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

www.kasacja.info
REKLAMA

SKŁAD WĘGLA

EKOGROSZEK EKORET
W ofercie tylko
Polski węgiel kamienny
z KWK Wieczorek, Staszic,
Marcel, Janina, Silesia ...

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH

Zwycięstwo PO,
Siemoniaka i Kiliana

4 mandaty dla Platformy Obywatelskiej, 3 dla Prawa i Sprawiedliwości, 1 dla Kukiz’15
- takie są ostateczne wyniki niedzielnych wyborów do Sejmu RP. Wybory do Senatu,
w powiatach wałbrzyskim i świdnickim, wygrał Wiesław Kilian z PO.
Czytaj na str. 3
REKLAMA:

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

TANI TRANSPORT!

Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
- ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:

74 665 82 02, 603 195 875
Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a
- teren giełdy Piaskowa Góra
www.maximus.walbrzych.pl
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GŁUSZYCA
UL. WARSZAWSKA 2A
ZAPRASZA NA JESIENNE WIECZORY TEMATYCZNE. W KAŻDĄ SOBOTĘ LISTOPADA W GODZINACH OD 17:00
DO 23:00 OFEROWAĆ BĘDZIEMY PAŃSTWU DANIA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA OBIAD CZY KOLACJA
PRZY ŚWIECACH Z LAMPKĄ WINA UŚWIETNĄ DŹWIĘKI Z PŁYT WINYLOWYCH I GRAMOFONU.

TAKA KLIMATYCZNA ATMOSFERA TYLKO
W GOŚCINCU SUDECKIM W GŁUSZYCY
(REZERWACJE STOLIKÓW POD NUM. TEL 534636 516)

ODKRYJ Z NAMI SMAKI TOSKANI
ZAPRASZAMY NA WIECZÓR
W WŁOSKIM STYLU

SOBOTA 07.11.2015r

Echa naszych publikacji

Echa naszych publikacji

Zgoda buduje

Burmistrz
Głuszycy
Roman Głód odpowiada
staroście
wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze na
oświadczenie opublikowane na łamach Tygodnika
DB 2010 (nr 40 z 15 października 2015 r.):
W związku z oświadczeniem Starosty Wałbrzyskiego, które ukazało się
na facebook’u oraz w tygodniku DB2010 celem
wyjaśnienia niezgodności
związanych z przejęciem
Zespołu Szkół w Głuszycy
przez Powiat Wałbrzyski na
podstawie
porozumienia
pomiędzy Gminą Głuszyca a Starostwem Powiatowym z dnia 27.08.2015 r.,
informuję, że na dzień 31.08.
2015 r. posiadająca trwały
zarząd na obiekcie dyrektor ww. placówki Renata
Tarasiuk złożyła w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
oświadczenie dotyczące stanu majątku Zespołu Szkół w
Głuszycy. W piśmie dyrektor
szkoły oświadczyła, że aktualny stan majątku placówki
zgodny jest z inwentaryzacją przeprowadzoną według
stanu na dzień 31.12.2014
roku. Pismo z ww. oświadczeniem zostało przekazane
do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w dniu
02.09.2015. Ponadto informuję, że Burmistrz Głuszycy
pismem z dnia 28.05.2015
roku zobligował ww. dyrektora szkoły do przygotowania placówki do przekazania
Powiatowi Wałbrzyskiemu.
W związku z powyższymi
faktami proszę o sprostowanie zamieszczonych in-

formacji zarówno na stronie
Starostwa
Powiatowego
w Wałbrzychu, jak i na fanpage’u Ziemi Wałbrzyskiej.
Ubolewam jednocześnie, że
portal społecznościowy staje się oficjalną drogą komunikacji pomiędzy organami
Gminy i Powiatu.
Pragnę również zaznaczyć,
iż wycena nieruchomości przy
ul. Parkowej 9 w Głuszycy
została wykonana przez biegłego rzeczoznawcę, który
w mojej ocenie uwzględnił
wszystkie czynniki składające
się na cenę końcową. Patrząc
na rynek nieruchomości, należy stwierdzić, że ceny nieruchomości na przełomie
siedmiu lat uległy znaczącej
obniżce i spadek ceny nieruchomości niekoniecznie musi
wynikać jedynie ze stanu
technicznego nieruchomości.

Szanowny Panie Starosto,
w ślad za porozumieniem,
które zostało podpisane w
dniu 27.08.2015 r. w związku
z przejęciem Zespołu Szkół
w Głuszycy niezbędne było
przekazanie również obiektu
celem realizacji zadań statutowych szkoły. W 2008 roku
Gmina Głuszyca przejęła od
Powiaty Wałbrzyskiego do
prowadzenia Zespół Szkół
w takiej samej formie: szkoła
wraz z budynkiem. Nie było
zatem innej możliwości, aby
Gmina Głuszyca stała się
właścicielem nieruchomości,
przekazując
prowadzenie
szkoły ponadgimnazjalnej
Powiatowi Wałbrzyskiemu.
Ponadto propozycja porozumienia w sprawie przejęcia
Zespołu Szkół została przesłana do Pana już w dniu
11.06.2015 r., a więc miał

Pan czas, aby wprowadzić
do porozumienia stosowne
zapisy dotyczące przekazania obiektu wraz z jego wyposażeniem.
W związku z Pańskim
oświadczeniem
informuję, że w dniu 15.10.2015 r.
skierowałem do Pana pismo, w którym wyraziłem
wolę przejęcia budynku po
Zespole Szkół przez Gminę
Głuszyca. Wierzę, że podtrzyma Pan swoją propozycję przekazania budynku
przy ulicy Parkowej 9 Gminie
Głuszyca zgodnie ze złożonym oświadczeniem na
stronie facebook Ziemi Wałbrzyskiej oraz w tygodniku
DB2010.
Z poważaniem
Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

Zaskakujący finał polemiki, toczonej na łamach
Tygodnika DB 2010 przez
naszego felietonistę Stanisława Michalika i starostę
wałbrzyskiego Jacka Cichurę w sprawie likwidacji
szkoły w Głuszycy.
- Starosta wałbrzyski
Jacek Cichura wraz z wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Stanisławem Janorem spotkali
się z pisarzem Stanisławem
Michalikiem w jego posiadłości. Zgodnie z maksymą
J. Kochanowskiego „zgoda
buduje, niezgoda rujnuje”
starosta wałbrzyski chciał
zażegnać spór medialny jaki
powstał w oparciu o felieton
autorstwa Pana Michalika,
który ukazał się na łamach
Tygodnika DB2010. Również
na łamach tejże gazety, Pan
Michalik wystosował wcze-

śniej przeprosiny skierowane do Pana Starosty oraz
podarował mu swoją ostatnią publikację pod tytułem
”Głuszyca - miasto włókniarzy”. Spotkanie przebiegło
w niezwykle sympatycznej i
otwartej atmosferze. Dyskutowano o losach budynku
opisywanego w felietonie i
faktach, które miały miejsce
w związku z tą nieruchomością, a także o losach miasta
Głuszycy i działaniach na
rzecz dobra mieszkańców
gminy. Panowie uścisnęli
sobie dłonie. Mianownikiem
łączącym byłego i obecnego
starostę jest zdroworozsądkowe, logiczne podejście do
problematycznych sytuacji
oraz działanie na rzecz dobra
naszego powiatu – relacjonuje Marika Tokarska, asystent starosty.

Od lewej: Stanisław Janor, Jacek Cichura i Stanisław Michalik.
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Zwycięstwo PO,
Siemoniaka i Kiliana

4 mandaty dla Platformy Obywatelskiej, 3 dla Prawa i Sprawiedliwości, 1 dla Kukiz’15
- takie są ostateczne wyniki niedzielnych wyborów do Sejmu RP. Wybory do Senatu,
w powiatach wałbrzyskim i świdnickim, wygrał Wiesław Kilian z PO.
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OD ZARAZ!
Rozpocznij swoją karierę
w branży motoryzacyjnej!

Atrakcyjne wynagrodzenie!
Nie czekaj i zadzwoń już dziś!

74 843 89 19
605 126 163
j.gromadzka@trenkwalder.com.pl
Spośród kandydatów do Sejmu najwięcej głosów otrzymał wicepremier i minister obrony
narodowej Tomasz Siemoniak z PO (30 786), a dwa kolejne najlepsze wyniku uzyskali kandydaci PiS: Michał Dworczyk (24 935) i Anna Zalewska (22 402). Frekwencja w całym okręgu
numer 2, obejmującym byłe województwo wałbrzyskie, wyniosła 44.83%.

Wyniki wyborów do Sejmu RP:
Kandydaci Platformy Obywatelskiej zdobyli 4 mandaty poselskie i jeden senatorski.
REKLAMA

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
2. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica
5. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
6. Komitet Wyborczy KORWiN
7. Komitet Wyborczy Partia Razem
8. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
9. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

76424 głosy
72929
20634
20517
15544
10075
7984
7448
2540

32.65%
31.15%
8.81%
8.76%
6.64%
4.30%
3.41%
3.18%
1.09%

Do Sejmu dostali się z listy Platformy Obywatelskiej: Tomasz Siemoniak, Katarzyna Mrzygłocka, Monika Wielichowska i Agnieszka Kołacz – Leszczyńska. Z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu weszli: Michał Dworczyk, Anna Zalewska i Wojciech Murdzek. Natomiast z listy
Kukiz’15 mandat poselski zdobył były wiceburmistrz Świebodzic Ireneusz Zyska. Frekwencja
w wyborach do Sejmu w powiecie wałbrzyskim wyniosła 43.01%, a w Wałbrzychu 45.26%, a
w powiecie świdnickim 47.44%.

Wyniki wyborów do Senatu RP:
1. Wiesław KILIAN (PO)
2. Jerzy Maciej LANGER (PiS)
3. Jerzy Romuald FRANCKIEWICZ (Nowoczesna)
4. Henryk RATAJ (Zjednoczona Lewica)
5. Aleksander Bronisław ACEDAŃSKI (KORWiN)
5. Mariusz Grzegorz GREGORCZYK (PSL)
7. Zdzisław NATANEK (Niezależni Z. Natanka)

36383
33231
18019
12789
10475
4635
3383

30.60%
27.95%
15.15%
10.75%
8.81%
3.90%
2.84%

Wybory do Senatu RP w powiatach wałbrzyskim i świdnickim wygrał Wiesław Kilian z Platformy Obywatelskiej. Frekwencja w wyborach do Senatu RP wyniosła w powiecie wałbrzyskim 43 %, w Wałbrzychu 45,25%, a w świdnickim 47,43 %.
(RED)
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OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
na ADMINISTROWANIE LUB ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu
Wałbrzych, ul. Poselska 7/34
Tel. 74 664 44 84, fax. 74 664 44 85, e-mail: biuro@smponiatow.pl

Co nas wyróżnia ?
• ponad 20 lat działalności i doświadczenia na rynku
nieruchomości
• znajomość potrzeb i wymagań Naszych Klientów
• elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych
potrzeb
• fachowa i rzetelna obsługa
• racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające
minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom
poczucia bezpieczeństwa
oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu
kosztów utrzymania nieruchomości
poprzez dostarczanie im pakietu usług najwyższej klasy.
Gwarantujemy pełny zakres usług oraz atrakcyjne ceny.

