REKLAMA

Czwartek, 5 listopada 2015 r.  nr 43 (266)  www.db2010.pl  ISSN 2082-2294  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

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

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

www.kasacja.info

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

Serdecznie dziękuję każdemu z Państwa za wsparcie i zaufanie,
jakim mnie obdarzyliście w wyborach do Senatu RP.
Dziękuję za wszystkie spotkania i rozmowy, które są dla mnie
motorem napędowym do pracy w wyższej izbie parlamentu
na rzecz naszego regionu i jego mieszkańców.
Dziękuję za każdy głos.
Wiesław Kilian
Senator RP

Profanacja i skażenie
- Ludzkie szczątki przez trzy dni walały
się po nasypie grobu – zaalarmowali naszą
redakcję mieszkańcy Mieroszowa, którym
makabryczny widok towarzyszył podczas
weekendowych wizyt na Cmentarzu Komunalnym w Mieroszowie. Po naszej interwencji sprawą zajęli się gminni urzędnicy.
Tymczasem w Nowym Siodle doszło do kolejnego skażenia wody pitnej…
- Ludzkie szczątki przez trzy dni walały się
po nasypie grobu, który został wykopany w
piątek 30.10.15 r., a pogrzeb odbył się 02.11.15
r. Pomimo interwencji u kierownika cmentarza,
kości nie zostały usunięte. Ludzie stojący nad
grobami w pobliżu byli zmuszeni do oglądania
tych szczątków. To żenujące i brak szacunku
– zaalarmował naszą redakcję Czytelnik, który
przesłał zdjęcia dokumentujące opisane fakty.
Informację o tym natychmiast przekazaliśmy
pocztą elektroniczną burmistrzowi Mieroszowa
Marcinowi Raczyńskiemu. W odpowiedzi otrzymaliśmy od Wojciecha Karczewskiego, asystenta burmistrza Mieroszowa, oświadczenie:
- Na mocy zawartej umowy z Gminą Mieroszów, Cmentarzem Komunalnym w Mieroszowie zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z o.o. Tym samym ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. jest instytucją
właściwą do kierowania pytań sformułowanych przez Pana Redaktora. Jednocześnie Gmina Mieroszów rozpoczęła działania kontrolne
mające na celu wyjaśnienie zdarzenia zgłoszonego przez mieszkańca gminy Mieroszów.
We wtorek informację o profanacji zwłok na
mieroszowskim cmentarzu, wraz ze zdjęciami,

przesłaliśmy rzecznikowi prasowemu Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, ale do chwili zamknięcia tego wydania nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Tymczasem powróciła sprawa skażenia ujęć
wody pitnej w gminie Mieroszów. Przed tygodniem informowaliśmy na naszych łamach,
że służby podległe burmistrzowi Mieroszowa
nie powiadomiły mieszkańców Sokołowska
o zagrożeniu. W odpowiedzi otrzymaliśmy z
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie następujące
oświadczenie:
- W związku z badaniem przeprowadzonym przez SANEPiD w miejscowości Sokołowsko, które wykazało śladowe zanieczyszczenie
wody bakteriami coli, w dniu 22 października
2015 otrzymaliśmy decyzję o zamknięciu ujęcia wody w Sokołowsku. Natychmiast przystąpiono do płukania wodociągu w celu jego
wyczyszczenia oraz poproszono o wykonanie
kolejnego badania wody. Następnego dnia 23
października otrzymaliśmy decyzję z SANEPiDu
dopuszczającą ujęcie do użytkowania. Stwierdzono brak zanieczyszczeń.
Tymczasem kolejne skażenie wody bakteriami z grupy coli i e-coli Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Wałbrzychu wykrył w wodociągu
w Nowym Siodle. Sanepid zakazał: spożywania
wody na surowo, używania surowej wody do
płukania ust i kąpieli oraz do mycia produktów
spożywczych. Z naszych informacji wynika, że
i tym razem wiadomość o tym zagrożeniu nie
dotarła do mieszkańców oraz do kierownictwa
Domu Dziecka Catharina.
Robert Radczak
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• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
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Kretynizm sterowany
Andrzej
Basiński

Kretynizm lub matołectwo,
wg Wikipedii oznacza niedorozwój umysłowy ciężkiego stopnia i gdy zwracamy się do naszego adwersarza per „kretynie”
brzmi to nieprzyjemnie, choćby
adresat tego określenia w pełni
sobie na to określenie zasługiwał. Jeśli zatem kierujemy się
empatią i częściowym współczuciem, możemy je zastąpić
„wrodzonym zespołem niedoboru jodu”, co rzeczony adresat,
jeśli jest oczywiście w stanie,
przyjmie łagodniej i nie zareaguje dziką agresją, która może
się dla nas skończyć fatalnie.
Żeby rozwiać ewentualne
wątpliwości: osób z politycznego świecznika, którym poświęcam ten felieton, nie uważam
za kretynów. Gdyby tak było,
byłyby one usprawiedliwione,
gdyż wspomnianej przypadłości sobie nie wybierały. Ale w
kontaktach z wyborcami, mediami itp. posługują się, jak to
nazywam, kretynizmem sterowanym lub przemyślanym. Nie
wierzą, w to co głoszą, ale liczą,
że odbiorcy nabiorą się i na skutek uporczywego powtarzania
kłamstw i bzdur bez zastrzeżeń
je zaakceptują (zasada Goebbelsa). A postępują tak dlatego, że
tychże odbiorów uważają właśnie za kretynów, których klasyk
Jacek Kurski nazwał „ciemnym
ludem”.
Przykładów co niemiara
na kretynizm sterowany, dostarczyły nam np. kampanie
wyborcze. Joachim Brudziński,
jeden z przybocznych prezesa,
a także wielu jego kompanów,
ze specyficzną lubością głosili,
że podczas podróży do Japonii
prezydent Bronisław Komorowski „skakał po fotelach w tamtejszym parlamencie” i tym samym
Polaków skompromitował. Jak
było naprawdę, przekonali się
telewidzowie oglądający odpowiedni fragment relacji, a
sami Japończycy potwierdzili,
że nic takiego miejsca nie miało. Wspomniana „rewelacja”,

wyjątkowo wredny paszkwil,
musiała jednak zostać przyjęta
jako prawda przez część elektoratu, który wyszedł na kretynów,
ale Komorowskiemu, zgodnie z
intencją głoszących, zaszkodził.
Beata Szydło, wygłosiła (a
właściwie płaczliwie wystękała)
mini orędzie na tle śmietniska w
Nowej Soli, sugerując, że jest to
przykład upadku Polski. Gospodarze i mieszkańcy miejscowości, która okazała się środowiskiem prężnym i nowoczesnym,
obiecali posłance zapamiętać tę
obelgę, ale piramidalna głupota
poszła w Polskę i przysporzyła
PiS kolejnych wyborców, którzy
kretynizmu nie dostrzegli. Kim
się zatem okazali?
Ta sama pojękująca posłanka (szykowana na premiera),
w ciągu dwóch dni kilkanaście
razy monotonnie wydukała odmieniane na różne sposoby słowo „histeria”, skierowane pod
adresem premier Ewy Kopacz.
Wymyślony przez pisowskich
sztabowców sposób, miał pognębić i poniżyć szefową PO za
to, że konsekwentnie upominała się u prezydenta o rozmowę na temat najważniejszych
problemów kraju. Że czyniła to
w sposób spokojny, ale konsekwentny, mogli się przekonać
wszyscy rozsądni i obiektywni
odbiorcy. Pozostali przyjęli rzekomą histerię Ewy Kopacz za
kompromitujący ją pewnik i wyszli na... zgadnijcie kogo.
Pani Szydło najwyraźniej
spodobał się kretynizm „wina
Tuska” i z maniackim uporem
zastosowała go (kretynizm) w
stosunku do pani premier. Szefowa PO była winna wszystkiemu. Jeśli kot prezesa odmówił
spożycia mleka, było to winą
Ewy Kopacz, która tępi rolników
i dowód na to, że państwo nie
działa. A może jakiś kretyn w to
uwierzy?
Prezydent Andrzej Duda
przemierza kraj i wśród witającej
go gawiedzi ciągle się czemuś
dziwi, co ma PiS przysporzyć
zwolenników. Podczas dożynek
stwierdził, że jest „zdruzgotany”
wieścią, jak Unia Europejska
traktuje polskich rolników. Zapewne doskonale wie, że nasi
rolnicy, to najwięksi beneficjenci kwot z UE i otrzymują tyle, ile
wynika z odpowiednich prze-

liczników, np. więcej od rolników włoskich i hiszpańskich. Ale
woli, jakby to określili młodzi,
„rżnąć głupa”, bo liczy, że usłyszą to i wykorzystają podczas
wyborów ci dosadnie nazwani
przez Kurskiego i zagłosują na
PiS. Ale wyszli na… (jak wyżej).
W zestawie kretynizmów nie
może zabraknąć tych, które od
lat wygłasza ekspert w tej dziedzinie Antoni Macierewicz. Jego
domeną jest smoleński zamach.
Przypuszczam, że sam w niego
nie wierzy, ale co mu szkodzi z
uporem maniaka sączyć tę obsesyjną głupotę w umysły naiwnych, głównie pisowskiego
ludu, którego liczebność można powiększyć, by przy urnach
przewrócił władzę. W Chicago,
przed częścią tamtejszej Polonii,
wykrzyczał kretynizm o ogołoceniu przez Bronisława Komorowskiego pałacu prezydenckiego z ponad STU „zabytków”.
Fanatycy z Chicago (żelazny
elektorat PiS) przyjęli tę rewelację z oburzeniem, podobnie
jak insynuację o agenturalnych
związkach Donalda Tuska ze
Stasi. Zdaniem Macierewicza
na Polskę mają chrapkę... Chiny.
Samemu nie będąc kretynem
(Strasznego Antoniego posądzam o inną ułomność) można z
powodzeniem zrobić kretynów
z innych.
Prezes PiS, dlatego uznawany jest za człowieka bardzo
inteligentnego, bo m.in. potrafi
po mistrzowsku uczynić kretynów, a co najmniej idiotów
z tych, co mu uwierzyli. Teraz
nawołuje do wielotysięcznych
manifestacji poparcia, polityki
robionej na ulicy, co nie tylko
mnie bardzo źle się kojarzy. Nie
będę wyliczał absurdów związanych tylko ze Smoleńskiem,
przypomnę niedawne o toaletach we włoskich, katolickich
świątyniach, które to przybytki
są - według prezesa - dziełem
wyznawców islamu oraz o panującym w Szwecji islamskim
szariacie. PiS - owi powiększył
się elektorat m. in. wskutek
takich dziwów nad dziwy. On
prezesowi uwierzy we wszystko.
Także i w pasożyty oraz pierwotniaki wleczone przez uchodźców. Podobnymi określeniami
posługiwali się naziści w stosunku do Żydów. Żenada w ustach

polityka z ambicjami. „To karygodne” - skwitował wypowiedź
prezesa Władysław Frasyniuk.
Kolejny raz prezes „odwołał się
do najbardziej prymitywnych
ludzkich lęków”, podkreśliła
przedstawicielka Amnesty International. Politycy o odmiennych
od niego poglądach zareagowali stwierdzeniem, że prezes
sieje „zarazę nienawiści i ksenofobii”, którą łatwo wywołać
i zdobyć głosy. Prezesa poparł
w tej sprawie prezydent RP, co
największe zagraniczne media
skwitowały z niesmakiem. Kto
przyjął pierwotniaki za dobrą
monetę? Nazwę wymieniłem
wyżej.
Trzymająca się ziemi i przewidująca część społeczeństwa,
próbowała reszcie uświadomić,
na co naraża kraj. Przejawem
tego jest m. in. nader celna
twórczość poetycka rodaków,
którzy nie muszą się wstydzić
zawartości swoich czaszek. Oto
fragmenty wiersza (autor nie
jest mi znany) „Kremlowska radość”, będącego relacją ze spotkania Putina z Ławrowem (ministrem spraw zagranicznych
Federacji Rosyjskiej) po zwycięstwie Andrzeja Dudy:
„(…) Odetchnął z ulgą, zatarł ręce
I tak się zwraca do Ławrowa:
Wyniki są po naszej myśli.
Zaraz szampana ci postawię!
Natychmiast gratulacje wyślij!
Niech głupcy cieszą się w Warszawie. (…)
Możemy mieć gorące lato!
Wkrótce za łby się wezmą Lachy,
Skłócą się z Unią, wyjdą z NATO,
Będziemy ubaw mieć po pachy.
Znów będą kartą grać smoleńską,
Trudno o zgodę w tym narodzie,
Każdy swój sukces wieńczą klęską,
A mądrzy tylko są po szkodzie.
Po co nam bomby i rakiety?
Zbyteczny atak, zbędny nalot,
Na czele stanie jakiś kretyn
i sami wszystko w mig rozwalą! (...)”.

