaczowi-
cami i według władz gminy 
nie stosuje się do rozkładu 
jazdy oraz często nie zatrzy-
muje się na wyznaczonych 
przystankach. Włodarze po-
ruszyli kwestię organizatora 
przewozów, jak najlepszego 
skomunikowania gmin oraz 
planów na przyszłość.

- W związku ze zgłaszany-
mi wątpliwościami dotyczą-

cymi wykonywania przewo-
zów na linii komunikacyjnej 
Szczawno – Wałbrzych - Je-
dlina, zwróciłem się do Głów-
nego Inspektora Transportu 
Drogowego o przeprowa-
dzenie kontroli, jak ta sytu-
acja wygląda na terenie po-
wiatu. Mieliśmy spotkanie z 
inspektorami i omawialiśmy 
kwestie kontroli już częścio-
wo przeprowadzonych na 
terenie powiatu. O konkret-
nych efektach będziemy 
wiedzieli po 15 lutego i wte-
dy zorganizowane zostanie 
spotkanie z udziałem przed-
stawicieli miasta Wałbrzy-
cha, burmistrzami, wójtami 
w celu wypracowania kon-
kretnych stanowisk – mówił 
podczas sesji starosta powia-
tu wałbrzyskiego Józef Piksa.

Działania starosty wy-
musiły protesty prywatnych 
przewoźników, świadczą-
cych usługi na trasach Wał-
brzych - Walim i Wałbrzych 
– Głuszyca, którzy od wielu 
miesięcy wskazują na łama-
nie zasad konkurencji.

- Prywatna �rma, która 
wygrała przetarg na obsługę 
komunikacji miejskiej w Wał-
brzychu teraz, bez żadnych 
ustaleń, weszła o obsługiwa-
ne przez nas od lat linie. Do 
tego może korzystać z do-
tacji z gmin i większej liczby 
przystanków w Wałbrzychu 
– wyliczają prywatni prze-
woźnicy.

A w planach jest wydłu-
żenie komunikacji podmiej-
skiej, obsługiwanej przez 
autobusy miejskie z Wał-
brzycha, m.in. do Głuszycy i 
Mieroszowa.

(RED)

Spotkanie władz powiatu ziemskiego i grodzkiego z samorządowcami 
ze Starych Bogaczowic.

Długoletni sołtysi to tra-
dycja w gminie Walim. W 
grudniu 2013 roku 30 lecie 
sołtysowania świętowała 
Anna Madej z Olszyńca, a w 
styczniu sołtys wsi Niedź-
wiedzica - Mieczysław Sidor 
- 15 lat pracy na tym stano-
wisku.

Mieczysław Sidor pierwszy 
raz na sołtysa wybrany został 
27 stycznia 1999 r. W lutym 
2011 r. wybrany został na 
czwartą kadencję, uzyskując 
98 proc. poparcia w wyborach 
podczas zebrania wiejskiego. 
Jest inicjatorem i czynnym 
uczestnikiem wielu prac słu-
żących zaspokajaniu podsta-
wowych potrzeb mieszkań-
ców wsi. Wśród jego działań 
na plan pierwszy wysuwają 
się: remont świetlicy wiejskiej, 
naprawa dróg gminnych, bu-
dowa parkingu w centrum 
wsi, budowa placu zabaw w 
ramach funduszu sołeckiego, 
realizacja ogrodzenia małego 
boiska, montaż piłkochwytów, 
inicjatywa i prace �zyczne 
przy odwodnieniu świetlicy. 
Współpracował i nadal czyn-
nie współpracuje z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz  Dolnośląskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rol-

Sołtys, czyli rodzinna tradycja

Mieczysław Sidor odebrał 
gratulacje i podziękowania 
za 15 lat pracy na stanowisku 
sołtysa Niedźwiedzicy.

niczego w zakresie pomocy 
rolnikom w sprawie wniosko-
wania o dopłaty bezpośrednie 
oraz we wszystkich kwestiach 
związanych z działalnością rol-
niczą. Uczestniczy i zachęca do 
szkoleń, prowadzonych przez 
specjalistów w zakresie rolnic-
twa. Motywuje mieszkańców 
do uczestnictwa w imprezach 
integrujących i promujących 
wieś, m.in. w „Wiejskich Za-
mieszkach Sprawnościowych”. 
Inicjował i angażował się w 
prace remontu zabytkowego 
kościoła w Niedźwiedzicy pw. 
św. Mikołaja. Zachęca miesz-
kańców do utrzymywania 
czystości na cmentarzu para-

�alnym i osobiście organizuje 
prace porządkowe na tym te-
renie. Motywuje mieszkańców 
do realizowania ustaw, a w 
szczególności ustawy o po-
rządku i czystości w gminach. 
Bardzo czynnie zaangażował 
się w program do�nansowa-
nia przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego.

Podczas uroczystego spo-
tkania z okazji jubileuszu, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Walim, w imieniu swoim oraz 
Rady Gminy Walim, a także 
wójt gminy Walim, w imieniu 
swoim i wszystkich pracow-
ników, złożyli Mieczysławowi 
Sidorowi życzenia szczęścia 
i pomyślności w życiu osobi-
stym oraz w dalszej pracy na 
rzecz naszej gminy i jej miesz-
kańców. 

