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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info
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Pogodnych, zdrowych
i radosnych
Świąt Wielkanocnych,
wszelkiej pomyślności,
samych radosnych dni
wszystkim klientom
życzy
Jolanta Targosz
wraz z pracownikami
Euro Dom Nieruchomości

Świąt Wielkanocnych pogodnych i spokojnych
oraz aby Lany Poniedziałek
zgodnie z ludową tradycją
przyniósł deszcz wszelkiego bogactwa
Czytelnikom i Klientom życzy
Zespół Tygodnika DB 2010
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Policjant na służbie potrącił
na przejściu dwie osoby!
Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku z
udziałem nieoznakowanego samochodu należącego do policji. Kierujący nim funkcjonariusz
na służbie potrącił dwie osoby na przejściu dla
pieszych w centrum Wałbrzycha.
- 29.03.2015 około godziny 20:30 w Wałbrzychu
doszło do potrącenia dwóch pieszych na pasach na
ul. Sikorskiego (obok teatru dramatycznego), jak się
okazało przez policjanta będącego na służbie, który
jechał z nadmierną prędkością. Przez pasy przechodziły równocześnie 3 osoby (2 kobiety i mężczyzna). Urazu doznała jedna kobieta oraz mężczyzna,
których przewieziono karetką do szpitala „górniczego” w Wałbrzychu. Kobieta w skutek odniesionych obrażeń przeszła operację, natomiast mężczyzna doznał urazu złamania ręki oraz uszkodzenia
lewej stopy. Jak twierdzą świadkowie, policjant nie
dostosował się do przepisów, jakie obowiązują w
ruchu drogowym i jechał z nadmierną prędkością.
Policjant tłumaczył, że nie zauważył przechodniów
przechodzących przez pasy – relacjonuje nasz Czytelnik.
O potwierdzenie tego zdarzenia zwróciliśmy się
do Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu. - Potwierdzam, że doszło do potrącenia dwóch osób nieoznakowanym pojazdem policyjnym. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawę
prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu –
potwierdził nam oficer prasowy wałbrzyskiej policji.
(TP)
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CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE
szeroki asortyment
ceny już od
1,70 zł netto
za 1 kg
KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937
e-mail: info@my-textim.com
www.my-textim.com

Święta w duchu tradycji
Beata
Żołnieruk

Nadchodzi
Wielkanoc
- najstarsze i najważniejsze święto wszystkich kościołów
chrześcijańskich,
poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa i
zwycięstwa życia nad śmiercią. Trzy magiczne dni spędzone z bliskimi, przy tradycyjnie zastawionych stołach,
dają nam poczucie niewymiernych, bo duchowych
korzyści wzmacniania więzi
rodzinnych. Święta wielkanocne - tak rodzinne w swoim wiosennym, radosnym
wydźwięku - są wspaniałą
okazją do kultywowania tradycji i ludowych obyczajów.
Zawsze kiedy nadchodzą,
bez względu na to, czy są
to Święta Bożego Narodzenia czy te najbliższe - Wielkanocne, cieszy mnie to,
że mogę choć przez chwilę
poczuć magię związaną z
przeszłością. Coraz częściej
jednak nurtują mnie pytania. Jak długo jeszcze ten
piękny rytuał i tradycja będą
kultywowane? Co zrobić,
aby tradycja i magia świąt
nie stały się tylko kartką z
kalendarza?
Zapewne zaraz sobie
pomyślicie, że to przecież
niemożliwe, bo staracie się
przekazywać swoim dzieciom i całemu młodemu pokoleniu, jak ważne są te dni
i to w jaki sposób je obchodzić. Ja jednak mam pewne

i - jak mi się wydaje - uzasadnione obawy, że powoli,
prawie niezauważalnie, stajemy się świadkami zjawiska
polegającego na tym, że to,
co kiedyś uważane było za
rzecz normalną, teraz uchodzi za kontrowersję i na
odwrót. To co kiedyś było
dziwaczne i nie do przyjęcia dzisiaj stanowi normę,
do której przyszło nam się
dostosowywać. Pod pojęciem tradycji rozumie się
nie tylko zwyczaje i obyczaje świąteczne, lecz również
odniesienie do codziennego życia. Poruszałam ten
temat już wcześniej, ale ze
względu na wagę problemu pozwolę sobie jeszcze
raz, bowiem przykładów na
to o czym piszę jest bardzo
wiele.
Np. coraz częściej promowane są pomysły, aby w
ramach niektórych podręczników biologii, wiedzy o
społeczeństwie, czy wychowania do życia w rodzinie,
zniknęły fragmenty odwołujące się do tradycyjnych
wartości. Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej przeczytałam, że poloniści obecnie mają znacznie
większą swobodę w wyborze lektur pod kątem zainteresowań swoich uczniów.
Ogłoszono również konkurs, w którym każdy mógł
zgłosić swoje propozycje
książek, które mogłyby stać
się lekturą w szkołach podstawowych. Krótko mówiąc,
świat się zmienia, a za tą
zmianą - według mnie - kryje się coś bardziej poważniejszego niż postępowość
i nowoczesność. Dawniej,

Portret Pani Wiosny
kiedy przyłapano kogoś na
kradzieży, nazywanie takiej
osoby złodziejem było zupełnie normalną rzeczą. Mówienie wprost o tym, że jeśli
pozbawia się życia drugiego
człowieka, to automatycznie
jest się mordercą, również
uchodzi za rzecz kontrowersyjną i zbyt radykalną. Według dzisiejszych kanonów
nie uchodzi również mówić,
że kobiety powinny być kobiece, a mężczyźni bardziej
męscy. Jak widać zatem, coś
co jeszcze niedawno było
normalną, naturalną kwestią, dzisiaj nazywane jest
odstępstwem od przyjętej
przez - na szczęście niektórych - reguły. Czy postępowość musi oznaczać utratę wszelkich zasad, norm
moralnych i odwiecznych
prawd? Czy idąc z duchem
czasu musimy po drodze
gubić te wartości, które powinny być nieprzemijające
i przekazywane z pokolenia
na pokolenie? Ogromnym
wyzwaniem staje się dziś dla
nas wszystkich problem odpowiedniego zrozumienia
rozwoju w epoce globalizacji. Musimy wpoić młodemu
pokoleniu to, że nie tylko
nie można zaniedbywać,
bądź osłabiać, tradycyjnych
zasad i norm etycznych, ale
przede wszystkim trzeba je
kultywować i dbać o to, by
stały się wartością nadrzędną dla jeszcze młodszych
pokoleń. Nie jest to bez znaczenia w nowym świecie,
w kontekście społecznym
oraz wymiarze kulturowym,
często nie liczącym się z
tradycją lub też - co gorsza
- uznającym, że stare jest

wrogiem nowego. Widzimy
też, że coraz więcej ludzi
uważa, iż nie ma żadnych
zobowiązań wobec nikogo oprócz samych siebie, a
ich stosunek do życia jest
roszczeniowy, innymi słowy: posiadają tylko prawa.
Prawie wszystkim narodom
w sposób przełomowy zagraża poważny kryzys: kryzys wartości, które spajały
pokolenia przez stulecia,
pozwalając im przetrwać w
najcięższych czasach. Oby
postęp i rozwój, mimo wielu pozytywnych przesłanek, nie okazał się czymś,
co doprowadzi do kryzysu
wartości, bo mnogość poglądów i postaw sprawia,
że coraz trudniej szukać autorytetów. Wirtualny świat
celebrytów i zakłamany obraz polityków, nie mający
nic wspólnego nie tylko z
chrześcijańskimi wartościami etycznymi, to tylko część
tego, z czym przyszło zmierzyć się naszym dzieciom.
Jaką zatem ścieżkę rozwoju wybiorą? To wszystko
zależy od nas. Pamiętajmy,
że to głównie tradycja i tożsamość definiuje nas jako
naród. W kulturze każdego
narodu te wartości odgrywają szczególną rolę, a bez
ciągłości ich przekazu nie
może istnieć normalnie
rozwijające się społeczeństwo. Przyszłość winna być
budowana na mocnym fundamencie przeszłości. W te
święta postawmy więc na
nieprzemijające wartości,
takie jak: dobroć, miłość,
przyjaźń i nadzieja. Niech
będą skromniejsze, ale
przez to właśnie bogatsze.

Zakończono IV edycję
miejskiego konkursu plastycznego „Portret Pani
Wiosny”. Jego organizatorami byli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im.
Olimpijczyków Polskich,
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” oraz
Pasaż Tesco w Szczawnie-Zdroju.
W konkursie uczestniczyli
uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wałbrzyskich szkół.
Wpłynęło 431 prac. Komisja
konkursowa przyznała 12
nagród oraz 12 wyróżnień w
4 kategoriach wiekowych.
I miejsca: Lena Pinda, kl.
0, PSP nr 21, Gracjan Skołubowicz, kl. I, PSP nr 37, Andrea Ejsmont, kl. II, PSP nr 28,
Blanka Maj, kl. III, PSP nr 21.
II miejsca: Milena Mielczarek, kl. 0, PSP nr 26, Emilia
Bochenek, kl. I, PSP nr 5, Nikola Waleriańczyk, kl, II, PSP

Jedna z laureatek konkursu.

nr 30, Hanna Kalinowska, kl.
III, PSP nr 28.
III miejsca: Barbara Chwałek, kl. 0, PSP nr 21, Kamila
Szczęsna, kl. I, PSP nr 21, Wiktoria Witek, kl. II, PSP nr 2, Julia Partyńska, kl. III, PSP nr 21.
Wyróżnienia: Nikola Danielak, kl. 0, PSP nr 21, Zuzanna Wilczyńska, kl. 0, PSP nr 37,
Oliwia Szymczyk, kl.0, PSP nr
2, Maja Sacher, kl. I, PSP nr 21,
Jan Król, kl. I, PSP nr 30, Natalia Partyńska, kl. I, PSP nr 21,
Kornela Kołodziejczyk, kl. II,
PSP nr 21, Daniela Krawczyk,
kl. II, PSP nr 2, Tobiasz Sadlak,
kl. II, PSP nr 28, Kinga Siejka,
kl. II, PSP nr 28, Katarzyna
Bielak, kl. III, PSP nr 22, Maja
Gąszczak, kl. III, PSP nr 21.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Pasaż Tesco. Nagrodzone i wyróżnione
prace eksponowane są w Pasażu Tesco oraz OSK SM „Podzamcze” i PSP nr 21.
(BAS)
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Do 29 kwietnia w Wałbrzychu będzie prowadzona
kwalifikacja wojskowa. Celem kwalifikacji wojskowej jest
określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz wydanie książeczek wojskowych
z wpisem o przeniesieniu z urzędu do rezerwy, oznaczającym
uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej
wzywani będą:
• mężczyźni urodzeni w
1996 roku;
• mężczyźni urodzeni w
latach 1991-1995, którzy
nie posiadają określonej
kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach
1994-1995, które: zostały
uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze

względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane
przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa
po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-

nym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety
pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
REKLAMA

AKADEMIA MODUS
zaprasza na

Kursy z fotografii, obróbki zdjęć,
warsztaty tematyczne
www.akademiamodus.pl

W programie
między innymi:
nauka fotografii
tajniki obróbki zdjęć
wspaniała atmosfera
ciekawe warsztaty tematyczne
w plenerze i wyjątkowych wnętrzach

Twórz nową
jakość zdjęć
z Akademią
Modus

Więcej informacji oraz zapisy:

tel: 74 667 40 90

czynne od pn. do pt: w godz 8-16, koszt połączenia według stawki operatora
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2014/2015 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. Nr 54,
poz. 321);
• osoby, które ukończyły
18 lat życia i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej
kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą: dowód
osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość;
dokumentację
medyczną
(jeżeli taką posiadają); aktualną fotografię o wymiarach
3x4 cm bez nakrycia głowy;
dokumenty potwierdzające
wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki
oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe.
Stający do kwalifikacji po
raz kolejny zabierają ze sobą:
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną (w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy); książeczkę
wojskową.
- Wobec osoby, która nie
stawiła się do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję,
podlega ona również karze
grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie
z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o
powszechnym obowiązku
obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy
ul. Matejki 3 (parter). Telefon
kontaktowy: 74/66 55 359,
kom. 519 693 042 – wyjaśnia
Arkadiusz Grudzień, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
(TP)

• SKUP
• SPRZEDAŻ
• KREDYTY
POMOC PRAWNA
PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00
Wałbrzych - ul. Lewartowskiego 5
Tel. (74) 665 03 88, 603 861 411

Świąteczne krwiobranie
Okres przedświąteczny to dobry czas, aby się
zatrzymać i pomyśleć o
ludziach w potrzebie. Dlatego 2 kwietnia w Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Wałbrzychu
odbędzie się świąteczna
zbiórka krwi.
- W szpitalach naszego
regionu leżą pacjenci, którzy
czekają na krew – lek, którego źródłem jest wyłącznie
człowiek. Zapraszamy więc
mieszkańców Podzamcza i
okolic do podzielenia się z
bliźnimi swoją dobrocią i miłością. Jeśli jesteś pełnoletni,

zdrowy i ważysz powyżej
50 kg przyjdź i oddaj krew.
Zjedz niskotłuszczowe śniadanie, weź ze sobą dowód
stwierdzający tożsamość ze
zdjęciem i nr pesel i zgłoś
się do ambulansu, gdzie w
komfortowych warunkach
będziesz mógł oddać krew.
Nasz wóz będzie do dyspozycji krwiodawców w godz.
9.00-13.00 – zachęca Teresa Kamińska, specjalista ds.
promocji krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu.
(RED)

Przy wielkanocnym jajku

Miłą tradycją w działalności Rady Wspólnoty Samorządowej
Podzamcze, są świąteczne spotkania z członkami Wałbrzyskiego
Stowarzyszenia Osób Szczególnej Troski „Reeddukacja” w siedzibie
RWS przy al. Podwale. Tym razem rada, z jej przewodniczącym Jerzym
Frajnagielem, swoich gości zaprosiła z okazji Świąt Wielkanocnych.
Za stołem zasiadło kilkunastu członków stowarzyszenia ze swoimi
władzami. Po złożeniu życzeń, do których przyłączył się wałbrzyski
radny Artur Torbus, w sympatycznej atmosferze raczono się
wielkanocnym jajeczkiem oraz potrawami charakterystycznymi dla
tego święta.

(A.Bas.)
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Świąteczne tradycje
w powiecie
W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbył się finał konkursu
kulinarnego „Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych
w powiecie wałbrzyskim – Wielkanoc 2015”. Wzięli w nim udział
przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wałbrzyskiego.