Skorzystaj z szansy i zmień
administartora lub zarządcę
twojej nieruchomości
Wybór lub zmiana odpowiedniego
zarządcy/administratora to najtrudniejsze
zadanie stojące przed Właścicielami
nieruchomości
i Zarządami np. Wspólnot
Mieszkaniowych. To od tej
decyzji zależy, czy codzienne
życie zdominuje troska o bieżące sprawy i finanse związane
z funkcjonowaniem nieruchomości, czy też właściciele będą
w nich po prostu mieszkać.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Poniatów” w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy
Poselskiej 7/34 (Osiedle Podzamcze), posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku
nieruchomości. W naszej pracy
wykorzystujemy
niezawodne
metody usprawniające obsługę
nieruchomości, co sprawia, że
współpraca z nami jest po prostu
wygodna i bezpieczna! Posiadamy wiedzę merytoryczną jak
i praktyczną, znamy potrzeby i
wymagania Naszych Klientów,
oferujemy wysoki poziom i atrakcyjne ceny świadczonych usług.
Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu
zarządzamy bądź administrujemy różnymi - pod względem
powierzchni oraz liczby mieszkańców - nieruchomościami,
położonymi na terenie pięciu
dzielnic Wałbrzycha. Każdą z
nieruchomości traktujemy oddzielnie, w związku z czym dobieramy indywidualne rozwiązania podyktowane skalą potrzeb i
oczekiwań mieszkańców.
Jesteśmy młodym i prężnym
zespołem wykwalifikowanych i
doświadczonych specjalistów –

w zakresie zarządzania, administrowania, obsługi technicznej,
obsługi księgowej oraz prawnej.
Naszą pracę traktujemy z pasją i
entuzjazmem.
Wspólnotom decydującym
się na współpracę z naszą firmą,
gwarantujemy pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości,
deklarujemy ścisłą współpracę z
Zarządem Wspólnoty i właścicielami, realizację podjętych uchwał
oraz pełną kontrolę nad finansami i gospodarką Wspólnoty. Do
zarządzania lub administrowania
powierzonymi zasobami zawsze
podchodzimy rzetelnie, z należytą starannością, według najlepszych standardów zawodowych.
Będą mogli Państwo liczyć na
fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych,
prawnych, księgowych i technicznych, a także na poprawę
jakości zamieszkiwania.
Szczegółowy zakres naszych
usług każdorazowo ustalamy
zgodnie z życzeniami Klienta.
Zostaje on zawarty w umowie
o zarządzanie/administrowanie
nieruchomością. Ostateczne i
istotne decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej pozostawiamy w rękach jej Właścicieli.
Gwarantujemy pełną i profesjonalną obsługę oraz odpowiedzialne wykonywanie powierzonych nam zadań. Jednocześnie
wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta
spotka się z zainteresowaniem z
Państwa strony, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.
Kontakt: 74 664 44 84, 74 664
44 85, e-mail: biuro@smponiatow.pl
(TP)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

ZAPAL BLISKIM ZNICZ

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

POŻYCZAMY KAŻDEMU
do 1600 zł z VIVUS

Nowość!

nawet bez dochodów

Spodnie slim
– od święta i na co dzień!
jesienne promocje

Marynarki od 49 zł
Kurtki od 99 zł
Garnitury od 149 zł
Koszule od 15 zł

do 10 000 zł z TAKTO

dla pracujących, emerytów, rencistów

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

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1

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

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

Finał z dumą
Projekty zgłaszane w
ramach Wałbrzyskiego Budżetu
Partycypacyjnego,
są elementami budowania
poczucia
współodpowiedzialności za życie miasta - powiedział prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej podczas uroczystego
spotkania w siedzibie Rady
Wspólnoty Samorządowej
Podzamcze w Wałbrzychu.
Okazją do niego było uzyskanie największej liczby
głosów przez zgłoszony
przez RWS projekt do realizacji w 2016 r.
Przypomnijmy, że chodzi o
siłownię plenerową na skwerze zieleni pomiędzy kościołem parafialnym pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła a trasą pieszo – rowerową przy al.
Podwale. Projekt, jeden z 40
zgłoszonych w ramach WBP
2016, poparło w głosowaniu
1873 mieszkańców największej wałbrzyskiej dzielnicy.
Kwota szacunkowa budowy
siłowni wynosi 249 tys. zł.
- To typowy projekt budżetu partycypacyjnego, osiedlowo użyteczny, stosunkowo
łatwy do wykonania, w zamyśle projektantów dopełniający
ścieżkę pieszo – rowerową –
zaznaczył prezydent.
Kierownictwo RSW Podzamcze zostało wyróżnione
specjalnym dyplomem prezydenta Wałbrzycha, ale – jak
podkreślił jej przewodniczący
Jerzy Frajnagiel – tym, który wniósł w przedsięwzięcie
szczególny wkład i opracował je od strony technicznej,
był Stanisław Drabik, członek RWS. Inni też dołożyli do
powodzenia projektu swoją
cegiełkę i zostali za to nagro-

Dyplom odbiera prałat Ryszard Szkoła.
dzeni dyplomami RSW, które
wręczyli prezydent Szełemej
oraz przewodnicząca Rady
Miejskiej Maria Romańska.
Wśród 12 osób w ten sposób
wyróżnionych, znalazł się proboszcz wspomnianej parafii,
ks. prałat Ryszard Szkoła, dla
którego, jak powiedział, uprawianie sportu jest jedną z życiowych pasji.
- Frekwencja podczas głosowania nad projektami w
ramach budżetu partycypacyjnego, wyniosła w Wałbrzychu
24 proc. To jeden z najlepszych
wyników w Polsce i jest naszym
dużym osiągnięciem, stanowiąc
istotny element budowania kapitału społecznego i obywatelskiego, a także liczący się model
współrządzenia miastem. W
Wałbrzychu wzrasta zaangażowanie jego mieszkańców w
sprawy dla środowisk ważne, co
mnie bardzo cieszy. Satysfakcją
napawa też świadomość, że coraz częściej uczestniczy w tym
młodzież szkolna – podkreślił dr
Szełemej.
Prezydent odniósł się do
realizacji projektu „Bezpiecz-

ne Podzamcze”, który także
został zgłoszony przez tutejszą RSW i uzyskał najwięcej
głosów w ubiegłym roku.
Przewiduje on monitorowanie najbardziej zagrożonych
rejonów dzielnicy, przez 7 –
10 kamer.
- W trakcie opracowywania
projektu ujawniły się trudności natury technicznej, powodujące zwiększenie jego kosztów. Poza tym ustalono, że
najlepszym miejscem, do którego przekazywane zostaną
światłowodem obrazy z kamer
na Podzamczu, będzie obiekt
przy ul. Matejki, pełniący rolę
miejskiego centrum zarządzania kryzysowego. Projekt instalacji monitoringu powinien
być sfinalizowany w styczniu
lub lutym przyszłego roku.
Jeśli chodzi o projekty zgłaszane przez różne środowiska,
niepokoi fakt zbyt małej liczby
wykonawców, którym niektóre prace po prostu się nie
opłacają, a poza tym woleliby
je realizować w dłuższym terminie – zauważył prezydent
miasta.

Informując o najbardziej
znaczących miejskich przedsięwzięciach w najbliższej
przyszłości, stwierdził, iż kolejny etap budowy wałbrzyskich
mieszkań komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Husarskiej na Podzamczu, powinien
rozpocząć się w połowie przyszłego roku.
Na zakończenie spotkania
Lech Palewski poinformował
o pracach zespołu RWS zajmującego się bezpieczeństwem
przeciwpożarowym,
m.in.
związanych z drogami dojazdowymi dla wozów strażackich i karetek pogotowia oraz
lokalizacją pomp. Stwierdził,
że sytuacja pod tym względem na Podzamczu jest zadowalająca.
Z kolei prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” Tadeusz Choczaj omówił
funkcjonowanie osiedlowych
placów zabaw dla dzieci. Jest
ich 33 i zajmują łącznie powierzchnię 18 tys. m. kw. W
stosunku do ubiegłego roku
nakłady na ich zagospodarowanie, m.in. zamontowanie
nowych urządzeń, wzrosły aż
czterokrotnie i wyniosły 122
tys. zł. Prezes zauważył, że należy częściej niż dotychczas
kosić na nich trawę. Wzorowymi placami są m. in. ten przy
lokalu „Fantazja”, a także przy
ulicach Hetmańskiej i Grodzkiej.
W spotkaniu uczestniczyli
też m. in.: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha
Artur Torbus i Mirosław Bartolik, jak również przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz Spółdzielni
Mieszkaniowej „Poniatów”.
Andrzej Basiński
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Będą blokowali
do skutku
Kilkudziesięciu
mieszkańców wsi Unisław Śląski
w gminie Mieroszów przez
trzy godziny blokowało w
ubiegły czwartek drogę krajową nr 35. Powód? Zarządca drogi, zamiast budowy
chodnika, o który mieszkańcy postulują od wielu lat –
chce zmienić nawierzchnię
jezdni.
– To absurd – oburzają się
mieszkańcy i zapowiadają kolejne blokady, jeśli ich apele nie
przyniosą skutku. Mieszkańcy
Unisławia blokowali jezdnię
przechodząc zwartą grupą
przez przejście dla pieszych na
wysokości kościoła. Co 15 minut przepuszczali samochody.

Cud zdrowia pod dotykiem dłoni

- Nie dziwię się ludziom, że walczą o swoje bezpieczeństwo –
mówił jeden z kierowców na
zatarasowanej drodze.
- Jezdnia na wielu innych
drogach jest w zdecydowanie
gorszym stanie niż tu, w Unisławiu, a tam nikt nie widzi potrzeby wymiany nawierzchni. A
przecież zarządca drogi i władze gminy mogliby dojść do
porozumienia. Byłby i remont
nawierzchni i budowa chodnika – dodaje inny kierowca zatrzymany przez blokadę jezdni.
O sprawie pisaliśmy na łamach
Tygodnika DB 2010 w artykule
„Drogowy absurd” (nr 39 z 8
października 2015 r.).
(RED)

Mieszkańcy Unisławia Śląskiego zapowiadają kolejne blokady, jeśli
zarządca drogi nie wybuduje w ich wsi chodnika.

- Pod dotykiem pana
Darka cofnęły mi się choroby. I kręgosłup przestał
boleć, i wątroba, i jakaś
narośl na szyi zniknęła.
Unormowało mi się też ciśnienie. A mojej sąsiadce
po udarze mózgu szybko
cofa się paraliż – mówi
pani Krystyna Kościanek
ze Świdnicy. I dodaje: - Dotyk pana Darka czyni cuda.
- To naprawdę cud! – dodaje Paulina Nowak z Wrocławia i wyjaśnia: - Przyjechałam tu z moim synem.
Kubuś miał alergię. A gdy
alergia cofnęła się po dwóch
wizytach, przywiozłam ojca,
który kwalifikowany by na
przeszczep serca. W zasadzie
to czekał na operację, jeśli
dawca się znajdzie, chociaż
mieli jeszcze zrobić jakieś
badania. Przede wszystkim
miał też kiepskie nerki, co
podobno bardzo zmniejszało szanse operacji.
Po kilku wizytach u pana
Darka zaczął mówić, że czuje się znacznie lepiej. - A
gdy po dziesięciu wizytach
zbadali go lekarze w klinice

Religi w Zabrzu,
powiedzieli, że ten
przeszczep na razie
nie jest potrzebny.
Że stan ojca jest
całkiem niezły. Do
tego tatusiowi bardzo puchły nogi, a
po tych wizytach
też opuchlizny się
cofnęły. No i przestało mu szumieć
w uszach. Rok temu
tata wybierał się na
cmentarz, a teraz
znów chodzi na
ryby!
Co ciekawe, ojciec pani Pauliny wcale nie
chciał się poddać energoterapii. Gdy bowiem zapytał
pana Darka, czy na pewno
pomoże, uzdrowiciel spojrzał na niego i powiedział:
- Nie! Gwarancje to da panu
tylko oszust, naciągacz. Ja
mogę spróbować, ale pod
warunkiem, że nadal będzie
pan słuchał zaleceń lekarzy.
- Tata się oburzył, że po
co mu uzdrowiciel, który
każe do lekarzy chodzić. Ale
uparłyśmy się z mamą. Na

szczęście, bo tata odżył. No
a potem spróbowała mama,
którą bardzo bolały kolana.
Już prawie nie chodziła, tyle,
co z kuchni do pokoju. Teraz,
po kilku wizytach, umie zejść
z drugiego piętra i pójść do
sąsiedniego sklepu czy do
koleżanki. Zdrowy pomyśli,
że to niewiele, ale dla mamy
to prawdziwy cud. Lekarze
mówili, że jedyna nadzieja
w endoprotezie, na którą
mama była zapisana na 2017
rok. A teraz chodzi!

- Ja przyszłam do pana
Darka guzkiem na piersi –
mówi młoda kobieta, która
nie chce podać nazwiska,
bo jest siostrą znanego wałbrzyskiego lekarza. – Kiedy
go zapytałam, czy na pewno guzek zniknie, uśmiechnął się i odpowiedział „ja w
to wierzę, a pani niech po
pięciu wizytach idzie na badania kontrolne. Wtedy się
dowiemy, ile jest warta moja
wiara w pani wyzdrowienie.”
Na badania poszłam po siedmiu wizytach, ale guzka już
faktycznie nie było. Brat po
obejrzeniu wyników powiedział: - To cud.
Sam uzdrowiciel protestuje: - Cuda to czynił Jezus
Chrystus. A ja jedynie uruchamiam siły obronne, które
ma organizm każdego z nas.
Często to wystarcza, ale niestety, nie zawsze. Dlatego
rzeczywiście domagam się,
żeby chorzy pozostawali pod
opieką lekarzy.
- A ja i tak wiem swoje.
Cud! – mówi pani Paulina
Nowak.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art.,
obok pogotowia i stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
REKLAMA

ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII
LATO 2016 ZŁOTE PIASKI - NASZA DAHLIA GARDEN*** (wszystko w cenie!)
wczasy i obozy młodzieżowe do 20% rabatu do 31.01.2016! ;) ZAPRASZAMY!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
OFERTY ŚWIĘTA I SYLWESTER 2015 ORAZ ZIMA 2016!
• POBYT ŚWIĄTECZNY 499 PLN/OS. I SYLWESTROWY W PRZESIECE, KOŁO KARPACZA
HOTEL MARCUS  4 I 5 DNI W STYLU LAT 80TYCH. CENA OD 699 PLN/OS.
• PRAGA - SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN 149 PLN!!!
• BERLIN SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN 149 PLN!!!
• POBYT ŚWIĄTECZNY W ZAKOPANEM 23.12 - 27.12.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ
• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W ZAKOPANEM 23.12.2015 - 03.01.2015
- 1 399 PLN/osobę
• POBYT ŚWIĄTECZNY W SZCZAWNICY 23.12 - 27.12.2015 - CENA 590 PLN/osobę
• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W SZCZAWNICY 23.12.2015 - 03.01.2015
- 1 599 PLN/osobę

• POBYTY SYLWESTROWE W ZAKOPANEM 4 i 5 DNIOWE - CENA OD 580 PLN/osobę!!!
• POBYTY SYLWESTROWE W SZCZAWNICY 3, 4, 6 DNIOWE - CENA OD 699 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH
k/RABKI 5 i 7 DNIOWE - cena od 490 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE
- CENA OD 299 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - CENA 700 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W SZCZAWNICY - 7 DNIOWE - CENA 899 PLN/osobę!!!