Na koniec chciałbym się odnieść do tez zawartych w felietonach Pana Janusza Bartkiewicza „Refleksje jak najbardziej
przedwyborcze” oraz „I po
wyborach” . Poprzednio pisałem, że mnie zasmucają, teraz
napiszę, że przerażają. Panie
Januszu (mam nadzieję, że wybaczy mi Pan tę formę), Pana
krańcowa niechęć do PO (a

może i coś więcej), prawdopodobnie wzięła się z osobistych
urazów, a tu chodzi o państwo... Po raz nie wiem który,
powtórzę, że PO nie jest partią
moich marzeń, ale w obecnej
sytuacji tylko ona była w stanie
zapobiec realizacji chorych idei
PiS. Czytam i oczom nie wierzę: czy naprawdę ufa Pan w
to, że Jarosław Kaczyński zrobi
porządki w organach ścigania
i wymiaru sprawiedliwości??!!
Pan, długoletni i doświadczony pracownik tych organów?!
Przecież żył Pan w latach 20052007 i widział, jaki horror zgotował JK rodakom na tych „odcinkach”. Poza tym wie Pan, kogo
prezes wyznaczył do ścigania
w rządzie PiS... Na Węgrzech
Orban robi, co chce i Unia nie
czyni mu z tego powodu przykrości, więc prezes może zaszaleć, a jego marzeniem nie są
socjalne osiągnięcia i zrobienie
obywatelom dobrze, a demolka
konstytucji i państwo autorytarne, z czym się nie kryje. Partia,
która tak odżegnywała się od
koalicji z PO, nie miała szans na
samodzielne rządzenie i frontalnym atakiem na Platformę dała
PiS na tacy władzę absolutną, z
którą będzie wiedział, co zrobić.
Być może, domyśla się Pan, tak
jak i ja, że Zjednoczona Lewica
to twór sztuczny, sklejony na
potrzeby wyborów, w łonie
którego zwolennicy Millera,
Palikota, Nowackiej (bardzo się
na niej zawiodłem) i Gawkowskiego, patrzą na siebie spode
łba. Jeszcze długo nie będą
przy władzy, gdyż potrzebna
jest lewica skrojona na XXI wiek,
przebojowa, skuteczna, z nowymi, realnymi w kapitalizmie
pomysłami, nowymi ludźmi,
nie dublująca PiS. ZJ wystąpiła
w roli pożytecznego idioty, a
więc takiego, którego poglądy
posłużyły w rzeczywistości jego
wrogom, którzy to wykorzystali. Czy zapowiadana przez PiS
czystka, na razie w mediach
publicznych, nie daje Panu niczego do myślenia? Ruszyła
szczujnia PiS, a Jerzy Zelnik donosi na kolegów aktorów… Czy
pochwala Pan pomysły socjalne
PiS, grożące krajowi ruiną? Czy
godzi się Pan na obniżenie rangi Polski na arenie międzynarodowej i ojca Rydzyka w roli

suflera? Czy jest Pan za wzmożeniem patriotyczno – moralno – narodowo - religijnym
nowej władzy? Czy jest Pan,
jak PiS, zdania, że państwo w
sprawie smoleńskiej NICZEGO
nie wyjaśniło? Wiwat pękające
parówki, wiwat głosy z wiadra,
wiwat sztuczna mgła! A przecież te kretyństwa, to żelazny
składnik władzy PiS, któremu
postanowił Pan DAĆ SZANSĘ.
Nie mogę uwierzyć... Pisze Pan
o osuszeniu przez PiS moralnego bagna. Błagam... Zaczyna
mi się tu jawić kampuczańska
wersja odnowy społecznej według pomysłu Pol Pota.. Może
mi Pan zarzucić egzaltację, ale
dzięki podobnym sugestiom
Polacy zarzucili sobie pętlę na
szyję. Nie należało im sugerować rozwiązań samobójczych i
dawania szansy PiS. Nie istnieją
rządy na próbę. Z uwagi chociażby tylko na moją rodzinę,
nie życzę sobie rewolucji po
ewentualnym blamażu partii
prezesa. Niepokojom można
było zapobiec wcześniej. Moje
pisanie stanowiło drobną próbą przeciwstawienia się najgorszemu. Chyba zdało się psu
na budę, chociaż porażka PiS
w naszym okręgu jest iskierką
nadziei. Ale próbowałem i ciągle liczę na tych, co podzielają
moje opinie.
Jak się okazało, wielu zostało otumanionych i powiększyło armię ludzi tym razem nie o
wrodzonym, a nabytym zespole niedoboru jodu. Wygrali, a
więc nadawcom kretynizmów z
pisowskich wyżyn i ich odbiorcom tylko gorzko powinszować. Demokracja wycięła numer stulecia. Kretynizm ponad
wszystko. A przyszłych zawiedzionych rządami PiS na pewno
żałował nie będę, chociażby
dlatego, że bardzo zaszkodzili
reszcie swoich ziomków i – to
nie patos – dobremu imieniu
Polski.
PS. Pozwoliłem sobie na jeden tekst odstąpić od zasady
pisania krótszych felietonów,
gdyż potraktowałem go jako
pewne podsumowanie. Inna
sprawa, że jeśli chodzi o rozmiary tekstów, Koledzy Autorzy nie
zechcieli pójść w moje ślady...
A.B.
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Nasze licealistki najlepsze w Europie
Luiza Cholda i Natalia Kowzan z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Wałbrzychu, pokonały reprezentantów wszystkich
europejskich miast uczestniczących w projekcie Climathon, który
został zorganizowany przez Climate-KIC. W czerwcu tego roku
Wałbrzych był jedynym polskim miastem uczestniczącym w tej
międzynarodowej akcji.
Przypomnijmy: 18 czerwca 2015 r. Wałbrzych był jednym z organizatorów i jedynym miastem gospodarzem
w Polsce międzynarodowej
akcji Climathon. Inicjatywa
Climate-KIC (społeczności
wiedzy i innowacji na rzecz
łagodzenia zmian klimatu
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii), jest
jednym z kluczowych przedsięwzięć Live Earh i Narodów
Zjednoczonych w „drodze
do Paryża”. Podczas tego
24-godzinnego wydarzenia,
mieszkańcy takich miast jak
Waszyngton, Londyn, Sao
Paolo, Pekin i Wałbrzych,
mogli podjąć się rozwiązania
wyzwań swoich miejscowości. Była to przede wszystkim szansa dla ludzi, którzy
mają pasję i możliwości coś

z tymi wyzwaniami zrobić.
18 czerwca wszyscy chętni
mogli wziąć udział w inicjowaniu potencjalnych odpowiedzi na zidentyfikowany
temat.
Rozpatrywanym
zagadnieniem było w tym
roku skuteczne wdrożenie
odnawialnych źródeł energii
w domach i firmach. Wyzwanie brzmiało: jak zwiększyć
aktywność mieszkańców w
wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii? Jakimi
działaniami zaangażować
wszystkich mieszkańców i
partnerów w postawy prosumenckie, by ograniczyć
niską emisję w Wałbrzychu?
Jak rozwijać aktywność obywateli do wdrażania odnawialnych źródeł energii w
swoich domach i zakładach?
Wypracowywanie rozwiązań

odbywało się w 2-5 osobowych grupach. Zaangażowanie różnych osób: obywateli, przedsiębiorców czy
reprezentantów instytucji i
organizacji zapewniło odpowiedni poziom współpracy
i na pewno przyczyniło się
do zwiększenia efektywności zespołów. Te intensywne warsztaty odbyły się w
formie tzw. „hack” znanego
z dziedziny IT. Hack to forma wypracowania mądrych
rozwiązań dla skomplikowanych problemów w określonym przedziale czasu.
Wałbrzych zapewnił nie
tylko arenę 18 czerwca, ale
też regularną współpracę
przy rozwijaniu wyłonionego przez jury rozwiązania.
W drugim etapie wyłonione
na całym świecie koncep-

Luiza Cholda i Natalia Kowzan stworzyły najlepszy projekt w Europie (fot. Daniel Guzik).

cje były sprawdzane pod
kątem ich wykonalności,
skupiając się na aspektach
biznesowych i technicznych. Podkreślić należy
wsparcie Climate-KIC, które zespoły otrzymały przy
pracy nad rozwiązaniem.
Podczas samego hack jak
i przez następne miesiące
zespoły mogły liczyć na pomoc mentorów, ekspertów
i dostęp do wiedzy, którą
zapewnili organizatorzy w

Wałbrzychu, Climate-KIC i
ich partnerzy. Organizatorami akcji w Wałbrzychu były:
Climate-KIC
(Regionalne
Centrum Innowacji Dolny
Śląsk) oraz Urząd Miejski w
Wałbrzychu, a partnerem
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia w Wałbrzychu.
Wałbrzyskie licealistki w
pokonanym polu pozostawiły przedstawicieli tak dużych
miast jak Londyn, Helsinki
czy Birmingham. Pomysł Lu-

izy Choldy i Natalii Kowzan
zakłada wymianę połowy
miejskich autobusów Wałbrzycha na elektryczne w
ciągu pięciu lat. 5 grudnia
ich projekt zostanie przedstawiony w Paryżu na międzynarodowej konferencji
klimatycznej podczas Szczytu Klimatycznego COP 21.
Jeżeli projekt licealistek wygra - okaże się najlepszy na
świecie!
Radosław Radczak
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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Ja też czekam na Godota
Janusz
Bartkiewicz

W ubiegłym tygodniu napisałem w tym miejscu, że „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.” Tak
wyartykułowaną opinię o tych
sferach naszego życia publicznego, opieram nie tylko na
tym, co publicznie wypowiadali
powszechnie znani sędziowie i
prokuratorzy, którym istniejąca
rzeczywistość skrzeczy wniebogłosy, ale także na doświadczeniach - niekiedy przykrych, niekiedy irytujących - w sprawach
niekoniecznie własnych. I właśnie ostatnio nabyłem kolejnego doświadczenia, które, nawet
kiedy o tym piszę, przyprawia
mnie o przysłowiową palpitację
serca.