- Długoletnie sprawowa-
nie funkcji sołtysa, to nie tylko 
tradycja gminna, ale również 
rodzinna, ponieważ mój nie-
żyjący już tata sprawował tę 
funkcję przez 47 lat – przypo-
mniał sołtys Niedźwiedzicy.

(RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

R E K L AMA

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 AMAR E K L AMA

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 21 marca

OKNA z Wałbrzycha

U NAS JUŻ 
WIOSNA!

Projekcja �lmu ,,Ścigam 
Iwana Groźnego” w reż. 
Piotra Mielecha już 6 lute-
go o godz. 18 w głuszyckim 
CK-MBP. Gościem specjal-
nym będzie dr J. E. Wilczur, 
który poprowadzi panel 
dyskusyjny. Wstęp wolny.

Premiera �lmu w reż. 
Piotra Melecha miała miej-
sce w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dokument 
opowiada o Joh-
nie Demjaniuku, 
ukraińskim straż-
niku z niemieckie-
go obozu zagłady 
Żydów w Sobibo-
rze. Demjaniuk 
został oskarżony 
o to, że w 1943 r. 
przyczynił się do 
z a m o r d o w a n i a 
ok. 28 tys. Ży-
dów.W zbieraniu 
materiału dowo-
dowego ogromną 
rolę odegrał dr Ja-
cek Wilczur, wie-
loletni pracownik 
śledczy Głównej 
Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerow-
skich w Polsce. 
Badacz zgroma-
dził i przekazał do 
sądu w Jerozolimie blisko 
600 stron dokumentów po-
świadczających m.in. fakt, iż 
John Demjanjuk popełniał 
zbrodnie na terenie Polski, 
w Treblince.

Głuszycką projekcja �l-
mu zapowiada się niezwy-
kle emocjonująco, bowiem 
dzięki Łukaszowi Kazkowi, 
pojawi się dr Jacek Wilczur.

Ścigam Iwana 
Groźnego

 - Jest mi ogromnie miło, 
że zostałem zaproszony 
na projekcję filmu. Odpo-
wiem na wszystkie zadane 
pytania dotyczące sprawy 
Iwana Groźnego, ale także 
poruszę wiele spraw, któ-
rych nie ma w dokumencie, 
ani w wydanej przeze mnie 
książce nt. sprawy Iwana 
Groźnego – zapowiada dr 
Jacek Wilczur.

Projekcja odbędzie się z 
cyklu ,,Wieczór z dokumen-
tem – kręci nas kino histo-
ryczne”. Przedsięwzięcie 
organizowanego jest przez 
Fundację Łukasza Kazka 
,,Świat, którego już nie ma…” 
oraz ,,Wiedzę i Życie. Inne 
Oblicza Historii ” i głuszyckie 
Centrum-Kultury-MBP.

(RED)

Fundusz rozwija 
biznes
Jak rozwinąć �rmę korzy-
stając z funduszy europej-
skich oraz jak skutecznie 
komunikować się kontra-
hentami, gdy prowadzi 
się biznes – poradzą eks-
perci w poniedziałek, 10 
lutego  w Hotelu Qubus w 
Wałbrzychu. Szkolenie dla 
przedsiębiorców, które przy-
gotowuje Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego, jest bezpłat-
ne. Początek o godz. 9:00.

(RED)

OSK w lutym
Propozycje Ośrodka Spo-
łeczno-Kulturalnego Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” na luty br.:
16.02., godz. 14.00 
– Podzamczański Wieczór 
Walentynkowy. Występy i 
wystawa malarstwa na szkle. 
Współorganizator: Stowarzy-
szenie Radość Życia.
17.02., godz. 16.30 
– Spotkanie Wałbrzyskiego 
Klubu Dyskusyjnego.
17-28.02. 
– Ferie zimowe – zajęcia dla 
młodzieży.
Od 26.02.
– Wystawa prac plastycznych 
uczestników ferii zimowych 
„Dokarmiamy zwierzęta”.
Czwartki 
od godz. 18.15 do 19.15 
– Aerobik dla pań.
Piątki 
od od godz. 18.00 do 19.00 
– Zajęcia pilaste dla pań.

(BAS)

Centrum Edukacji i Ak-
tywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we 
Wrocławiu zaprasza na 
bezpłatne spotkanie pt. 
„Postaw na pracę – upo-
wszechnianie idei spo-
łecznej odpowiedzialności 
biznesu”. Wydarzenie od-
będzie się 6 lutego 2014 r. 
w godz. 12.00 - 16.00 w sali 
konferencyjnej Wałbrzy-
skiego Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego Aqua-
-Zdrój przy ul. Ratuszowej 
6 w Wałbrzychu.

Celem spotkania jest pro-
mocja idei społecznej od-
powiedzialności biznesu. W 
pierwszej części wydarzenia 
zostanie zaprezentowany te-

mat aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób niepełno-
sprawnych w Wałbrzychu, 
różne możliwości wykorzysta-
nia elastycznych form zatrud-
nienia w procesie aktywizacji 
zawodowej osób niepełno-
sprawnych oraz zagadnienie 
zarządzania różnorodnością 
jako integralnego elemen-
tu budowania sukcesu �r-
my. W kolejnych częściach 
spotkania zostaną przed-
stawione dobre praktyki w 
zakresie społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz od-
będzie się panel dyskusyjny 
pt. „Jak realizować ideę spo-
łecznej odpowiedzialności 
biznesu wobec osób niepeł-
nosprawnych?”. Uczestnicy 

spotkania będą mieli okazję 
skorzystać z porad ekspertów 
do spraw rynku pracy i zatrud-
nienia osób niepełnospraw-
nych w zakresie korzyści wyni-
kających z zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz 
do�nansowania do wynagro-
dzenia niepełnosprawnego 
pracownika.