Laureaci konkursu „Kultywowanie kulinarnych tradycji świątecznych w powiecie wałbrzyskim
– Wielkanoc 2015”.

Barwnie zdobione stoły wielkanocne, potrawy i
wypieki przygotowane na

konkurs kulinarny przez jedenastu uczestników – wszystko to czekało 31 marca na

odwiedzających i gości Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Rywalizację urząREKLAMA

najtańszy

w 24 godz.

KREDYT
Bierz ile chcesz!

niezależnie od BIK także z komornikiem na spłatę ZUS, US i KRD
niskie raty na dowolny cel możliwość zawieszenia spłaty rat
wysoka przyznawalność

od

czynne: pn.-pt. 9-17

tel. 74 660 67 30
tel. 74 635 10 52

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p.2

bez opłat wstępnych

tel.74 635 10 68
tel.74 635 10 72

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

REKLAMA

dził Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu, współorganizowały ją: Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego oraz
Dolnośląska Izba Rolnicza.
Do rywalizacji kulinarnej
stanęli: Jacek Frątczak, Violetta Wendycz, Janina Nowak, Stanisława Skowrońska,
Zofia Sokolnicka, Elżbieta
Jarachowska, Irena Portala,
Ewa Durkacz, Wioletta Mierzejewska, Elżbieta Gursztyn
i Agnieszka Frach. Ich prezentacjom towarzyszył recital orkiestry Ceramik Band z
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie ze Szczawna-Zdroju.
Wśród potraw konkursowych znalazły się takie
specjały jak: faszerowana
kaczka, królik po myśliwsku,
wielkanocny żurek, tradycyjne gołąbki wedle autorskiego przepisu, chlebek
mięsny w kapuście, rolada
boczkowa, pasztet jajeczny,
zawijaniec świąteczny, biała
kiełbasa w żurawinie, rolada wielkanocna, świąteczny przysmak, faszerowane
skrzydełka,
wielkanocna
mozaika, pasztet z kaczki,
szynka w żytnim cieście i galantyna z kury. Nie zabrakło
też świątecznych wypieków i
wielkanocnych ozdób. Swoje wyroby rękodzielnicze w
postaci wykonanych na szydełku serwet i zajączków,
ozdób zaprezentowali: Janina i Jan Stach, Janina Sady,
Paulina Skowrońska i Jolanta
Landenberger.
Komisja konkursowa, w
skład której weszli Renata
Dyląg z DODR, Barbara Szeligowska – przedstawicielka
mediów i Marek Tarnacki,
przewodniczący rady powiatu oraz przedstawiciel DIR
oceniała smak, sposób podania oraz tradycyjnego przygotowania potrawy, a także
aranżację i nakrycie stołu.
Jury jednogłośnie przyznało pierwszą lokatę Elżbiecie
Gursztyn z Boguszowa-Gorc
za pierś z kaczki w sosie borowikowo-pomarańczowym
i żurek staropolski. Drugie
miejsce zajęła Ewa Durkacz,
która przygotowała królika
po myśliwsku i żurek wielkanocny, a na trzecim miejscu
znalazła się Wioletta Mierzejewska. Jej kaczka faszerowana i pasztet z królika podbiły
serca komisji i gości.
(ELW)

Smacznie i kolorowo
Świątecznie, kolorowo,
artystycznie i aromatycznie – tak było na kiermaszu
wielkanocnym w sali widowiskowej głuszyckiego
Centrum Kultury. W czasie
kiermaszu wystawcy prezentowali piękne, ręcznie
wykonane ozdoby wielkanocne. Zostały również
rozstrzygnięte dwa konkursy: konkurs na palmę
wielkanocną i konkurs na
potrawę wielkanocną.
Jury w składzie: burmistrz
Głuszycy Roman Głód, szef
kuchni „Dworzyska” Wojciech Harapkiewicz oraz
Daniel Twardo, szef kuchni
Pałacu Jugowice wraz ze
swoim kucharzem – głuszyczaninem i absolwentem
szkoły gastronomicznej w
Zespole Szkół w Głuszycy Tomaszem Brzuszkiewiczem
doceniło kunszt kulinarny
wszystkich konkursowych
potraw, jednak najwyżej
została oceniona potrawa
wykonana przez Jadłodaj-

nię „Finezja” w Głuszycy.
Miejsce drugie zdobyło sołectwo z Sierpnicy, miejsce
trzecie Klub Relax z Głuszycy.
Wyróżniona została także
uczennica
Rzemieślniczej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej "CECH" z Wałbrzycha
Karolina Narodzonek.
W konkursie na palmę
wielkanocną jury (Henryk
Janas -mistrz rzemiosła artystycznego, artysta - plastyk
oraz pani Maria Burek - instruktor CK-MBP w Głuszycy)
pierwszą nagrodę przyznało palmie wykonanej przez
Przedszkole Samorządowe
w Głuszycy. Miejsce drugie
zdobyła świetlica wiejska
w Kolcach, miejsce trzecie uczennice Gimnazjum
Publicznego w Głuszycy.
Wyróżniono palmy Jadwigi
Czepil-Kostańskiej, a także
Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Dominiki Mlazgi i Agaty
Krakowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Jury konkursu kulinarnego miało trudne zadanie.

(RED)
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Ręce, które uzdrawiają

REKLAMA

- Będę się za pana Darka modliła. Trafiłam do niego z guzkiem
w piersi, wielkości śliwki. Nie wiadomo jeszcze było, czy to guz
złośliwy, ale bałam się strasznie raka, operacji, amputacji.
Na szczęście trafiłam do pana Darka, a guz pod jego dotykiem
zaczął szybko maleć – opowiada pani Krystyna Piosnek z Legnicy.
Pani Krystyna nie wierzyła
wcześniej w energoterapię,
sama nigdy nie wpadłaby na
to, by wybrać się do uzdrowiciela. – Ale przyjaciółka,
widząc mój strach, zapisała
mnie na wizytę do energoterapeuty. Kiedy jechałyśmy
do Wałbrzycha, nie powiedziała mi po co. Ale gdy już
byłam na miejscu, to weszłam. Pan Darek niczego
nie obiecywał, powiedział
tylko, żebym po czterech
wizytach poszła na badania
kontrolne. No i rzeczywiście,
po czterech tygodniach guz
na USG zmniejszył się o połowę. Po kolejnych czterech
nie było go wcale. Ręce pana
Darka sprawiły, że zniknął.
Te ręce uzdrawiają!

Osób, które powtarzają,
że pan Darek ma ręce, które uzdrawiają albo cudowne
ręce, jest coraz więcej. On
sam jednak ze smutkiem
mówi, że jednak nie każdemu udaje się pomóc. Przekonuje też, że najlepsze efekty
są wtedy, gdy jego energia
uzupełnia medycynę klasyczną, a nie ją zastępuje.
- Od kilkunastu lat cierpię
na cukrzycę. Po kilku wizytach u pana Darka cukier
unormował mi się poniżej
stu. Ale gdy powiedziałam
mu, że może odstawię leki,
stanowczo zaprotestował,
powiedział, że każdą taką
decyzję mam konsultować
ze swoim lekarzem – mówi
pani Dorota Witecka z Wał-

brzycha i dodaje: - Miałam
też bolesne żylaki i skoki ciśnienia. Jedno i drugie ustąpiło pod dotykiem pana Darka. Moja lekarka nie może się
nadziwić, mówi, że odmłodniałam od dobre dwadzieścia lat.
Pani Dorota przyprowadziła tu też swojego wnuka, cierpiącego na alergię:
- Szymuś tak bardzo chciał
mieć pieska albo kotka, ale
jakikolwiek kontakt z tymi
zwierzętami powodował,
że zaczynał się dusić. Ale
po trzech wizytach u pana
Darka pojechaliśmy do kuzynów do Świdnicy, gdzie
jest pies. I nic, Szymuś bawił
się z nim normalnie. A od
dwóch tygodni ma swojego

wymarzonego kota – mówi
pani Dorota, dodając: - Ręce
pana Darka to niesamowity
dar!
Sam uzdrowiciel wyjaśnia,
że ręce i talent to mało. Trzeba jeszcze mieć pragnienie
pomagania ludziom, czyli to,
co po chrześcijańsku nazywa
się miłością bliźniego. Bo bez
chęci uzdrowienia innego
człowieka, nawet największy
talent nic nie da. – Chociaż
rzeczywiście, jedni rodzą się
z talentem do muzykowania,
inni do rysowania, jeszcze
inni do sportu. A ja mam ten
dar – mówi.

REKLAMA

(ego)

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

Najpierw konkurs, potem pochód
W miniony piątek rozstrzygnięty został konkurs
palm wielkanocnych, zorganizowany po raz drugi
przez zarząd Towarzystwa
Miłośników
Szczawna-Zdroju. A w Niedzielę Palmową uczestnicy konkursu
przeszli ze swoimi dziełami
ulicami Szczawna – Zdroju.
Do pracy w składzie jury
szczawieńskiego konkursu
palmowego powołano: Marzenę Sobczyk, Alicję Młodecką, Joannę Chmielewską
oraz Bogusława Giryna. Palmy były okazałe i pięknie,
ze smakiem i artystycznym
zamysłem przygotowane.
Pierwsze miejsce w kategorii dzieci zdobyła palma
wykonana przez dzieci z
Korony Piastowskiej, pierwsze miejsce w kategorii
młodzieży zdobyła palma
wykonana przez uczniów z
klasy I Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju,
pierwsze miejsce ex aequo
zdobyła palma wykonana
przez uczniów klasy II i III
Publicznego Gimnazjum w
Szczawnie-Zdroju, pierwsze
miejsce w kategorii dorosłych przypadło Towarzystwu Miłośników Szczawna-

Uczestnicy konkursu przemaszerowali z palmami ulicami Szczawna Zdroju.

-Zdroju. Wyróżniono także
palmę wykonaną przez dzieci z przedszkola Mikołajek w
Wałbrzychu. Podczas trwania konkursu w hali spacerowej młodzież z Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowała
kiermasz wielkanocny, do
którego artystyczne wytwory przygotowali uczniowie z
klas plastycznych LO. Ponadto, aby umilić czas oczekiwa-

nia na werdykt jury, śpiewała
piosenki solistka z Zespołu
Szkół w Szczawnie-Zdroju –
Iwona Sochacka. Na koniec
prezes TMSZ ogłosiła wyniki
konkursu i wręczyła laureatom cenne nagrody.
W Niedzielę Palmową
uczestnicy
piątkowego
konkursu na najpiękniejszą
palmę wielkanocną przeszli
ulicami Szczawna – Zdroju:
Kościuszki i Wojska Polskie-

go w kierunku Krzyża Milenijnego. Brali tam udział w
uroczystym
poświęceniu
palm, którego dokonał proboszcz szczawieńskiej parafii. Następnie udano się do
kościoła na mszę świętą. Palmy po mszy zostały wyprowadzone z kościoła i umocowane do ogrodzenia, gdzie
będą eksponowane przez
kilka następnych dni.
(RED)

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego Jajka
i mokrego Dyngusa
Wszystkim Odbiorcom
Ciepła Systemowego
życzy
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Wałbrzychu
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Przyleciały anioły
Przyleciało mnóstwo aniołów – tak naprędce można podsumować
I Konkurs Plastyczny „Anioł Hospicjum”, ogłoszony przez Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Oddział w Wałbrzychu.

Jury konkursu „Anioł Hospicjum” musiało ocenić aż 500 prac!

Do udziału w konkursie,
którego pomysłodawcą i organizatorem jest Hospicjum

Stacjonarne im. Jana Pawła II
przy ul. Krasińskiego w Wałbrzychu, zaproszono dzieci

przedszkolne oraz uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z Wałbrzycha i poREKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN

JUN LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Jun Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących,
którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan
Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu.
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to
skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

JUN LITAWEN

przyjmuje:

17 kwietnia - JELENIA GÓRA, 18 kwietnia - WAŁBRZYCH
19 kwietnia - WROCŁAW, 20 kwietnia - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

693-788-894, 784-609-208

REKLAMA

wiatu wałbrzyskiego. Pomysł
spotkał się z bardzo szerokim odzewem.
Celem konkursu, obok
możliwości prezentacji prac
dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie, jest popularyzacja tematyki hospicyjnej,
a co za tym idzie zwrócenie
uwagi dzieciom od wczesnego wieku i młodzieży
szkolnej na potrzebę niesienia pomocy osobom ciężko
chorym, które potrzebują tej
opieki.
- Jako organizatorzy
jesteśmy pod wielkim wrażeniem ilości prac, których
na nasz konkurs napłynęło
aż 500 - zauważa Renata
Wierzbicka, prezes Zarządu
Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej.
Poza wskazaniem tematu,
konkursowy regulamin praktycznie niczego nie narzucał
młodym artystom. Przyjmowane były prace w technikach dowolnych, stąd tak
duża ich różnorodność: od
rzeźb, poprzez płaskorzeźbę,
rysunki wykonane farbami i
kredkami - po kolaże.
- Cieszymy się również
z bardzo wysokiego poziomu tego konkursu. Każdy z
autorów widzi bowiem tego
„Anioła Hospicjum” na swój
sposób i dla każdego jest
on inny – podkreśla Renata
Wierzbicka.
Jury konkursu obradowało w siedzibie Hospicjum
Jana Pawła II. Prace były oceniane według technik plastycznych i w kategoriach
wiekowych. Werdykt ustanowili: przewodnicząca jury
Agnieszka Hundert-Warzyniak - architekt wnętrz, plastyk oraz członkowie: Danuta Orska – malarka i pisarka,
Marek Karolczak – członek
Zarządu PTOP i pielęgniarz,
Renata Wierzbicka - prezes Zarządu PTOP w Wałbrzychu, Ryszard Wyszyński - fotoreporter, Gabriela
Wierzbicka – studentka i
wolontariusz hospicjum. W
konkursie przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.
Najważniejsza część konkursowego plonu zostanie
pokazana na wystawie, która
jest uzgadniana.
- Nie możemy nie podzielić się pięknem prac przygotowanych na ten konkurs
wśród szerokiego grona
mieszkańców Wałbrzycha,
bo anioły są naprawdę niesamowite i każdy inny - podkreślają organizatorzy. Część
zapewne też trafi w przyszłości na licytację, a dochód zasili konto hospicjum.
(RED)

Pełnych spokoju i radości
świąt wielkanocnych,
dobrego wypoczynku
w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii
i nadziei na lepszą przyszłość
życzy

Beata Żołnieruk
wraz z pracownikami

Centrum Nieruchomości i Transportu

www.zolnieruk.pl

Coolturalny Marian
czeka na głos
Na stronie Fundacji Promyk Słońca trwa konkurs
internautów, którzy wybierają swoją ulubioną etiudę
filmową poświęconą tematowi niepełnosprawności.
Z Wałbrzycha zakwalifikował się projekt Publicznego
Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, który
na Gali Finałowej „Razem w
pełni sprawni” zdobył specjalne wyróżnienie za dostosowanie filmu dla osób
niesłyszących.
- Zapraszamy do udziału
w głosowaniu na najlepszy
film o Coolturalnym Marianie
– zachęca Alicja Garwol z Publicznego Gimnazjum nr 9 z
Oddziałami Integracyjnymi w
Wałbrzychu. - Autorami filmu
są uczniowie: Monika Woźniak, Klaudia Radomska oraz
Krzysztof Brzyski. Nakręcili
film, którego bohaterem był

coolturalny Marian. W tytułowego Mariana wcielił się Wojtek Godlewski. Młody aktor
odegrał rolę chłopaka gotowego do pomocy wszystkim i
w każdej sytuacji. Nie bez powodu scenarzystka i reżyserka
etiudy, Klaudia Radomska, wybrała do tej roli Wojtka, jest on
bowiem znany wszystkim jako
dobry uczeń i uczynny kolega. Opiekunami projektu są:
Urszula Witkowska i Elżbieta
Brzyska - nauczycielki Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Do rozdania została jeszcze jedna statuetka - nagroda internautów. Z
jednego adresu IP można oddać 1 głos dziennie. Ranking
można śledzić na bieżąco na
stronie fundacji. Zapraszamy
do oglądania i głosowania na
film PG 9. Konkurs trwa do 30
kwietnia 2015 roku.