HITY LISTOPAD/GRUDZIEŃ:

BARCELONA SAMOLOTEM 5 DNI Z WROCŁAWIA 18  22.11.2015  1750 PLN/OSOBĘ!!!
MIKOŁAJKI 06.12.2015  BERLIN  TROPICAL ISLAND 90ZŁ + BILET WSTĘPU
DREZNO JARMARK BOŻONARODZENIOWY 12.12.2015 110 PLN

TYGODNIOWE
POBYTY LECZNICZE
w Kudowie Zdroju

w hotelu ****

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!!
NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!

z zabiegami
i wyżywieniem

TERMIN: 29.04 – 06.05.2016!!!
CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ OSTATNIE 18 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

CENA JUŻ OD
PLN
ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!

RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ
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I po wyborach
Janusz
Bartkiewicz

No i stało się to, co od wielu tygodni wieszczyłem i przez
co, zdarzało się, obrywałem
mocno, nawet na łamach Tygodnika D2010. Wybory zdecydowanie wygrało Prawo i
Sprawiedliwość, a Zjednoczona Lewica zaliczyła solidnego
kopniaka, przez co wyleciała
poza nawias politycznego
wpływu na to, co się z nami w
najbliżej przyszłości dziać będzie. Na tak marną kondycję
lewicy zapracowała sobie sama
najbardziej, więc odpuszczam
tu jakieś wypominki, bo leżącego nie kopię.
Natomiast jednego nie
mogę i nie chcę pominąć.
Otóż wielokrotnie nawoływałem zwolenników lewicy, aby
mimo wszystkich żalów i pretensji (niejednokrotnie przecież uzasadnionych) w wyborach jednak na nią zagłosowali.
Nawoływałem, by nie słuchali
durnowatych apeli byłego już
posła SLD Dariusza Jońskiego,
który nawoływał publicznie, by

robić wszystko dla zatrzymania
PiS, a tym samym apelował,
aby wyborcy SLD zagłosowali
na… Platformę Obywatelską.
Bo mimo tej jego prostoty w
myśleniu, nie jest tak głupi, by
wyobrażać sobie, iż SLD miało szansę PiS pokonać w tych
wyborach. Więc jeżeli tak nie
myślał, to nawoływał do głosowania na PO. No i ma teraz
zapewne wielką satysfakcję, że
Platforma jest największą partią opozycyjną. Tylko, że sam
(czego nie żałuję absolutnie) i
z klubowymi kolegami (czego
już żałuję), musi sobie roboty
poszukać. W odróżnieniu od
Grzesia Napieralskiego, który się sprytnie do PO przytulił
i do Senatu mandat dostał.
Nie musi się biedak martwić,
z czego przez najbliższe 4 lata
będzie się utrzymywał, ale
być może czas ten powinien
spożytkować, aby wreszcie
jakiegoś przyzwoitego fachu
się nauczyć. Powinien to zrobić, bo zdaje się, że za kolejne
cztery lata wyborcy Platformy
pokażą mu drzwi i czerwoną
kartkę. Jestem przekonany,
że sam na to zapracuje i niech
tak się stanie. Lewica przegrała
sromotnie właśnie przez takich
jak Joński ludzi, którzy - deklarując swoje lewicowe prze-
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konania - robili wszystko, aby
nakłonić tzw. elektorat lewicy
do głosowania na Platformę.
Czynili tak poprzez roztaczanie czarnego scenariusza na
najbliższe lata, głosząc, że pod
rządami PiS Polska zamieni się
w jeden wielki obóz karny na
wzór twierdzy w Berezie Kartuskiej, a dla tych, którzy nie
zgadzają się z wizją Jarosława
Kaczyńskiego, pozostanie tylko
wielka emigracja. Otóż oświadczam, że na żadną emigrację
(faktyczną i wewnętrzną) nie
wybieram się, mimo, że Jarosław Kaczyński, i jego zausznicy, akurat z mojej bajki nie są,
czego zresztą nigdy nie kryłem.
Ale jeżeli Jarosław Kaczyński
planuje zbudowanie naprawdę silnej Polski (cokolwiek by
to nie oznaczało), to akurat to
bardzo mi się podoba, bo nie
podoba mi się perspektywa
życia w kraju, w którym rządzą
światowe wielkie korporacje,
kraj ten sprowadzając do roli
półkolonii, pozbawionej suwerenności. A grozi nam to – co
rząd PO przed społeczeństwem
starannie skrywał – kiedy Unia
Europejska podpisze ze Stanami Zjednoczonymi umowę
o wolnym handlu (TTIP), która
m.in. będzie miała i taki skutek,
że wielkie korporacje, a nie polREKLAMA

DYREKTOR MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ w Wałbrzychu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 r.
I. Zadanie – Sport
Rodzaj zadań:
1. organizacja dużych imprez sportowych, zawodów dla osób niepełnosprawnych
2. promocja aktywnego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych,
3. upowszechnianie kultury ﬁzycznej,
II. Zadanie - Kultura
Rodzaj zadań:
1. organizacja wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadlokalnym
w szczególności przeglądów, koncertów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych
wydarzeń,
2. inicjatywy społeczno - kulturalne służące umacnianiu wspólnoty i tożsamości kulturalnej
osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Gminy Wałbrzych,
3. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych - zadania
z zakresu kształtowania postaw prokulturalnych, aktywnego uczestnictwa w kulturze
- popularyzacji osiągnięć w sferze kultury i sztuki – rozwijania aktywności twórczej.
III. Zadanie – Rekreacja i Turystyka
Rodzaj zadania:
1. wsparcie działań promujących rekreację, turystykę i krajoznawstwo osób niepełnosprawnych
organizacja rajdów, zlotów, olimpiad i konkursów,
2. edukacja turystyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Warunki realizacji zadania:
Szacowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury,
rekreacji i turystyki ma wynosić 100 000,00 zł (słownie. sto tysięcy złotych).
Termin składania ofert: 30.11.2015 r.
Termin realizacji zadań: od 30.04.2016 r. do 24.12.2016 r.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. telefonu 74- 664-25-45
lub osobiście w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 13 pok. 4-5 od godziny 7:30 do 14:30,
strona internetowa www.mops.walbrzych.

ski Sejm, będą tworzyły polskie
prawo. Być może ktoś nie uwierzy, ale w wyniku tej umowy,
każda ustawa, która zostanie
uznana przez jakąś korporację
za szkodliwą dla jej interesów,
będzie mogła żądać od Polski
tak olbrzymich odszkodowań,
że niechybnie wszyscy z torbami pójdziemy, bo takie pozwy
będą (zgodnie z umową TTIP)
rozsądzane będą przez prywatne sądy arbitrażowe, finansowane przez te korporacje.
To tak w wielkim skrócie tylko.
Wiec jeżeli rządy PiS, realizując
obietnicę odbudowy pełnej,
suwerenności Polski, przeciwko tej umowie zaprotestują, to
ja będę taką ich politykę wspierał ile mi sił starczy.
Zdaję sobie przy tym sprawę, że istnieje groźba, iż do
gry wrócić zechcą niektóre
odrażające postaci z czasów
IV RP, bo widać, jak się koło J.
Kaczyńskiego kręcą, jak nóżkami przebierają, strojąc pocieszne, a zarazem marsowe miny.
Jestem jednak przekonany,
iż Jarosław Kaczyński odrobił
lekcję dotyczącą błędów IV RP,
czego pierwszym symptomem
było chyba pozbycie się tych
różnych mrocznych, czy nawet
wręcz ponurych osobowości.
To, że ich przed kampanią wyborczą do siebie dopuścił i koalicję nawet zawarł, było raczej
– w mojej ocenie – zamysłem
taktycznym, mającym na celu
zyskanie każdego głosu, jaki te
postaci mogły mu ze sobą przynieść. Wszak on o konstytucyjną większość walczył więc nizał
ten polityczny plankton, jak paciorki na sznurku. Myślę, że się
nie będę mylił zakładając, że
po sformowaniu rządu panów
tych (i pań) w nim nie będzie,
a po kilku miesiącach zostaną
raczej na stałe usunięci do kąta.
Dostana jakieś tam „ochłapy”, a
jak będą brykali, to raczej zmiłuj się nie będzie. J. Kaczyński

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel. 728-765-048
58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

jest bardzo pamiętliwy i tym,
co go zdradzili, albo on myślał, że tak chcieli uczynić, nie
wybacza. Świadczą o tym losy
wielu byłych jego onegdaj bliskich współpracowników i towarzyszy partyjnych.
Jestem też przekonany, że
rząd PiS nie spełni w zdecydowanej większości swoich
prospołecznych obietnic wyborczych, a stanie się tak, bo
budżet państwa takich ciężarów nie utrzyma. Więc ci, którzy zagłosowali z powodu tych
obietnic, szybko obudzą się z
ręką w nocniku i długo jej z
niego nie wyciągną. Dla mnie
osobiście nie ma żadnej różnicy, czy rządzi prawicowa PO,
czy też tak samo prawicowe
PiS, albowiem nigdy nie oczekiwałem, bo nie wierzyłem,
że rządy tej formacji kiedykolwiek na sercu miały dobro
tej szarej masy, która żyje z
tego, iż swoją pracę, za marne
zresztą grosze, sprzedaje kapitalistom. A ci, jak wiadomo,

nie kierują się jakimiś lewicowymi przekonaniami, więc
zasada, iż kruk krukowi oka
nie wykole, powoduje, że prawicowi kapitaliści i prawicowi
politycy grają w tej samej orkiestrze. Dla mnie najbardziej
istotne będzie to, co zrobi PiS
w zakresie swych obietnic dotyczących przeprowadzenia
gruntownych porządków na
niwie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, bo jest
to chyba jedna z najbardziej
zabagnionych sfer publicznej
działalności organów państwa. Ostatnio wiele się znów
dowiedziałem i z pewnym
przerażeniem mogę stwierdzić, że tylko byli i aktualni,
uczciwi i ci co nimi być przestali, policjanci i dziennikarze,
zdają sobie sprawę, jakie w
Polsce zapanowało bagno.
Przede wszystkim bagno moralne. I trzymam kciuki, aby PiS
udało się wreszcie to bagno
chociaż trochę osuszyć.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Grodno na europejskim szlaku
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim został
przyjęty do Europejskiego Szlaku Zamków
i Pałaców.
Z tej okazji gościli w zamku przedstawiciele
członków szlaku. Była to znakomita sposobność do prezentacji obiektu, a także do zapoznania się, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Projekt, realizowany przez
Dolnośląską Organizację Turystyczną oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ma celu pięć podstawowych działań:
zwiększenie ruchu turystycznego, stworzenie
produktu turystycznego w oparciu o zamki i
pałace, promocję Dolnego Śląska, umiędzynarodowienie szlaku poprzez poszerzenie go
o obiekty z innych regionów oraz wpisanie na
listę Europejskich Szlaków Kulturowych Rady
Europy.
(RED)
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Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu po raz trzeci
zorganizowało uroczyste wręczenie „Aniołów hospicjum”, tym wszystkim
którzy w znaczny sposób przyczynili się do wspierania szeroko pojętej
działalności hospicyjnej. W tym roku jednym z aniołów nagrodzony został
Tygodnik DB 2010, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych
Bogaczowicach!
- W reprezentacyjnej sali
Maksymiliana zamku Książ,
dziękowaliśmy
darczyńcom za pomoc rzeczową i
finansową, za wsparcie ze
strony wałbrzyskich mediów, władzom miasta Wałbrzycha i mieszkańcom za
możliwość skorzystania z
funduszu obywatelskiego
dzięki któremu rozbudowaliśmy nasze hospicjum. I tym
wszystkim
bezimiennym
którzy przekazują 1% na
rzecz wałbrzyskiego hospicjum. Z całego serca w imieniu podopiecznych dziękujemy – podkreślają Renata
Wierzbicka i Marek Karol-

czak z zarządu Polskie
Towarzystwo Opieki
Paliatywnej Oddział w
Wałbrzychu.
W tym roku „Anioły
hospicjum” powędrowały między innymi do
parlamentarzystów,
przedstawicieli firm,
osób prywatnych i
dziennikarzy. W tym
do redakcji Tygodnika
DB 2010.
- W imieniu całego zespołu Tygodnika DB 2010 i naszych
Czytelników dziękuję
za to wyróżnienie. Od
pierwszego numeru
REKLAMA