Sprawa dotyczy pewnego
wałbrzyskiego policjanta, który
– nie jest istotne z jakich powodów - dopuścił się naruszenia
dyscypliny służbowej poprzez
przekroczenie uprawnień
i
niedopełnienie obowiązków
służbowych. Fakt dopuszczenia
się takiego czynu potwierdziło
wewnętrzne
postępowanie,
przeprowadzone z polecenie
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu. Zakładam z
dużą dozą dobrej woli, że ten
wysokiej rangi funkcjonariusz
zna nie tylko obowiązujące go
przepisy resortowe (przede
wszystkim ustawę o policji ),
ale także kodeks karny, według
którego takie postępowanie
funkcjonariusza, jest zwykłym
przestępstwem zagrożonym
karą pozbawienia wolności do
lat trzech. Tak się też składa,
że obowiązujący kodeks postępowania karnego nakłada
na każdego, kto dowiedział
się o przestępstwie, społeczny obowiązek zawiadomienia
o tym prokuratora lub policji.
Ponieważ wysokiej rangi wałbrzyski policjant, z jakichś znanych tylko sobie powodów,
nie był w stanie zawiadomić o
powyższym, specjalny organ
wewnętrzny policji, czyli Biuro
Spraw Wewnętrznych, powi-
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nien zawiadomić o tym prokuraturę. Zobowiązują go tego
inne niż kodeks karny przepisy
i kodeks etyczny policjantów.
Pan komendant wybrał to drugie rozwiązanie, tylko że jakimś
dziwnym trafem uczynił to w
oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,
co dalibóg zawiadomieniem o
przestępstwie nie jest, bo nie
ma cech pisma procesowego w
rozumieniu kodeksu postępowania karnego. Być może był
przekonany, że to jego pismo
obudzi w prokuraturze lwa,
gotowego rzucić się do obrony
prawa, ale bardzo się przeliczył,
bo po prokuraturze pismo to
spłynęło jak woda po tłustej
gęsi.
W związku z powyższym
wziąłem na siebie ten obywatelski obowiązek i o fakcie
popełnienia
przestępstwa
przez policjanta powiadomiłem naszą dzielną prokuraturę,
oczekując od niej, że - wobec
tak oczywistego faktu, potwierdzonego wewnętrznym postępowaniem sprawdzającym
policji - sprawę błyskawicznie
przeprowadzi i wniesie do sądu
akt oskarżenia. I pomyliłem się
bardzo, bo prokuratura (w tym
przypadku
dzierżoniowska)
odmówiła wszczęcia śledztwa
REKLAMA

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 UŚWIETNIĄ DŹWIĘKI Z PŁYT WINYLOWYCH I GRAMOFONU.

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

z powodu… „braku danych
dostatecznie uzasadniających
jego popełnienie”. Pomyślałem sobie, że pani prokurator
z dzierżoniowskiej prokuratury po prostu wałbrzyskich
policjantów uważa za jakichś
głąbów pospolitych, którzy nie
mając pojęcia o obowiązujących ich przepisach, bzdurnie
uznali, że ich kolega dopuścił
się naruszenia dyscypliny służbowej poprzez przekroczenie
uprawnień i niedopełnienie
obowiązku. Wszak pismo (sprawozdanie z postępowania)
zatwierdzone przez samego
szefa wałbrzyskich stróżów
prawa, znajduje się w aktach
sprawy, co sam na własne oczy
widziałem, a nawet posiadam
jego kserokopię. Stając więc,
poniekąd, w obronie dobrego
imienia tychże policjantów i
ich szefa, na postanowienie
prokuratury złożyłem zażalenie do Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu naiwnie zakładając, że gdzie jak gdzie, ale w
tej instytucji akurat na prawie
się znają i podchodzą do niego z właściwym pracownikom
wymiaru sprawiedliwości szacunkiem. Nie powiem, że przeżyłem jakieś rozczarowanie,
albowiem werdykty polskich
sadów nie są w stanie mnie
absolutnie zaskoczyć. Tak więc
wydane orzeczenie jakoś mnie
nie zaskoczyło, ale wyszedłem
z sądu niebotycznie zdumiony,
że człowiek siedzący naprzeciw
mnie w todze i z orłem na piersi,
potraktował mnie jak jakiegoś
przygłupa, który niepotrzebnie
głowę sprawiedliwości zawraca.
Więcej zawracać już nie będę,
ponieważ postanowienie wydane przez pana sędziego jest niestety - niezaskarżalne. I chyba
tylko z tego powodu - przychodzi mi do głowy taka myśl – to,
co zawarł w uzasadnieniu swego
postanowienia, jest tak kuriozalne. Mam wrażenie zbliżone do
pewności, że sąd ów przystąpił
do wydawania orzeczenie bez
znajomości akt sprawy. Co mnie
oczywiście absolutnie nie zasko-

SANATORIUM UZDROWISKOWE
„ZIMOWIT” w DUSZNIKACH – ZDROJU,
oddane po remoncie w 2014r., świadczy usługi w zakresie leczenia
uzdrowiskowego oraz posiada uprawnienia do przyjmowania
pacjentów na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy wysokie standardy na europejskim poziomie w tym:
• własną bazę zabiegową,
• ujęcie wody leczniczej wewnątrz obiektu,
• zaplecze rekreacyjne z możliwością organizowania grilla,
ognisk przy muzyce, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci,
• organizację imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,
• bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, narządu ruchu, kardiologicznych i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka
na podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na udział w programach: ”Wzmocnienie przy
kijkach”, „Oczyść swój organizm” oraz Programach Dietetyczno
Terapeutycznych

Sanatorium „ ZIMOWIT” w Dusznikach - Zdroju
tel. +48 74 866 94 64, tel. kom. 606 888 483
mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

czyło. Jestem przekonany, że
sąd zapoznał się jedynie z treścią
uzasadnienia
postanowienia
prokuratorskiego, ale to chyba
za mało. Kiedy po wydaniu orzeczenia, otrzymałem zgodę na
ustosunkowanie się do niego,
sąd po wysłuchaniu moich racji
powziął kolejne postanowienie,
że uzasadnienie postanowienia
o odrzuceniu mojego zażalenia
sporządzi w innym, niż ustawowym, terminie. Postąpi tak z
uwagi na zawiłość sprawy, która
nawet dla studenta I roku prawa
wyda się prosta jak końcówka
kija. Dobrze, że trzymałem się
barierki, bo zapewne upadłbym
z wrażenia. Z wielką niecierpliwością oczekiwałem na owo
uzasadnienie i się doczekałem.
Czytając je nie wiedziałem, czy
mam płakać, czy śmieć się do
rozpuku. Otóż wysoki sąd napisał w nim, oczywiście mocno
zawile, że policjant dopuścił
się czynu, na który wskazuje
wewnętrzne postępowanie policji, ale ponieważ postępowanie karne ma na celu ustalenie
sprawcy czynu zabronionego,
więc policjant, który się tego
czynu dopuścił, sprawcą nie

jest. Dlaczego? Bóg jeden i wysoki sąd wie, ale zarówno Bóg,
jak i wysoki sąd tego mi nie
wytłumaczył. Poza tym wysoki
sąd nie zna chyba ustawy o policji, chociaż wydając orzeczenie, winien ją chociaż tylko raz
przeczytać, a przynajmniej jej
artykuł 132 ustęp 3 punkt 3, nie
wspominając o innych przepisach resortowych, które w zawiadomieniu o przestępstwie i
w zażaleniu na postanowienie
prokuratury, zostały wskazane.
I na zakończenie chciałbym wysoki sąd - z całym szacunkiem
- uświadomić, że przedmiotem
zawiadomienia o przestępstwie był potwierdzony czyn
określony w artykule 231 § 1
Kodeksu karnego w związku z
artykułem 132 ustęp 3 punkt 3
ustawy o policji (i innymi), a nie
jakiś czyn skierowany przeciwko mojej osobie, czego niestety
wysoki sąd nie chciał, lub nie
potrafił, dostrzec. Szkoda też,
że nie zapoznał się z treścią
uchwały siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z 24.01.2013 roku,
sygnatura akt I KZP 24/12, którą
ja akurat dobrze znam.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Szukają prawników
ODKRYJ Z NAMI
SMAKI TOSKANI

ZAPRASZAMY NA WIECZÓR
W WŁOSKIM STYLU

SOBOTA 07.11.2015r

Stowarzyszenie
Obrona
Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” w Wałbrzychu, w
związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z dnia 28 sierpnia
2015 r. poz. 1255) poszukuje
do współpracy adwokatów,
radców prawnych, aplikantów
radcowskich i adwokackich
oraz doradców podatkowych.
- Oferta skierowana jest
także do osób, które ukończyły

wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy
prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
Pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze
5 dni w tygodniu, co najmniej
4 godziny dziennie (art. 8
ust.3 w/w ustawy). Kwestię

wynagrodzenia z tego tytułu
reguluje art. 20 ust.1-5 oraz
27 ustawy. Umowy zawierane
będą od 1 stycznia 2016 roku.
Prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem Stowarzyszenia
w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 29 (wtorek 12-16, środa,
czwartek 10-14) telefonicznie
509762646, 746651660 lub
mailowo:
wbpo@poczta.fm
– wyjaśnia Wanda Bielańska,
prezes Stowarzyszenia „St.O.P.”.
(RED)
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Dotyk który uzdrawia
Ten niezwykły uzdrowiciel nie obiecuje wyzdrowienia. Mówi
skromnie: „spróbuję” – a kiedy ktoś się zdecyduje, to po trzechczterech wizytach namawia na badania kontrolne. USG, EKG,
tomograf czy inne. To pozwoli najlepiej stwierdzić, czy pomaga,
czy nie. A chorzy po badaniach często wracają ze łzami radości
w oczach i pokazują wyniki swoich badań.
zaglądać, bo teraz przywozi
na wizyty swoją mamę i ciocię.
Mama pani Anny ma cukrzycę i kilka innych chorób.
Skaczące ciśnienie, puchną jej nogi. Też jest już po
pierwszych badaniach i wiele wyników krwi się poprawiło. Obniżyła dawki przyjmowanych lekarstw a mimo to
dobre wyniki się utrzymują.
– Ale poza wynikami jest też
samopoczucie. A czuję się
dużo lepiej. Jeszcze przed
Bożym Narodzeniem tak
mnie nogi bolały, że zakupy

w hipermarkecie to była katorga, a teraz potrafię trzy
godziny biegać z córką po
galerii handlowej. Jestem
dziesięć lat młodsza.
A pan Daniel Wiencyk
od lat cierpiał na wątrobę.
Owszem, zaczęło się gdy
nadużywał alkoholu, jednak później, mimo że już się
szanował, choroba postępowała. Próby wątrobowe
wypadały bardzo źle i powoli wydawało się, że jedyną
szansą dla niego jest przeszczep. Tyle, że to szansa
maluteńka.

REKLAMA

PRACA

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

- Tonący brzytwy się
chwyta, więc żona przywiozła
mnie do pana Darka. Po pięciu wizytach namówił mnie
na badanie kontrolne. I co?
Powtarzali je dwa razy, bojąc
się jakiejś pomyłki. Bo wyniki tak świetne, że nie chcieli
wierzyć, że to moje. Od tego
czasu byłem tu jeszcze kilka razy. Gdy do pana Darka
trafiłem, sprawność mojej
wątroby oceniali poniże 10
procent, a teraz jest powyżej
50. Zresztą sam to wiem, bo
mogę jeść rzeczy, których rok

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

KRAZ 7765

- Miałam w piersi guza.
Wielkości śliwki. Lekarze mówili, że chyba potrzebna będzie operacja. Ciocia namówiła mnie jednak na wizyty u
pana Darka. Po czterech, tak
jak mówił, poszłam na USG.
Guzek był o połowę mniejszy. Więc chodziłam dalej.
Po kolejnych pięciu był już
maluteńki, jak pestka wiśni.
Po jeszcze czterech znikł.
Dziś jestem tu po raz ostatni,
podziękować panu Darkowi
i pożegnać się – mówi Anna
Kotas ze Świdnicy. Zaraz jednak dodaje, że i tak będzie tu

.PL
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e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

temu nawet bym ze strachu
przed bólem nie tknął. On ma
dar, niezwykły dar!
Niezwykły dar – to najczęściej powtarzane przez
chorych opinie o panu Darku. Chociaż niektórzy pod-

kreślają też jego podejście:
- Wychodzi się od niego z
wiarą, że człowiek wyzdrowieje. I z uśmiechem. Ta wiara i uśmiech też pomagają
– mówią.
(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.
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Rządowy program
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biznes!