Film o Coolturalnym Marianie uczniów PG 9 może dostać kolejną
nagrodę.

(RED)
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Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny,
smacznego święconego w gronie bliskich
oraz aby nastrój tych Świąt utrwalił się w Waszych sercach
na długi, długi czas
i pozostał także w poświątecznej codzienności
życzą
Przewodnicząca
Rady Gminy
Alicja Stępnik

Wójt Gminy
Stare Bogaczowice
Mirosław Lech

REKLAMA

Drodzy Mieszkańcy
i Goście Szczawna-Zdroju
Przeżywając pamiątkę
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby Świętom Wielkanocnym
towarzyszyły radość i pokój, zgoda i pojednanie
oraz życzliwość najbliższych,
a serca były otwarte na potrzeby innych.
A szczególna atmosfera tych dni
napełniła Państwa nowymi siłami
w realizacji celów i zamierzeń.
Wesołego Alleluja!
Burmistrz i Radni Szczawna-Zdroju

Made in Ameryka...
Janusz
Bartkiewicz

Prawdopodobnie jestem
z natury konserwatystą,
raczej umiarkowanym, albowiem zawsze ze sporym
sceptycyzmem podchodzę
do zmian czegoś, co przez
lata miało ugruntowany
charakter i dobrze się sprawdzało. A już szczególnie
alergicznie reaguję, jeżeli
wprowadzane zmiany są odzwierciedleniem amerykańskich wzorców rodem z USA.
Od samego początku
bardzo mi się nie podobał
nowy twór w strukturze policji o nazwie Centralne Biuro Śledcze, które wzorowane było na amerykańskim
Federalnym Biurze Śledczym, mającym olbrzymie
zasługi w zwalczaniu amerykańskiej przestępczości
z tzw. wyższej półki. Rzecz
w tym, że istnienie takiego
organu w USA ma swoje
uzasadnienie wynikające ze
struktury tamtejszych organów ścigania, w ramach których istnieją policje stanowe
i „policja państwowa”, czyli
FBI. Konieczność funkcjonowania tej struktury wynika z faktu, że amerykańska
policja stanowa może skutecznie i zgodnie z prawem
działać jedynie w granicach
danego stanu, który ma
własną konstytucję i własne
prawa. W takim systemie

musi więc istnieć policyjny
organ mogący samodzielnie funkcjonować na terenie całego państwa. W Polsce jest jedna policja, której
poszczególne
jednostki
- niezależnie od ich organizacyjnego usytuowania
- funkcjonują na podstawie
tej samej ustawy i z takimi
samymi kompetencjami w
zakresie policyjnych uprawnień. Zatem funkcjonariusze z jednego województwa mogą prowadzić swe
autonomiczne
działania
na terenie całego państwa,
niekiedy nawet nie powiadamiając o tym właściwej
jednostki terytorialnej. Z
tego tylko względu, żadne
polskie FBI nie miało (i nie
ma) sensu, bo wystarczyło
w jego kompetencje wyposażyć istniejące wydziały
kryminalne komend wojewódzkich. Nie byłoby wtedy
sporów kompetencyjnych,
niezdrowej rywalizacji i –
powiedzmy sobie prawdę
– cichej wojenki pomiędzy
pionami kryminalnymi, a
wydziałami CBŚ. Odbierania prowadzonych spraw,
albo ich dublowania, czy też
podkupywania tajnej agentury operacyjnej. Ale stało
się i amerykańska struktura
zawitała w Polsce, później
jeszcze rozbudowana o instytucję świadka koronnego
i jego ochrony. Mówi się,
że jego wprowadzenie doprowadziło do rozbicia tzw.
polskiej mafii, co w mojej
ocenie jest totalną bzdurą.
Jestem przekonany, że instytucja ta sprowadziła na

polskie organy ściągania,
a przede wszystkim na wymiar sprawiedliwości, ciężką chorobę, której najbardziej tragicznym efektem
było i jest naruszanie podstawowych praw obywatelskich, zasady równości stron
w procesie, a także prawa
do obrony. Świadkowie koronni zaczęli „rządzić” prokuratorami, zwłaszcza tymi,
którym marzyły się wielkie
wyniki, co w efekcie spowodowało, że setki (a raczej
tysiące) niewinnych ludzi
trafiło do więzienia, z czego bardzo duży odsetek na
wiele lat. W tym także i sami
policjanci. Stracili oni zdrowie i cały dorobek swego
życia, za co inni otrzymywali nagrody i awanse. Świat
przestępczy nie został przez
to rozbity, czego dowodem
są opublikowane ostatnio
dane Komendy Głowna Policji, z których wynika, że
Centralne Biuro Śledcze w
roku 2014 zidentyfikowało
na terenie Polski 803 polskie grupy przestępcze, 106
międzynarodowych i 8 cudzoziemskich, z czego 3 rosyjskojęzyczne. Razem więc
jest ich 917, czyli po jednym
zorganizowanym gangu na
każde polskie miasto i miasteczko. Jak więc ma się to
do twierdzenia, że dzięki
CBŚ i świadkom koronnym
ukręcono łeb „polskiej mafii”? Każdy, kto tak twierdzi,
a jest takich bez liku, bzdury
prawi. Można, co najwyżej
stwierdzić, że dzięki paru
świadkom koronnym rozbito kilka zorganizowanych

grup, ale śmiem twierdzić,
że dokładnie tego samego dokonaliby policjanci z
wydziałów kryminalnych,
gdyby ich odpowiednio doposażyć i wyposażyć w takie
same jak CBŚ uprawnienia
operacyjne i proceduralne.
Po co więc było tworzyć ten
sztuczny twór? Dla nowych
stołków i większych apanaży? Wątpliwy argument. Po
prostu w ramach szkoleń do
USA pojechało kilku ważnych oficerów z KGP, którym się strasznie działanie
FBI spodobało i zamarzyli
sobie takie coś zmajstrować w Polsce. A Polska to
taki kraj, gdzie wszystko,
co amerykańskie, to wielki
cymes.
Pamiętam doskonale, jak
CBŚ powstawało w Wałbrzychu i wiem doskonale (zresztą nie tylko ja), że powstało
ono na bazie funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego
KWP, których do przejścia
namówił nowo mianowany
naczelnik tego nowego wydziału, późniejszy zastępca
komendanta głównego policji. Nie byli to żadni herosi
i niczym się od tych, co w
wydziale kryminalnym pozostali, nie różnili. Prywatnie
uważam, że jednak ci lepsi
w kryminalnym zostali. Ale
to kwestia ocenna. Nie dziwota więc, że największym
ich sukcesem było rozbicie
jednej z wałbrzyskich zorganizowanych grup przestępczych, co nastąpiło dzięki
temu, że zabrali wszelkie
materiały operacyjne, jakie
na temat tej grupy uzyskali

funkcjonariusze
wałbrzyskich wydziałów kryminalnych KWP i KMP. Gdyby tego
nie zrobili, to ta grupa zostałaby rozbita tak samo, a
może nawet z większymi
efektami. Zresztą, to nie jedyny przypadek, bo CBŚ w
tamtym czasie „podbierał” z
wydziałów kryminalnych i z
PG rozpoczęte tam sprawy,
które w zasadzie tylko później kończył. Działo się tak na
terenie całej Polski. Wspominam o tym dlatego, że od lat
o CBŚ pisze się i mówi wiele
półprawd, a jedna z nich jest
ta, o której wcześniej wspomniałem, jakoby polskiej
mafii został przetrącony
kark.
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami, jak polskie
sądy oczyszczają członków
wielkich gangów ze stawianych im zarzutów. I to nie
dlatego, że są oni jak aniołkowie, tylko dlatego, że CBŚ
skaszaniło robotę i wraz
z prokuraturą nie zdołało
przedstawić tak twardych
dowodów, aby sądy nie
miały żadnych wątpliwości. Po co więc nam takie
specjalne, ale bardzo kosztowne, struktury policyjne?
Mafia funkcjonuje nadal,
tylko przeszła pewną ewolucję, czego o samej policji,
a szczególnie CBŚ, powiedzieć nie można. Współczesna mafia to z reguły
panowie w białych kołnierzykach, którzy już z gnatami po ulicach nie biegają,
bomb sobie nie podkładają,
ani też nie robią kokosów
na haraczach i porywaniu

ludzi. To drobnica, którą pozostawili „normalnym” gangom, bo prawdziwa mafia,
to wielkie operacje finansowe, wielki przemyt, a nawet
inwestycje
gospodarcze.
A tu z miejsca pojawia się
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, co powoduje, kolejne wzajemne
wojenki kompetencyjne i
personalne, często o podłożu ambicjonalnym. Ponadto
od kilku lat do tego towarzystwa dołączyło Centralne Biuro Antykorupcyjne,
którego kompetencje śledcze i operacyjne pokrywają
się na znacznym obszarze
z kompetencjami policji zastrzeżonymi dla CBŚ i kompetencjami ABW. Korzysta z
tego mafia, która sobie spokojnie funkcjonuje, czego
dowodem jest brak jakichś
wielkich, spektakularnych
sukcesów tych służb. A to
o czymś świadczy. Zwłaszcza, że co rusz słyszymy i
czytamy o jakichś wielkich
aferach finansowych, które
miały miejsce pod czujnym,
ale widocznie całkowitym
ślepym okiem, wszystkich
służb z osobna i razem wziętych. Tak więc bez trudu
można dostrzec, że towar
„made in USA” często bywa
zwykłym chłamem. Zastanawiam się więc, czy takim
„chłamem” nie okaże się też
wielka nowelizacja procesu
karnego, oparta na amerykańskich wzorach, która
wejdzie w życie z dniem 1
lipca br. Ale o tym następnym razem.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w okresie świątecznym w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Życzymy również wszelkiej pomyślności i szczęścia
w życiu zawodowym i prywatnym.
Sylwestra Wawrzyniak
Przewodnicząca Rady Gminy

Adam Górecki
Wójt Gminy

REKLAMA

Zdrowych pogodnych Świąt
Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych
spotkań w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności
życzą

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Następstwa pogodowego
szaleństwa
Pozrywane poszycia dachów, połamane drzewa,
pozrywane linie energetyczne oraz zablokowane drogi i
tory – to najczęstsze skutki
wichur i nawałnic, które w
ostatnich
kilkudziesięciu
godzinach przeszły nad naszym regionem. Na szczęście obyło się bez ofiar, choć
2 osoby trafiły do szpitala.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Wałbrzychu, na podstawie
informacji zebranych od urzędów miast i gmin, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu oraz
bezpośrednio od mieszkańców powiatu wałbrzyskiego
przedstawiło wykaz zdarzeń
związanych z wystąpieniem
silnego wiatru 31 marca i 1
kwietnia.
Gmina Czarny Bór
W wyniku wystąpienia silnych wiatrów w Witkowie zerwany został dach z budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
oraz dwóch budynków mieszkalnych. W miejscowości
Grzędy doszło do uszkodzenia
dachu na jednym budynku.
Ponadto wystąpiły również
uszkodzenia (w mniejszym lub
większym stopniu) dachów w
około 15 budynkach mieszkalnych. Uszkodzeniu uległy
także znaki drogowe oraz linia
energetyczna. W wyniku powalonych drzew uszkodzona
została także infrastruktura
drogowa. Wstępnie oszacowano szkody w mieniu gmin-

nym na około 200 tys. zł. Straty w indywidualnym mieniu
mieszkańców nie są dokładnie
znane.
Gmina Głuszyca
W Sierpnicy na skutek silnego wiatru powalone zostały konary drzewa, pozostała
część drzewa stwarzała zagrożenie dla mieszkańców
budynku mieszkalnego w
związku z czym podjęto decyzję o ewakuacji. Ponadto doszło do zablokowania torowiska na trasie kolejowej relacji
Kłodzko-Wałbrzych oraz drogi
wojewódzkiej nr 381 przez powalone drzewa. Utrudnienia w
ruchu zostały usunięte.
Miasto Jedlina – Zdrój
1 kwietnia trwało sprzątanie miasta: usuwanie gałęzi,
cięcie i usuwanie drzew powalonych nocą. Na terenie Jedliny – Zdroju w wyniku silnego
wiatru zostało złamanych lub
wyrwanych 6 drzew - jedno z
nich uszkodziło bramę cmentarza.
Gmina Mieroszów
W miejscowości Sokołowsko doszło do zdarzenia polegającego na przewróceniu
się drzewa na pojazd w wyniku czego dwie osoby zostały
poszkodowane i odwiezione
do szpitala. Powalone drzewa
dały się we znaki również w
Mieroszowie oraz Różanej.
Gmina Stare Bogaczowice
Na skutek silnych wiatrów
w miejscowościach Gostków,