- Do udziału w spotkaniu 
zapraszamy pracodawców, 
instytucje publiczne, orga-
nizacje pozarządowe oraz 
przedstawicieli samorzą-
dów, którzy mogą być za-
interesowani wspieraniem 
osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy – zachęcają or-
ganizatorzy.

(RED)

11 lutego (wtorek) o 
godz. 10.00 w siedzibie 
Regionalnego Centrum 
Promocji Gospodarczej w 
Wałbrzychu, przy ul. Wy-
sockiego 10 rozpoczną się 
„Targi pracy i zawodów”.

Targi organizowane 
są przez Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
w ramach projektu syste-
mowego realizowanego z 
PO KL pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego na 
Dolnym Śląsku II”, którego 
Bene�cjentem Systemo-
wym jest Wydział Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego a Realiza-
torem - Dolnośląskie Cen-
trum Informacji Zawodowej 

i Doskonalenia Nauczycieli 
w Wałbrzychu. Swoją ofertę 
edukacyjną przedstawią za-
wodowe szkoły ponadgim-
nazjalne z terenu naszego 
województwa, uczelnie wyż-
sze, a instytucje rynku pracy 
oraz  pracodawcy przedsta-
wią m.in. wymagania rynku 
pracy. Celem targów jest 
rozwój współpracy szkół za-
wodowych z pracodawcami 
i uczelniami wyższymi oraz 
promocja kształcenia zawo-
dowego na terenie naszego 
województwa. Prezenta-
cje uczestników dostarczą 
uczniom informacji przydat-
nych do planowania drogi 
edukacyjnej i rozwoju zawo-
dowego, będą promowały 
kształcenie całożyciowe, 

pogłębią wiedzę młodzieży 
o zawodach, pracodawcach 
i rynku pracy.

Z kolei Młodzieżowe 
Centrum Kariery OHP w 
Świebodzicach zaprasza na 
giełdę pracy - 11.02.2014 
r. (wtorek) o godz. 10.00 z 
udziałem �rmy Promedi-
ca24, na stanowisko: opie-
kunka/opiekun osób star-
szych w Niemczech. Osoby 
zainteresowane proszone 
są o zapisanie się na giełdę 
przed wyznaczonym termi-
nem, osobiście lub telefo-
nicznie 74 664 76 55. Infor-
macje: MCK Świebodzice, ul. 
Żeromskiego 27, tel. 74 664 
76 55, e-mail: mck.swiebo-
dzice@ohp.pl.

(RED)

Postaw na pracę

Targi zawodów
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Andrzej Skrzypczak, za-
łożyciel i prezes Klubu Ko-
larstwa Górskiego Wieża 
Anna Szczawno-Zdrój, to 
czołowa sportowa postać 
ziemi wałbrzyskiej, nie-
strudzony propagator four 
crossu oraz organizator 
imprez w tej ekstremalnej 
i bardzo widowiskowej 
konkurencji. W grudniu 
ub. r. został włączony do 
Four Cross Alliance, elitar-
nej organizacji zajmującej 
się przygotowaniem cyklu 
zawodów 4X Pro Tour, nie-
gdyś Pucharu Świata.

Tegoroczny cykl rozpocz-
nie się 10 maja od zawodów 
na Słonecznej Polanie w 
Szczawnie-Zdroju. - Traktuję 
to jako uznanie dla polskich 
zawodników i organizato-
rów, na które zapracowa-
liśmy w minionych latach 
– powiedział posiadacz me-
dalu i certy�katu „Pasjonat 
Sportowej Polski” (2013), 
dwukrotnie odznaczony 
przez PZKol odznaką „Zasłu-
żony dla kolarstwa polskie-
go”.

 - Jednym z zadań FCA są 
nowe pomysły i inicjatywy 
oraz podejmowanie działań 
służących promocji cyklu. 
Tegoroczna edycja cyklu 
będzie jeszcze ciekawsza od 
poprzednich. Organizatorzy 
poszczególnych rund zostali 
zobowiązani do zapewnie-
nia internetowych transmisji 
live, które podkreślą atrak-
cyjność four crossu. Człon-
kowie FCA pracują również 
nad koordynacją terminów 
poszczególnych zawodów, 
aby nie pokrywały się one z 
innymi ważnymi zawodami 
na świecie – wyjaśnił.

• Zdobędą Wrocław?
Siatkarze Victorii PWSZ Wał-
brzych pokonali na własnym 
parkiecie AZS Zielona Góra 3:0 
(25:17, 25:19, 25:14) w pierw-
szym meczu drugiego etapu 
rozgrywek II ligi. A w sobotę o 
godz. 18.00 we Wrocławiu kolej-
ne starcie faworytów rozgrywek 
w grupie II, czyli Gwardii i Victorii.