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w niedzielnych
wyborach parlamentarnych oddali swoje głosy
na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Szczególne podziękowania kieruję do osób,
które zagłosowały na mnie.
Maciej Badora

naszej gazety staramy się
wspierać wszystkie ważne
przedsięwzięcia i inicjatywy w naszym regionie, a
działalność Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu i
Hospicjum im. Jana Pawła
II w Wałbrzychu należy do
jednych z najważniejszych.
Z wszechstronnej opieki
PTOP i hospicjum skorzystały już nie tylko tysiące
osób chorych, ale także ich
rodziny. Niezwykle ważne
są także akcje propagujące idę hospicyjną oraz
wolontariatu,
zwłaszcza
wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu.
Wszystkie te działania oraz
nowe inicjatywy zawsze
znajdują miejsce na łamach
Tygodnika DB 2010 i cieszą
się dużym zainteresowaniem naszych Czytelników,
którzy chętnie uczestniczą
w akcjach oraz działaniach
na rzecz hospicjum i jego
podopiecznych – podkreśla Robert Radczak, redaktor naczelny Tygodnika DB
2010.
Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech
odebrał anioła w imieniu
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej ze Starych Bogaczowic oraz bardzo licznej
grupy osób prywatnych i
firm, które brały udział w
organizacji tegorocznego
koncertu charytatywnego.
- Jeszcze raz dziękujemy im za tak duże zaangażowanie – podkreśla
Mirosław Lech. - W zorganizowanym w kwietniu
koncercie uczestniczyło ok.
230 osób o wielkich sercach
– wspólnie udało się zebrać
niebagatelną kwotę 21450
zł. W związku z prowadzoną
rozbudową hospicjum stacjonarnego przedstawiciele
PTOP stwierdzili, że pieniądze zostaną przeznaczone
na zakup specjalistycznych
łóżek, sanitariatów dostosowanych do szczególnych
potrzeb chorych oraz aparatury medycznej. Dzięki
olbrzymiej ofiarności gości przybyłych na koncert,
udało się choć w części
zaspokoić te potrzeby. Po
raz drugi udowodniliśmy,
że choć Gmina Stare Bogaczowice nie jest wielka
liczebnie, to drzemie w
niej olbrzymi potencjał dobroci.
(RED)
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W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
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Tygodnik DB 2010
- Anioł hospicjum 2015!
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Żonkile przy hospicjum
i w Szczawnie-Zdroju
Od 10 lat wałbrzyskie
hospicjum im. Jana Pawła
II jest organizatorem akcji „Pola nadziei”, która
swoje źródło ma w Wielkie
Brytanii. „Pola nadziei” są
programem stworzonym
przez organizację charytatywną Marie Curie Cancer
Care. Ideą jest uwrażliwienie społeczeństwa na los
osób u kresu życia, a także
zbieranie funduszy i edukacja.
- W piątkowe południe
odwiedziło nas kilkaset dzieci i młodzieży z wałbrzyskich
szkół i przedszkoli, wszyscy
przyszli sadzić żonkile, chcąc
w ten sposób być bliżej ludzi
ciężko i nieuleczalnie chorych. Żonkilowa cebulka zasadzona jesienią obumiera,
aby wiosną rozkwitnąć jako
piękny kwiat, dając nadzieję
i radość naszym podopiecznym. Bardzo dziękujemy
dyrekcjom szkół, młodzieży i
przedszkolakom za tak liczny
udział w tej corocznej akcji –
podkreśla Renata Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
w Wałbrzychu.
Z kolei na skwerze
przy ulicy Kościuszki 20 w
Szczawnie Zdroju obecni byli mieszkańcy miasta,
przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Markiem
Fedorukiem i przewodniczącą rady miasta Marzeną Sobczyk oraz senator
Wiesław Kilian. Stawiła się
młodzież szkolna i najbardziej wdzięczni uczestnicy –
przedszkolaki z wałbrzyskie-

go przedszkola „U Mikołaja”.
Wcześniej pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju przygotowali skwer, na którym
przewidziano miejsca dla
cebulek żonkili. Z ustawionego w centralnym miejscu nagłośnienia płynęła
łagodna muzyka. Punktualnie o godzinie 12.00 prezes
Towarzystwa
Miłośników
Szczawna-Zdroju
Iwona
Czech, będąca wraz z zarządem stowarzyszenia organizatorem przedsięwzięcia
w uzdrowisku, rozpoczęła
akcję. Młodzież i mieszkańcy miasta przystąpili do sadzenia cebulek kwiatowych,
sięgając po nie do przygotowanych wcześniej na tę
okoliczność przystrojonych
na żółto koszyczków wiklinowych. Z pewnością wszyscy będą teraz oczekiwać
pierwszych oznak wiosny,
a wraz z nią żonkili, które
przypomną o 20 października 2015 roku.
- Akcja osiągnęła swój cel
w wieloraki sposób: zwrócono uwagę na potrzeby
chorych, którzy przecież są
wokół nas; zaangażowano młodych ludzi, by szlachetna idea znalazła naśladowców i kontynuatorów i
wreszcie realizuje się materialne potrzeby poradni hospicyjnej, dokładając choć
małą cegiełkę pochodzącą
z odruchu serc – podkreślają organizatorzy akcji w
Szczawnie Zdroju.
(RED)
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Wszystkich Świętych
– zmiany w ruchu

W związku z dużym natężeniem ruchu w okolicach
wałbrzyskich nekropolii wprowadzone zostaną następujące
rozwiązania:
1. ul. Bema – utworzony
parking po lewej stronie ulicy
(jadąc od strony ul. Wańkowicza).
2. ul. Cmentarna – czasowy
zakaz zatrzymywania się po
obu stronach ulicy.
3. ul. Piaskowa – czasowy
zakaz zatrzymywania się po
obu stronach ulicy plus wariant zamknięcia ulicy dla ruchu.

W okolicach cmentarzy będą zmiany w ruchu.
4. ul. Moniuszki – czasowy
zakaz zatrzymywania się po
prawej stronie ulicy jadąc w
stronę ul. Sikorskiego.
5. ul Poznańska – ulicą jednokierunkową - jadąc od ul.
Internatowej w stronę sklepu
Biedronka. Czasowe utworzenie parkingu po prawej stronie
drogi oraz zakaz zatrzymywania się po lewej stronie drogi.
6. ul. Przemysłowa – zamknięcie ulicy dla ruchu z wy-

łączeniem TAXI, zaopatrzenia
na czas rozładunku, mieszkańców i służb miejskich. Ponadto
ulica Przemysłowa w okresie
Wszystkich Świętych będzie
drogą jednokierunkową jadąc
od strony Pl. na Rozdrożu w
stronę ul. Sikorskiego, czasowe utworzenie zakazu zatrzymywania się po obu stronach
drogi.
7. ul. Sikorskiego – utworzenie parkingów na odcinku

KREDYT
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szybka decyzja
niskie raty
bez BIK

mała
rata!
bez
ukrytych
opłat

na spłatę
komornika

tel.74 635 10 68
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

tel. 74 635 10 52
Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II

od łącznicy w kierunku Sobięcina (jadąc od Pl. Grunwaldzkiego) do skrzyżowania z ul.
Przemysłową i Beethovena na
obu pasach po prawej stronie
jezdni oraz utworzenie zakazu
zatrzymywania się po lewej
stronie jezdni. W dniach od 31
października do 01 listopada
autobus linii nr 15 nie będzie
kursował ulicą Beethovena
(brak możliwości lewoskrętu).
8. ul. Wyszyńskiego – czasowe utworzenie zakazu zatrzymywania się po prawej
stronie drogi od skrzyżowania
z ul. Piętnastolecia do skrzyżowania z ul. Broniewskiego
jadąc w kierunku ul. Broniewskiego.
9. ul. Żeromskiego ul. Wańkowicza – utworzenie parkingu po prawej stronie drogi
jadąc w kierunku ul. Andersa
od skrzyżowania z ul. Bema
do skrzyżowania z ul. Dubois, utworzenie zakazu zatrzymywania się po lewej stronie
drogi jadąc w kierunku ul. Andersa oraz utworzenie zakazu
zatrzymywania się po prawej
stronie drogi na odcinku od
skrzyżowania z ul. Chałubińskiego do skrzyżowania z ul.
Bema.
Dział Komunikacji Zbiorowej Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Wałbrzychu informuje, że 1
listopada 2015 roku autobusy
komunikacji miejskiej kursować będą według rozkładów
jazdy ważnych w soboty, z
wyjątkiem linii nr 4, która kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy (również
w sobotę 31 października).
- Z powodu remontu ul. Sikorskiego i zmiany organizacji
ruchu w tym rejonie, autobusy
linii nr 15 nie będą obsługiwać w dniach 31.10-1.11 ulicy
Beethovena – dodają pracownicy ZDKiUM w Wałbrzychu.
Tymczasem w świąteczną
niedzielę komunikacja miejska
w Świdnicy będzie bezpłatna.
- 1 listopada każdemu
przysługuje uprawnienie do
bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego. W
okresie Wszystkich Świętych
natężenie ruchu jest bardzo
duże, dlatego też prosimy
odwiedzających cmentarze o
skorzystanie w tym dniu z komunikacji miejskiej – apeluje
Magdalena
Dzwonkowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
(RED)
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w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl
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Zmiany w organizacji ruchu kołowego w okolicach
wałbrzyskich
cmentarzy
oraz zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej mają ułatwić dostęp
do nekropolii w zbliżający
się świąteczny weekend. W
Świdnicy 1 listopada komunikacja miejska będzie bezpłatna.

REKLAMA

Zniczomaty
na cmentarzach
W tym tygodniu strażnicy miejscy w Świebodzicach będą prowadzić
wzmożone działania w
związku ze zbliżającym się
dniem Wszystkich Świętych. Działania rozpoczną
się w piątek, 30.10.2015 i
potrwają do późnych godzin wieczornych 1. 11.
2015 r.
- Strażnicy miejscy będą
zwracać uwagę na aktualną
sytuację na parkingach wokół nekropolii oraz czuwać
nad bezpieczeństwem kierujących pojazdami. Funkcjonariusze będą również
udzielać informacji o dostępnych miejscach parkingowych - wyjaśnia Łukasz Gil,
komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach.
Jak co roku warto pamiętać, że nastąpią zmiany w organizacji ruchu pojazdów na
ul. Browarowej. 1 listopada
ulica Browarowa będzie ulicą
jednokierunkową, od strony
ul. Skłodowskiej. Parkingi
dla kierujących pojazdami
będą zorganizowane na terenie marketów: “Mrówka”,
“Biedronka”, “Tesco”. - Zwracam się również z apelem
do mieszkańców, aby w tym
szczególnym czasie zwrócili
uwagę na swoje przedmioty
osobiste, które mogą stać się
łupem złodziei, jak i również
o niepozostawianie w pojazdach na widocznym miejscu
torebek, telefonów komórkowych, nawigacji GPS itp.
Proszę również kierowców
o stosowanie się do wskazówek kierujących ruchem dro-

Na świebodzickich cmentarzach
ustawione zostały zniczomaty.

gowym strażników miejskich
- zaznacza Łukasz Gil.
W czasie odwiedzania
grobów mieszkańcy Świebodzic będą mogli skorzystać
z nowego udogodnienia
- zniczomatów. - Trzy takie
urządzenia pojawiły się na
cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej, kolejny zamontowany
został na cmentarzu przy Kamiennogórskiej. Można tu w
prosty sposób nabyć wkład
do znicza, a w przyszłości
będą dostępne także znicze.
Urządzenia znajdują się tuż
przy wejściach do nekropolii
– wyjaśnia Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)
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Spółka przyjazna seniorom
W ostatnim czasie często można spotykać Sanatoria Dolnośląskie
sp. z o.o. na wydarzeniach poświęconych seniorom. Firma zajmuje
się nie tylko rehabilitacją i opieką nad osobami starszymi, ale także
propagowaniem zdrowego i aktywnego trybu życia.
Ostatnim
wydarzeniem,
na którym spotkaliśmy Spółkę Sanatoria Dolnośląskie w
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia w Wałbrzychu, był
Festiwal Pasji i Kreatywności
organizowany przez Stowarzyszenie „Radość Życia”. Inicjatywa, która odbyła się w
ramach II Wałbrzyskich Senioraliów, skupiła wielu aktywnych i cieszących się życiem
seniorów. Wśród wielu przedstawicieli Kół Emerytów i Rencistów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także różnych
stowarzyszeń
działających
na rzecz seniorów z powiatu
wałbrzyskiego, wyróżniało się
stoisko Sanatoriów Dolnośląskich, gdzie pracownicy Spółki
chętnie opowiadali o swoich
ośrodkach, pobytach w nich i
oferowanych usługach. Ostatnim punktem wydarzenia była
uroczysta gala, podczas której
spółka po raz kolejny została

wyróżniona w kategorii „Instytucja Najbardziej Przyjazna
Seniorom Ziemi Wałbrzyskiej”.
Wcześniejszą
inicjatywą
sprzyjającą seniorom, w której
również Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o brały udział, był
III Marsz Seniora organizowa-

ny przez posłankę na Sejm RP
Agnieszkę Kołacz- Leszczyńską oraz PTTK Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej. Najważniejszym
punktem wydarzenia była
piesza wędrówka. Uczestnicy
tegorocznej edycji udali się
na zamek Grodno w Zagórzu