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

120

złotych

wartość udzielonego
wsparcia

POPULARNE RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI

nowopowstałych
przedsiębiorstw

I UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

mln
sprzedaż samochodów
i części samochodowych

SKLEP

sklepy spożywcze
usługi motoryzacyjne
usługi budowlano-instalacyjne

WARUNKI*: KWOTA DO OK. 77 TYS. ZŁ, OPROCENTOWANIE 0,44%
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 66 44 810, fax 74 66 44 822
e-mail: pierwszybiznes@frw.pl, biuro@frw.pl

Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu
ul. Oławska 4/2
czynny w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00

Punkt Konsultacyjny w Świdnicy
Rynek 38

* przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych | Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zarządza rządowym programem dla woj. dolnośląskiego i woj. lubuskiego
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Kraj lat dziecięcych
Stanisław
Michalik

Jeżeli kiedykolwiek pojawiają się w mojej głowie wątpliwości, czy sentymentalny
związek człowieka ze stronami rodzinnymi to uczucie
bardzo powszechne, bliskie
zdecydowanej
większości
zwykłych zjadaczy chleba,
a nie tylko garstce wysublimowanych romantyków, to
odpowiedź na te rozterki
znajduję w komentarzach
Czytelników moich książek.
Potwierdzają oni w całej
rozciągłości bliskie związki
sentymentalne ze swoimi
stronami rodzinnymi. Nie sądzę, aby wszyscy jak jeden
mąż byli spadkobiercami nostalgicznej nuty tęsknoty za
ojczyzną znanej z mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”,
bądź też „Hymnu o zachodzie
słońca” Juliusza Słowackiego.
Nie wszyscy też mieli okazję
trafić w latach dziecięcych i
młodości na rodziców, bądź
nauczycieli przejętych do
szpiku kości przesłaniem z

„Roty” Marii Konopnickiej „Nie rzucim ziemi, skąd nasz
ród”, albo też słynnej pieśni
religijnej „Boże coś Polskę
przez tak liczne wieki ochraniał tarczą potęgi i chwały…”.
Zarówno ten duży do ojczyzny, jak i ten mały patriotyzm, do stron rodzinnych,
są cechą immanentną naszej
tożsamości, wyniesioną „z
mlekiem matki”, są częścią
naszej osobowości, często
nieuświadomionej do końca
i to dotyczy większości z nas.
Powyższa
konstatacja
nasunęła mi się w trakcie
czytania niezwykłej książki.
Jest nią „Pamiętnik” Pawła
Jasienicy, który na naszym
rynku wydawniczym pojawił
się dopiero w 2007 roku. „Pamiętnik” jest ostatnią książką,
pisaną tuż przed niespodziewanym zgonem pisarza w
1970 roku. Miał on wtedy 61
lat i wcale nie spodziewał się
tak wczesnej śmierci.
Co było powodem, że w
poniedziałek, 5 stycznia 1970
roku zasiadł Jasienica do pisania dwudziestej piątej swojej
książki? Odpowiada na to pytanie sam jej autor: „Cóż bardziej normalnego u literata,
który od najwcześniejszego
dzieciństwa przejawiał nało-
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gowe zainteresowanie historią, w jej zakresie odbył studia uniwersyteckie, poświęcił
jej większość swoich książek
i był świadkiem interesujących zjawisk dziejowych? W
pewnych
okolicznościach
postępowanie
logiczne
może się okazać karygodną
lekkomyślnością. Nie wiem,
nikt nie może mi zaręczyć,
jaki będzie los tych pokrytych pismem kartek, czemu i
komu one posłużą. Mój dom
wcale nie jest moją twierdzą.
Nie jestem panem szuflady
swego biurka”. Te smutne
spostrzeżenia stają się zrozumiałe, jeśli zdamy sobie
sprawę z tego, że w Polsce
Ludowej, do samego końca
swego życia, Paweł Jasienica
nie zaznał spokoju, a funkcjonariusze SB mogli w każdym
momencie przetrząsnąć jego
dom i wydobyć z szuflad
niezwykle groźną dla fundamentów ideologicznych
PRL-u, utrwaloną na piśmie
przez wybitnego historyka i
świadka wydarzeń, prawdę
o iluzoryczności demokracji
i wolności w tym zbudowanym rękami stalinowskich
komisarzy państwie.
Jakoż książka okazuje się
dziełem niezwykłym, wprawREKLAMA

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.

dzie nieukończonym, bo na
jej ukończenie nie starczyło
ośmiu miesięcy pracy przerywanych rozwijającą się chorobą, ale jest ona najlepszym
epitafium, testamentem życia wypełnionego bezinteresowną służbą dla wolnej ojczyzny – Polski, ale także dla
ziemi rodzinnej, podobnie jak
u Mickiewicza, tam na Litwie,
w jej sercu – pięknym, niepowtarzalnym mieście nad
Wilią – Wilnie. Z Wilnem związane są lata młodości i startu
w dojrzałe życie młodego
publicysty, radiowca, Lecha
Beynara, który potem w PRL-u wydawał swoje książki pod
nazwiskiem Paweł Jasienica.
Czytając „Pamiętnik” zadawałem sobie pytanie, czy Litwini
znają kogoś, kto potrafiłby
tak pięknie, z taka nutą nostalgii i przywiązania pisać
o mieście swych lat młodości. Paweł Jasienica całą swą
twórczością
historyczno-literacką starał się pokazać
trwałe więzi łączące dwa
sąsiadujące ze sobą narody,
polski i litewski. Wyrosły one
na trwałym gruncie użyźnionym rękami bliskiej obu narodom, niezwykle ważnej w
historii Polski i Litwy, sławnej
na świecie – dynastii Jagiellonów. W swoim „Pamiętniku”
przytacza Paweł Jasienica
bardzo interesujący szczegół, potwierdzający ogromne
uznanie, jakim cieszą się na
świecie Jagiellonowie:
„Trudno mi zrozumieć,
dlaczego pewien paryski zabytek mało jest u nas znany i
podobizn jego nie warto nawet szukać w nadwiślańskich,
czy nadniemeńskich wydawnictwach. Myślę o nagrobku
Jana Kazimierza w kościele
St Germain-des-Pres. Waza,
rodowe, szwedzkie miano
króla zostało wyryte takimi
samymi literami jak cały tekst
napisu, za to litewsko-polskie
nazwisko Jagiellonów, jego
od dawna wymarłych przodków po kądzieli - o połowę
większymi. Tak zupełnie, jakby ono właśnie, stanowiło

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.

jedyny nieboszczyka tytuł do
sławy”.
„Pamiętnik” Pawła Jasienicy obfituje w podobne
„sensacje”. Jest to książka
fenomenalna jeśli chodzi o
niezwykłą pamięć i nagromadzenie szczegółów z własnego życia, zwłaszcza, że sam
autor pisze, iż nie zachowały
się żadne zapiski lub notatki
czynione w latach młodości.
Musiał je spalić, by nigdy nie
wpadły w łapy funkcjonariuszy stalinowskiej NKWD.
Książkę poprzedza znakomity esej przyjaciela pisarza,
profesora Władysława Bartoszewskiego. To prawdziwa
„sztuka dla sztuki”. Dawno
nie czytałem tak wspaniałego wstępu. Nie jestem
znawcą literatury, ani „broń
Boże” krytykiem literackim.
Może dlatego właśnie moja
zachęta do przeczytania „Pamiętników” Pawła Jasienicy
będzie tym bardziej autentyczna. Przyznam się tylko,
są w niej momenty, które
czytałem ze łzami w oczach,
może dlatego, że też czuję
się „spokrewniony” z historią.
Podobne reakcje towarzyszyły mi, gdy czytałem „Rzecz-

pospolitą Obojga Narodów”.
Nie wiem dlaczego tak mi żal,
że nie znam Wilna (byłem w
nim jeden jedyny raz bardzo
krótko, by odwiedzić słynny
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, zobaczyć gmach
uniwersytetu, w którym
spędzili swą młodość Adam
Mickiewicz i Juliusz Słowacki, teraz dowiedziałem się, że
także Paweł Jasienica, zaniosłem też kwiatek na Rossę,
cmentarz z prochami matki
i sercem Jozefa Piłsudskiego ). Teraz to miasto stało
mi się szczególnie bliskie po
przeczytaniu „Pamiętników”,
tak samo jak bliska stała mi
się wspólna historia Polski
i Litwy po lekturze książek
historycznych Jasienicy i nie
potrafię zrozumieć litewskich
nacjonalistów, którzy burzą
wbrew wszelkiej logice tę
więź, która splata dzieje obu
narodów i państw. A przecież nie da się jej wymazać z
historii, tak samo jak nie dało
się zatrzeć prawdy o zbrodni
katyńskiej. Paweł Jasienica
całym swym życiem i twórczością potwierdza, że ta
przyjaźń przynosiła zawsze
pożytki obu narodom.

Festiwal Piosenki Harcerskiej
- 14 listopada 2015r. harcerska brać oraz wszyscy
nasi przyjaciele, bez względu na wiek, spotkają się w
kręgu pełnym piosenek i
rozmów – mówi komendantka Hufca Ziemi Wałbrzyskiej
hm. Dorota Turzańska.
- Ponieważ „wspomnienia
to do siebie mają, że chcesz
czy nie chcesz – wracają”
dajemy możliwość napływu
w tym dniu nieograniczonej

fali wspomnień. Spotkamy
się o godzinie 16.30 w Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia. Mundury (nawet
takie na wieszakach) mile
widziane. Wcześniej, w tym
samym dniu, od godziny
9.00 zuchy i harcerze będą
prezentować swoje umiejętności w czasie Festiwalu
Piosenki Harcerskiej „Muzyka
łączy pokolenia”. Dalszym
ciągiem wydarzeń będzie

Bal Charytatywny, na który zapraszamy 20 listopada
2015r. na godzinę 20.00 do
Hotelu Maria. Dochód z balu
oraz licytacji będzie w całości
przeznaczony na rzecz wałbrzyskich harcerzy. Prosimy
o potwierdzenie obecności
mailowo walbrzych@zhp.pl
lub telefonicznie 748429336
(w godz. 8.00 – 14.00) – dodaje hm. Dorota Turzańska.
(RED)
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Świętujemy
niepodległość
Narodowego Święto Niepodległości, przypadające
11 listopada, będzie obfitowało w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej w wiele
wydarzeń.
Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości w Wałbrzychu zostały podzielone na
dwie części. Program: godz.
10.45 – zbiórka uczestników
uroczystości i pocztów sztandarowych na pl. Magistrackim;
10.50 – przemarsz ul. Gdańską,
przez Rynek i ul. Moniuszki
do kościoła pw. Św. Aniołów
Stróżów; 11.00 – uroczysta
msza święta w kościele pw. Św.
Aniołów Stróżów; 12.45 – przemarsz na pl. Kościelny; 13.00 –
uroczystości przed Pomnikiem
Niepodległości; 14.00 – Przemarsz pocztów sztandarowych
i uczestników na pl. Magistracki i zakończenie uroczystości. Na godzinę 18.30 została
zaplanowana gala „Taneczna
Niepodległość” w hali Aqua-Zdrój przy ul. Ratuszowej 6.