• Zmiana Warty
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
rozgrywają mecze kontro-
lne przed wznowieniem 
rozgrywek II ligi. Wałbrzy-
szanie pokonali 2:0 czwarto-
ligową Olimpię Kowary (gole 
testowany Czech Josef Krolop 
i Damian Migalski) oraz ulegli 
Warcie Poznań 0:2. W sobotę 
Górnik zmierzy się z trzecioli-
gową Sołą Oświęcim.

• Victoria też gra
Wyniki sparingów seniorów 
Victorii Świebodzice: Karoli-
na Jaworzyna Śląska 2:4, MKS 
Szczawno Zdrój 6:4, Płomień 
Makowice 7:2, Grom Witków 
5:0. Kolejne mecze: 9.02.2014 r.
godz. 12:00 – LKS Rybna (Liga 
Okręgowa Opole – dom), 
16.02.2014 r. godz. 12:00 - Wra-
tislavia Wrocław (Liga Okręgo-
wa Wrocław – dom), 22.02.2014 
r. godz. 17:00 – Olimpia Ka-
mienna Góra (Liga Okręgowa 
Jelenia Góra – dom), 2.03.2014 
r. godz. 12:00 – Granit Rozto-
ka )Klasa A Wałbrzych – dom), 
9.03.2014 r. godz. 12:00 - KS 
Łomnica (Klasa A Jelenia Góra – 
dom), 16.03.2014 r. godz. 13:00 
- Polonia Sparta Świdnica - 1/4 
Pucharu Polski (dom).

• Ronal Cup
Wyniki XII kolejki spotkań Ro-
nal Cup: Wodociągi – Art. Eko 

3:2, Faurecia – Team Tatuśko 
2:5, Patfrigo – Biały Kamień 
16:0, Podgórze – Ronal 1:5, 
NSK – Logo 1:7. Piłkarz kolej-
ki - Michał Bartkowiak (Team 
Tatuśko), bramkarz kolejki 
- Kamil Jasiński (Wodociągi), 
król strzelców: 21 – Łukasz 
Kalka, 18 – Marcin Morawski, 
15 – Damian Migalski. W tabeli 
prowadzi Logo  (30 pkt.) 
przed Wodociągami (29 pkt.) i 
Team Tatuśko (27 pkt.).

• Sukcesy Baszty
Młodzicy UKS Baszta Wał-
brzych, trenowani przez 
Marka Figurskiego, uczestni-
czyli ostatnio z sukcesami w 
turniejach piłkarskich w Jele-
niej Górze i Świebodzicach. 
Turniej Auto-Wajdus Cup 
(uczestniczyło 10 drużyn) 
zakończył się zwycięstwem 
Piasta Bolków, a Baszta zajęła 
trzecie miejsce po pokonaniu 
KKS Jelenia Góra 2:0. Nato-
miast w Turnieju o Puchar 
Prezesa MKS Victoria Świebo-
dzice (9 zespołów), wałbrzy-
scy futboliści zajęli pierwsze 
miejsce zwyciężając Victorię 
II Świebodzice 2:1, remisując 
z Piastem Bolków 0:0 oraz 
pokonując Śląsk Wrocław 5:0 
i Javorię Jawor 7:2. W �nale 
Baszta wygrała z Talentem 
Bolesławiec 2:1. W obu tur-
niejach Igor Lewandowski zo-
stał królem strzelców, a Mar-
cina Bikowskiego dwukrotnie 
uznano za najlepszego bram-
karza. (BAS)

• Toyota Basket Liga
Wyniki Toyota Basket Ligi – 
Szkolnej Ligi Koszykówki. VI 
kolejka w kategorii szkół pod-
stawowych: PSP 17 Wałbrzych 
– PSP Boguszów-Gorce 12:22, 

PSP 23 Wałbrzych – PSP Bo-
guszów-Gorce 7:19. VII kolej-
ka w kategorii gimnazjów: PG 
Czarny Bór – PG 9 Wałbrzych 
21:27, PG 6 Wałbrzych – PG 2 
Wałbrzych 32:35, PG 11 Wał-
brzych – PG 4 Wałbrzych 
29:12, PG Walim – PG 1 Wał-
brzych0:20 v.o. Następna ko-
lejka spotkań szkół podstawo-
wych - 03.02.2014 – hala ul. 
Wysockiego 11a.

• Wygrywają na korcie
Na szczawieńskich kortach 
odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Klasy�kacyjny w kategorii 
młodziczki. Barw gospodarzy 
broniły Natalia Sławińska, Ala 
Topolewska oraz Nikola Okop-
niak. W turnieju singlowym 
znakomicie spisała się Okop-
niak która okazała sie najlep-
sza w całej imprezie pokonu-
jąc w �nałowym meczu Olę 
Nadajewską z BKT Advantage 
Bielsko Biała 6:2, 0:6 i 6:2. Do 
ćwierć�nału dotarła Natalia 
Sławińska. W grze deblowej 
najlepsza była para Okopniak/
Nadajewska, a para Sławińska/
Topolewska dotarła do pół-
�nału. Równolegle do szcza-
wieńskich �nałów, we Wro-
cławiu rozgrywany był turniej 
Tenis10 z cyklu Tenismania. 
Na starcie zameldowała się 
Kornelia Ejsmont, która okaza-
ła się czarnym koniem impre-
zy. Kornelia, która z meczu na 
mecz grała coraz lepiej, mimo 
jednej grupowej porażki, 
awansowała �nału, gdzie nie 
dała już żadnych szans rywal-
kom.