Śląskim, a podczas wędrówki,
każdy miał okazję porozmawiać z pracownikiem firmy i
dowiedzieć się kilku ciekawostek dotyczących zdrowia. Po
długim marszu na każdego
seniora czekał turystyczny poczęstunek oraz mały upominek od spółki.
- Niezwykle ważne jest dla
mnie, aby Spółka Sanatoria
Dolnośląskie wspierała lokalne
wydarzenia – podkreśla prezes
Radosław Zagrodnik. - Szczególnie istotne są wszelkie inicjatywy skierowane do seniorów, zwłaszcza te propagujące
zdrowy styl życia i aktywność
fizyczną. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miał okazję
wspierać tak wspaniałe projekty, jak na przykład Wałbrzyskie
Senioralia. Wyróżnienie, które
otrzymaliśmy od wałbrzyskich
seniorów jest dla mnie niezwykle cenne. Na to odznaczenie
zasługują przede wszystkim
pracownicy Sanatoriów Dolnośląskich, ponieważ to oni przyczyniają się każdego dnia do
tego, aby spółka była instytucją
przyjazną osobom starszym. Te
wszystkie inicjatywy, w które
się włączamy, są podejmowane z myślą o naszych pensjo-

nariuszach. Chcę, aby pacjenci
Spółki Sanatoria Dolnośląskie
mieli wypełniony czas wolny
i brali udział w różnych wydarzeniach. Cieszy mnie, że niezależnie gdzie się pojawię
- wszędzie spotykam grono
uśmiechniętych seniorów. To
właśnie im dedykujemy naszą
ofertę, aby jak najdłużej mogli
cieszyć się zdrowiem, aktywnością fizyczną oraz pogodą
ducha – dodaje prezes zarządu
Spółki Sanatoria Dolnośląskie.
Sanatoria
Dolnośląskie
Spółka z o.o. zapraszają do

nowo otwartego Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł”
w Sokołowsku, który specjalizuje się w opiece nad osobami
starszymi, niepełnosprawnymi,
niesamodzielnymi oraz pacjentami po zabiegach operacyjnych, wymagających rehabilitacji. Ośrodek przeznaczony
jest dla osób dorosłych, które
wymagają opieki osób trzecich
i oczekują najwyższej jakości
usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwa medycznego.
(RED)
REKLAMA

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA w Szczawnie – Zdroju” oferuje możliwość
skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych osobom spoza naszego Ośrodka
na podstawie skierowania NFZ. Ponadto proponujemy wszystkim chętnym,
zabiegi oczyszczające organizm „Body Detox” oraz z zabiegi relaksacyjne
w tężni solankowej.

Zapraszamy na zabiegi:
• Masaże w tym masaże wirowe
• Lampa Sollux,
i na materacu,
• Magnetronic,
• Hydromasaż,
• Diadynamik,
• Aquavibron,
• Prądy Tens,
• Kąpiel hydroaktywna
• Laser, ultradźwięki,
(perełka + borowina),
• Krioterapia,
• Kąpiel solankowa,
• Gimnastyka indywidualna
• Kąpiel borowinowa,

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku
zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych
na podstawie skierowania NFZ.

Proponujemy zabiegi z zakresu:
• fala uderzeniowa,
• krioterapii,
• elektroterapii,
• terapii ultradźwiękowej,
• terapii krótkofalowej,
• magnetoterapii,
• laseroterapii,
• światłolecznictwa,
• ciepłolecznictwa,
• kinezyterapii,
• krioterapii,
• masażu.

PROMOCJA: Każdy kto zadzwoni do nas do dnia 30.09.2015 roku
i poda hasło: „WAKACJE NA FALI” otrzyma rabat na:

PROMOCJA:
Przy wykupieniu pakietu zabiegów powyżej 150 zł
rabat 20% lub konsultacja lekarska gratis.

Pakiet 3 zabiegów falą uderzeniową w cenie 150 zł -15% rabatu
Pakiety: „STOP DLA BÓLU” oraz „NO STRES”
każdy pakiet w cenie 50 zł – 20% rabatu
oraz 20% rabatu na pozostałe zabiegi.
Konsultacje GRATIS!

Szczegóły promocji oraz umawianie terminu zabiegów – telefonicznie.
Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA”, ul. O�iar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel: +48 74 664 26 30, kom. 784 564 137,
mail: biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Prosimy wcześniej umówić termin telefonicznie.
Zapraszamy: DOOM „Biały Orzeł” w Sokołowsku
Ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowosko, tel. 74/845 82 40 wew. 52
sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl

DB2010

Czwartek, 29 października 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

REKLAMA

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)

Doręczyciel korespondencji InPost
TO WŁAŚNIE PRACA DLA CIEBIE :)

Praca na terenie Wałbrzycha i okolicznych gmin.
Oferujemy:
• zatrudnienie
w dynamicznie
rozwijającej się firmie,
• pełne przeszkolenie,
• pracę w zgranym
i doświadczonym zespole,
• atrakcyjny, motywacyjny
i stabilny system
wynagrodzeń łącznie
z rozliczeniem
kilometrów.

warto się zajmować. Jest więc
wielu ludzi nauki, którzy dokonują
różnych badań i dociekań filozoficznych i na tej podstawie formułują swoje opinie i wnioski. Łatwo
się domyślić, że ta egzystencjalna
zagadka znajduje zdeklarowanych
scjentystów, odrzucających jakąkolwiek możliwość życia po śmierci, jak i uczonych konformistów,
skłonnych do kompromisu z prawdami głoszonymi przez kościoły.
Wybitny filozof, publicysta,
ojciec prof. Józef Maria Bocheński przyznaje, że pragnienie nieśmiertelności i wynikająca stąd
wiara w życie po śmierci, nie jest
zabobonem, tylko wytworem
ludzkiej psychiki. Ale z tego, że
coś pragniemy, nie wynika, że coś
jest. Mimo wszystko ten zdroworozsądkowy sceptycyzm wcale
nie musi wykluczać chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie.
Nie będę relacjonował szczegółowej treści artykułu, bo nie
da się streścić tego, co już w swej
istocie jest streszczeniem badań i
opinii różnych uczonych, zresztą
na ogół kontrowersyjnych. Najważniejszą jest końcowa konkluzja zatytułowana: jak się nie dać
zwariować?
Przytoczę tutaj zasłyszaną
przeze mnie anegdotę, oddającą
dowcipnie brak jednoznacznej
naukowej wykładni na temat istnienia życia po śmierci.
Pewnego starszego wiekiem
uczonego, prezentującego aktualny stan badań naukowych
w tej dziedzinie, studenci na koniec wykładu zapytali wprost: No
dobrze, ale co pan, profesorze, o
tym sądzi: czy jest życie po śmierci, czy też nie ? Oczywiście, że tak,
odpowiedział bez wahania profesor. I dodał. Przecież ja wkrótce
umrę, ale wy wszyscy będziecie
żyli nadal na tej planecie.

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 30 listopada 2015 r.

Telefon kontaktowy 798303060

1 listopada skłania do refleksji

Udało mi się uchronić przed
unicestwieniem numer 15 „Polityki” z kwietnia 2006 roku. Intensywnie barwna okładka z rudowłosą Marią Magdaleną, jak
wiadomo jawnogrzesznicą, oblubienicą Jezusa, ikoną feministek,
była wystarczającym powodem,
by ten egzemplarz znanego periodyku odłożyć na zaś. Ale to nie
okładka wzbudziła moje największe zainteresowanie, choć epitet
- jawnogrzesznica - wydaje się
bardzo frapujący.
W tym świątecznym numerze
z okazji Wielkanocy już na samym
początku jest obszerny artykuł
Adama Szostkiewicza pod tytułem „Życie po życiu”. Otóż to,
czy możemy sądzić - jak nakazuje nam religia chrześcijańska - że
po śmierci nasza dusza ulatuje
gdzieś daleko i albo czekają na
nią Aniołowie, by otworzyć jej
wrota do rajskiej krainy ułudy,
albo musi odcierpieć w czyśćcu
za swoje grzechy i czekać cierpliwie na łaskę boską, albo też jest
skazana na wieczne potępienie
w czeluściach piekielnych? Czy
są na to racjonalne przesłanki?
Co o tym mówią naukowcy? Czy
odrzucają kategorycznie przypowieści biblijne, uznając że nie ma
na nie empirycznych dowodów,
czy też próbują odnaleźć przynajmniej logiczne uzasadnienie,
wskazujące na istnienie życia po
śmierci?
Faktem jest, że obecnie nauka
przestaje traktować to pytanie
jako tabu, którym po prostu nie

20 LAT TRADYCJI

Jeśli jesteś osobą serdeczną, lubiącą poznawać nowych ludzi i bardziej
od siedzenia za biurkiem ceniącą aktywne życie ...

tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

Stanisław
Michalik

OKNA z Wałbrzycha

PRACA
LISTONOSZ

Wymagania:
• dobra organizacja pracy
w tym prowadzenia
dokumentacji
• niekaralność,
• wysoka kultura osobista,
• dyspozycyjność
i punktualność,
• uczciwość i rzetelność,
• własny samochód
osobowy oraz czynne
prawo jazdy mile widziane
• doświadczenie w pracy
kurierskiej mile widziane.

REKLAMA

Wracam jeszcze na moment
do końcowych wniosków artykułu. Otóż, zdaniem autora, wiara w
życie po życiu jest ludzka, bo tak
samo ludzki jest ruch obronny
człowieka przed śmiercią. Życie
ma sens, dlatego nie godzimy się
z myślą, że kończy się ono z chwilą śmierci. Inaczej mówiąc, gdyby
nie było śmierci, a życie trwało
bez końca, już dlatego byłoby pozbawione sensu.
Nie jestem pewien, czy ta filozoficzna hipoteza potrafi nas w
pełni usatysfakcjonować. Na co
dzień szukamy sensu życia w tym
jak żyjemy, co robimy, jak sobie
radzimy z kłopotami i nieszczęściami. Każdy człowiek tworzy sobie swój własny sens życia, często
bardzo przyziemny, materialny,
wynikający z wychowania w rodzinie i środowisku.
Na ogół widzimy sens życia u
ludzi, którzy coś tworzą, budują,
przekształcają, a z chwilą śmierci
coś po sobie zostawiają, jeśli już
nie trwałego, to przynajmniej
duchowego, czyli w pamięci i
sercach swoich bliskich. A może
właśnie to jest tym objawionym
przez Boga życiem po śmierci?
Moje dzisiejsze rozważania
mają swoje uzasadnienie, bo
przecież zbliża się 1 listopada,
dzień w którym idziemy hurmem
na cmentarze. Niebo zasnute
mgłą, ciemno, chłodno, ponuro.
Najlepszy czas na medytacje. Myślę, że są one potrzebne, bo życie
tylko wtedy ma sens, gdy potrafimy zdać sobie sprawę z tego, po
co żyjemy i potrafimy pamiętać
o tym, że przecież życie ma swój
kres. A jego materialnym śladem
pozostaje najczęściej tylko miejsce na cmentarzu.
Ale nie martwmy się. W górę
serca! Każdego to czeka, nawet
miliarderów.

Głuszyca
– miasto włókniarzy
- 18 października 2015 r. to
dzień szczególny w historii Głuszycy. Dzień, w którym spełniają się
marzenia wielu mieszkańców i jedno z moich marzeń. Głuszyca ma
w końcu swoją spisaną historię,
dzięki ukazującej się dzisiaj publikacji jednego z jej mieszkańców
– powiedział burmistrz Głuszycy
Roman Głód na spotkaniu promującym nową książkę Stanisława Michalika „Głuszyca – miasto
włókniarzy”.
Burmistrz Głuszycy w imieniu
wydawcy książki – Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy - podziękował za
finansowe wsparcie Fundacji WBK
Banku Zachodniego oraz senatorowi
RP Wiesławowi Kilianowi, od samego
początku wspierającego inicjatywę
powstania książki. Podziękowania
skierowane zostały także do Grzegorza Czepila, który wzbogacił druk
zdjęciami dawnej Głuszycy ze swej
ogromnej prywatnej kolekcji, a także
do Marzeny Michalik, Pawła Fesyka,
Wiesława Jaranowskiego i Roberta
Janusza, autorów zamieszczonych fotografii współczesnej Głuszycy. Stanisław Michalik nie krył wzruszenia i wyraził wdzięczność wszystkim osobom

i instytucjom, które przyczyniły się do
ukazania się monografii Głuszycy. W
wygłoszonej rekomendacji zachęcił
do zagłębienia się w lekturze, która
przybliży czytelnikowi, w jaki sposób
na przestrzeni lat kształtowała się tożsamość nadbystrzyckiej gminy. Niezwykle cennym materiałem źródłowym wykorzystanym w publikacji są
zachowane kroniki nieistniejących już
głuszyckich zakładów włókienniczych
oraz kronika Zespołu Szkół w Głuszycy, niegdyś przyzakładowej szkoły
kształcącej włókienników.
Przyjaciele autora i zainteresowani dziejami swojej gminy mieszkańcy w czasie spotkania mogli nabyć
promowaną książkę wraz z dedykacją autora. Prowadząca uroczystość
dyrektor CK-MBP Monika Rejman
podziękowała za nastrojowy minikoncert na pianinie Natalii Mordowskiej, przedstawicielce najmłodszego
pokolenia głuszyczan.
Sprzedażą książki „Głuszyca- miasto włókniarzy” będzie zajmować się
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy.
W najbliższym czasie zostaną podane
miejsca, w których dostępna będzie
publikacja.