- W ramach imprezy odbędą się Akademickie Mistrzostwa Polski FTS w tańcu towarzyskim. Jest to najbardziej
prestiżowe wydarzenie w
tanecznym kalendarzu akademickim! Czterdziesta edycja
tej imprezy świadczy o tym, że
studenci kochają taniec towarzyski, a publiczność uwielbia
obserwować ich popisy na
parkiecie. Z pewnością wiele
osób bardzo dobrze pamięta
wspaniałe widowisko podczas
poprzednich edycji, gdzie poza
doskonałymi prezentacjami
tańca towarzyskiego można
było poznać nieco odmienne
style taneczne takie jak hip-hop, disco dance, breakdance,
electric boogie wykonywane
przez tancerzy Szkoły Tańca
JAST – wielokrotnych Mistrzów
Polski, Europy i Świata. Po raz
kolejny imprezą towarzyszącą
Akademickim Mistrzostwom
Polski w tańcu towarzyskim
są Mistrzostwa Polski Dzieci
Starszych. Zapewniamy, że

w tym roku będzie jeszcze
więcej emocji, a atmosfera w
Hali Widowiskowo-Sportowej
Aqua Zdrój w Wałbrzychu będzie jeszcze gorętsza! Podczas
uroczystej gali oprócz występów finałowych Akademickich
Mistrzostw Polski odbędzie
się również występ orkiestry
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która zaprezentuje program patriotyczny.
Bilety dostępne w sprzedaży
w Recepcji Hotelu Aqua Zdrój
w cenach: część eliminacyjna:
bilet normalny – 20 zł, ulgowy (student, uczeń, emeryt,
rencista) – 10 zł; część galowa:
bilet normalny – 25 zł, ulgowy
(student, uczeń, emeryt, rencista) – 10 zł; miejsce przy stoliku
(tylko w przedsprzedaży – ilość
miejsc ograniczona): 160 zł.
Dzieci do lat 7 bezpłatnie –
wyjaśnia Artur Wylandowski z
Aqua – Zdroju.
W Świebodzicach obchody
Święta Niepodległości rozpoczną IV Bieg Niepodległości
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(dystans 4 i 8 km) oraz III Marsz
Niepodległości Nordic Walking
(dystans 4 km), które rozpoczną się o godz. 10.00 przy hali
OSiR na ul. Mieszka Starego 6.
Zawodom będzie towarzyszyło śpiewanie pieśni patriotycznych ze Szczepem Harcerskim
IMAGO im. Batalionu Zośka.
Natomiast o godz. 13.00 w kościele pw. św. Mikołaja odprawiona zostanie uroczysta msza
święta za ojczyznę.
W Głuszycy o godz. 9.00 w
kościele pw. Chrystusa Króla
także zostanie odprawiona
msza św. za ojczyznę. Na godz.
10.30 został zaplanowany rodzinny,
Niepodległościowy
Rajd Rowerowy, który rozpocznie się na parkingu przy
ul. Leśnej.
- Obowiązkowo zabieramy
ze sobą biało-czerwone stroje,
szaliki, czapki itp. w narodowych barwach – podkreślają
organizatorzy.
O godz. 17.00 w sali widowiskowej głuszyckiego Centrum

Tawerna - nowe smaki Wałbrzycha
Tawerna to nowe miejsce
na kulinarnej mapie Wałbrzycha. W ofercie restauracji, która mieści się w centrum Piaskowej Góry przy ul.
Broniewskeigo 65D, można
znaleźć dania kuchni regionalnej, ale także włoskiej.
Catering, przyjęcia oraz imprezy okolicznościowe to dodatkowe atuty tego miejsca,
w które właściciele wkładają
bardzo dużo serca, by goście
czuli się zawsze jak najlepiej.
Jak zaczęła się Pani przygoda z gastronomią ?
Dorota Cygal: - Moja przygoda
z gastronomią zaczęła się 20
lat temu od obsługi imprez
plenerowych. 2 lata temu
otworzyłam zakład produkujący garmażerkę „Pierogowo”,
a jego głównym produktem
są pierogi, do których przykładamy najwyższą staranność do jakości oraz smaku.
Wszystkie pierogi robione są
ręcznie, a surowce potrzebne
do produkcji są dostarczane
przez stałych, sprawdzonych
producentów żywności. Dokładamy wszelkich starań, aby
ich smak był jak najbardziej
zbliżony do pierogów domowych, co przyniosło nam efek-

pomiędzy godzinami 12,00 a
15,00. Obiad składający się z
2 dań kosztuje tylko 10 zł! Codziennie oferowany jest inny
zestaw obiadowy. Menu tego
zestawu jest konsultowane z
naszymi klientami.
Czy menu jest zawsze stałe?
- Nie, ponieważ menu naszej
restauracji jest cały czas modyfikowane przez naszych
klientów.
Wejście do Tawerny znajduje się w budynku przy ul. Broniewskiego 65D
od strony SM Górnik.
ty w postaci regionalnych i zewnętrznych odbiorców spoza
granic Polski. Nasze produkty
są smakowane i doceniane w
Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nasza produkcja
jest poszerzona o wyroby garmażeryjne tj, gołąbki, krokiety,
naleśniki, kluski, kopytka, surówki i wiele innych.
A co można zjeść w Tawernie, którą można łatwo
znaleźć w sercu wałbrzyskiej Piaskowej Góry, tuż
przy wejściu do Spółdzielni
Mieszkaniowej Górnik? Co
należy do dań popisowych?
- Otwarcie Tawerny stworzyło możliwość konsumpcji na

miejscu naszych wyrobów,
bowiem taką możliwością
wcześniej nie dysponowaliśmy. Oferujemy potrawy
kuchni włoskiej, a sztandarową pozycją są różnego rodzaju makarony. Niemniej
jednak - po krótkim okresie
prowadzenia Tawerny - zauważyliśmy, że mieszkańcy
Wałbrzycha są przywiązanie
do kuchni staropolskiej. Dlatego też można u nas zjeść nie
tylko pyszne flaki, ale również
rosół i tradycyjne kotlety schabowe. Wyszliśmy naprzeciw
oczekiwaniu naszych mieszkańców wprowadzając obiady
domowe, na które zarezerwowany jest czas restauracji
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W warunkach domowych
kobiety gotują częściej, ale
zawodowo - znacznie rzadziej, niż mężczyźni. Jak to
wygląda w Tawernie?
- Niewiele mogę na ten temat
powiedzieć, gdyż w Tawernie
gotują kobiety, są to przemiłe
panie Jola i Grażynka.
Czym jeszcze może zaskoczyć swoich gości Tawerna?
- Organizacją imprez na najwyższym poziomie. Wieloletnie doświadczenie w branży
oraz wykwalifikowana kadra
pozwalają nam spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Już w listopadzie
zapraszamy na andrzejki, a w
grudniu na zabawę sylwestrową. Poza tym organizujemy im-

Kultury w niepodległościowym
repertuarze wystąpi Zespół
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, który po zakończonym programie
wspólnie z mieszkańcami Głuszycy śpiewać będzie znane
patriotyczne pieśni.
Z kolei Gminna Biblioteka
Publiczna w Starych Bogaczowicach organizuje „Wieczernicę
patriotyczną”. Impreza rozpocz-

nie się o godz. 16.00 w Sali rady
Sołeckiej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 75. W programie m.in. występ Zespołu
Wokalno – Instrumentalnego
Aperto z repertuarem pieśni patriotycznych, prezentacja filmu
o gminie Stare Bogaczowice
oraz wspólne śpiewanie pieśni
z zespołem „Bogaczowiczanie”.
(RED)
REKLAMA

„TAW E R N A”

ORGANIZUJEMY IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

● chrzciny
● wesela

● urodziny
● stypy

godziny otwarcia
pon. - pt. 1000 - 2000
sobota 1100 - ......
tel. 782

415 380

Wałbrzych ul. Broniewskiego 65D
(obok marketu REAL)

my od poniedziałku do piątku
Zapraszamy!
w godz. 10.00 – 20.00, a w so-

prezy okolicznościowe i przyjęcia z różnych okazji: chrzciny,
wesela, urodziny, imieniny czy
stypy. Menu jest wtedy ściśle
dostosowane do potrzeb i
życzeń klienta. Dysponujemy
odpowiednim nagłośnieniem,
a muzyka dostosowana jest do
gustu naszych gości i rodzaju
imprezy. Natomiast w weekendowe wieczory proponujemy
spotkania taneczne. Zaprasza-

boty od godz. 11.00 do ostatniego klienta. Bardzo łatwo do
nas trafić, ponieważ wejście do
Tawerny znajduje się w budynku przy ul. Broniewskiego 65D
od strony SM Górnik. Dodatkowych informacji udzielimy
pod numerem telefonu 782
415 380.
(RED)
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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!

Gmina Stare Bogaczowice
Jubileusz szkoły
- Jeżeli masz wyjątkowe wspomnienia ze „szkolnej ławki”, podziel się nimi. Podziel się z nami
Twoją szkolną historią - tym, co
w Twoim życiu było i jest ważne
– apeluje dyrekcja Zespołu Szkół
w Starych Bogaczowicach. - „Powróćmy jak za dawnych lat, w
zaczarowany szkolny świat”. Jubileusz 70-lecia szkoły jest do tego
wspaniałą okazją. Napisz pracę
literacką o objętości nie przekraczającej 1 strony formatu A-4 i
złóż ją w sekretariacie szkoły do
10.11.2015 r. Najciekawsze wspomnienia zostaną odczytane podczas uroczystości - 28.11.2015r. w
Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.
(RED)

W obiektywie
Zakończył się konkurs fotograficzny „Gmina Stare Bogaczowice w obiektywie”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Stare Bogaczowice. Wyróżnienie w kategorii „widok/panorama”: Beata Mołda, Robert
Terenda; wyróżnienie w kategorii
„przyroda gminy – flora”: Agnieszka Piasecka, Olga Rosiek, Michał
Terenda; wyróżnienie w kategorii
„przyroda gminy – fauna”: Sandra Anna Harasieńska – Długosz,
Remigiusz Świteńki; wyróżnienie
w kategorii „zZabytek gminy”:
Brajan Pochroń, Dawid Dżugała;
wyróżnienie w kategorii „ulubione
miejsca-miejsca nieznane”: Arkadiusz Łapka, Marlena Lechowicz;
nagroda specjalna „największa
liczba polubień na FB”: Marzena
Krupa; nagroda specjalna zarządu
stowarzyszenia: Andrzej Polcyn.
Wybrane fotografie można obecnie oglądać w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach, a na
przełomie listopada i grudnia
mieszkańcy powiatu i miasta Wałbrzycha, będą mogli podziwiać
wystawę w Bibliotece „Pod Atlantami”. Zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach promujących
gminę Stare Bogaczowice.
(RED)

Inwazja czarownic
Mury starego pałacu w
Strudze nawiedziły czarownice. Było ich bardzo dużo:
stare, młode, małe, malutkie oraz całkiem duże. Miały miotły, szpiczaste kapelusze, piękne makijaże. Do
czarownic dołączyli: Jaś i
Małgosia, Roszpunka, Śpiąca Królewna, Kaj i Gerda,
Królewna Śnieżka, Sabrina,
koty oraz inne stworki. Dlaczego oni wszyscy zlecieli się
do pałacu?
Okazało się, że wszyscy zjechali się by obejrzeć wystawę
„Czarownice na tle zamków”.
Imprezę zorganizowaną przez
Klub Integracji Społecznej w
Strudze oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Starych
Bogaczowicach jako podsumowanie projektu „Odlotowe
Czarownice”.
Projekt - który dofinansowany był ze środków programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii

towano cudowną wystawę z
fantastyczną scenografią - na
ścianach obrazy namalowane
przez dzieci, niesamowite „odlatujące czarownice” wycinane w sklejce, wystawa fotografii z realizacji projektu, domek
Baby Jagi z piernika, miękkie
światło z latarenek, miotły
czarownic (dla chętnych do
próby latania), pamiątkowa
księga oraz prezentacja multimedialna. Impreza rozpoczęła
się na dziedzińcu, gdzie wokół
ogniska dzieci i młodzież ze

świetlic ustawiły „żywe obrazy” z bajek, w których ważną
rolę odgrywała czarownica.
To dlatego mogliśmy spotkać
Jasia i Małgosię, Roszpunkę,
Sabrinę, Śpiącą Królewnę, Kaja
i Gerdę, wspaniałe czarownice i wiele innych ciekawych
postaci. Część z zaproszonych
gości wykazała się niezwykłą
inwencją i przybyła do we
wspaniałych strojach oddających klimat imprezy - składamy im serdeczne podziękowania! Imprezę rozpoczęła
kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starych
Bogaczowicach Jolanta Kocoń
- główna czarownica imprezy - która powitała wszystkich przybyłych. Koordynator
Klubu Integracji Społecznej w
Strudze - Alicja Rajca przedstawiła założenia projektu i
sposób w jaki je realizowano,
natomiast Małgorzata Stączek
opowiedziała o realizacji prac
malarskich i zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy.
Zorganizowano także wybór

„najlepszych” strojów: czworo dzieci otrzymało nagrody
książkowe (oczywiście o czarownicach i magii). Wszystkie
pozostałe przebrane dzieci
otrzymały słodycze. Po obejrzeniu wystawy i prezentacji
odbywały się niezliczone sesje
zdjęciowe - spotkać tyle czarownic w jednym miejscu i w
dodatku jeśli są to: pracownice OPS, urzędu gminy, panie
sołtysowe - to dopiero gratka
- więc chętnych do zdjęć nie
brakowało. Przy wyjściu każdy gość i uczestnik otrzymał
pamiątkowe piernikowe serce. Z przyczyn technicznych
i zbiegu innych musieliśmy
rozebrać wystawę w Pałacu,
ale wszystkich chętnych zapraszamy do galerii korytarzowej w Urzędzie Gminy Stare
Bogaczowice, gdzie zostanie
wyeksponowana część prac
oraz fotogaleria z przebiegu
projektu – relacjonują organizatorzy „Odlotowych Czarownic”.