• Bieg Gwarków w marcu
XXXV Bieg Gwarków został 
przesunięty z 16 lutego na 9 
marca 2014. Miejsce to samo: 

Andrzejówka koło Wałbrzy-
cha. Zapisy już dokonane 
są ważne, zapisy cały czas 
trwają. Nie zmieniają się ani 
godziny, ani dystanse, ani 
inne sprawy organizacyjne 
związane z biegiem. - Chce-
my jubileuszowy 35. bieg 
przeprowadzić na nartach, na 
śniegu, stąd nasza decyzja o 
trzecim już terminie imprezy 
- mówi dyrektor biegu Ma-
riusz Gawlik. - Wcześniej nie 
ma już wolnych terminów, bo 
na 23.02 nie ma zapowiedzi 
opadów śniegu, natomiast 
2.03 to termin Biegu Piastów, 
więc wybraliśmy kolejny wol-
ny, czyli 9.03. I wierzymy, że 
wcześniej spadnie śnieg, a 
nam się uda przeprowadzić 
imprezę dla setek narciarzy, 
tak jak to było w latach ostat-
nich.

• Bieg Skalnika 22 lutego
Z powodu braku śniegu Mie-
roszowskie Centrum Kultury 
zmieniło termin organizacji 
Międzynarodowego  Młodzie-
żowego Biegu Narcierskiego 
oraz XIV Biegu Skalnika 2014 
z 8 lutego na 22 lutego. Infor-
macje dotyczące organizacji 
biegów narciarskich dostępne 
są na stronie www.mck.pl.

• Bieg Krasnali odwołany
- Z przykrością informujemy, 
że zaplanowany na 8 lutego 
2014 r . XXXV Bieg Krasna-
li zostaje przeniesiony na 
późniejszy termin z powodu 
niesprzyjających warunków 
pogodowych. O terminie za-
wodów poinformujemy – po-
wiedział nam Sławomir Szyda 
z Zespołu Szkół w Czarnym 
Borze.

(RED)

Nasz człowiek w FCA

Andrzej Skrzypczak zrobił wiele, 
by four cross nie był konkurencją 
niszową.

Tor na Słonecznej Polanie, 
to duma i chluba Skrzypcza-
ka. Walnie przyczynił się do 
jego powstania, ciężko pra-
cując także �zycznie. – W 
ilości przewiezionych taczek 
ziemi, idącej w setki, a może 
już nawet tysiące, nikt nie 
może się ze mną równać – 
poinformował.

Szczawieński tor ma opi-
nię jednego z najlepszych i 
najpiękniejszych na świecie. 
Brytyjczycy nie wyobraża-
ją sobie cyklu 4X Pro Tour 
bez Szczawna-Zdroju. A że 
nie jest to kurtuazyjna wy-
powiedź świadczy fakt, iż 
dążą do podpisania z burmi-
strzem 3-letniego kontraktu, 
by mieć pewność, że miasto 
nie wycofa się z organizacji 
zawodów. 

Kolarze z Wieży Anna 
dominują w kraju. W świa-
towym rankingu za 2013 
r. Robert Kulesza był 13., a 
Piotr Paradowski tuż za nim. 
Należy oczekiwać, że w tym 
sezonie będzie jeszcze lepiej.

Andrzej Basiński

Sportowy raport
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USŁUGI

(10) „DIGISAT” - Montaż anten 
satelitarnych i naziemnych. Tel. 
501-674-338 i 74/854-17-12.

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

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

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

(4) 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

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

NIERUCHOMOŚCI

Pomieszczenia biurowe do 
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo 
dobrą lokalizację , położony jest 
w centrum Wałbrzycha, składa się 
z trzech pomieszczeń biurowych , 
holu, łazienki , WC, dogodny par-
king. Dostępne media : energia 
elektryczna, woda , własne c.o., 
linie telefoniczne oraz Internet. 
Tel. 74 847 60 32.

(2) Wynajmę wyposażony 
pokój z aneksem kuchennym 
i łazienką na Piaskowej Górze. 
Możliwość parkowania. Tel. 
506-941-765. 

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

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

MOTORYZACJA

(5) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. TEL. 889-093-150.

SPRZEDAM

(3) Sprzedam wyposażony zakład 
szewski. Tel. 604-793-397.

BON - MIESZKANIE, OKOLICE 
JEDLINY ZDRÓJ, MALOWNICZE 
MIEJSCE, 105 M2, 4 POKOJE, PAR-
TER, CO Z WŁASNEJ KOTŁOWNI, 
OGRÓD, GARAŻ, KOMÓRKA, 
CZYNSZ 100ZŁ- CENA 144 000 ZŁ 
(74) 843 33 33,(74)666 66 06