Stanisław Michalik podczas spotkania promującego jego książkę o Głuszycy.
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

Dojeżdżamy do klienta!

• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

(RED)

AnaNas zawsze możesz liczyć

662 832 466, 530 814 335

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Urząd Gminy Czarny Bór
wraz z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej
Sanikom Sp. z o. o. w Lubawce organizują na terenie gminy Czarny Bór
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (m.in. zużytych mebli, dywanów) oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Harmonogram: 29 października - Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego; 30
października - Grzędy, przy
przestanku autobusowym
(naprzeciwko budynku Grzędy 19); 3 listopada - Grzędy
Górne, przy sklepie, Grzędy
Górne 12; 4 listopada - Jaczków, przy sklepie, Jaczków
26; 5 listopada - Witków, przy
budynku szkoły (Witków 89);
6 listopada - Witków, przy
budynku GOK (Witków 13).
Odpady należy umieszczać
w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.
Odbiór kontenerów będzie
odbywał się w godzinach od
8:00 do 9:00 dnia następnego.

Minimum formalności
Gotówka od ręki

Wystarczy zadzwonić

• Doradztwo na rynku nieruchomości

Akcja
wystawka

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł

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

więcej informacji na creditia.pl

Zapomnieli powiadomić
o skażeniu?
Mieszkańcy Sokołowska
oraz pacjenci Dolnośląskiego
Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej Biały Orzeł w Sokołowsku mogli być narażeni na
zakażenie bakteriami, które
pojawiły się w wodzie dostarczanej komunalnym wodociągiem. Z naszych informacji
wynika, że służby podległe
burmistrzowi Mieroszowa nikogo nie powiadomiły o tym
zagrożeniu.
Problemy z dostarczaniem
wody pitnej w gminie Mieroszów przybrały ostatnio nową
formę. Po wielomiesięcznej
suszy, która spowodowała problemy z dostarczaniem bieżącej
wody za pośrednictwem wodociągu, w końcu spadł wyczekiwany deszcz. Ale po ostatnich
opadach deszczu, ujęcie wody
pitnej w Sokołowsku zostało
w ubiegłym tygodniu skażone
bakteriologicznie. Z informacji,
które dostaliśmy od mieszkańców tej miejscowości, służby
podległe burmistrzowi Mieroszowa nikogo nie powiadomiły o tym zagrożeniu. Sytuacja
była tym groźniejsza, że w
Sokołowsku od kilku miesięcy działa Dolnośląski Ośrodek
Opieki
Międzypokoleniowej
Biały Orzeł, który ma pod opieką osoby starsze i schorowane.
Tymczasem spółka Sanatoria
Dolnośląskie także nie dostała
od służ miejskich informacji o
skażeniu wody.

IV Wałbrzyskie Bocce

Inwestują
w Jabłowie

- Dla naszych podopiecznych takie zatrucie może być
śmiertelne - powiedziała Renata Wyźlic, kierownik ds. pielęgniarstwa i epidemiologii w
spółce Sanatoria Dolnośląskie.
Spółka została jednak powiadomiona przez Sanepid,
który ma swoje laboratorium na
bieżąco kontrolujące między innymi jakość dostarczanej wody.
I jego pracownicy w porę wykryli zagrożenie bakteriologiczne, dzięki czemu podopieczni
ośrodka nie zostali narażeni na
zakażenie, bo do pica dostali
wodę butelkowaną, która była
także wykorzystywana do przygotowywania posiłków.
W sprawie braku informacji
o zagrożeniu spółka wystosowała zażalenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Mieroszowie,
który jest dostawcą wody. Pismo zostało także przekazane
burmistrzowi Mieroszowa i Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wałbrzychu.
W poniedziałek, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
poprosiliśmy burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego o informacje o działaniach
podległych mu służb w sprawie
skażenia ujęcia wody pitnej w
Sokołowsku. Do chwili oddania
tego wydania do druku odpowiedzi burmistrza nie otrzymaliśmy.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe na obiekcie
świetlicy wiejskiej w Jabłowie w gminie Stare Bogaczowice.
Budynek otrzymał już kolorową elewację, a wewnątrz
ułożone zostały posadzki.
Trwają prace malarskie oraz
przy montażu sufitu podwieszanego. Ułożona została
także nawierzchnia z kostki betonowej na parkingu
przed świetlicą, a na placu
zabaw montowane są urządzenia i porządkowany jest
teren wokół nowego budynku. Tempo praw wskazuje
na to, że już w listopadzie
tego roku placówka zacznie
służyć mieszkańcom tej wsi
i całej gminy. Również w
Jabłowie trwają końcowe
prace przy remoncie 200
metrowego odcinka drogi
gminnej. Droga ta otrzymała nawierzchnię z kostki betonowej i uporządkowano
przy niej pobocza. Wykonano również przepust pod
drogą wojewódzką, który
pozwala na odprowadzenie
wody opadowej z tej drogi.
Jest to już druga wyremontowana w tym roku w tej.

Robert Radczak

(RED)

Fundacja Zielone Wzgórze już po raz czwarty
zorganizowała
turniej
Wałbrzyskie Bocce Osób
Niepełnosprawnych.
W
hali Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego
Aqua-Zdrój
rywalizowało 8 drużyn,
reprezentujących placówki skupiających osoby
niepełnosprawne intelektualnie z terenu powiatu
wałbrzyskiego i Świebodzic.
Turniej otworzył Roman
Ludwiczuk, fundator Fundacji Zielone Wzgórze, który razem z prezes fundacji
Moniką Wybraniec przywitał
zawodników, opiekunów,
kibiców oraz zaproszonych
gości. Rozgrywki turniejowe
składały się z dwóch etapów.
Trzy najlepsze drużyny z
pierwszego etapu przechodziły do drugiego etapu, w

którym walczyły o kolejność
miejsc na podium. W tegorocznej edycji I miejsce wywalczyła drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
zespole Szkół Specjalnych
w Wałbrzychu, II miejsce
drużyna
Środowiskowego Domu Samopomocy ze
Świebodzic, III miejsce drużyna Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Zwycięzcy
otrzymali puchary, pozostałe drużyny pamiątkowe medale, a wszystkie zespoły
nagrody rzeczowe. Turniej
był współfinansowany ze
środków PFRON w ramach
zadania zleconego przez
Miasto Wałbrzych z zakresu
kultury, sportu i rekreacji, a
w jego organizacji fundacji
pomagał Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wałbrzychu.

(RED)

IV Wałbrzyskie Bocce zgromadziło na starcie 8 drużyn.
REKLAMA

Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

Wałbrzych,
ul. 1 Maja 68 (I piętro)
rejestracja telefoniczna:

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

• szeroką gamę usług kosmetycznych
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:
peeling kawitacyjny, jonoforeza, światło terapia LED, mezoterapia
bezigłowa, ultradźwięki, jonoforeza, galwan, mikrodermabrazja
diamentowa i korundowa, dermomasaż, liposukcja
ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF)
z laserem biostymulacyjnym, oxybrazja, tlenoterapia

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!
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Sportowy raport
• Todor Mołłow, selekcjoner reprezentacji Polski
koszykarek,
dotrzymał
słowa i już w listopadzie,
w Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój, obędzie
się zgrupowanie naszej
kadry narodowej, która w
tym czasie rozegra dwa mecze: kontrolne z Niemcami
i eliminacyjne z Białorusią.
Zgrupowanie w Wałbrzychu Polki rozpoczną już 15
listopada 2015 r. Weźmie
w nim udział 15 zawodniczek, w tym grająca na co
dzień w Fenerbahce Stambuł
Ewelina Kobryn. Pierwszym
sprawdzianem dla zespołu
trenera Todora Mołłowa będzie spotkanie towarzyskie
z Niemcami, które zostanie
rozegrane we wtorek 17 listopada o godz. 18.30. Cztery
dni później kadra koszykarek
rozegra swój pierwszy mecz
kwalifikacyjny do EuroBasketu 2017 – rywalkami będą
Białorusinki. Ostatnio te dwa
zespoły zmierzyły się ze sobą
podczas mistrzostw Europy – przeciwniczki wygrały
65:49. Teraz Reprezentacja
Polski ma świetną okazję do
rewanżu. Transmisję tego
meczu będzie można zobaczyć w TVP Sport. - Bilety
na spotkanie z Niemcami
(wtorek, 17 listopada, godz.
18.30), można kupić już od 5
zł (ulgowe) i 10 zł (normalne)
na stronie abilet.pl. Bilety na
mecz kwalifikacyjny z Białorusią (sobota, 21 listopada,
godz. 18.00), można kupić
już od 7 zł (ulgowe) i 15 zł
(normalne) na stronie abilet.
pl. Przy zakupie czterech i
więcej biletów będzie można
uzyskać 30 proc. bonifikaty –
wyjaśniają organizatorzy.

• Koszykarze Górnika Trans.
eu Wałbrzych pokonali w
Nowej Soli miejscowych
Muszkieterów 74:37. Dzięki
temu biało-niebiescy wrócili
na pozycję wicelidera grupy D
II ligi. Początek spotkania nie
zapowiadał klęski gospodarzy. Gra była wyrównana, a w
wynik oscylował koło remisu.
Ale na 2 minuty przed końcem
I kwarty nieskutecznie zaczęli
grać Muszkieterowie, co bardzo dobrze wykorzystali podopieczni Arkadiusza Chlebdy,
którzy zdobyli 8 punktów z
rzędu i wygrali pierwszą kwartę 17:11. W drugiej ćwiartce Górnik kontrolował grę i
powiększał przewagę, wykorzystując niefrasobliwość
gospodarzy i ich częste faule,
dzięki czemu na długą przerwę wałbrzyszanie schodzili
prowadząc 40:24. Po zmianie
stron wałbrzyszanie zdominowali rywali. Goście byli równie
skuteczni jak w poprzedniej
partii, w dodatku grali bardzo dobrze w obronie, dzięki
czemu nowosolanie zdobyli
tylko 5 punktów i przegrywali
na 10 minut przed końcem
spotkania aż 29:63. Ostatnia
kwarta była już tylko dopełnieniem formalności, więc trener Chlebda wpuścił rezerwowych na parkiet, aby dać im
szansę ogranie się na drugoligowych parkietach. Ostatecznie Górnik Trans.eu zdobył w
Nowej Soli dwa razy więcej
punktów od Muszkieterów i
wygrał 74:37. W następnej kolejce biało-niebiescy zagrają w
hali Aqua-Zdrój z KK Oleśnica.
Mecz odbędzie się w sobotę,
31 października o godz. 17:00.
Muszkieterowie Nowa Sól –
Górnik Trans.eu Wałbrzych
37:74 (11:17, 13:23, 5:23, 8:11).
REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

• założenie i zarejestrowanie w KRS
spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności
gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych
oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi
rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

REKLAMA

Górnik Trans.eu: Wróbel 15,
Ratajczak 11, Niesobski 10,
Krzymiński 9, Piros 8, Glapiński
6, Bochenkiewicz 6, Obarek 5,
Jeziorowski 2, Rzeszowski 2,
Durski 0.

prezentuje DKB Dzierżoniów,
był jedynym reprezentantem
Dolnego Śląska w konińskich
finałach, a jego rywal został
wybrany najlepiej wyszkolonym technicznie bokserem
turnieju.

• Daria Antończyk i Anna Rędzia z AZS PWSZ Wałbrzych
zagrały w piłkarskiej reprezentacji Polski przeciwko
Holandii. Rozgrywany w Jeleniej Górze mecz został przerwany po I połowie z powodu
awarii oświetlenia na stadionie przy ul. Złotniczej. Po 45
minutach Polki prowadziły 1:0
po golu Edyty Pajor z 20 min.
Kilka dni wcześniej Polki pokonały w Tychach Słowację 2:0
w meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy. W obecności
ponad 6 tysięcy widzów, gole
dla naszej drużyny zdobyła
Natalia Chudzik (18) i Dominika Grabowska (63). Całe
spotkanie w polskiej bramce
rozegrała Daria Antończyk
z AZS PWSZ Wałbrzych. Po 2
meczach Polki zajmują 2 miejsce w grupie 4, a w kolejnym
meczu – 27 listopada – zagrają
z Mołdawią na jej boisku.

• Spotkanie I ligi siatkarzy
Victoria PWSZ Wałbrzych –
Camper Wyszków zostało
przełożone z 25 października na wtorek, 10 listopada na godz. 17:00. Powodem przeniesienia spotkania
były problemy kadrowe, a w
szczególności kontuzje w zespole z Wyszkowa. Dla tych
co kupili bilet w przedsprzedaży jest dobra wiadomość
– wejściówki są ważne na
każdy inny mecz drużyny
Victorii PWSZ. W sobotę, 31
października, wałbrzyszanie
zagrają na wyjeździe z Krispolem Września.