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Wodne pojedynki

Nowe Bogaczowice, Struga,
Jabłów doszło do zerwania
bądź uszkodzenia łącznie 8
dachów. Ponadto w miejscowościach Stare Bogaczowice,
Jabłów i Gostków powalone
zostały drzewa.
Gmina Walim
W gminie Walim doszło do
zdarzeń związanych z powalonymi drzewami w miejscowościach Walim, Jugowice,
Niedźwiedzica, Zagórze Śląskie, Michałkowa, Dziećmorowice.
Miasto Szczawno - Zdrój
W Szczawnie-Zdroju doszło do powalenia dwóch
drzew na jezdnię.
Miasto Boguszów – Gorce
W Boguszowie – Gorcach
doszło do zerwania dachów w
dwóch budynkach. Ponadto
na terenie miasta powalone
zostało drzewo.
- W związku z otrzymywaniem informacji o występujących zagrożeniach, postawiony został w stan gotowości
oraz użyty sprzęt techniczny,
będący w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Wałbrzychu.
Jednostki straży pożarnej, w
związku z wystąpieniem silnego wiatru, 1 kwietnia do godz.
8 rano interweniowały 46 razy
na terenie całego powiatu
Wałbrzyskiego – wyjaśnia Elżbieta Węgrzyn, asystent starosty wałbrzyskiego.
(RED)

Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest organizatorem
programu edukacji ekologicznej "Wałbrzyska Akademia Wody". Celem programu
jest poszerzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja ochrony
środowiska, rozwijanie wrażliwości i szacunku do przyrody i kształtowanie zachowań
dotyczących ochrony ujęć
wodnych, oczyszczania ścieków oraz racjonalnego korzystania z zasobów wody.
Jednym z elementów programu był konkurs "Wodny
Świat Wałbrzycha" skierowany do szkół i przedszkoli
z gmin: Boguszów-Gorce,
Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych.
Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach będzie walczył o
tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Roku 2015 r., a drużyna
uczniów klas VI-tych wzięła

udział w wodnym pojedynku.
W turnieju sprawdzającym
wiedzę uczestników szkołę reprezentowali: Katarzyna Czernecka, Julia Kowalska i Michał
Słowik. Uczniów przygotowała
nauczycielka przyrody Joanna
Początek. Był to pierwszy etap
konkursu: WIEDZA. Drużyna
zajęła III miejsce w stawce 16
szkół. Wodny pojedynek odbył się w Szkole Podstawowej
nr 3 w Wałbrzychu. Szefem
grupy był Michał Słowik.
- Zdobywamy wiedzę o wodzie, aby w przyszłości uczestniczyć w działaniach na rzecz
ochrony wód w najbliższym
otoczeniu, a być może w ratowaniu wód naszej planety mówi Michał, który mieszka w
Strudze nad potokiem Czyżynka. - Gdyby potok ten był rzeką
czystą, to życie biologiczne w
jego otoczeniu byłoby jeszcze
bardziej różnorodne'.
Michał lubi obserwować
różnorodne zwierzęta, których życie jest związane z
potokiem. Kasia i Julia doda-

ją, że wiedzę o wodzie, którą
wszyscy zdobyli, przekażą
innym uczniom i przygotują
zajęcia dotyczące praktycznego oszczędzania wody. Już
jako gimnazjaliści, chcieliby
w przyszłości – wspólnie z nauczycielem - pokierować projektem „Zaadoptuj rzekę'”.
21 marca uczniowie uczestniczyli w uroczystości podsumowania I etapu konkursu,
który odbył się w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Prezes Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji,w
obecności prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja i
wójta gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha, wręczył
nagrody i złożył gratulacje.
Konkurs trwa od 9 marca
do 12 czerwca, jego III etap będzie połączony z uroczystym
finałem, który będzie miał formę przeglądu talentów. Teraz
uczniowie przygotowują się
do II etapu konkursu: kreatywność.

Reprezentantki ZS Stare Bogaczowice z kierownictwem Wałbrzyskich Wodociągów.

(TP)
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Modne
garnitury
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą właściciele i pracownicy

Serwisu Samochodowego
Goliat w Wałbrzychu

REKLAMA

wiosenne promocje
Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1
tel.: 609-585-124

149 zł!

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

więcej informacji na creditia.pl

58-309 Wałbrzych, ul.Broniewskiego 65 C,
tel: 728 765048
58-300 Wałbrzych, ul.Konopnickiej 16,
tel: 796 600 006

Internetowy miszmasz
Stanisław
Michalik

Od czasu do czasu w wolnych chwilach, dla mnie zresztą tych wolnych chwil jest coraz to więcej odkąd korzystam
z tzw. zasłużonego odpoczynku, przeglądam weekendowe
strony internetowe i prasowe.
Można z nich wyciągać różne
wnioski. Najsmutniejszy jest
ten, że z tego co się wokół nas
dzieje trudno cośkolwiek zrozumieć. Jakie siły rządzą światem? Co sprawia, że w miarę
rozwoju cywilizacji i techniki
otaczający nas świat staje się
coraz mniej poznawalny? Jedna rzecz jest niepodważalna,
a znamy ją z nieśmiertelnego
przeboju Czesława Niemena,
zaiste „dziwny jest ten świat”.
Wiadomo kto będzie odpowiadał za inteligentny rozwój?
Taki niezwykle elektryzujący
tytuł znajduję na portalu internetowym Wirtualnej Polski
pod hasłem fundusze europejskie.
Okazuje się, że u nas odpowiadać będą dwie najważniejsze w kraju instytucje
- Ministerstwo Gospodarki i
Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. A dalej dowiaduję się,
że za inteligentny rozwój będą
też odpowiadać - „Instytucje
pośredniczące” (Sic!), które
zajmują się wszystkimi sprawami związanymi z realizacją
programu. To one są odpowiedzialne m.in. za organizację
konkursów, wybór najlepszych
projektów, a później za zawie-

ranie umów o dofinansowanie
z beneficjentami, sprawdzanie
i zatwierdzanie wniosków o
płatność, a także monitorowanie realizacji programu.
„Przez następne lata resort gospodarki będzie odpowiadał za dwa priorytety:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
oraz Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach.
Na ten pierwszy przeznaczono ponad 1 mld euro. Z
tych pieniędzy finansowane
będą m.in. takie działania jak:
bony na innowacje dla sektora MŚP, wsparcie ochrony
własności intelektualnej w firmach, czy tworzenie centrów
badawczo-rozwojowych.
Na drugi priorytet trafi
2,2 mld euro i zostanie przeznaczone m.in. na wdrożenia
wyników prac B+R+I, kredyt
na innowacje technologiczne,
fundusze typu venture capital
oraz wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
NCBR - czytam dalej - zajmie się priorytetami Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa (wartość to
3,85 mld euro) i Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego (ok. 1,22 mld euro). W
tym pierwszym planowane
jest wsparcie na prace badawczo-rozwojowe i programy sektorowe. Z drugiego
priorytetu będą finansowane
badania prowadzone przez
naukowców”.
Przepraszam mocno, nie
będę kontynuował tak znakomicie zapowiadającego się
newsa. Już to co przytoczyłem
jest dla mnie kompromitujące,

bo nic z tego nie rozumiem.
Spóźniłem się na ten moment,
w którym mógłbym skorzystać z szansy inteligentnego
rozwoju. Nie chcę narażać moich Czytelników na frustrację,
bo może oni też.
Tymczasem
znakomici
redaktorzy strony mogą się
uśmiać, że ktoś nie pojmuje,
co to znaczy wdrożenie prac
B+R+I bądź też co oznaczają
fundusze typu venture capital
oraz wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
Przecież to jest jasne jak
słońce nie tylko w dzień pochmurny, ale nawet o północy. Okazuje się, że miliardy
euro, co we mnie nie budzi
najmniejszej wątpliwości, zostaną wykorzystane na niewątpliwie najważniejsze cele.
Bo co może być ważniejszego
niż inteligentny rozwój. Szkoda tylko, że tym procesom nie
zostali poddani wcześniej redaktorzy tego newsa.
Wczytuję się z uwagą w
recenzję włoskiego filmu „Bitwa pod Wiedniem” w „GW”,
o którym pisze autor artykułu, że jest to religijno-militarna bajka klasy C. Gdyby taką
nakręcił jakiś Polak, przed
publicznym potępieniem nie
uchroniłaby go nawet piesza
pielgrzymka na Jasną Górę.
To filmowa pieśń triumfującego katolicyzmu w starciu z
islamem. Polacy przybywający z odsieczą Wiedniowi są w
tym filmie ledwie dodatkiem
do bogobojnych włoskich
zakonników, odgrywających
w filmie wiodącą rolę. Jednego z nich kapucyna, Marka z
Aviano, wyniósł nawet polski
papież Jan Paweł II na ołtarze.

Nam, Polakom, trudno byłoby
w cokolwiek uwierzyć, skoro
w filmie uderzenie na armię
turecką Kara Mustafy prowadzą dowódcy polskiego króla
Jana III Sobieskiego – grani
przez Olbrychskiego i Szyca.
Skąd ten wcześniejszy Kmicic,
a późniejszy Bohun znalazł
się tutaj pod Wiedniem, nie
mówiąc już o Szycu, znanym
głównie z ról komicznych. Najważniejszy jak by się wydawało w tej bitwie, król Polski Jan
III Sobieski (Jerzy Skolimowski), wypowiada w tym filmie
ledwie parę zdań.
Komentujący obok w odrębnym artykule zdarzenia
historyczne z roku 1683 Piotr
Wroński cytuje cara rosyjskiego, a zarazem ówczesnego
króla polskiego Mikołaja I, który w 1853 powiedział: „Było
dwóch głupich królów Polski,
którzy uratowali Habsburgów:
Jan III Sobieski i ja”. Mówiąc o
sobie miał na uwadze car Mikołaj I swoją pomoc w stłumieniu
powstania na Węgrzech. Habsburgowie rychło o tym zapomnieli, bo już w 5 lat później
poparli Turcję w wojnie krymskiej przeciwko Rosji.
O austriackiej wdzięczności
dla Polski też trudno mówić
skoro w niecałe sto lat później to właśnie Austria stała
się sprzymierzeńcem Rosji i
Prus w rozbiorach Polski. Od
wyprawy wiedeńskiej Sobieski już nie zwyciężył w żadnej
kampanii, a Polska zaczęła się
zsuwać po równi pochyłej.
Największe korzyści z wiedeńskiej wiktorii odniosły właśnie
Austria i Rosja. Nam została
chwała uratowania Europy
przed islamem, o której zresztą pamiętamy tylko my sami.

Dla Włochów bohaterem wiedeńskiej bitwy był kapucyn
Marek z Awinion unoszący
krzyż na wzgórzu nad austriacką stolicą.
Zupełnie kto inny winien
się stać bohaterem filmowym
według Wojciecha Orlińskiego. A nie jest tak, bowiem u
nas panuje kult bezmyślności.
Nie mamy potrzeby poznania
i rozumienia nawet własnej
historii. Przyznam, że z tą opinią całkowicie się zgadzam.
Sam też nie wiedziałem i nie
słyszałem o faktycznym bohaterze, którego Orliński wynosi
na piedestał. Nazywa się on
- Jerzy Kulczycki, jeden z najlepszych szpiegów w dziejach
Polski, a kto wie czy nie Europy. To właśnie on, znając doskonale język turecki i obyczaje, mógł dokonać dokładnego
rozeznania w sile i rozmieszczeniu wojsk Kary Mustafy
i następnie pokierować ruchami wojsk króla polskiego,
zapewniając mu zwycięstwo.
Za te zasługi Kulczycki otrzymał w Wiedniu dom i nagrodę finansową, a król Sobieski
- zapasy kawy skonfiskowane
Turkom. Kulczycki wiedział
dobrze do czego służą te ziarna i wkrótce otworzył w Wiedniu pierwszą kawiarnię. Dom
pod Błękitną Flaszką (Hof zur
Blauen Flasche) stał się wzorem dla przyszłych kawiarni
oferujących wiedeńska kawę
ze śmietaną. „Czy można sobie wyobrazić lepszy model
prawdziwego polskiego patrioty?” - pyta dalej Orliński.
„Dlaczego takiej postaci to
nie my stawiamy pomniki, tylko Austriacy w Wiedniu? Ano
dlatego, że nie odczuwamy
potrzeby rozumienia własnej

historii” - podsumowuje własne dociekania Wojciech Orliński. A ja dodałbym jeszcze
do tego, że powodem jest ten
zupełnie dziwny i niepojęty
świat.
Dla odprężenia i relaksu
zaproponuję teraz „oryginalną gailtalską drwalską Frigga
z polecenia P. Kraśki. Już sama
osoba polecająca gwarantuje
oryginalność i najwyższą jakość smakową tej potrawy.
Składniki: 120 g gailtalskiego boczku, 3 ugotowane
ziemniaki, 100 g gailtalskiego
sera górskiego, sól, pieprz
Boczek pokroić w paski,
podsmażyć na solidnej patelni, gotowane ziemniaki
pokroić na cienkie plasterki,
dodać do boczku, podsmażyć,
przykryć grubymi na pół palca
plastrami sera, posolić i popieprzyć. Jak tylko ser zacznie
się topić, układać porcjami na
polencie (oryginalny gailtalski
sposób serwowania!) lub na
kromkach czarnego chleba.
Faktycznie, to prawdziwy i
niepowtarzalny gailtalski posiłek, wiadomo - w Polsce tak
jada się na wsiach od zawsze.
Dla mniej wtajemniczonych
powiem, że nazwa gailtalski
kojarzy się jako żywo z Galicją.
Widać, że w świecie watykańskiego prefekta P. Kraśki ludzie kompletnie już zgłupieli.
Przecież powinno być dodane
do tego jeszcze prawdziwe
gailtalskie piwo w prawdziwym gailtalskim kuflu. I mamy
100% szczęścia po gailtalsku.
P.S. Dla pełnej jasności
dodam, że Alpy Gailtalskie, to
część Alp Wschodnich w Austrii
między doliną Drawy i jej dopływem Gail.
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

TANIE ZDJĘCIA !!!
• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

Specjalnych.
Przedstawienie pełne symboliki i
odniesień do świat Zmartwychwstania
Pańskiego
wprowadziło wszystkich w
wyjątkowy nastrój, co podtrzymał także występ Chóru
Akord. Dodatkową atrakcją
świątecznego
spotkania
była obecność artystki ludowej, pani Anny Mielnik,
która przez cały czas wy-

tuk

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Nagrody
za kartki

(RED)

konywała przepiękne, malowane pisanki. Można je
było potem kupić, tak jak i
wiele innych, świątecznych
ozdób. Po części oficjalnej i
artystycznej wszyscy złożyli
sobie życzenia i zasiedli do
świątecznych stołów, na
których królowały faszerowane jajka, wędliny, babki i
obowiązkowy żurek.
(RED)

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
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1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Tel. 509 52 60 11

wej nr 2 a także przebudowa instalacji elektrycznej w
Szkole Podstawowej nr 4.
Na nowe oświetlenie uliczne
mogą także liczyć mieszkańcy ul. Zamkowej.