BON- MIESZKANIE, ŚRÓDMIE-
ŚCIE- 56 M2, 3 PIETRO, 3 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. STAN-
DARD BARDZO DOBRY, NOWE 
OKNA DREWNIANE, PANELE, 
GŁADZIE.CENA: 100 000 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – DOM, SOBIĘCIN, CICHE 
I SPOKOJNE MIEJSCE. SUPER 
OKAZJA. 90 M2,DZIAŁKA: 797 M2, 
4 POKOJE, ŁAZIENKA, WC.CO WĘ-
GLOWE.DACH NOWY, ELEWACJA. 
INSTALACJE PO WYMIANIE. CENA: 
270 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – MIESZKANIE, STARY 
ZDRÓJ, 45 M2, 3 PIĘTRO,2 POKO-
JE, OGRZEWANIE GAZOWE, STAN-
DARD BARDZO DOBRY, CZYNSZ: 
250 ZŁ, CENA: 99 000 ZŁ (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, ŚRÓDMIE-
ŚCIE, 67 M2, 3 POKOJE, PARTER, 
OGRZEWANIE CO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, 
ŁAZIENKA Z WC, STANDARD 
BARDZO DOBRY. CZYNSZ: 365 ZŁ, 
CENA: 119 000 ZŁ DO NEGOCJA-
CJI(74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA 
GÓRA, 29 M2, PIĘTRO 8, OGRZE-
WANIE MIEJSKIE, MIESZKANIE 
CIEPŁE W IDEALNYM STANIE, DO 
WPROWADZENIA. CZYNSZ: 240 
ZŁ CENA: 99 000 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-

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-Sprzedam kawalerkę na 
Piaskowej górze, cena: 72 tys! Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652

ABC-Sprzedam 2 pokoje, 41 m2, 
Piaskowa Góra, gotowe do wpro-
wadzenia, cena: 120 tys!tel.(74) 
307 03 16, 694 845 618

ABC-Sprzedam 2 pokoje na 
Białym Kamieniu,okolice Bema, 
po remoncie, 30 m2, 2 pokoje,ce-
na:85 tys! Tel.(74) 307 03 16,694 
845 618

ABC-Sprzedam  2 pokoje 30 
m2,po kapitalnym remoncie,na 
Piaskowej Górze, cena 99 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: 100 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, 
694 845 618

ABC-Sprzedam 2 pokoje, 35 
m2,Podzamcze, 90 tys., 2 piętro z 
balkonem. Tel. (74) 307 03 16, 602 
826 652

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 komfortowo urzą-
dzone mieszkanie 2 pokojowe na 
Podzamczu, cena: 105tys. Tel.(74) 
307 03 16, 530 478 500

ABC-Sprzedam 3 przestronne 
pokoje w  super lokalizacji 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 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 99 tys! Tel.(74) 307 03 
16,694 845 618

ABC-Sprzedam dom wolnostojący 
w okolicy wałbrzycha ,z piękną 
dużą działką, cena: 219 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421

ABC-Sprzedam komfortowe 
mieszkanie w doskonałej lokali-
zacji Świebodzic, 2 przestronne 

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

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, BIAŁY 
KAMIEŃ, 42 M2, 1 PIĘTRO, DWA 
POKOJE, WYSOKI STANDARD, 
DZIAŁKA 320 M2, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE.CICHE I SPOKOJNE 
MIEJSCE. CENA 95 000 ZŁ (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA 
GÓRA, 41 M2, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, 
ŁAZIENKA. PO REMONCIE, OGRZE-
WANIE MIEJSKIE. CZYNSZ: 420 ZŁ 
CENA: 105 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

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

BON - MIESZKANIE, SZCZAW-
NO ZDRÓJ, 70 M2, PIERWSZE 
PIĘTRO,3 POKOJE, KUCHNIA ZE 
SPIŻARNIĄ, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, OGRÓD 650 M2.O-
GRZEWANIE GAZOWE. MIESZKA-
NIE DO WPROWADZENIA.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, PIERW-
SZE PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA, 
JASNA ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA 
1160 M2, OGRZEWANIE GAZOWE 
I KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGO-
SPODAROWANY 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 WĘGLO-
WE. CENA: 365 000 ZŁ(74) 843 33 
33,(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, NOWE MIA-
STO, 50 M2, 3 POKOJE, PARTER. 
PO REMONCIE, NOWE INSTALA-
CJE, STANDARD BARDZO DOBRY. 
CO WĘGLOWE. CZYNSZ: 220 ZŁ . 
CENA: 105 000 ZŁ(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, JEDLINA 
ZDRÓJ, 88 M2, 1 PIĘTRO, 3 
POKOJE, STANDARD BARDZO 
DOBRY,NA PODŁOGACH DESKI, 
OGRZEWANIE CO, DODATKOWO 
KOMINEK. CENA: 199 000 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – MIESZKANIE, SZCZAW-
NO ZDRÓJ, 70 M2, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA I 
PRZEDPOKÓJ. WYSOKI PARTER, 
BALKON,PIWNICA.OGRZEWANIE 

pokoje,wysoki standard wykoń-
czenia, cena: 119 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 

MIEJSKIE. CENA 199 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI(74) 843 33 33 

BON- DOM W ZABUDOWIE SZE-
REGOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ, 
120 M2,STAN SUROWY ZAMKNIĘ-
TY, GARAŻ W BRYLE, DZIAŁKA OD 
170 M2 DO 220 M2. CENA: 298 
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
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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, 
wnętrza po 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, 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 2 pokoje po 
remoncie,  48m2 ,  Podzamcze, 
139 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 

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 
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

JMDOM do sprzedania mieszka-
nie 2-pokojowe 41 m2 Piaskowa 
Góra po remoncie 100.000 74 666 
0919, 607 212 315

Wynajmę mieszkanie na ul. Maku-
szyńskiego Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 47 m2, 4 piętro- umeblowane. 
Cena 950 zł tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411

Wynajmę komfortowe mieszkanie 
w Głuszycy, 3 piętro, 60 m2, 3 po-
koje, kominek, umeblowane. Cena 
1000 zł tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411

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. 58 m2, 2 
pokoje, dwie łazienki, 2 tarasy, par-
ter. Bardzo atrakcyjna cena! tel.882 

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

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

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

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 - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 41m2 na 
Białym 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 -  Na sprzedaż kawalerka, 
30m2, po remoncie, N.Miasto, 
co miejskie, cena 67 tys.zł. – DO 
DUŻEJ NEGOCJACJI! 74 666 42 42 
, 790 217 670.