Radosław Radczak

• Piłkarki nożne Victorii
Aglomeracja Wałbrzyska w
końcu odniosły pierwsze,
historyczne zwycięstwo w
II lidze. Podopieczne Jacka
Grabowskiego pokonały w
Kędzierzynie Koźlu Chemika
8:2. Z kolei AZS PWSZ II wygrał na wyjeździe z Mitechem
II Żywiec 2:1 i umocnił się na
prowadzeniu wb grupie śląskiej II ligi. Następna kolejka
– 31 października: AZS PWSZ
II Wałbrzych – Darbor Bolesławice, Victoria Aglomeracja
Wałbrzyska Wałbrzych – Rolnik II Biedrzychowice.
• Igor Łasicki, były piłkarz
Górnika Boguszów – Gorce
i Górnika Wałbrzych, został
powołany do młodzieżowej
reprezentacji Polski. Piłkarz
włoskiego trzecioligowca SS
Maceratese 1922 znalazł się
w grupie 4 zawodników z lig
zagranicznych, którzy zostali
powołani przez trenera Marcin Dornę na towarzyski dwumecz. Polska młodzieżówka
12 listopada o godz. 18:00
zagra w Gdyni z Norwegią,
a 16 listopada o godz. 18:00
w Krakowie z reprezentacją
Ukrainy do lat 20.
• Bartosz Gołębiewski z Jedliny Zdroju zdobył srebrny medal Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Boksie. W finałowej walce, w
kategorii do 75kg, przegrał
jednogłośnie na punkty z
zawodnikiem
Copacabana
Konin – Kamilem Gardzielikiem. Gołębiewski, który re-

(RED)

• W Kielcach-Chęcinach, w
ośrodku sportowym znajdującym się pod ruinami
zabytkowego zamku, odbył się turniej zapaśniczy
w ramach Pucharu Polski
kadetek i juniorek. Dobrze
zaprezentowały się tam zawodniczki Zagłębia Wałbrzych. Wśród kadetek w kat.
38 kg druga była Natalia Koperska, a w kat.65kg na trzecim miejscu uplasowała się
Kamila Kulwicka. W gronie juniorek także trzecia w wadze
44 kg była Magda Błaszczyszyn, a Weronika Szewczyk
(51 kg) zajęła piątą lokatę. Z
kolei w kat. 55 kg, Dominika
Kulwicka, do niedawna podopieczna trenera Zbigniewa
Grabowskiego, a obecnie występująca w Slavii Ruda Śląska, była druga.
(BAS)

• Wałbrzyski Klub Biegacza
Podzamcze – Zamek Książ,
zorganizował jesienią trzy
marsze nordic walking, w
których uczestniczyło ponad 160 osób. I etap – II Marsz
Leśników w Mieroszowie, II
etap – Szlakiem księżnej Daisy
von Pless, III etap – szlakiem
Hochbergów. Na szlakach
turystycznych wokół Mieroszowa i w Książańskim Parku
Krajobrazowym zwiedziliśmy
m. in. Palmiarnię w Lubiechowie, zamek Książ, amfiteatr
książański, wąwóz Pełcznicy
oraz ruiny zamku Cisy. Dla
uczestników przygotowaliśmy
ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Dziękujemy
partnerom zadania, którymi
są: Powiat i Gmina Wałbrzych,
Stado Ogierów w Książu i Zamek Książ – powiedział prezes
WKB Marek Henczka.
(BAS)

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

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

Remis Górnika
w osłabieniu
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 14. kolejce zremisowali w Rzepinie z
miejscową Ilanką 1:1. Biało-niebiescy dzięki temu
nadal będą liderem rozgrywek i przedłużyli passę
meczów bez porażki.
Wałbrzyszanie po zwycięstwie w derbach ze Śląskiem II Wrocław utrzymali
się na pozycji lidera i chcieli
zwiększyć przewagę zajmującymi 2 i 3. miejsce zespołami Miedzi II Legnica i KGHM
ZANAM Polkowice. Niestety,
nie mogli im w tym pomóc
Marcin Morawski i Mateusz
Sawicki, którzy musieli pauzować za kartki.
Ostatni raz drużyny z Rzepina i Wałbrzycha spotkały
się w 2010 r., gdy Górnik
pokonał Ilankę 3:0, po golach Grzegorza Michalaka,
Adriana Moszyka i Daniela
Zinke. Ale sobotnie spotkanie w Rzepinie zaczęło się źle
dla podopiecznych Roberta
Bubnowicza, ponieważ już
w 13 min. Marcin Żeno ograł
Sebastiana Surmaja, znalazł
się w sytuacji sam na sam z
Kamilem Jarosińskim i strzałem w długi róg napastnik
Ilanki otworzył wynik spotkania. Dziewięć minut później,
po zagraniu z prawej strony
Michała Oświęcimki, piłka
trafiła do Dariusza Michalaka, który mocnym uderzeniem wyrównał rezultat. Należy dodać, że obrońca gości
zdobył już drugą bramkę w
tym tygodniu. W 26 min. po
niezłej akcji futbolówkę do
siatki wpakował Marcin Or-

łowski, ale sędzia odgwizdał
spalonego i nie uznał gola.
Tuż przed przerwą do bramki wałbrzyszan trafił jeden
z zawodników gospodarzy,
ale arbiter dopatrzył się faulu
na Kamilu Jarosińskim i także
nie zaliczył tego trafienia.
W przerwie obaj trenerzy nie dokonali zmian. W
58 min. Damian Migalski
popisał się indywidualną
akcją, ale – zamiast strzelać
– minął jeszcze kilku rywali i
ostatecznie stracił piłkę. Potem mecz się uspokoił, ale
nadal była widoczna przewaga Górnika, choć jego
zawodnicy nie potrafili jej
wykorzystać i niewiele z niej
wynikało. W 82 min. groźnie strzelał Marcin Orłowski,
jednak piłka minęła bramkę
rzepinian. Niestety, w poczynaniach gości było widać
brak Marcina Morawskiego i
Mateusza Sawickiego i ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 1:1.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają na własnym stadionie z KP Brzeg
Dolny. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 31 października o godz. 13:00.
Radosław Radczak

Ilanka Rzepin
– Górnik Wałbrzych 1:1 (1:1)
Bramki: 1:0 Żeno (13), 1:1 D. Michalak
(22). Widzów: 200.
Górnik Wałbrzych: Jarosiński –
D. Michalak, Tyktor, Mrowiec, Surmaj
(69 Krzymiński) – Radziemski, Rytko,
Oświęcimka, G. Michalak, Migalski (74
Sobiesierski) – Orłowski.
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USŁUGI
(1) Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25 tys.
zł. Tel. 728 874 282
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
(1) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(1) 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
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

MOTORYZACJA
(1) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(5) Sprzedam mieszkanie w
Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 89,
pow. 56 m2, cenna 15 000 zł. Tel.
607 48 34 47.

TANI - DOBRY WĘGIEL DREWNO
W WORKACH!!!
ROZPAŁKOWE

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

Szukam budowlańców:
NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat

- do wykończenia wnętrz
- tynkarzy
- elektryków
- hydraulików

tel. 600 887 454, 694 721 720

oferuje:
• 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

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

ESPERALU
507 943 593

Eurokontakt (nr lic.1109)

ogloszenia@euro-kontakt.eu
Tel. 713 384 263

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
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.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

do pracy
za granicą:

monterów instalacji, wentylacji
i klimatyzacji z angielskim
i brygadzistów dla tych
grup, spawaczy, murarzy,
dociepleniowców, zbrojarzy,
szpachlarzy, tynkarzy, malarzy,
elektryków, hydraulików,
płytkarzy, regipsiarzy, dekarzy,
stolarzy, cieśli, tapicerów
meblowych, lakierników,
kominiarzy, pracowników
tartaku, pracowników rozbiórki,
pracowników i supervisora
produkcji , osób do zbiorów
pieczarek z językiem francuskim.

TEL: 695-079-900

na rynku od 1998 roku.

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Pracuj jako Opiekun Seniorów
w Niemczech, Anglii, Polsce.
Od października do grudnia
specjalne bonusy. Zarób
1518EURO na rękę za miesiąc!
tel. 509 892 436

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
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na działce o pow. 3800 m2, cena:
220,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
506-717-014

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
KUP U NAS PROWIZJA 0%
WGN Wrocław, Bielany ul. Sosnowa, nowe mieszkanie 43m, 2
pokoje, 2 piętro, cena 237 tys. zł
74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN Sady, dom 7 pokoi, 320m,
działka 2,5 ha, bardzo atrakcyjna
oferta , cena 310 tys. zł,
tel 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN mieszkanie na Piaskowej, 2
pokoje, 38 na 2 piętrze , bardzo
dobra lokalizacja, cena 105 tys.
neg. PROWIZJA 0%. 74 842 90
60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2
pokoje, 46m, parter, ogrzewanie
gazowe, wolne, cena 79 tys. ul.
Truskawiecka 12, tel. 74 842 90
60, PROWIZJA 0%
WGN mieszkanie w śródmieściu,
2 pokoje, 46m, parter, ogród, ,
cena 75 tys. do negocjacji, okolice
Jagiellońskiej, 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN mieszkanie na Piaskowej
Górze, 2 pokoje, 33m, 4 piętro/4p.
wolne od zaraz, cena 83 tys. zł ,
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%,
WGN małe mieszkanie 25 m, 4
piętro/4 p., na Piaskowej Górze,
cena 69,5 tys. zł do negocjacji, tel.
74 842 90 60.
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. do negocjacji, tel. 74 842 90 60, PROWIZJA
0%.
WGN Sobiecin, 1 Maja, mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1 piętrze,
cena okazyjna 50 tys. zł, tel. 74
842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN Mieroszów, wieś Różana
dom 200m, działka 0,5 ha cena
ofertowa 340 tys. do negocjacji,
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN sprzedam mieszkanie w
śródmieściu, 2 pokoje, 35 m, 1
piętro, do wprowadzenia, Cena
52 tys. zł , tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..
WGN Komorów, bardzo ładne
nowe mieszkanie 51m, 3 piętro, 2
pokoje, wolne od zaraz, cena 168
tys.zł 74 842 90 60, PROWIZJA
0%.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
43m, 2 pokoje, po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, dobra lokalizacja, cena 115 tys.zł, 74 842 90 60,
PROWIZJA 0%.
WGN na sprzedaż dom na Piaskowej, bliźniak , 3 pokoje, ładna
dzialka, dobra lokalizacja, cena
339 tys. zl tel. 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż dom bliźniak
na Piaskowej, 4 pokoje, atrakcyjna
lokalizacja, cena 355 tys. zł do
negocjacji, tel. 74 842 90 60.

17. SOWA & VICTORIA Sokołow-

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-OKAZJA-OKAZJA !!! Do
sprzedania prawie nowy wolnostojący, pawilon handlowy o pow.
24M, doskonały pod działalność
gastronomiczną, oraz handlowo-usługową, cena 16 100 zł (cena
nowego 40 tys.) tel. 606 976 630
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
120 m2, dwupoziomowe, cena
200 000 zł tel. 606 976 630
OKAZJA MS-2324 Mieszkanie
Biały Kamień 50m2, 2 piętro, 2
pokoje, cena 79 000, Tel. 606 976
630
OKAZJA !!! MS-2206 Piaskowa
Góra, 4 pokoje, 57m2, 5 piętro,
cena 118 000, Tel. 883 334 486

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
komfortowe po kapitalnym
remoncie, 3 pokoje z dużym balkonem, w pełni urządzone wraz
z wyposażeniem: 160,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

sko, rozkładowe mieszkanie 94

2.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje, z widną kuchnią,
41 m2 po kapitalnym remoncie:
120,000 zł. DO NEGOCJACJI! 502657-640

Wałbrzychu, 3 pokoje, 74m2, cena

3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Sudeckie, kawalerka z
widną kuchnią: 68,000 zł. DO
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z balkonem na II
piętrze do wprowadzenia, 37,50
m2: 105,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
51m2, 3 pokoje z balkonem do
częściowego remontu: 140,000
zł. Możliwość kupna ogródka. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

OKAZJA!!! DS-2277 Piaskowa Góra
SZEREGÓWKA, 80m2, po kapitalnym remoncie cena 349 tys. Tel.
883 334 486

7. SOWA&VICTORIA Bliźniak z
piękną działką na Nowym Mieście.
Cena 258,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-353

MS-2325 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
51m2, duży balkon, cena 139 tys.
Tel. 883 334 481

8. SOWA&VICTORIA Bliźniak na
Nowym Mieście, pięć pokoi,ładna
działka, cena 250 tys,do negocjacji. Tel: 502-657-353

MS-2254 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, wysoki parter z balkonem,
do wprowadzenia, cena 115 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2268 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po kapitalnym remoncie,
cena 120 tys. Tel. 606 976 630
MS-2270 Gaj, 3 pokoje, 65m2,
ogródek, garaż, do odświeżenia,
cena 145 tys. Tel. 883 334 481
MS-2250 4 pokoje Nowe Miasto,
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena
120 tys. Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MS-1578 Nowe Miasto,
spokojna zielona okolica, 1 piętro,
2 pok. 47M2 do remontu cena 59
900 Tel. 883 334 486
MS-1743 Nowe Miasto, 44m2, 2
pokoje, garaż, cena 119 900 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. działka 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MW-2194 Mieszkanie
do wynajęcia w Szczawnie Zdroju,
53m2, 2 pokoje, umeblowane,
cena 1000 zł. Tel. 883 334 481