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

Świątecznie u seniorów
Obowiązkowe podzielenie się jajeczkiem, życzenia
i wspólnie spędzony czas
- tak było, jak co roku, na
wielkanocnym śniadaniu
w świebodzickim oddziale
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Świebodzicach.
Spotkanie
rozpoczęła
inscenizacja w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

za 8 sz

• DYPLOM, INNE

Będzie remont budynku urzędu miejskiego przy ul. Żeromskiego
w Świebodzicach.

odpowiedniej dokumentacji. Wśród innych, nowych
zadań, jest rozbudowa Żłobka Miejskiego, przebudowa
toalet w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - w
budynku Szkoły Podstawo-

99

(na nośniku elektronicznym)

Nowe inwestycje
Podczas marcowej sesji
Rada Miejska Świebodzic
zajęła się m. in. zmianami
w budżecie gminy na 2015
rok.
Zwiększyły się dochody
budżetu o kwotę 385.130
tys. zł - składają się na nią
zwiększony plan ogólnej
subwencji oświatowej o
kwotę 369.430 zł oraz dotacja otrzymana z WFOŚiG
we Wrocławiu na realizację
programu edukacyjnego dotyczącego ekologii: „Chociaż
mamy mało lat, z ekologią
jesteśmy za pan brat”.
Zwiększył się także plan
wydatków
majątkowych
o kwotę 354 000 zł. W planach wydatków pojawiły
się zupełnie nowe inwestycje - jedną z nich jest przystąpienie do długo oczekiwanego remontu budynku
urzędu miejskiego przy ul.
Żeromskiego. Obiekt jest w
fatalnym stanie technicznym, wymaga kompleksowej modernizacji. Na razie
w budżecie przeznaczono
pieniądze na przygotowanie

19zł

REKLAMA

Wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu
na najładniejszą kartkę
wielkanocną nie różniło
się pod tym względem od
ubiegłorocznego
wydarzenia. Autorzy prac wraz
z rodzicami stawili się w
Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach, by odebrać zasłużoną nagrodę i
miło spędzić popołudnie
- w towarzystwie między
innymi wielkanocnego zająca.
Dyplomy i upominki wręczali: Jan Klepiec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Świebodzicach oraz przedstawiciele banku BZ WBK
Grupa Santander, który kolejny rok zaangażował się w
konkurs - Marzena Makieła,
dyrektor oddziału na Al. Lipowych i Roman Witwicki,
dyrektor placówki przy ul.
Kopernika. Wręczający mieli
sporo miłej pracy, bo w tym
roku, oprócz 8 głównych nagród, przyznano aż 60 wyróżnień. Dodatkową atrakcją dla
wszystkich była wizyta wielkanocnego zajączka, który
rozdawał słodycze i chętnie
pozował do zdjęć. W świąteczny klimat wpisało się
jeszcze jedno, towarzyszące wydarzenie - w sali obok
odbywał się kiermasz ozdób
świątecznych, zorganizowany przez MDK. Za niewielkie
pieniądze można było kupić
przepiękne, ręcznie wykonane, pisanki i stroiki.
(RED)

Kolejna siłowania
pod chmurką
Tym razem mieszkańcy
ulicy Zamkowej w Świebodzicach, w dzielnicy Pełcznica, mają nową atrakcję – siłownię plenerową.
ZGK spółka z o.o. zamontował dwa urządzenia do
ćwiczeń siłowych. Orbitrek
i biegacz z miejsca stały się
przebojem wśród mieszkańców osiedla, poćwiczyć i pobawić się tutaj lubią zarówno
dzieci, jak i dorośli. Urządzenia zostały zamontowane na
placu zabaw, zatem miejsce
jeszcze bardziej zyskało na
atrakcyjności. Sprzęt został zakupiony z pieniędzy przeznaczonych na profilaktykę. Koszt
urządzeń to około 10 tys. zł.

Ulica Zamkowa to już kolejne miejsce na mapie miasta,
w którym stanęły takie urządzenia do ćwiczeń. Cieszą się
one ogromną popularnością
wśród mieszkańców, zachęcają do aktywności i rekreacji na
świeżym powietrzu. Pierwsza
siłowania pojawiła się w Parku Miejskim, urządzenia do
brzuszków i innych ćwiczeń
są także na Osiedlu Sudeckim
i ulicy Świerkowej (Osiedle
Wilcza Góra). Sprzęt do rekreacji tego typu zamontowała
również Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach na
obu administrowanych przez
siebie osiedlach.
(RED)

Można wędkować
w Dobromierzu
W wyznaczonym miejscu i na określonych zasadach, ale można to
już robić legalnie. Polski
Związek Wędkarski w porozumieniu z Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach udostępnił wędkującym zbiornik w
Dobromierzu.
Amatorski połów ryb
odbywa się w sposób i na
zasadach określonych w
regulaminie, uchwalonym
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Połów ryb dozwolony
jest wyłącznie na 1 wędkę

z wykorzystaniem przynęt
naturalnych roślinnych lub
zwierzęcych (metoda spławikowa lub gruntowa) oraz
sztuczna (spinning, mucha).
Można wędkować tylko w
porze dziennej, od 1 marca do 31 października 2015
roku. Możliwe jest wędkowanie wyłącznie z lądu, na
odcinku od Ślizgu do Zatoki
Pietrzyków. Przewiduje się
wydanie 500 pozwoleń, które ważne są przez 7 dni.
Dobromierski zalew jest
ujęciem wody pitnej dla
Świebodzic.
(RED)
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BIURO RACHUNKOWE
Rozliczenia
roczne już

od

kompleksowa obsługa firm i przedsiębiorstw

19 zł

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU

• ewidencje podatku VAT,

Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia

Pomożemy rozliczyć PIT

• rozliczenia roczne.
BIURO RACHUNKOWE ul. Fabryczna 2, 58-160 Świebodzice,
tel. 74 856 53 09, tel. 536 23 40 70, e:mail biuro@salon-budowlany.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00, sobota 10.00 - 13.00

Bieg Wielkanocny i inne

Kanapa olimpijczyków
Andrzej
Basiński

W największym pokoju mojego
mieszkania znajduje się miejsce,
które nazwałem „kanapą olimpijczyków”. Stojący w nim mebel, odziedziczył to miano po poprzednich i co pewien czas zasiadają na nim ci, którzy
zapisali się wyjątkowo w kronikach
wałbrzyskiego sportu, bo reprezentowali ten zakątek Polski na arenach
najpoważniejszych rywalizacji.
Pierwsi wałbrzyscy uczestnicy
igrzysk olimpijskich, zasiedli na kanapie w 1992 r. Spotkałem się wówczas
z biathlonistami: Zbigniewem Filipem, Janem Wojtasem, Dariuszem
Kozłowskim oraz ich trenerem Aleksandrem Wierietielnym. Opowiadali
o swoich wrażeniach z Albertville,
a szczególnie dumny był Filip, który
sprawił przyjemną niespodziankę,
zajmując 16. miejsce na dystansie
10 km. Było to także zasługą szkoleniowca, który później zasłynął efektami pracy z Tomaszem Sikorą, biathlonowym mistrzem świata i Justyną
Kowalczyk, którą nadal się opiekuje
i liczy, że jego słynna podopieczna
nie powiedziała jeszcze ostatniego
słowa.
Kolarstwo było na kanapie reprezentowane przed Dariusza Baranowskiego i Radosława Romanika. Darek,
którego poznałem, gdy miał 19 lat i
zajął drugie miejsce w Wyścigu Pokoju, zasiadł na niej w czasie, gdy rozpoczął ściganie w amerykańskiej grupie US Postal Service, w której jeździł
wówczas Lance Armstrong - późniejszy wielokrotny triumfator Tour de
France, by wreszcie skończyć w niesławie po aferze dopingowej. Później
była m.in. hiszpańska grupa Banesto.

• ryczałt,
• księgi handlowe,

Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8, tel. 74 641 97 50, fax. 641 97 51
e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl, www.opiekapaliatywna.hb.pl

W 2014 roku pomagaliśmy ok.1300 pacjentom w najtrudniejszym okresie życia.
Wspieraliśmy rodziny chorych oraz dzieci osierocone organizując wsparcie socjalne,
psychologiczne i inne pozwalając wrócić do równowagi po stracie najbliższych
Dzięki Państwa ofiarności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

• książki przychodów
i rozchodów,

Popularny w środowisku „Ryba”, wypadł rewelacyjnie na IO w Atlancie w
1996 r., zajmując 9. miejsce w jeździe
indywidualnej na czas. Darek wszedł
do historii polskiego kolarstwa za
przyczyną trzykrotnego triumfu w
Tour de Pologne, ale również za przyczyną wysokich lokat w największych
zawodowych wyścigach – Tour de
France, w którym był 12. oraz Giro
d’ Italia, gdzie zajął 11.miejsce. Od
dawna mieszka w Głownie. Kontakt
z kolarstwem utrzymuje komentując
słynne toury dla stacji telewizyjnych.
Być może, wkrótce zostanie szefem
krajowej grupy kolarskiej. A poza
tym… hoduje buldogi angielskie i
zdobywa z nimi laury na krajowych
i międzynarodowych wystawach. Co
pewien czas kontaktujemy się telefonicznie.
Z kolei Radek, zwany „Dziadkiem”,
pojechał na igrzyska do Aten w 2004
r. Zszedł tam z trasy, podobnie, jak
wielu innych kolarzy, z powodu potwornego upału. Ale jego karta sukcesów krajowych jest bardzo bogata.
W 2001 r. zdobył mistrzostwo Polski
w wyścigu ze startu wspólnego. Sześciokrotnie triumfował w wyścigu
Karkonosze Tour i Bałtyk-Karkonosze Tour, wygrywał też wiele innych,
zwłaszcza górskich, etapówek, za co
nazwano go „Polskim Pantanim”. Teraz prowadzi w Wałbrzychu sklep ze
sprzętem kolarskim i pomaga szkolić swoich następców. Z nim także
jestem w kontakcie i mogę liczyć na
nowinki.
Regularnie spotykam się z przedstawicielami „królowej sportu”, lekkiej atletyki. Stanisław Grędziński
pojechał na igrzyska do Meksyku w
1968 r., gdzie zajął ze sztafetą 4x400
m czwarte miejsce. Lokata ta do dziś
wzbudza kontrowersje, gdyż Polacy ukończyli bieg idealnie równo z
zespołem Republiki Federalnej Niemiec. Można było przyznać obu reprezentacjom brązowe medale, ale

tego nie uczyniono, przez co pan Staszek nie otrzymał olimpijskiej emerytury. Ale jest dwukrotnym mistrzem
Europy (Budapeszt, 1966 r.) na 400m
i w sztafecie oraz brązowym medalistą ME w Atenach (1969), gdzie zawodnicy niemieccy chcieli naszym
przekazać brązowe krążki z Meksyku,
ale Polacy, doceniając gest rywali, ich
nie przyjęli.
Z kolei Roman Magdziarczyk jest
dwukrotnym olimpijczykiem, z Sydney (2000 r.) i Aten, zajmując odpowiednio 8. i 6. miejsce w chodzie na
50 km. Towarzyszył tam na trasie naszej największej lekkoatletycznej sławie – Robertowi Korzeniowskiemu.
Być może, za wcześnie rozstał się ze
sportowym wyczynem, ale od dawna, podobnie, jak Grędziński, działa
w Wałbrzychu bardzo aktywnie na
rzecz popularyzacji sportu, nie tylko
wśród lekkoatletów, ale i kolarzy.
Na kanapie gościłem również Andrzeja Kupczyka, który był siódmy na
IO w Monachium w 1972 r. w biegu
na 800 m. Nie wystartował tam w
pełni zdrowia. Wysoko ceniono go
za wiele zwycięstw w amerykańskich
halach. Teraz szkoli polskich bobsleistów, z którymi już kilkakrotnie wyjeżdżał na igrzyska zimowe.
I wreszcie odwiedza mnie bokser
Rafał Kaczor, olimpijczyk z Pekinu
(2008 r.). To siedmiokrotny mistrz
Polski w wadze muszej, mistrz Unii
Europejskiej i zwycięzca liczących
się zawodów w kraju (Turniej Feliksa
Stamma) i za granicą. Rafał próbuje
teraz sił w boksie zawodowym i trzymam za niego kciuki.
Przegadałem z wałbrzyskimi olimpijczykami na kanapie wiele godzin.
Zawsze były to spotkania ciekawe i
pouczające. Rozmawialiśmy o czasach minionych, ale i o teraźniejszości oraz o ich planach na przyszłość.
Czy jeszcze kiedyś na kanapie zasiądzie kolejny uczestnik igrzysk? Nie
tracę nadziei. Mebel czeka.

Trwa 14. cykl sportowo-rekreacyjnych Grand Prix Idol.
Jego organizatorzy zapraszają 6
kwietnia, w Świąteczny Lany Poniedziałek, na 17. Bieg Wielkanocny o Babę Wielkanocną, który odbędzie się pod patronatem
przewodniczącej Rady Miasta
Wałbrzycha Marii Anny Romańskiej.
Jego uczestnicy zbiorą się tradycyjnie na wałbrzyskim Podzamczu,
przy ul. Blankowej 32A, gdzie od
godz. 11.30 trwać będą zapisy zawodników. Start do biegu głównego na 5 km przewidziano na godz.
13.00, a bieg pań na 2,5 km o godz.
13.30.
Tego dnia odbędą się jeszcze
inne biegi. O godz. 14.00 wystartuje Bieg Kurczaka (do 3 lat), o 14.10
Bieg Kurczaka (do 6 lat – 200 m), o
14.20 Bieg Zajączka (do 9 lat – 300
m), o 14.30 Bieg Śmigusa (do 12 lat
– 600 m) i o 14.40 Bieg Dyngusa (do
15 lat – 1200 m).
Po świętach GP Idol zaprasza na
12. Biegowy Turniej Rycerski, który
odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia.