WILLA-  Super lokalizacja! Sprze-
dam 3 pok. 49m2 na P.Górze, 
cena 135tys.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 loka-
lizacja, cena 135tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 5 pokoi po 
remoncie, B.Kamień, 79m2, cena 
130000zł.  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 
pokoje, 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 129.000zł, 
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, 3 pokoje, 
63m2, 6 piętro w 10, 159.000zł 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 – 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, ok. 
ul. Bema, 3 pokoje, 63m2, całe 1 
piętro, bezczynszowe, ogród, garaż, 
cena 149.900zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
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

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

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

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 pokojowego 
na Piaskowej Górze, lub Podzam-
czu, może być zadłużone, lub z 
zajęciem komorniczym !!! tel. 606 
97 66 30

Okazja! Biały Kamień, kawalerka o 
pow. 28M, po kapitalnym remon-
cie, cena 52 tys. Tel.606 97 66 30

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

Okazja! MS-1237 Podzamcze 
2-pok. po kapitalnym remoncie o 
pow. 36m, cena 114 tys. tel. 606 
976 630

Okazja! MS-1249 Głuszyca ul. 
Łukasiewicza o pow. 49M2 po ka-
pitalnym remoncie  I piętro, cena 
125 tys. Tel. 606 97 66 30

OKAZJA! MS-1178 Piaskowa Góra 
2 pokoje po kapitalnym 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

Śródmieście 2 pokoje po remon-
cie, 40m, cena 75 tys. Tel. 534 210 
153

Okazja! MS-1286 Podzamcze 3-po-
koje o pow. 62,6m. Cena 119900, 
tel. 606 976 630

Boguszów Gorce 3 pokoje o pow. 
64M, cena 88 tys, tel. 534 210 153

Okazja! Podzamcze  4 pokoje o 
pow. 73m po kapitalnym remon-
cie, super lokalizacja, cena 185 tys. 
Tel.606 97 66 30

DS-1217 Piaskowa Góra szereg na-
rożny o pow. 85m, do wprowadze-
nia, 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

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

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

MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje 
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m. 
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-1264 Biały Kamień 3-pokoje 
nowe budownictwo pow. 64m. 
Cena 163 tys. Tel. 793 111 130

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

Piaskowa Góra 3-pokoje o pow. 
45M po remoncie, cena 129 tys. 
Tel. 534 210 153

MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 52,4m w pełni rozkładowe 
cena135 tys. Tel. 534 210 153

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

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

Umeblowana kawalerka do wyna-
jęcia o pow. 28M, Piaskowa Góra, 
cena 650 zł. Tel. 534 210 153

Bogata oferta wynajmu, ceny już 
od 550 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130
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Masz �rmę i płacisz za dużo za prąd?!

Zadzwoń: 
791 87 34 77
Pomożemy Ci obniżyć rachunki!

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593 RATY

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

NOWE MOŻLIWOŚCI
KREDYTOWE !!!

okres do 12 lat 

BEZ ZABEZPIECZEŃ
kwoty do 250.000 zł 

TANIE I NISKIE RATY

ul.Broniewskiego 65C
74 664 83 85, 728 765 048

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

Misją Centrum Pogrzebowo – 
Kamieniarskiego Bafia & Sapka jest 
godność i poszanowanie osoby 
zmarłej, pogrążonych w żalu bliskich 
oraz kulturalna i godna obsługa uro-
czystości pogrzebowych. Firma za-
pewnia kompleksowe i profesjonal-
ne działania w zakresie organizacji 
pogrzebu. Jej pracownicy są gotowi 
do interwencji w każdym czasie i w 
każdej sytuacji, gwarantując niena-
ganną obsługę - odpowiednią do 
wszystkich nawet najtrudniejszych 
okoliczności. Dzięki wielu zakładom 
pogrzebowym i placówkom na te-
renie Wałbrzycha oraz okolicznych 
miejscowości, Centrum Pogrzebo-
wo – Kamieniarskie Bafia & Sapka 
jest w stanie zapewnić profesjonalną 
i szybką obsługę. Wieloletnie do-
świadczenie pozwoliło właścicielom 
zidentyfikować wszystkie oczekiwa-
nia klientów, dlatego firma zapew-
nia usługi pogrzebowe na najwyż-
szym poziomie.