Pracy i Polityki Społecznej.
Aby zgłosić się do plebiscytu wystarczy: wypełnić
wniosek zgłoszeniowy (do
pobrania ze strony www.
fundacjapolnykwiat.cba.pl);
dołączyć zdjęcie mamy wraz
z dzieckiem/ dziećmi w formie elektronicznej; napisać
pracę pisemną – „Mój najszczęśliwszy dzień z moim
dzieckiem/z moimi dziećmi”
- karta z pamiętnika (max.
format A4 1 strona ). Do tytułu „Miss Mam 2015” mogą

zgłosić się kandydatki, które
spełniają następujące kryteria: wychowują co najmniej
jedno dziecko w wieku do
lat 15; są mieszkankami wsi
lub miasta (do 20 tys. mieszańców) na terenie województwa
dolnośląskiego;
są nieaktywne zawodowo
lub pracują, godząc pracę
zawodową z wychowywaniem dzieci; status rodzinny,
wykształcenie, wygląd i wiek
kandydatek nie mają znaczenia.

- Na zgłoszenia czekamy
do 16 listopada 2015. Szczegóły plebiscytu, karta zgłoszenia i regulamin dostępne
są na stronie organizatora:
www.fundacjapolnykwiat.
cba.pl . Czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną
wręczona podczas Gali Miss
Mam 2015, zaplanowanej
na 12 grudnia 2015 r. w Starych Bogaczowicach – dodaje prezes Fundacji „Polny
Kwiat”.

Odlotowe czarownice opanowały Pałac Struga.
w Polsce oraz Stowarzyszenie
„Granica” w Lubawce - realizowany był od maja bieżącego
roku we wszystkich świetlicach na terenie Gminy Stare
Bogaczowice. Przeprowadzono warsztaty malarskie dla
grupy około 40 dzieci; odbyły
się także dwa plenery: na zamku Świny i w Pałacu Struga.
Tematem wszystkich prac malarskich były czarownice oraz
zamki.
- W jednym z klimatycznych
pomieszczeń pałacu przygo-

(RED)

Miss Mam 2015
Fundacja „Polny Kwiat” w
Starych Bogaczowicach zaprasza mamy z całego regionu do zgłoszenia swojego
udziału w plebiscycie Miss
Mam 2015. - Zachęcamy aktywne mamy do zgłaszania
się w konkursie reprezentując szkoły, przedszkola,
ośrodki, organizacje pozarządowe – będzie to miłym
akcentem promocji placówki w środowisku lokalnym –
mówi Agnieszka Lechowicz
prezes fundacji.

- Plebiscyt to nie kolejny
konkurs piękności - a jego
celem jest wyróżnienie matek kochających swoje dzieci
i wynagrodzenie ich za trud
wkładany w wychowywanie
dzieci. Podczas plebiscytu
panie będą miały do wykonania kilka prostych, związanych z macierzyństwem
i opieką nad dziećmi, króciutkich zadań – wyjaśnia
Agnieszka Lechowicz.
Zadanie dofinansowane
w ramach FIO Ministerstwa

(RED)
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Z nami każda droga bezpieczna!
Rozmowa ze Zbigniewem Prockim, właścicielem Serwisu
Samochodowego Goliat przy ul. Skarżyskiej 6 w Wałbrzychu.
Za nami kolejny ciepły
weekend w tym roku. Temperatura osiągnęła ponad
15 stopni Celsjusza. Czy to
już pora na zmianę opon z
letnich na zimowe?
Zbigniew Procki: - Listopad
to już najwyższy czas na
wymianę opon z letnich
na zimowe. Gdy temperatura powietrza spada do
7 stopni Celsjusza opony
letnie tracą swoje walory,
a im niższa temperatura,
tym gorzej. Dlatego już
teraz zapraszamy do naszego serwisu na wymianę opon w samochodach
wszelkiego typu: od osobowych, po ciężarowe.
Czy po sezonie letnim klimatyzacja wymaga interwencji fachowca?
- Oczywiście! Klimatyzacja
wymaga sprawdzenia i regularnego serwisowania.
Odgrzybianie i ozonowanie układu klimatyzacyjnego sprawiają, że korzy-

stanie z tego urządzenia
będzie przede wszystkim
bezpieczne dla zdrowia
kierowcy i pasażerów, a
także przyjemniejsze. Dzięki odgrzybianiu i ozonowaniu układu klimatyzacyjnego nie będziemy narażeni
nie tylko na choroby, ale
także na przykre zapachy
we wnętrzu pojazdu. W
naszym serwisie kompleksowo zajmiemy się
klimatyzacją, z napełnieniem jej gazem włącznie.
Wbrew pozorom klimatyzacja w okresie jesienno
- zimowym przydaje się
do osuszania powietrza w
samochodzie i zapobiega
parowaniu szyb.
Powróćmy do bardziej
przyziemnych spraw. W
zimie, gdy temperatura
często oscyluje koło zera,
nasze drogi robią się dziurawe jak sito, a przez to
nasze pojazdy narażone są
na szereg usterek…

– Sprawdzenie stanu zawieszenia samochodu to
jeden z podstawowych
elementów przeglądu pojazdu przed zimą. Konieczne jest szybkie usunięcie
usterek, które zlekceważone powodują pogłębianie
się niesprawności samochodu i stwarzają ryzyko
dla kierowcy, pasażerów
i innych uczestników ruchu. Uszkodzone zawieszenie to między innymi:
dłuższa droga hamowania i wycinanie opon oraz
powodowanie kolejnych
uszkodzeń. Na przykład
niewymieniony niesprawny amortyzator może
spowodować:
wybicie
górnej poduszki amortyzatora, zniszczenie łożyska
kolumny MP, uszkodzenie tulei na wahaczach i
ząbkowanie opon. I w ten
sposób, zamiast wydać
niewielką kwotę, można
doprowadzić do lawinowego zwiększenia kosz-

się termin okresowej wymiany oleju w silniku, to
w naszym serwisie można to załatwić przy okazji
przeglądu przed zimą lub
w trakcie wymiany opon.
W naszej ofercie jest pełna
gama olejów silnikowych,
filtrów oraz wszystkich innych płynów i materiałów
eksploatacyjnych.

tów naprawy samochodu.
W naszym serwisie zawsze
zwracamy naszym klientom uwagę na usterki i
proponujemy im optymalne rozwiązania pod
względem technicznym i
finansowym.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

- Bardzo istotna jest wymiana płynów i olejów
eksploatacyjnych. Przed
sezonem zimowym zalecane jest sprawdzenie
płynów chłodniczych, by
- w razie dużego spadku temperatury - nie zamarzły - nasz silnik mógł
działać bez zagrożenia
przegrzaniem. Jeśli zbliża

W ofercie serwisu Goliat
pojawiło się ostatnio kilka
nowości.
- Pierwszą jest usługa
przetaczania tarcz hamulcowych na aucie ze 100
procentową gwarancją.
Kolejną nowością jest serwis motocykli, skuterów i
quadów – pogoda jeszcze
sprzyja korzystaniu tych
środków lokomocji i warto
sprawdzić ich stan techniczny, by można było z
nich bezpiecznie korzystać
w każdych warunkach. Zapraszam już dziś wszystkich do odwiedzenia naszego serwisu, by jesień i
zimy za kierownicą samochodu dawały nam tylko
radość!
(TP)

REKLAMA

ie
Szczegóły na nowej stron
www.goliat.walbrzych.pl
SILNIK
- remonty kapitalne silnika
- wymiana rozrządu
- diagnostyka komputerowa silnika
- naprawy bieżące - wymiana płynów eksploatacyjnych

ul. Skarżyska 6
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00 - 17.00
sb: 7.00 - 14.00

ZAWIESZENIE
diagnostyka zawieszenia
- dia
- wymiana części eksploatacyjnych zawieszenia - bieżące naprawy
WULKANIZACJA
- sprzedaż opon (samochody osobowe, ciężarowe) - pełen serwis
- naprawa ogumienia
- wyważanie kół
- sezonowe przechowywanie opon
- prostowanie
felg stalowych i aluminiowych
p
KLIMATYZACJA
- sprawdzanie szczelności klimatyzacji
- napełnianie układów klimatyzacyjnych
- ozonowanie i czyszczenie układów klimatyzacyjnych
- dezynfekcja układów klimatyzacyjnych
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Gwiazda
dla seniorów

Twój dobry serwis - Pit Car

Wójt gminy oraz Centrum
Biblioteczno Kulturalne w
Czarnym Borze zapraszają
na gminne obchody dnia
seniora. W tym roku gwiazdą
wieczoru będzie Halina Frąckowiak, która zaśpiewa swoje
największe szlagiery. Koncert
odbędzie się 13 listopada w
Sali Widowiskowej Centrum
BibliotecznoKulturalnego
w Czarnym Borze o godzinie
18.00. Bilety do nabycia w Kafejce Centrum Kultury, ilość
miejsc ograniczona. - Halina
Frąckowiak zadebiutowała 10
kwietnia 1963 roku (w dniu
16 urodzin), jako uczennica
Technikum Ekonomicznego
w poznańskim Domu Kolejarza, w ramach eliminacji do II
Festiwalu Młodych Talentów.
Zaśpiewała „Mister wonderful” z repertuaru L. Jakubczak,
kwalifikując się do następnego etapu i otrzymując propozycję wspólnych koncertów z
„Czerwono-Czarnymi”, z czego skorzystała. Jej najbardziej
znane utwory to: „Anna już
tu nie mieszka”, „Bądź gotowy dziś do drogi”, „Dancing
Queen”, „Mały elf”, „Napisz,
proszę”, „Papierowy księżyc”
czy „Serca gwiazd” wyliczają
organizatorzy imprezy.