I etap to Bieg Tarasami i Schodami Zamku Książ na dystansie 5 km
+ 200 schodów. Start o godz. 10.30.
Zawodnicy pobiegną od głównego
dziedzińca zamku przez m.in. ruiny amfiteatru, park krajobrazowy,
Starą Kuźnię, Taras Zachodni, Taras Flory, Basztę Prochową, Suchą
Fosę, tunel, Basztę Jerzego, Taras
Kasztanowy i Kuchnie Hochbergów na 5. Piętrze zamku.
12 kwietnia - II etap BTR to Bieg
przez Ruiny Starego Książa na dystansie 10 km (kobiety 5 km). Start
o godz. 11.00, meta na dziedzińcu
w ruinach Starego Książa. Poza tym
nordic walking na dystansie 5 km.
25 kwietnia - III etap BTR – Bieg
na Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim na dystansie 9 km (kobiety 7
km). Start o godz. 12.00. Trasa prowadzi z centrum miasta przez zamek Grodno, górę Chojna, ośrodek
Sirbud, Lubachów, zaporę wodną,
ścieżkę spacerową nad Jeziorem
Bystrzyckim na dziedziniec główny
zamku Grodno. Poza tym nordic
walking na dystansie 7 km.

6 kwietnia odbędzie się 17. Bieg Wielkanocny o Babę Wielkanocną.

(A.Bas.)
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Kolarstwo z …
nauką języków
Klub Sportowy Racing
Team Szczawno-Zdrój, rozpoczął w marcu nabór do
Akademii Kolarskiej „sevenRsport - cycling academy”. – Oprócz zajęć ogólnorozwojowych i doskonalenia
umiejętności
kolarskich,
wprowadzamy naukę języka
angielskiego i hiszpańskiego – powiedział generalny
menedżer akademii Rafał
Wiśniewski.
Zapewniono udział w zajęciach doświadczonej kadry
instruktorów i trenerów. –
Szczególnie liczymy na Radosława Romanika, olimpijczyka
z Aten, mistrz Polski, uczestnika Giro d’ Italia oraz zwycięzcę
wielu kryteriów i wyścigów
etapowych – zaznaczył. - Zajęcia w akademii będą dla mnie
znakomitą odskocznią od prowadzenia biznesu, zresztą kolarskiego. Umożliwią mi bliski
kontakt z dyscypliną, której
poświęciłem kawał życia, a
udzielanie wskazówek młodym ludziom i obserwowanie
robionych przez nich postępów, da mi wiele satysfakcji –
podkreślił popularny w środowisku „Dziadek”.
Nauka języków obcych,
to absolutna nowość w działalności tego rodzaju grup
sportowych. – Zaczniemy od
form zabawowych, by zachęcić do nauki dzieci i młodzież.
Później będziemy stopniowo
podnosić poprzeczkę – wyjaśnił prezes.

Akademia kolarska liczy
na Radosława Romanika.
Stwierdził, że znajomość
języków wpłynie na zwiększenie poczucia własnej wartości
młodych kolarzy, a poza tym
ułatwi im kontakty z zawodnikami oraz mediami podczas imprez zagranicznych. W
zajęciach będą uczestniczyć
dziewczęta i chłopcy ze szkół
podstawowych, począwszy
od klas czwartych oraz gimnazjum. Prowadzone będą w
hali, na stadionie i na pływalni.
Akademia
nawiązała
współpracę z Publicznym
Gimnazjum Sportowym nr
11 im. Janusza Kusocińskiego
w Wałbrzychu. Jego obiekty
będą miejscem rozpoczynania
i kończenia treningów. - Dużą
wagę przykładamy do zajęć
ogólnorozwojowych, których
przewidujemy szerokie spektrum, m.in. z zakresu lekkiej
atletyki i pływania. Zresztą
słowo seven w nazwie akademii, odnosi się właśnie do rozmaitych dyscyplin, na bazie
których rozwijane będą umiejętności kolarskie – zauważył
Wiśniewski. „R” w nazwie, to
pierwsza litera jego imienia.

Przewidziano trzy stopnie
kolarskiego wtajemniczenia,
tworząc kadry od C, gromadzącej nowicjuszy, poprzez B, do
A, w której znajdą się najlepsi
zawodnicy, wyselekcjonowani
po treningach, startach i badaniach lekarskich. - Treningi
uzupełnią zajęcia dotyczące
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Poza tym
akademia zapewnia swoim
zawodnikom
profesjonalny
serwis i opiekę medyczną. Nad
ich zdrowiem czuwać będą fizjolodzy sportu, fizjoterapeuci i
dietetycy – poinformował.
Akademia szkolić będzie
zarówno kolarzy szosowych,
jak i górskich. - Jeśli chodzi o
szosę, nasi zawodnicy, głównie młodzicy, rozpoczną tegoroczną rywalizację 11 kwietnia
w międzynarodowym kryterium kolarskim Boxmet 2015
w Dzierżoniowie, a następnego dnia ścigać się będą w
międzynarodowym wyścigu
kolarskim „Ślężański Mnich” w
Sobótce, gdzie nastąpi ogólnopolskie otwarcie sezonu –
zakończył Wiśniewski.
W tym roku brane są także
pod uwagę wyścigi w Czechach, na Słowacji i w Austrii.
Z kolei kolarze MTB mają w
planie starty w cyklu zawodów
Skandia Maraton Lang Team.
W minionych latach zawodnicy Racing Team Szczawno-Zdrój szczególnie je sobie
upodobali.
Andrzej Basiński

Sportowy raport
• Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych, dzięki wyjazdowej
wygranej z KPS Siedlce 3:2,
utrzymali trzecie miejsce w
tabeli I ligi po sezonie zasadniczym. W ćwierćfinale play off rywalem wałbrzyszan będzie Krispol Września. Ćwierćfinały play
off rozgrywane są do dwóch
zwycięstw, a gospodarzem
pierwszego spotkania będzie
drużyna, która po rundzie zasadniczej zajęła niższe miejsce
w tabeli. Pierwsze mecze zostały zaplanowane na 11 kwietnia.
• Koszykarze Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych
pokonali w Chorzowie Albę
79:61. Bohaterem spotkania
był Rafał Niesobski, który zdobył
35 punktów (relacja na sport.
db2010.pl). Dzięki wygranej nadal biało-niebiescy mają szansę
na występ w barażach o I ligę.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają we własnej hali
z KKS-em Mickiewicz Romus
Katowice. Mecz odbędzie w
niedzielę, 12 kwietnia o godz.
17:00.
• Juniorzy Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych
awansowali do półfinału mistrzostw Polski do lat 18. W
turnieju w Starogardzie Gdańskim podopieczni trenera Pawła Domaradzkiego przegrali
z miejscowym SKS 60:63, ale
wcześniej pokonali MKS Konin
73:65 i Kadeta Biała Podlaska
88:48. W turnieju półfinałowym
biało-niebiescy zmierzą się z
Treflem Sopot, Jeziorem Tarnobrzeg oraz Gim 92 Ursynów
Warszawa. Półfinały zostaną rozegrane w dniach 17-19 kwietnia. Do etapu finałowego awansują po dwie najlepsze ekipy z
każdej z czterech grup.
• Piłkarze Górnika Wałbrzych,
po bardzo emocjonującym
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spotkaniu, wygrali z Siarką
Tarnobrzeg 3:2. Bohaterem
meczu był Rafał Figiel, który
strzelił 2 gole i asystował przy
golu Dominika Radziemskiego (relacja na sport.db2010.
pl). Było to piąte zwycięstwo z
rzędu na własnym obiekcie. W
następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Rybniku z miejscowym Energetykiem ROW.
Mecz odbędzie się w sobotę, 4
kwietnia o godz. 16:00.
• Prowadzące w piłkarskiej
klasie okręgowej zespoły
Victorii Świebodzice, Piasta
Nowa Ruda i Nysy Kłodzko
zgodnie wygrały mecze inaugurujące rundę wiosenną.
Lider ze Świebodzic już do przerwy rozstrzygnął konfrontację
ze Skalnikiem Czarny Bór, po
golach Marcina Bałuta (28 min.)
i Artura Słapka (43 min.). Victoria: Michno – Ł. Szczepański (46
Rosicki), Jędrasiewicz, Błaszczak,
Lehner (60 S.Szklarz), Słapek,
Kmieciak, Borgoń, Martynoga,
Bałut, Karkowski. Skalnik: Jasiński – Dydrych, Matusik, Jaworski
(46 Skoczeń), Pietrzak, Witek,
Poręba, Pokrzywa (46 Kryska),
Kois (46 Lipiński), Mastej (78
Lic), Piątek. Z kolei Radosławowi
Kwiatkowskiemu nie udał się
debiut w roli trenera Zdroju Jedlina Zdrój, ponieważ jego podopieczni przegrali w Bystrzycy
Górnej z LKS-em 0:1. Zwycięskiego gola dla gospodarzy
zdobył w 75 min. Konrad Sajdak.
Zdrój: Wtulich – Siara, Chabrowski, Kwiatkowski, Samiec, Dudek
(79 Skarbiński), Piwoński, Piątek,
M.Kubowicz (46 Kobylański),
Bartkowiak (73 Włochowski),
Kałoń. Pozostałe wyniki 18 kolejki piłkarskiej klasy okręgowej:
Trojan Lądek Zdrój – Włókniarz
Kudowa Zdrój 1:1, Piławianka Piława Górna – Zryw Gola
REKLAMA

KREDYT
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Zadzwoń i sprawdź

74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3,
lok. 12 (piętro III)

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

WIOSENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 31 maja 2015 r.

Świdnicka 3:2, Piast Nowa Ruda
– Unia Bardo 3:1, Polonia-Stal II
Świdnica – Unia Złoty Stok 0:1,
Nysa Kłodzko – Karolina Jaworzyna Śląska 4:0, Iskra Jaszkowa
Dolna – Zamek Kamieniec Ząbkowicki 3:1. Następna kolejka –
11-12 kwietnia: Skalnik Czarny
Bór – Nysa Kłodzko, Zamek Kamieniec Ząbkowicki – Victoria
Świebodzice, Włókniarz Kudowa Zdrój – Zdrój Jedlina Zdrój,
Piast Nowa Ruda – Unia Złoty
Stok, Iskra Jaszkowa Dolna –
LKS Bystrzyca Górna, Karolina
Jaworzyna Śląska – Polonia Stal
II Świdnica, Unia Bardo – Piławianka Piława Górna, Zryw Gola
Świdnicka – Trojan Lądek Zdrój.
• Wyniki 18 kolejki grupy I klasy A: Czarni Wałbrzych – Włókniarz Głuszyca 5:1, Unia Jaroszów – MKS Szczawno Zdrój 1:0,
Granit Roztoka – Joker Jaczków
0:0, Grom Witków – Biały Orzeł
Mieroszów1:0, Zieloni Mrowiny
– KS Walim 3:2, Nysa Kłaczyna
– LKS Wiśniowa 0:7, Cukrownik/Polonia Pszenno – Wenus
Nowice 0:0, Gwarek Wałbrzych
– Sudety Dziećmorowice 0:3 vo.
Następna kolejka – 11-12 kwietnia: Czarni Wałbrzych – Nysa
Kłaczyna, Włókniarz Głuszyca
–Cukrownik Pszenno, KS Walim – Sudety Dziećmorowice,
Biały Orzeł Mieroszów – Granit
Roztoka, Joker Jaczków – Unia
Jaroszów, MKS Szczawno Zdrój
– LKS Wiśniowa, Wenus Nowice
– Zieloni Mrowiny, Grom Witków pauzuje.
• Rozpoczyna się nabór do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu piłkarskim
w Wałbrzychu. - W związku
z planowaniem utworzenia
Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu piłkarskim w
Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 w Wałbrzychu,
wszystkich chętnych zapraszamy na testy sprawnościowe,
które odbędą się 9.04.2015 w
hali przy ulicy Chopina 1 (Nowe
Miasto). Oferta skierowana
jest dla wszystkich uczniów
klas 6 szkół podstawowych z
Aglomeracji Wałbrzyskiej – zachęcają organizatorzy testów.
Deklaracja przystąpienia do
testów dostępna jest na stronie internetowej http://gornik-walbrzych.pl/.
• Zakończyły się w Wałbrzychu I Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w zapasach.
Wśród Polaków złoty medal w
kategorii FW75 zdobyła Daria
Osocka, brązowy w kategorii
FS125 wywalczył Robert Baran, a w kategorii GR85 trzecie
miejsce zajął Krystian Formela. Gośćmi imprezy byli znani
polscy zapaśnicy m.in. Andrzej
Supron, a także przedstawicielka MKOl i PKOl Irena Szewińska
oraz wiceminister sportu Dorota Idzi.
(RED)
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USŁUGI
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od projektu, przez montaż, po odbiór.
Serwis kotłów, przeglądy. Tel: 509
107 337, 501 252 870. bold
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW,
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
– KONKURENCYJNE CENY! TEL:
535-424-624.
(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchn1ie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info

Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(4) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

KREDYTY

TEL. 606 97 66 30
Wycena i pomiar

(3) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum W- cha, 45 m kw., na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668 549 462.
(1) Mieszkanie do wynajęcia:
2-pokojowe, 35 m kw., na Piaskowej Górze, nieumeblowane,
z ogrodem. Kuchnia ze sprzętem
AGD. Ogrzewanie co – gazowe.
Blisko przystanku i Reala. Cena
do uzgodnienia. Tel. 694 024 634.

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
do 150 tys. zł
CHWILÓWKI do 3 tys.
od 1 do 12 miesięcy
Bez BIK, KRD
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3/7
tel. (74) 837 40 53

gratis
Tel. 605 062 642
Praca dla Opiekunki
osoby starszej
w Niemczech/w Anglii.
Szybkie wyjazdy,
wysokie zarobki.

Tel. 509 892 436.

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.
Pierwsza pożyczka
do 1 tys. zł za darmo!

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

(RÓWNIEŻ ZADŁUŻONYCH)

PRACA

(1) Do wynajęcia pokój z
kuchnią, duży, słoneczny,
umeblowany - P. Góra do
wprowadzenia Tel. 668-04-9781, 74/631-51-04.

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

SKUP NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ

Najtańsze okna
w mieście

NIERUCHOMOŚCI

oferuje:

Mak Brug
Usługi Remontowo
– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek
budowa domów
jednorodzinnych
kosztorysowanie robót
budowlanych
Tel. 605 062 642

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

Serwis Motoryzacyjny Goliat

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

(odbiór i dowóz)

I USZKODZONYCH

GLOBAL - AUTO
Ul. Traugutta 12B
BOGUSZÓW GORCE
Tel. (74) 844 52 33,
722-181-622

TANIE TANI - DOBRY WĘGIEL

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

507 943 593

SKUTERÓW I QUADÓW

CAŁYCH

TEL: 696-473-695

ESPERALU

NAPRAWA

CZĘŚCI DO SKUTERÓW

ORAZ MOTOCYKLI.