200,000 zł. Tel:506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu na ul. Batorego w
170000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie w Świebodzicach na Osiedlu Piastowskim,
62m2, cena 230000 Tel: 519-121104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Śródmieściu po kapitalnym
remoncie, 45 m2, 2 pokoje, cena
115000 zł Tel: 519-121-104

5. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje, 48,50m2 na III piętrze,
do wprowadzenia: 130,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

OKAZJA !!! MS-2312 Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, cena 69 tys.
Tel. 883 334 481

MS-2326 Biały Kamień, kawalerka
z ogródkiem I garażem, 26 m2, 1
piętro, cena 59 900

m2, 3 pokoje, do remontu, cena:

9. SOWA&VICTORIA Szereg na Piaskowej Górze, stan idealny cena
349,000 zł. Tel.502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Śródmieściu 100 m2, I piętro,
idealne również na kancelarię.
Cena 145,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-353
11.SOWA&VICTORIA Piękne dwupokojowe mieszkanie w pięknej
kamienicy w Śródmieściu. C.O gaz
+ kominek. 56m2 za 80 000zł Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Do częściowego remontu 3 pokojowe
mieszkanie w pełnym rozkładzie
w odrestaurowanej kamienicy
na Piaskowej Górze. 89 000zł 89
000zł Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po remoncie w
pełnym rozkładzie na Podzamczu.
41,5m2 za 115 000zł Tel: 502665-504
14.SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA! Czteropokojowe mieszkanie
w Świebodzicach, wymagające
niewielkiego wkładu finansowego, 84m2 za 169 000zł !!! Tel:
502-665-504

LS-2258 Podzamcze, lokal na
sprzedaż, pow. 27m2, cena 38 tys.
Tel. 793 111 130

15. SOWA&VICTORIA Biały
Kamień, 2 pokoje, 60m2, do kapitalnego remontu: 56,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 506-717-014

LW-2251 Centrum- Śródmieście,
lokal do wynajęcia, pow. 38m2,
cena 1500 zł. Tel. 793 111 130

16. SOWA&VICTORIA Dom w okolicach Świdnicy wraz z zabudowaniami o powierzchni 300 m2,

jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Kruczkowskiego, 2 pokoje, 37m2,
2 piętro w 4, cena 102.000zł po
remoncie!, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY KAMIEŃ, ul. Daszyńskiego, 2 pokoje,
50m2, C.O. Gaz, parter w 2, ogród
300m2, cena 45.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, w
okolicy ul. LOTNIKÓW, 70m2, 3
pokoje, całe 1 piętro, ogródek,
bez czynszowe, po kapitalnym
remoncie, cena 229.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1, 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 205 tys. zł, TEL.
535- 285 -514
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, SUPER CENA 99.900,zł Kontakt 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, widna kuchnia, BALKON, ogrzewanie
miejskie, 31 m2, wysoki parter,
85.000 tys. do negocjacji. Tel:
535-285-514
NOWY DOM Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM W CENIE, Konradów,
wolnostojący, piękna okolica,
127 m2, 5 pokoi, garaż, ogród,
480.000 zł. Tel: 535-285-514
PODZAMCZE, SUPER OFERTA,
3 pokoje, balkon, 2 piętro w
czteropiętrowcu, cena 145 tys, tel.
535- 285 -514
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE okolice
LOTNIKÓW, 65m2, 3 pokoje, 2
piętro, cena 105.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, cena 119.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311265

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – OKAZJA! ŚWIEBODZICE, 37m2, 1 piętro w 2, C.O. miejskie, cena 60.000zł, możliwość
zakupu z garażem tel. 74 840 40
40, 693 223 424

Biały Kamień 3 pokoje, 67m2, parter z samodzielnym wejściem do
mieszkania, dwa ogródki! 400m2,
bardzo atrakcyjna lokalizacja,
cisza, spokój, Cena 130.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311265

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

RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje,
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, cena 112.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 154.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje,
48m2, parter w 10, cena 99.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 117.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego „Mrówkowiec”,
2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10,
cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 113.900,-zł. Kontakt 535416-014
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt 535416-014

Szczawno- Zdrój, mieszkanie do
remontu, 48 m2, (33m2+15m2),
cena 65.000zł. Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 20.000zł Kontakt 535311- 265
Nowe Miasto, pokój z kuchnią, z
możliwością przerobienia na dwa
pokoje, 37,5 m2, drugie piętro,
CENA 30.000,-zł zł! tel. 530-998374
Piaskowa Góra, 29m2, kawalerka
z jasną kuchnią, parter, do odświeżenia, SUPER CENA 60.000zł
Kontakt 530-998-374
Podgórze, 3 pokoje,42m2 plus 2
ogródki i garaż, CENA 79.000zł
Kontakt 530-998-374
PIASKOWA GÓRA, 45m2, 3
POKOJE z otwartą kuchnią, po
remoncie, b. dobra lokalizacja, 4
piętro, balkon, 109 tys , Kontakt
535-285-514

Dom wolnostojący w okolicach
Wałbrzycha pow. 90m2 4pokoje
działka 660m2. Cisza spokój, cena
199.000,-zł Kontakt 535-416-014

3 pokojowe mieszkanie z balkonem i ogródkiem, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA,
Rozkładowe,46m2, położone w
spokojnej górnej części Sobięcina.
Cena 97.700zł kontakt 530- 998374

Śródmieście 45m2 1pietro,klatka
po generalnym remoncie, cena
obniżona o 10tys 45tys. kontakt
535-416-014

Podzamcze, 61m2, cena 125tys 3
pokoje, blok po termomodernizacji, duży balkon, super lokalizacja
Kontakt 530-998-374
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BON – Szczawno Zdrój, Dom w

Sprzedam działki budowlane w

zabudowie szeregowej, 120 m2,

Łomnicy od 1100 m2-1540m2.
Cena 34 zł/m2

działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON – Szczawno Zdrój, 28m2, 2
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc oraz
prysznicem. Cena: 79 000 zł (nr:
2079)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON - Nieruchomość za spłatę
zadłużenia: Piaskowa Góra 39 000
zł . (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON - Piaskowa Góra, 48 m2, 3
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z wanna , osobno wc,
balkon. Cena: 89 000 zł (nr : 2070)
- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33

jący, 150 m2, Działka 1600 m2,

niczej okolicy, w miejscowości

garaż w bryle budynku. Cena: 215

Łomnica- gmina Głuszyca. Dom o

000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33,

pow. 220 m2 z garażem i działką

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

o pow. 320 m2- teren ogrodzony.

stojący, 133 m2, działka 1454 m2.
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

BON - Boguszów Gorce, 40 m2,
wysoki parter, 2 pokoje, jasna
kuchnia w zabudowie, łazienka
z kabiną prysznicową i wc oraz
przedpokój. Cena 77 000 ( nr:
2069 )- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON - Biały Kamień,50 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 87 000 zł
(nr: 2064) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
Górnej na parterze. Cena 60 tys.
Pow. 46 m2
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy.
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz
46 zł
Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,

tylko posadzki i ogrzewania. Okna

dział. 673m2

plastikowe- balkon z możliwością

Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.

dobudowy tarasu. Dachówka ceramiczna. Mury ocieplone- Piana
PUR. Wewnątrz ściany regipsowe- tynki, instalacja elektryczna

stojący, 160 m2,działka 1400 m2,

i kanalizacyjna. Wokół budynku

garaż w bryle budynku. Cena: 400

wykonano drenaż. Dojazd asfal-

000 zł (nr: 2057) - (74) 666 66 06,

towy.

Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.

(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.

BON - Biały Kamień, dom wolno-

Sprzedam lokal mieszkalny w Je-

stojący, 120 m2 , działak 600 m2.

dlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy

Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)

Pl. Zwycięstwa- cena 70 tys. zł.

666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843

Sprzedam działkę rolno-budow-

33 33

laną w Kolcach. 3000 m2. Cena

BON - Piaskowa Góra, dom w

70 tys. zł.

zabudowie szeregowej, 107 m2,

BON – Śródmieście, 32 m2,
3 piętro, pokój, przechodnia
kuchnia, łazienka z wc oraz kabiną
prysznicową. Cena: 55 000 zł. (nr:
2066)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon. Zamienię na mieszkanie
w Wałbrzychu lub w Szczawnie
Zdroju. - (74) 843 33 33, (74) 666
66 09

Dom jest wykończony- brakuje

BON - Piaskowa Góra,dom wolno-

działka 170 m2, garaż. Cena: 439

BON – Głuszyca, 54 m2, 1 piętro, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wanną
i wc. Cena: 73 000 zł (nr: 2082) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

Nieruchomość tygodnia: Sprzedam dom w niezwykle malow-

BON - Nowe Miasto, 30,5 m2,
wysoki parter, pokój, jasna
przechodnia kuchnia, łazienka
z kabina prysznicową oraz wc.
Cena: 67 000 zł. (nr: 2062) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Boguszów Gorce, 40 m2,
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc oraz prysznicem. Cana: 39
000 zł (nr: 2081) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl

BON - Głuszyca, Dom wolnosto-

BON- Biały Kamień, dom wolno-

000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

Sprzedam mieszkanie w centrum

Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyska-

Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys.
Sprzedam dom w Jugowicach,

BON – Boguszów-Gorce, działka

niem kredytu na zakup nierucho-

inwestycyjna, 3167 m2. Me-

mości. Ponadto proponujemy

dia: woda na działce, energia

bezpieczne i sprawne przejście

1983. NOWA CENA 200 tys.

elektryczna ok 10 m od działki,

przez cały proces zakupu aż do

Sprzedam dom w zabudowie bliź-

ścieki na sąsiedniej działce. Droga

momentu umowy końcowej zwią-

niaczej w Głuszycy 105 m2 działka

dojazdowa: gminna. Cena: 58 000

zanej z jej nabyciem. Oferujemy

361 m2. Cena 290 tys. zł.

zł (nr: 1993) - (74) 843 33 33, (74)

pomoc w sprawdzaniu stanu

666 66 06, (74) 666 66 09

prawnego i kompletowaniu doku-

BON - Śródmieście, 50 m2, parter,

Pomagamy w negocjacjach ceny i

Sprzedam lokal użytkowy w

warunkach transakcji z właścicie-

Głuszycy 200 m2, przy głównej

lem. Polecamy i zapraszamy do

drodze, parter. Cena 99 tys.

3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) -

mentów do kredytu i Notariusza.

bliższej prezentacji!

działka 25 ar, 220 m2, rok budowy

Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja

Informacje dotyczące nierucho-

Posiadamy mieszkania i domy

mości zostały sporządzone na

666 66 09

do sprzedaży w Głuszycy w

podstawie oświadczeń i nie są

BON - Zagórze Śląskie, działka

atrakcyjnych cenach! Mieszkania

ofertą w rozumieniu przepisów

jedno- dwu- trzy i czteropokojo-

prawa, mają charakter wyłącznie

we do zamieszkania i do remontu.

informacyjny i mogą podlegać

Serdecznie zapraszamy do nasze-

aktualizacji, zalecamy ich osobistą

go biura w Głuszycy.

weryfikację.

(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)

budowlana, 2800 m2, droga asfaltowa. Woda- studnia, kanalizacjaszambo, prąd- na działce. Cena:
196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – 7 km od granicy Wałbrzy-

Introligatornia z tradycjami

cha budynek stodoły (3*250m2)

tel. kom. 660 718 031

kryty dachówką na działce 2500

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

m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM, DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE

BON- Wałbrzych, działka budow-

OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

lana, 1827 m2. Media: prąd i woda

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,

w znajdują się w bezpośrednim
sąsiedztwie działki.Cena: 25 000

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

zł (nr: 1371) - (74) 666 66 06, (74)

Gwarantujemy transport

666 66 09, (74) 843 33 33

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2 z ogrodem w Śródmieściu,
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji! 666 42 42, 507
153 166.

e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
53m2, Nowe Miasto, 4 piętro,
cena 55000zł!!! - Cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 37m2 na
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikowskiego, 2 piętro w czteropiętrowcu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666
42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 85500zł. 74 666 42 42, 881
788 200.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
39m2, P.Góra, 3 piętro , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie
gazowe, 74 666 42 42, 881 788
200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.

WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Do sprzedania 2 pokoje
na Rusinowie, 58 m2, cena 50 tys.
zł. parter, ogród, osobne wejście,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, co gaz, cena 60
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 39m2, Śródmieście,
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 210 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 33
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42,
507153166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
j.kuchnia, balkon, po remoncie,
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
parter, cena 64 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
w Gorcach, blok, 4 piętro, 38m2,
cena 65 tys.zł. ogrzewanie miejskie, 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy parter domu
w Śródmieściu okolice Lotników,
4 pokoje, ogród, cena 159 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5
piętro, 122,500zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, co gaz, 45 tys.zł!!! 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – OKAZJA!Sprzedamy
Boguszów - Gorce, kawalerka po
remoncie, 29m2, parter, cena 29
tys.zł. 666 42 42, 507153166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881 788 200.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
65tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Szczawno-Zdrój, 54m2, po
remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 140 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.
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