- Odkąd w 1995 roku przejąłem 
zakład pogrzebowy od moich rodzi-
ców, dokładam wszelkich starań, by 
świadczone przeze mnie usługi stały 

Centrum Pogrzebowo - Kamieniarskie 
Bafia & Sapka

ul. Broniewskiego 2A, 
58-309 Wałbrzych,
Telefon: 664 576 575

E-mail: kontakt@
centrumpogrzebowewalbrzych.pl

Zakład Pogrzebowy „Eurydyka”
ul. Armii Krajowej 24, 
58-302 Wałbrzych
Telefon: 600 959 520

Filia w Mieroszowie 
„Ostatnia Posługa”
pl. Niepodległości 3-4, 

58-350 Mieroszów
Telefon: 500 669 070

Zakład Pogrzebowy 
„Ostatnia Posługa”

ul. Słoneczna 5, 
58-350 Sokołowsko
Telefon: 500 669 070

Zakład Kamieniarski Cezary Sapka 
„Magma”

ul. Przyjaciół Żołnierza 14, 
58-304 Wałbrzych
Telefon: 603 207 940

Filia w Rościszowie 
„Ostatnia Posługa”

Rościszów 11, 
58-250 Pieszyce

Telefon: 667 080 626

centrumpogrzebowewalbrzych.pl

Centrum Pogrzebowo – Kamieniarskie Bafia & Sapka
Centrum Pogrzebowo-Kamieniarskie Bafia i Sapka to renomowany zakład pogrzebowy, świadczący 
kompleksowe usługi  pogrzebowe i kamieniarskie w Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju, Mieroszowie, 
Sokołowsku i w okolicznych miejscowościach. - Dbając o dobro naszych Klientów, pomagamy także 

w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pogrzebem – dodają właściciele.

na najwyższym poziomie. Współ-
czucie, godność i szacunek – warto-
ści tych słów nie da się przecenić w 
trudnych chwilach, w których jestem 
do Państwa dyspozycji – podkreśla 
Dominik Bafia, właściciel zakładu 
pogrzebowego. - W naszej firmie or-
ganizujemy uroczystości pogrzebo-
we tradycyjne i urnowe z kremacją 
zgodnie z tradycją katolicką i świec-
ką. Załatwiamy wszelkie formalności 
związane z organizacją pogrzebu. Re-
prezentujemy rodzinę osoby zmarłej 
w urzędach, kancelariach kościelnych 
i cmentarnych. W ramach organizacji 

pogrzebu oferujemy szeroki asorty-
ment akcesoriów pogrzebowych. W 
swojej ofercie posiadamy zróżnico-
wane pod względem stylu trumny, 
urny, tabliczki i klepsydry. Za naszym 
pośrednictwem można także zamó-
wić nekrolog i kondolencje w prasie. 
Na życzenie zapewniamy oprawę 
muzyczną przy grobie w wykona-
niu instrumentalisty. Do dyspozycji 
pozostawiamy także szeroki wybór 
kompozycji kwiatowych. Oferujemy 
wieńce i wiązanki przygotowane na 
specjalnie indywidualne zamówie-
nie.

Centrum Pogrzebowo – Kamie-
niarskiego Bafia & Sapka świadczy 
także wszechstronne usługi kamie-
niarskie, nieprzerwanie od 1992 
roku. 

- Od 1990 roku działam na rynku 
Wałbrzycha i okolicznych miejsco-
wościach. Nie ma dla mnie usługi 
kamieniarskiej, której bym się nie 
podjął, a każde zamówienie traktu-
ję, tak jak by miało być przygotowy-
wane dla mnie. Stąd też, jak sądzę, 
usługi kamieniarskie, które świad-
czymy, są zawsze solidne - mówi 
Cezary Sapka, właściciel zakładu 
kamieniarskiego. - Nasz zakład 
posiada wieloletnie doświadcze-
nie w wykonywaniu nagrobków 
wedle indywidualnych preferen-
cji. Szczególnie rekomendujemy 
nagrobki z granitu, które cechują 
się długowiecznością i szerokimi 
możliwościami doboru kolorystyki. 
Posiadamy pełne zaplecze obróbki 
kamienia i jesteśmy wstanie zapro-
ponować pomniki w kształtach i 
wymiarach według Państwa projek-
tu. Mamy w swojej ofercie nagrobki 
granitowe, z kamienia wydobywa-
nego zarówno w Polsce jak i z naj-
lepszych regionów całego świata. 
Ponadto firma wykonuje: kominki, 
blaty kuchenne i łazienkowe, pa-
rapety, schody i inne elementy bu-
dowlane.

(TP)

R E K L AMA

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.

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

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...

TANI – DOBRY WĘGIEL 
W WORKACH!!! 

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

Wójt Gminy Walim 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w Urzędzie Gminy w Walimiu 
ul. Boczna nr 9, został  wywieszony  

na okres od  06.02.2014 r.  
do  27.02.2014 r.  wykaz  numer 

2/2014 z dnia   06.02.2014 r.  nierucho-
mości gminnych przeznaczonych  do  

sprzedaży  oraz wykaz nr 3/2013 z dnia 
06.02.2014 r. nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

DREWNO 
ROZPAŁKOWE. 
TEL. 695-079-900 

lub 502-545-090 
Burmistrz Mieroszowa 

informuje,
że dnia 06 lutego 2014 r., 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie Plac 

Niepodległości 1 – II piętro, 
obok pokoju nr 8 wywieszono 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do najmu, dzierżawy, 

sprzedaży lub oddania w użytko-
wanie wieczyste. 

Wykaz podlega wywieszeniu 
na okres 21 dni.

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI 

REMONTOWO 
– WYKOŃCZENIOWE. 

TEL: 694-922-059
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