- Masz problem z samochodem? Zapraszamy do
Auto Serwisu Pit Car przy
ul. II Armii w wałbrzyskiej
dzielnicy Sobięcin. Nasza
wykwalifikowana
kadra
mechaników na pewno
pomoże – mówi Piotr Estko, właściciel serwisu należącego do sieci Perfect
Service.
Auto Serwis Pit- Car przy
ulicy II Armii 7c w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin

(RED)

oferuje wszelkie usługi w
zakresie napraw, wymiany
oraz diagnostyki silnika samochodu.
- Zajmujemy się profesjonalną diagnostyką silnika oraz mechaniką samochodową w całym zakresie
wszystkich marek. Polecamy
naprawy zawieszenia, układu kierowniczego, układu
hamulcowego jak również
wymiany rozrządu, sprzęgła
oraz remontu i wymiany sil-

ników. Na terenie serwisu
posiadamy sklep z wysokiej
jakości
dystrybuowanymi częściami zamiennymi
oraz akcesoriami. Kierowcy mogą liczyć na fachowe
doradztwo oraz serwis na
miejscu. Dotyczy to między
innymi wymiany oleju wraz
z filtrami, wymianę i naprawę opon czy pełen serwis
klimatyzacji.
Pomagamy
również klientom w zakupie
auta. Wystarczy przyjechać

REKLAMA

Promocyjne ceny na serwis klimatyzacji

Komputerowa
Diagnostyka Silnika
naprawy: układu kierowniczego,
zawieszenia, hamulców, wymiany rozrządu,
remonty (i wymiany) silników,
wymiany sprzęgła itp.
WULKANIZACJA: sprzedaż, montaż, naprawa opon

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin

Auto Serwis Pit Car przy ul. II Armii w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin oferuje kompleksową obsługę
samochodów.

do nas samochodem, który
ktoś zamierza nabyć i zrobić przegląd techniczny. Tak
mało to kosztuje, a jak wiele
można zaoszczędzić nie kupując przysłowiowego kota
w worku – podkreśla właściciel serwisu Piotr Estko. - Jeśli
już mowa o przeglądach, to
powinno się robić je przynajmniej dwa razy w roku.
Przed i po okresie zimowym,

ale warto sprawdzić pojazd
także przed dłuższym wyjazdem, na przykład na wakacje
nad morze lub za granicę.
Pomoże nam to zaoszczędzić
stresu, a co najważniejsze
uchroni nas samych przed
konsekwencjami, które niesie
niesprawne auto. Życie nasze
i naszych bliskich chyba jest
najważniejsze. Zapraszamy!
(TP)
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Poznaj nasz sekret na udane zakupy
Czy w Wałbrzychu
można modnie ubrać się
w markową odzież i nie
stracić przy tym fortuny? Można! Wystarczy
odwiedzić Outlet Top
Secret w Centrum Handlowym Auchan przy
ul. Wieniawskiego 19 w
Wałbrzychu.
- U nas każdy znajdzie coś
dla siebie – mówią właściciele sklepu Outlet Top Secret
w Centrum Handlowym Auchan w Wałbrzychu. – Nasz
sklep to outlet damski i męski, w którym oferujemy na-

szym klientom tanią odzież i
tanie buty.
Tym, czym Outlet Top Secret przyciąga klientów, są
nie tylko dobrej jakości ubrania, ale także bardzo atrakcyjne rabaty.
- U nas obniżki cen sięgają
nawet 80 procent! Ale tym,
co wyróżnia nas od innych
sklepów jest obniżka cen
wynosząca zawsze minimum
60%! – wyjaśniają właściciele
sklepu.
Jak to możliwe, że markowa odzież jest oferowana w
tak atrakcyjnych cenach?

Z TĄ GAZETĄ DODATKOWY RABAT -1O%

- Klucz do sukcesu polega
na tym, że oferujemy naszym
klientom tak zwane końcówki kolekcji modnej odzieży
marki Top Secret – zdradzają
przedstawiciele Outlet Top
Secret.
Jak to wygląda w praktyce?
- Mamy ogromny wybór
- między innymi - tanich bluzek damskich i tanich torebek oraz specjalne promocje
na spodnie i marynarki. Zanim kupisz cokolwiek gdzie
indziej, najpierw koniecznie
zapoznaj się z naszymi pro-

mocjami. Dlaczego? Ponieważ w Outlet Top Secret
w Centrum Handlowym
Auchan w Wałbrzychu możesz upolować na przykład:
modne sukienki, bluzki, swetry, marynarki w rewelacyjnie niskich cenach. Jeśli nie
chcesz wydawać fortuny na
ubrania, Outlet Top Secret
jest właśnie dla Ciebie! To
tu modna odzież jest oferowana w bardzo przystępnych cenach. Trzeba jednak
pamiętać o jednym: ilość
produktów objętych promo-

CH AUCHAN
Henryka Wieniawskiego 19
Wałbrzych

cjami jest ograniczona, ponieważ są to tylko końcówki
kolekcji. Ale mamy bardzo
dobrą wiadomość - tylko u
nas są co tydzień nowe promocje! Jeśli nie możesz być
u nas tak często, jak wymagają tego Twoje potrzeby,
możesz na bieżąco śledzić
nowości za pośrednictwem
internetu. Jesteśmy na Face-

booku: https://www.facebook.com/Top.Secret.Outlet.
Walbrzych. A na koniec to
co najlepsze dla Czytelników
Tygodnika DB 2010: z tą gazetą dodatkowo - 10 % na
wszystkie rzeczy! – dodają
właściciele Outlet Top Secret
w Centrum Handlowym Auchan w Wałbrzychu.
(RED)
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
KRAZ 7765

Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

Trwają ,,Lekcje z ZUS”
Pięć szkół z Wałbrzycha
i szesnaście z trenu działania wałbrzyskiego Oddziału
ZUS bierze udział w edukacyjnym projekcie ,,Lekcje
z ZUS” realizowanym pod
patronatem Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Finałem projektu jest konkurs wiedzy. Do pierwszego
etapu konkursu przystąpi z
Wałbrzycha i okolic blisko
pół tysiąca uczniów.
- ,,Lekcje z ZUS” to projekt
edukacyjny mający na celu
zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wiedzą
o systemie ubezpieczeń społecznych. Uczniowie, wyposażeni w materiały edukacyjne, zapoznają się pod okiem
nauczycieli lub pracowników
ZUS z tematami związanymi
z historią ZUS, Funduszem
Ubezpieczeń
Społecznych,
korzyściami płynącymi z opłacania składek, warunkami
uzyskania świadczeń oraz z
prawami i obowiązkami osób
prowadzących działalność gospodarczą. - Do zdobycia jest
bezcenna wiedza, jak na pewno przyda się uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, którzy
już niedługo wkroczą na rynek

pracy – informują organizatorzy z wałbrzyskiego oddziału
ZUS. Projekt składa się z czterech lekcji, po których zostaje
przeprowadzony konkurs wiedzy ,,Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Do projektu zgłosiło się
pięć szkół z Wałbrzycha: ZS nr
4, ZS nr 5, ZS nr 7, ZSP ,,Energetyk” oraz Prywatne Liceum
Sióstr Niepokalanek. Ponadto
trzy szkoły z Dzierżoniowa,
dwie ze Zgorzelca i Kłodzka i
po jednej z Jeleniej Góry, Bogatyni, Kamiennej Góry i Jeleniej Góry – łącznie w projekcie
bierze udział łącznie pok. 660
uczniów. Pół tysiąca z nich
zadeklarowało udział w konkursie wiedzy, którego I etap
odbędzie się już 16 listopada.
Kolejny etap, wojewódzki, wyłoni drużynę do etapu ogólnopolskiego, gdzie w finale
na uczniów czekają cenne nagrody: m.in. laptopy. Konkurs
jest realizowany przez Zakład
ubezpieczeń
Społecznych
pod patronatem Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej –
wyjaśnia Monika Bisek – Grąz,
rzecznik prasowy ZUS w Wałbrzychu.
(RED)

OD ZARAZ!

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

Krew w Zaduszki
19 spośród 23 osób oddało
krew podczas poniedziałkowej
zbiórki krwi w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach. Dzięki
temu pozyskano 9 litrów bezcennego leku. Tradycją stacjonarnych
zbiórek jest losowanie wśród
krwiodawców nagrody-niespodzianki. Tym razem ufundowała ją
firma Tester. Blender powędrował
do rąk Pani Beaty Kuzery. Wszyscy
krwiodawcy mogli także liczyć na
słodkości ze Śnieżki, ciepłe napoje
i gadżety. A ostatnie w tym roku
krwiobranie zaplanowane jest po
świętach - 29 grudnia, także w
MDK. Organizatorami akcji byli:
Urząd Miejski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w naszym
mieście oraz Miejski Dom Kultury.
(RED)

Rekrutacja do żłobka
Można już składać wnioski o
przyjęcie dziecka do nowego Żłobka Miejskiego nr 2 w
Świebodzicach na rok szkolny
2015/2016. Wnioski są do pobrania w kancelarii przedszkola – ul.
Księcia Bolka 17 oraz na stronie
internetowej:
www.przedszkole2.swiebodzice.pl. Wnioski będą
przyjmowanie do dnia 10 listopada. 11 listopada zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych.
(RED)

Szkolenie dla NGO

21 szkół uczestniczy w naszym regionie w ,,Lekcjach z ZUS”.

CDEAM
A
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17 listopada (wtorek), w godz.
9:00-15:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Świebodzicach odbędzie się szkolenie
dla organizacji pozarządowych
dotyczące prawidłowego wypełniania druków ofert i sprawozdań
z dotacji, otrzymanych z budżetu
gminy. Szkolenie jest bezpłatne
-więcej informacji: tel. 74 666 95
71, e-mail: tomasz.merchut@swiebodzice.pl.
(RED)

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

Urodziny szkoły

Azbest
zinwentaryzowany

Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie – Zdroju obchodziła jubileusz
70 - lecia.

Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie –
Zdroju obchodziła jubileusz 70 - lecia. Inauguracją
obchodów była msza św.
dziękczynna kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dalsze
obchody Jubileuszu odbyły się w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie – Zdroju.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele władz miasta: burmistrz
Szczawna – Zdroju Marek
Fedoruk, przewodnicząca
Rady Miejskiej Szczawna
Zdroju Marzena Sobczyk
wraz z radnymi. Na zaproszenie szkoły odpowiedzieli
i przybyli: proboszcz szczawieńskiej parafii ks. Jarosław
Żmuda oraz ksiądz rezydent
infułat Józef Strugarek, dyrektorzy szczawieńskich placówek oświatowych Urszula
Drozdowska i Dorota Pietrucik, dyrektor biblioteki miejskiej Magdalena Klimczak,
dyrektor Teatru Zdrojowego
Jowita Karczewska - Kozak,
byli dyrektorzy szkołyŁ Grażyna Szymborska, Stanisław

Abramczyk oraz wieloletni
burmistrz Tadeusz Wlaźlak. Uroczystość rozpoczęła
się hymnem państwowym.
Następnie dyrektor Sylwia
Kotarba przypomniała historię szkoły. Zebrani goście
mieli okazję wziąć udział
w sentymentalnej podróży
w czasie oglądając prezentację zdjęć z dawnych lat.
Obchody uświetniły występy szkolnego chóru „Fantazja” oraz przedstawienie w
wykonaniu uczniów. Była
to niepowtarzalna okazja
do podsumowania pracy i
osiągnięć siedemdziesięciu
lat szkoły, ale również czas
spotkań i wspomnień szkolnych lat absolwentów oraz
nauczycieli emerytów. Po
oficjalnych uroczystościach
chętni udali się do budynku
szkoły, gdzie czekał na nich
poczęstunek. Na ten uroczysty dzień korytarze placówki
zamieniły się w wystawę fotografii z życia szkoły. Wystawiono również kroniki i
pamiątkową księgę gości,
w której zapisywano wspomnienia oraz życzenia.
(RED)

Gotowy jest już „Program usuwania azbestu z terenu Gminy
Świebodzice”. Dokument pozwoli na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na usuwanie szkodliwych materiałów. Z analizy wynika,
że na terenie Świebodzic znajduje
się 175 obiektów, zawierających
azbest - głównie chodzi o eternit
wykorzystywany jako pokrycie
dachowe. Inwentaryzacja i opracowanie szczegółowych wytycznych
w zakresie usuwania szkodliwej
substancji jest niezbędne do aplikowania o środki krajowe. Z treścią
dokumentu można się zapoznać
w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Świebodzice.
(RED)

Są widoczni
Działająca od kilku miesięcy
Walimska Akademia Rowerowa
propaguje bezpieczny styl jazdy. Oprócz terenowych wycieczek
po górskich szlakach rowerowych,
uczestnicy poruszają się również po
drogach publicznych. Szybko zapadający zmierzch powoduje zmniejszenie widoczności na drodze i korzystających z niej użytkowników.
W związku z tym dla najmłodszych
uczestników Akademii zakupione
zostały kaski ochronne, opaski i kamizelki odblaskowe.
(RED)

Cross Niepodległości
Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze – Zamek Książ, zaprasza
11 listopada na XVI Cross Niepodległości o Puchar Ministra
Sportu. Uczestnicy crossu o godz.
12.00 złożą kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Podzamczu. O godz. 12. 30 nastąpi start w
kat. open – mężczyźni na dystansie 8 km, a kobiety 4 km. O godz.
13. 30 wystartują dzieci. Zakończenie zawodów przewidziano na
godz. 14.00.
(BAS)
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OKNA z Wałbrzycha

PRACA
LISTONOSZ

20 LAT TRADYCJI

Doręczyciel korespondencji InPost

JESIENNA
PROMOCJA

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

TO WŁAŚNIE PRACA DLA CIEBIE :)

Praca na terenie Wałbrzycha i okolicznych gmin.