WSZYWANIE

W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

Wynajmę
lub sprzedam
halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).

Tel. 606 478 000
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W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA - PODZAMCZE
Cena 139 tyś. do negocjacji, I piętro,
63 m2, 3 pokoje, , 74/640 11 73, 513
130 023
Cena 130 tyś. do negocjacji, II piętro,
54 m2, 3 pokoje, , 74/640 11 73, 513
130 023
Cena 135 tyś. +ogródek z murowaną
altanką, IV piętro, 52 m2, 2 pokoje,
okna PCV, 74/640 11 73, 502 549 553
Cena 119 tyś. 3 pokoje, do remontu
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA
Cena 110 tyś. 3 pokoje, do remontu
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA - STARY ZDRÓJ
Cena 75 tyś. I piętro, 56 m2, 3 pokoje, , 74/640 11 73, 513 130 023
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
Cena 60 tyś. parter, 68 m2, 3 pokoje,
do remontu, 74/640 11 73, 502 549
553
Cena 199 tyś. do negocjacji, parter,
67,20 m2, 3 pokoje, wyremontowane, kuchnia w zabudowie,
częściowo umeblowane, 74/640 11
73, 502 668 974
NOWA NIŻSZA CENA -105 tyś., parter, 38 m2, 2 pokoje, po kapitalnym
remoncie, kuchnia umeblowana
i wyposażona, 74/640 11 73, 502
668 974
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
63 tyś. do negocjacji, IV piętro, 52
m2, 2 pokoje, do wprowadzenia,
74/640 11 73, 502 668 974
Cena 99 tyś. II piętro, 62 m2, 2
pokoje, okna PCV, 74/640 11 73, 502
549 553
MIESZKANIA – ŚRÓDMIEŚCIE
Cena 59 tyś. I piętro, 42 m2, po
remoncie, 74/640 11 73, 502 549 553
Cena 169 tyś. III piętro, 3 pokoje, 80
m2, 74/640 11 73, 502 549 553
MIESZKANIA – SZCZAWNO ZDRÓJ
Cena 220 tyś. II piętro, 4 pokoje, stan
deweloperski , 74/640 11 73, 509
180 718
MIESZKANIA – GAJ
Cena 98 tyś. 2 pokoje, 44 m2, po
remoncie 74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE
200 tyś., do negocjacji, wysoki parter, 78 m2, 3 pokoje, duży balkon,
nowe budownictwo, 74/640 11 73,
502 668 974
MIESZKANIA – BOGUSZÓW GORCE
77 tyś., do negocjacji, parter, 39 m2,
2 pokoje, po generalnym remoncie,
wymienione wszystkie instalacje, do
wprowadzenia, 74/640 11 73, 502
668 974
GARAŻ - PIASKOWA GÓRA
17 tyś- 74/640 11 73, 509 180 718
WYNAJEM
NOWE MIASTO-czynsz najmu 600
zł +kaucja 1200 zł, 40 m2, 2 pokoje,
74/640 11 73, 513 130 023
SZCZAWNO ZDRÓJ-cena 1000 zł/m-c, grunt w samym centrum 924 m2,
74/640 11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI- mieszkania do wynajęcia Wałbrzych i
okolice, 74/640 11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI- pokoje
do wynajęcia od 200 zł, 74/640 11
73, 509 180 718

pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88
JASIAK – PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE
63M2 NA PODZAMCZU, MILE WIDZIANE WYSOKIE PIĘTRA NA ULICY
HETMAŃSKIEJ LUB BASZTOWEJ.
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE, 54M2, 4 PIĘTRO, MIESZKANIE
ŚRODKOWE, 135.000 DO NEGOCJACJI ZŁ TEL. 883-981-344
JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 35M2,3 PIĘTRO, DO WPROWADZENIA, CENA 99.900 000ZŁ,
KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PODZAMCZE, 63M2, 3
POKOJE, 10 PIĘTRO, DO REMONTU,
CENA 120.000 DO NEGOCJACJI.
KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, 45M2,
3 POKOJE, 2 PIĘTRO, MIESZKANIE
ŚRODKOWE, CENA 102.000
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, 35M2, 1
PIĘTRO, 2 POKOJE, DO WPROWADZENIA, STARE BUDOWNICTWO,
CENA 109.000 DO NEGOCJACJI,
KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PODZAMCZE, 54M2, 4
PIĘTRO, 3 POKOJE, CENA 125.000
DO NEGOCJACJI, KONTAKT 883981-344
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, DOM
SZEREGOWY, GARAŻ, 160M2,
OGRÓDEK, CENA 370.000 DO NEGOCJACJI, KONTAKT 883-981-344
JASIAK-ŚWIEBODZICE, 26M2,
OSIEDLE SUDECKIE, 3 PIĘTRO, CENA
69 300 DO MAŁEJ NEGOCJACJI, TEL
603-861-411
JASIAK-BIAŁY KAMIEŃ, 1 PIĘTRO,
3 POKOJE, 62,73M2, OGRÓDEK,
DO REMONTU, CENA 65 000, TEL
603-861-411
JASIAK-EKSKLUZYWNY APARTAMENT W CICHEJ CZĘŚCI
SZCZAWIENKA, 74M2, W PEŁNI
WYPOSAŻONY, CENA 360 000 DO
NEGOCJACJI, TEL 603-861-411
JASIAK-40M2, WYSOKI PARTER,
OGRÓDEK, NOWE OKNA, PODGÓRZE, CICHA I SPOKOJNA OKOLICA,
CENA 35 000, TEL 603-861-411
JASIAK-GŁUSZYCA, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 1111M2, PIĘKNY
WIDOK, CENA 29.900, KONTAKT
603-861-411
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO 44M2, 2 POKOJE Z KUCHNIĄ PO KAPITALNYM REMONCIE.
OGRZEWANIE GAZOWE. CICHA
OKOLICA. CENA 115 000,- ZŁ. DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS
– 0127K/GN

JASIAK –WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO, 44M2, DWUPOZIOMOWE, 2 POKOJE, PO KAPITALNYM
REMONCIE. CENA 129 000,- ZŁ. DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS
– MS – 0126K/GN
JASIAK – WAŁBRZYCH, BIAŁY KAMIEŃ, 41M2, 2 POKOJE, KUCHNIA
Z OKNEM. OGRZEWANIE MIEJSKIE.
CENA 85 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI.
TEL. 535 985 088. MS – 0147K/GN
JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA
GÓRA, 62M2, 4 POKOJE, ODDZIELNA KUCHNIA Z OKNEM. CENA 190
000,-ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 535
985 088. MS – 0696K
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 63M2, 3 POKOJE, DOBRY
STANDARD. CENA 169 000,-ZŁ.DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS
– 0146K/GN
JASIAK - GŁUSZYCA, DOM WOLNO
STOJĄCY, 210M2, DZIAŁKA
3200M2, DO WYKOŃCZENIA, 4 POKOJE, GARDEROBA, SALON, CENA
320 000 DO NEGOCJACJI, TEL. 535
985 088

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
JM DOM do wynajęcia 3 –pokojowe mieszkanie 48 m2 Piaskowa Góra 1100 zł 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 2 –pokojowe mieszkanie 33 m2 Piaskowa
Góra 750 zł 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe 48 m2 Podzamcze 1100
zł 74 6660919, 607 212 315
JM DOm do wynajęcia mieszkanie
1-pokojowe 750 zł nowe budownictwo Biały Kamień 74 666 09 10,
607 212 315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
2 –pokojowe 44 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 750 zł 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe 34 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 65.000 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe 44 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 79.000 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
3 –pokojowe 100 m2 Nowe Miasto
120.000 74 666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem 36 m2 Piaskowa Góra 4
piętro 115.000 zł do zamieszkania
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom Stare
Bogaczowice z działką i garażem
370.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM sprzedam dom Stare
Bogaczowice z działką 270.000 zł
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina
Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okolice
ul. Fałata z ogrodem i garażem
460.000, 607212315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 2 –pokojowe
60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej
97.000 zł 607 212315 ,74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 56 m2 3- pokojowe 1 piętro , nowe budownictwo Górny Sobięcin 125.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe
40 m2 Śródmieście nowe budownictwo 75.000 , 607 212 315, 74
666 09 19

BON - SZCZAWIENKO ,MIESZKANIE ,40 M2 ,1 PIĘTRO ,1 POKÓJ
,JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE
,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ
,KOMÓRKA . OGRZEWANIE GAZOWE .OKNA DREWNIANE . CENA
: 89 000 ZŁ (NR : 1982 ) - (74) 666
66 09, (74) 666 66 06
BON - PODZAMCZE ,MIESZKANIE ,49 M2 ,PARTER ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE
MIEJSKIE .PIWNICA . CENA : 119
000 ZŁ (NR : 1953)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON - PIASKOWA GÓRA ,
MIESZKANIE ,45 M2 ,7 PIĘTRO ,3
POKOJE ,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE
MIEJSKIE .PIWNICA . CENA : 130
000 ZŁ/ WYNAJM : 1200 ZŁ+
MEDIA (NR : 1921)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,47 M2 ,3 PIĘTRO ,2 POKOJE
,BALKON ,KUCHNIA ,ŁAZIENKA
,WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE
MIEJSKIE .PIWNICA . CENA : 120
000 ZŁ (NR : 1975) (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09
BON - BOGUSZÓW GORCE ,MIESZKANIE ,56 M2 ,PARTER ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE
,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ
,PIWNICA ,GARAŻ .OGRZEWANIE-PIEC DWUFUNKCYJNY. OKNA
PCV. CENA : 129 000 ZŁ (NR :
1984) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE
,92 M2 ,PARTER ,4 POKOJE ,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA .OGRZEWANIE CO
.OKNA PCV . CENA : 128 000 ZŁ
(NR : 1706)- (74) 666 66 09, (74)
666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,55 M2 ,9 PIĘTRO ,3 POKOJE
,ANEKS KUCHENNY ,BALKON
,ŁAZIENKA ,WC ,PRZEDPOKÓJ
.PIWNICA ,SCHOWEK . CENA : 135
000 ZŁ (NR : 1941)- (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE
,110 M2 ,1 PIĘTRO ,4 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WANNĄ ,WC ,PRZEDPOKÓJ .OKNA
DREWNIANE .OGRZEWANIE NA
OPAŁ STAŁY . CENA : 149 000 ZŁ
(NR : 1946)- (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON - PODZAMCZE , MIESZKANIE
, 65 M2 , 1 PIĘTRO , 4 POKOJE ,
KUCHNIA OTWARTA NA SALON
, ŁAZIENKA Z WANNĄ , WC ,
PRZEDPOKÓJ , BALKON , PIWNICA
. OKNA PCV . OGRZEWANIE
CENTRALNE . CENA : 167 000 (NR
: 1977 ) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - NOWE MIASTO ,MIESZKANIE ,50 M2 ,3 PIĘTRO ,2 POKOJE
,BALKON ,KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE MIEJSKIE

.PIWNICA ,SUSZARNIA . CENA :
130 000 ZŁ (NR : 1967)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO-ZDRÓJ ,DOM
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ,120
M2 ,GARAŻ ,DZIAŁKA OD 170 M2
DO 220 M2 . CENA : 298 000 ZŁ
(NR : 1593)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - WAŁBRZYCH ,DOM WOLNOSTOJĄCY ,94 M2 ,DZIAŁKA :
1013 M2 ,4 POKOJE ,KUCHNIA
W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z
WC ,OSOBNO WC ,PRZEDPOKÓJ
.OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY
.STRYCH ,GARAŻ ,OGRÓD . CENA
: 399 000 ZŁ (NR : 1938)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA ,DOM W
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ,105
M2 ,3 POKOJE ,SALON ,KUCHNIA
W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z
WC ,WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY .GARAŻ
,SUSZARNIA ,POMIESZCZENIA
GOSPODARCZE . CENA : 490 000
ZŁ (NR : 1937)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - STRZEGOM ,DZIAŁKA
BUDOWLANA ,1000 M2 ,MEDIA
: WODA ,PRĄD ,GAZ .ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI . CENA : 30 000
ZŁ (NR : 1855)- (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON - PODGÓRZE ,DOM ,94 M2
,4 POKOJE ,KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,WC
,PRZEDPOKÓJ ,STRYCH .OGRZEWANIE WĘGLOWE .OKNA PCV
.OGRÓD ,GARAŻ . CENA: 395 000
ZŁ (NR : 1938)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - PODZAMCZE ,LOKAL
HANDLOWO USŁUGOWY ,44 M2
,1 POMIESZCZENIE ,ZAPLECZE
,TOALETA . CENA : 210 000 ZŁ (NR
: 1202)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - STARE BOGACZOWICE
,DZIAŁKA BUDOWLANA ,1092
M2 ,MEDIA : W BEZPOŚREDNIM
SĄSIEDZTWIE .DROGA DOJAZDOWA : ASFALT . CENA : 87 360 ZŁ
(NR : 1816)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - GMINA MARCISZÓW ,
GRUNTY ROLNE ORAZ ZABUDOWANIA GOSPODARCZE 17 , 2 HA
. CENA : 396 000 ZŁ (NR : 1939)(74) 666 66 09, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,LOKAL
BIUROWY ,50 M2 ,PARTER ,2
POMIESZCZENIA BIUROWE
,KUCHNIA ,WC ,HALL .OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE . CENA NAJMU
: 1600 ZŁ, CENA SPRZEDAŻY: 168
000 ZŁ (NR : 1124)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,LOKAL
HANDLOWY , 115 M2 ,PARTER ,2
POMIESZCZENIA . CENA : 85 000
ZŁ (NR : 1898) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
2 pokoje po kapitalnym remoncie
w budynku IV-piętrowym, 33mkw,
w cenie 97000zł. Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Psie Pole, 2
pokoje, 44mkw, 89,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
okolice Porcelanowej, duże przestronne mieszkanie z ogromnym
potencjałem, 67 mkw, w cenie
80000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502657-640

4. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 3
pokoje, 72 mkw. po kapitalnym
remoncie w cenie 89,000 zł. DO
NEGOCJACJI!!!Tel: 502-657-640
5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Osiedlu Krakowskim w Boguszowie, 2 pokoje po remoncie cena 69
tys. Tel:502-657-353
6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
trzypokojowe 73 m2 na drugim
piętrze w czteropiętrowcu na Podzamczu, Cena 169 tys do negocjacji.
Tel: 502-657-353
7. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
bocznej uliczce Białego Kamienia,2
pokoje,czterorodzinny dom. Tel:
502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Szeregówka na
Piaskowej Górze, stan dobry , Tel.
502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
48m2, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z toaletą i przedpokój (w
100% wyposażone) po remoncie
w zielonej okolicy dzielnicy Gaj.
Cena 99 900zł do negocjacji. Tel:
502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Piękne, w nowocześnie urządzone mieszkanie
na Piaskowej Górze, po kapitalnym
remoncie, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z toaletą.
Cena 139 000zł do negocjacji. Tel:
502-665-504
11.SOWA&VICTORIA 80m2, piękne
stylowe mieszkanie do delikatnego
odświeżenia w spokojnej okolicy
Boguszowa- Gorc. Cena: 149 000zł
do zdecydowanej negocjacji.Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA DOBRA OFERTA! 48m2 na osiedlu Piastowskim w
Świebodzicach, dwa pokoje, kuchnia, osobno toaleta oraz łazienka.
Cena: 115 000zł Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie 3 pok. po remoncie, 61
m2 w Świebodzicach cena 179,000
do dużej negocjacji. Doskonała
lokalizacja I piętro. DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Do sprzedania mieszkanie o najwyższym
standardzie, kawalerka z aneksem
kuchennym, nowoczesny designe.
Po remoncie o powierzchni
całkowitej 31 mkw, gotowe do
zamieszkania. Cena 89.900 Nowe
Miasto Tel: 506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie 55 mkw . Przestronnie urządzona i otwarta kuchnia
połączona z salonem, dwie osobne
sypialnie, wc i łazienka osobno.
Spokojna okolica blisko do centrum. 135.000 Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
piękne reprezentacyjne mieszkanie
w samym centrum Wałbrzycha.
Nieruchomość mieści się na 2
piętrze kamienicy, po generalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe
cena 169.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Dom w zabudowie bliźniaczej w spokojnym
miejscu Boguszowa-Gorc, 4 pokoje,
zagospodarowana 760m2 działka.
cena 262000 Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie w Boguszowie. 3
pokoje, kuchnia, łazienka z wc
oraz duży balkon, cena 79000 Tel:
519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w trakcie remontu Stare
Bogaczowice. Powierzchnia 178m2,
działka 900m, cena 145000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący do częściowego remontu w
Jugowicach. Powierzchnia 270 m2,
działka 2500m2, cena 255000 zł Tel:
519-121-104
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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

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2
pokoje z aneksem kuchennym,
41m2 , Podgórze, I piętro, cicha
okolica, ogródek, cena - 46 000
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, Podzamcze, 1piętro w czteropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 289 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje,
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkowskiej, 50,8 m2, cena 153 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy
mieszkanie po remoncie 127m2,
4 pokoje na Starym Zdroju, cena
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
55m2, B.Kamień w bloku, cena
125 tys.zł. do negocjacji! 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 210
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto 25m2 , 37
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący w Mieroszowie 120m2,
działka 2300m2, cena 180 tys.zł!!!
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z
łazienką i wc na Nowym Mieście,
po remoncie, 36m2, cena 55 tys.
zł!!! – do negocjacji, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc w Śródmieściu,
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł.
ogrzewanie miejskie, 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
na B.Kamieniu, 75m2, 3 piętro,
ul. Andersa, cena 75 tys.zł. – do
negocjacji!! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – OKAZJA! Podgórze,
62m2, 3 pokoje, do wprowadzenia, cena 80 tys.zł – do negocjacji!
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę do
wprowadzenia na Nowym Mieście
okolice Psie Pole, 33 m2, 80 tys. zł.
74 666 42 42 , 723 917 373
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 51m2 na
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej,
2 piętro w czteropiętrowcu, 132
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 pokoje z werandą, 68,5m2, N.Miasto,
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł.,
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po
remoncie 42m2, zielona lokalizacja Wałbrzycha, Kozice, cena 65
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Strudze do remontu, działka 5090m2,
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy szeregówkę
na Gaju, 112m2, 4 pokoje, działka
600m2, po częściowym remoncie,
225 tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153
166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapitalnym remoncie 2 pokoje, 42m2,
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
200tys.zł. – do negocjacji! 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, B.Kamień okolice Ludowej, 83m2, z garażem i ogrodem,
cena 215000zł. 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, po remoncie, okolice Wiejskiej na B.Kamieniu, 99 tys.zł. z
ogrodem, 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
P.Górze, 26m2, 2 piętro, 79tys.zł.
do wprowadzenia 74 666 42 42,
723 917 373.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 145 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

M3 Nieruchomości
Sprzedaż mieszkań, domów, działek,
lokali użytkowych.
Najmy, Kredyty, Ubezpieczenia.
Tel. 887-338-001 / 002 / 003 / 004.

Sprzedamy rozkładowe 2 pok.,
ogródek, I piętro, Wałbrzych,
zielona okolica, 99500 zł. Tel.
887338001
Sprzedamy mieszkanie, 2 pok. z
balkonem, W-ch – Piaskowa Góra,
ul. Krasińskiego, 79000 zł. Tel.
887338001
Sprzedaż 2 pok. z ogródkiem
400m, balkon, I piętro Wałbrzych,
ok. Ludowej, 170000 zł. Tel.
887338001
Sprzedaż Działka 1250m2 z WZ,
sąsiedztwo domów, media na
granicy, 3km od Ś-cy, 47000zł. Tel.
887338001
Wynajem: siedziba firmy w W-chu, Strefa Ekonomiczna, 150
m2, 7pom., sekretariat, 25zł/m2,
Tel. 887338001
Sprzedaż 2 pok., II p, po kapitalnym remoncie, ogródek, W-ch,
Sobięcin (górny), 129000 zł, Tel.
887338001
Drewniany dom w Górach
Sowich, 2008 r, 100m2+60m2
taras, ogrz. kominkowe,
działka 6500m2, 450000 zł. Tel.
887338001

Szereg Świebodzice, 170m2, st.
surowy zamk., garaż, zamknięte
osiedle, 2013r., 255000 zł, Tel.
887338001
Mieszkanie w Świebodzicach,
Os. Piastowskie, 3 pok., IV piętro,
okna PCV, do remontu, 145000 zł.
Tel. 887338001
Mieszkanie W-ch, Poniatów.
Nowy bud. z parkingiem, 2 pok,
balkon, 47m2, II p, 147900 zł. Tel.
887338001
Mieszkanie w W-chu – cicha
okolica 2 pok., II p., okna PCV,
do zamieszkania, 110000 zł. Tel.
887338001
Nowoczesna kawalerka w W-chu, Biały Kamień, I piętro, okna
PCV, po remoncie, 55000 zł, Tel.
887338001
Rozkładowe mieszkanie, 2 pok.
z ogródkiem, I p., Wałbrzych,
zielona okolica, 99500 zł. Tel.
887338001
Sprzedaż mieszkania, 2 pok. z
balkonem, Wałbrzych, Piaskowa
Góra, Krasińskiego, 79000 zł, Tel.
887338001
Mieszkanie 2 pok. ogródek 400m,
balkon, Ip. W-ch, Biały Kamień,
ok. Ludowej, 170000 zł. Tel.
887338001

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!!
MS-1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza
o pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna
wraz ze sprzętem AGD w cenie,
cena 119 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! Piaskowa Góra- 2 pokoje-pełen rozkład
ul. Hirszfelda, 42 m po remoncie
kapitalnym, meble kuchenne w
zabudowie wraz ze sprzętem AGD w
cenie mieszkania, cena 139 tys, tel.
606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok.
o pow. 41M, 1-piętro, zabudowa
kuchenna, oraz szafa w zabudowie,
cena 137 tys.tel. 793 111 130
Piaskowa Góra 2 pokojowe po
kapitalnym remoncie, cena 114 tys.
Tel.883 334 481
Podzamcze, 2 pokojowe mieszkanie
do wprowadzenia, cena 85 tys. Tel.
793 111 130
EDN-MS 1795 Piaskowa Góra, 2
pokoje 37m-, cena 89 tys, tel. 793
111 130
Piaskowa Góra, 3 pokoje do remontu, 2 piętro, pow.45m. cena 97 tys.
Tel. 793 111 130
Kawalerka Biały Kamień pow. 26M
do wprowadzenia, cena 63 tys.
Tel.883 334 486
EDN-MS 1878 Biały Kamień 51m, 2
pokoje z ogródkiem do wprowadzenia, cena 79900, tel. 883 334 486
MS-1839 Biały Kamień 3 pokoje
nowe budownictwo pow. 55m.
Cena 135 tys. zł Tel. 793 111 130
MS- 1869 Podzamcze 4 pokoje
64m2, 1 piętro do wejścia 165 tys. zł,
tel. 883 334 481
DOM w zabudowie bliżniaczej pow.
130 M, z ogrodem 489m- Świebodzice Cena 390 tys. Tel. 606 976 630

Dom w zabudowie bliżniaczej w
Mieroszowie o pow. 80 m, z działką
1372 m, do remontu, cena 117 tys.
Tel. 793 111 130
Sprzedam wyremontowaną
szeregówkę na Piaskowej Górze,
doskonała lokalizacja, cena 289 tys.
tel. 606 97 66 30
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od 30
tys. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha
przy największym parkingu w mieście, cena 4500. tel. 606 976 630
Wynajem 2 pokoje Piaskowa Góra
750 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, tel. 793
111 130
Wynajem kawalerka, cena 650 zł !!!
tel. 606 97 66 30
Wynajem komfortowe, kompletnie
umeblowane 3 pokojowe mieszkanie na Piaskowej Górze, cena 1450,
tel. 606 97 66 30
MS-1969 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
39m2, 3/10 piętro, do odświeżenia,
widna kuchnia, duży balkon, cena
110 tys. zł. tel. 883 334 481
MS-1952 Stary Zdrój, dwupoziomowe, 3 pokoje, 89m2, po kapitalnym
remoncie, cena 229 tys. zł, tel. 606
976 630

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, SUPER
LOKALIZACJA! ul. Forteczna, 3
pokoje, 72m2, 2 piętro w 4, cena
169.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje,
51m2, okna PCV, 3 piętro w 10,
cena 109.500zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 3 pokoje, 65m2, 1 piętro w
10, cena 155.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje (salon 30m2),
77m2, 3 piętro w 4, 165.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro
w 4, po remoncie, cena 167.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 4, cena 122.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 54m2,
8 piętro w 10, cena 119.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 2 pokoje, 49m2, 3 piętro w
4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 piętro
w 7, 89.000zł, okna PVC, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, kawalerka, 27m2, parter
w 10, 84.000zł, po kapitalnym

remoncie tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA - PIASKOWA GÓRA,
3 pokoje, 45m2, parter w 10,
99.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 59.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, okolice Ogińskiego, 2
pokoje z jasną kuchnią, 41m2,
wysoki parter, C.O. Gaz 69.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. Pionierów, 42m2, 2 pokoje, 2 piętro
w 2, po kapitalnym remoncie, C.O.
gaz, cena 106.000zł 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ okolice
Aqua Zdroju, nowe bud. 38m2,
2 pokoje, 4 piętro w 4, cena
85.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ okolice
Bema, 45m2 z ogrodem, 2 pokoje,
1 piętro w 1, cena 90.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ul. Grabowskiej, 48m2, 2 pokoje, 2 piętro
w 3, po kapitalnym remoncie,
cena 139.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ul.
Kątowa, 27m2, kawalerka, 6 piętro
w 10, cena 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM W SZCZAWNIE-ZDROJU z garażem, 166m2,
6 pokoi, cena 550.000zł lub
zamiana z dopłatą na 2 pokoje w
Szczawnie-Zdroju 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA-PODZAMCZE Sprzedamy 66 m2, ulica Grodzka, 9 piętro,
3 pokoje, cena 139.000zł 74 840
40 40 lub 512 085 489
RENOMA-PODZAMCZE Sprzedamy 66 m2, ulica Grodzka, 9 piętro,
3 pokoje, cena 139.000 zł, 74 840
40 40 lub 512 085 489

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia: Mieszkanie w centrum Jedliny- Zdrój 59
m2- 2 pokoje. Cena 79 tys. zł

ju i łazience kafle. Ogrzewanie
centralne- piec węglowy. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Do
lokalu przynależą dwie komórki:
zewnętrzna i wewnętrzna. Wokół
tereny zielone- las, park i deptak.
W pobliżu urząd gminy, poczta,
apteka, przystanek, sklepy.
Mieszkanie doskonale sprawdzi
się jako inwestycja na wynajem
jak i miejsce do zamieszkania dla
przyszłego nabywcy.
Posiadamy mieszkania do sprzedaży w Głuszycy w atrakcyjnych
cenach! Mieszkania jedno- dwutrzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura w
Głuszycy.
Działka budowlana położona w
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys.
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. Cena 270 tys.
Sprzedam dom w zabudowie
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2
działka 361 m2. Cena 290 tys.
zł.tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w LądkuZdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys.
złtel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dwa mieszkania 130
m2. Cena 170 tys. zł w Mieroszowie. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu okolice 11 Listopada, 1 piętro,
28 m2. Cena 43 tys.tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacjatel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.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 na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys.tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
złtel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

Mieszkanie jest zlokalizowane na
parterze w czterorodzinnej kamienicy. W skład lokalu mieszkalnego
wchodzą: duży przedpokój, bardzo duża łazienka z oknem, oddzielna kuchnia- widna oraz dwa
duże pokoje. Okna plastikowe.
Na podłogach w pokojach panele
natomiast w kuchni, przedpoko-

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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REKLAMA

Miasto Wałbrzych
zaprasza

Punkty sprzedaży biletów:
- Aqua Zdrój ul. Ratuszowa 6,
- Kiosk z prasą ( Piaskowa Góra ) ul. Broniewskiego 65c (obok poczty),
- TESCO Pasaż – Biuro Turystyczne JOLKA,

11.04.2015

- Biuro Turystyczne JOLKA, ul. Moniuszki 17.

godz. 19.00

AQUA ZDRÓJ Wałbrzych
ul. Ratuszowa 6

www.aplauzplanet.pl

facebook.com/aplauzplanet

Bilety miejsca stojące: 60 zł do 31 marca, 65 zł do 10 kwietnia, 70 zł w dniu koncertu. Bilety miejsca siedzące nienumerowane: 65 zł do 31 marca, 70 zł do 10 kwietnia, 75 zł w dniu koncertu.
Do nabycia: Aqua Zdrój ul. Ratuszowa 6, Kiosk z prasą ( Piaskowa Góra ) ul. Broniewskiego 65c, obok poczty, Biuro Turystyczne JOLKA ul. Moniuszki 17, TESCO – Biuro Turystyczne JOLKA ul.Łączyńskiego 44

Bilety z systemu ticketpro.pl w sieci sklepów: Empik, Media Markt.