Telefon kontaktowy 798303060

10 % rabatu
www.ubezpieczenia.regional.pl
pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

majątkowe, komunikacyjne, rolnicze,
życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
Twój kod rabatowy:

200

Plaga kontuzji
Piłkarki AZS-u PWSZ
Wałbrzych w ekstralidze
przegrały w Radziechowach z Mitechem Żywiec
1:2. Natomiast w środowym meczu 1/8 Pucharu
Polski osłabione wałbrzyszanki uległy AZS Wrocław
aż 0:6.
Spotkanie z Mitechem
zaczęło się fatalnie dla podopiecznych Marcina Gryki.
W 11 min. sędzia spotkania
podyktowała rzut karny dla
Mitechu, gospodynie pewnie wykorzystały jedenastkę
i otworzyły wynik spotkania.
Dziewięć minut później po
mocnym
dośrodkowaniu
z rzutu rożnego AZS PWSZ
stracił drugą bramkę i już
po 20 minutach przegrywał
0:2. W 24 min. bliska strzelenia kontaktowego gola była

Agata Sobkowicz, ale po jej
strzale piłka trafiła w słupek.
W 38 min. z dystansu huknęła Aleksandra Bosacka,
futbolówka zmierzała pod
poprzeczkę, ale w ostatniej
chwili z interwencją zdążyła bramkarka z Żywca. W 49
min. po centrze z kornera
Aleksandry Bosackiej mocny
strzał oddała Sofia Gonzalez i
zdobyła kontaktowego gola.
Od tego momentu nasze
piłkarki osiągnęły przewagę i walczyły o wyrównanie
rezultatu. W 88 min. świetną okazję miała Katarzyna
Brzeska, ale dobrze interweniowała golkiperka Mitechu.
Jeszcze przed końcem bliskie wyrównania były wałbrzyszanki, ale strzał Sofii
Gonzales został zablokowany.

(byłego zawodnika wałbrzyszan) i Damiana Dobosza Krispol powiększył
przewagę do 4 punktów
przy stanie 21:17 i nie oddał już prowadzenia w tym
secie, wygrywając 25:21.
Drugi set wyglądał bardzo
podobnie do pierwszego,
ponieważ przed pierwszą
pauzą techniczną wrześnianie prowadzili 8:7. Następnie powiększyli przewagę,
ponownie dzięki Karpiewskiemu i Doboszowi, a
różnica utrzymywała się w
granicach 3-4 punktów.
Krispol wygrał drugą odsłonę 25:22, ale trzecia partia
wyglądała nieco inaczej.

74 66 06 100

Szczęśliwie dobili do brzegu
Przed środowym meczem
Pucharu Polski w zespole z
Wałbrzycha aż 9 zawodniczek było kontuzjowanych,
dlatego w spotkaniu z AZS
Wrocław gospodynie zagrały
w rezerwowym składzie. I to
szybko odbiło się na wyniku.
Już do przerwy wrocławianki
prowadziły 3:0, po golach: 3.
Wróblewskiej (3 min.) i Grabowskiej (28 i 42). Po zmianie
stron piłkarki ze stolicy Dolnego Śląska dołożyły jeszcze
3 trafienia: Grabowskiej (52),
Wróblewskiej (89) oraz Gradeckiej (90+1) i zapewniły
sobie awans do ćwierćfinału.
W ekstralidze AZS PWSZ
Wałbrzych zagra w Białej
Podlaskiej z miejscowym
AZS PSW już w sobotę, 7 listopada o godz. 13:45.
Radosław Radczak

Mistrz przegrał we Wrześni
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych przegrali we
Wrześni z miejscowym
Krispolem 0:3 w 5. kolejce
I ligi. Wałbrzyszanie nadal
są na 12. miejscu w tabeli
zaplecza ekstraklasy.
Goście rozpoczęli w składzie: Matula, Macek, Filipiak, Białek, Szczygielski,
Smolarczyk i Mierzejewski
jako libero. Po dosyć wyrównanym początku spotkania, gospodarze prowadzili 8:6 przed pierwszą
przerwą techniczną po
autowym ataku Mateusza
Jasińskiego. W końcówce
spotkania po dobrej grze
Łukasza
Karpiewskiego

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

j

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.
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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.

Gospodarze prowadzili 7:3,
ale po przerwie technicznej
Victoria PWSZ zaczęła odrabiać straty i już przegrywała
tylko 10:11. Potem Krispol
znów odskoczył, prowadząc 20:15, goście jednak
znów próbowali odrobić
stratę, ale ostatecznie wynik seta na 25:18 ustalił Damian Dobosz i gopsodarze
wygrali 3:0, dzięki czemu
awansowali na pozycję wicelidera.
W 6. kolejce wałbrzyszanie zagrają we własnej hali
z Energą Omis Ostrołęka.
Mecz odbędzie się w sobotę,
7 listopada.
Radosław Radczak

Piłkarze Górnika Wałbrzych pokonali na własnym boisku KP Brzeg
Dolny 2:0 po 2 golach z
rzutów karnych Marcina
Orłowskiego. Dzięki temu
wałbrzyszanie nadal są liderem w grupie dolnośląsko-lubuskiej III ligi.
W 10 min. po kontrze gości najpierw z piłką w polu
karnym minął się Maciej Pomiećko, następnie z 11 m
strzelił Patryk Bobkiewicz, ale
tuż obok słupka. Czternaście
minut później, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
Dominika
Radziemskiego,
najpierw w świetnej sytuacji Patryk Janiczak obronił
strzał Damiana Migalskiego,
następnie z dystansu dobijał

Sebastian Surmaj, ale wprost
w ręce bramkarza gości. W 38
min. po centrze Dominika Radziemskiego z rzutu wolnego,
Grzegorz Michalak nie trafił
w piłkę w doskonałej sytuacji
i ubiegł go Karol Wojtyło. Tuż
przed przerwą 2 sytuacje na
strzelenie bramki do szatni
mieli gospodarze: najpierw
tuż obok bramki - po podaniu
Mateusza Sawickiego - płasko uderzył Marcin Orłowski,
a chwilę później z dystansu
huknął Damian Migalski, ale
również niecelnie. Na początku Ii połowy 2 świetnymi
interwencjami popisał się Patryk Janiczak: najpierw obronił
mocne uderzenie Mateusza
Krzymińskiego, a 2 minuty
później sparował na rzut roż-

ny strzał Damiana Migalskiego. W 59 min. po dograniu
Radziemskiego, fatalnie przestrzelił z najbliższej odległości
Orłowski, ale kapitan Górnika
był faulowany przy tym strzale przez Mateusza Wojtyło i
sędzia podyktował rzut karny.
Jedenastkę wykorzystał sam
poszkodowany, który zmylił
golkipera gości. Sześć minut
później Jan Rytko został sfaulowany w polu karnym przez
Mateusza Żaka, arbiter znów
podyktował rzut karny i po
raz drugi pewnie wykorzystał
jedenastkę Marcin Orłowski.
W następnej kolejce Górnik
będzie podejmował Piasta
Żmigród (sobota, 7 listopada,
godz. 13:00).
Radosław Radczak

Pokonali beniaminka
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych pokonali we własnej hali KK
Oleśnica 71:62. Dzięki tej
wygranej biało-niebiescy
utrzymali pozycję wicelidera grupy D II ligi.
Pierwsza kwarta była
bardzo wyrównana, wynik
oscylował koło remisu, ale
obie drużyny - szczególnie
w końcówce - grały bardzo
nieskutecznie w ataku i po
pierwszych 10 minutach wałbrzyszanie prowadzili 13:12,
a prawie połowę dorobku (6
punktów) zdobył Rafał Niesobski. Na 6 minut końcem
drugiej odsłony oleśniczanie prowadzili 19:17 i wtedy podopieczni Arkadiusza
Chlebdy rzucili się do ataku,

wykorzystali dużo strat oraz
niedokładnych zagrań rywali, dzięki czemu po pierwszej
połowie Górnik Trans.eu prowadził 34:25. Na początku
trzeciej partii biało-niebiescy
powiększyli przewagę do 13
punktów, ale goście stopniowo zmniejszali ją i na 1,5 minuty przed końcem III kwarty
było już tylko 45:42. Gospodarze znów rzucili się do ataku, oddali 3 rzuty za 3 punkty,
a zespół z Oleśnicy tylko jeden za 2 punkty i na 10 minut przed końcem spotkania
było 53:44. Czwarta ćwiartka
to był popis wykonaniu Rafała Glapińskiego, Marcina
Wróbla i Karola Obarka, a
w zespole gości Grzegorza
Kaczmarka i Luki Małachau,

dzięki czemu w sama czwarta
kwarta zakończyła się wynikiem 19:19, a całe spotkanie
71:62.
Górnik Trans.eu Wałbrzych w 6. kolejce grupy D
II ligi zagra na własnym parkiecie ze Sklepem Polskim
MKK Gniezno. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 listopada o godz. 19:00.
Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - KK Oleśnica 71:62 (13:12, 23:13, 18:18, 19:19)
Górnik Trans.eu: Wróbel 13, Obarek
13, Glapiński 11, Niesobski 11,
Bochenkiewicz 10, Piros 5, Ratajczak
4, Krzymiński 2, Ciuruś 2, Rzeszowski
0, Durski 0.
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

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!!!

Muflon zakończył
rywalizację
Po zawodach Muflon
MTB w Srebrnej Górze, które
były finałem tegorocznego
Pucharu Strefy MTB Sudety,
Iwona Kurczab i Dariusz Poroś zwyciężyli w klasyfikacji
generalnej kategorii MEGA
po 4 wyścigach na najdłuższym systemie górskich tras
rowerowych w Polsce.
Kurczab z Ząbkowic Śląskich wyprzedziła Joannę
Ignasiak ze Świdnicy oraz
Dorotę Szul z Wrocławia, natomiast Poroś pokonał Rafała
Adamczyka (obaj z Wrocławia)
i Macieja Stanowicza ze Świebodzic. W ostatnim wyścigu
wygrała Aleksandra Dawidowicz olimpijka z Pekinu i Londynu oraz Piotr Kurczab, oboje
ze Srebrnej Góry.
Druga wśród pań w
klasyfikacji końcowej kat.
MEGA, Joanna Ignasiak to
bratowa... Joanny Ignasiak,
zdobywczyni 24 medali MP
na szosie i torze, m. in. dwukrotnej mistrzyni kraju elity
w jeździe indywidualnej na
czas. Obie ścigały się kiedyś w Górniku Wałbrzych,
a pierwsza z nich, jeszcze
jako Szarek, była medalistką
MP wśród juniorek. Ma już
na koncie wygrane w Bike
Maratonach w Wałbrzychu i
Jeleniej Górze. Obecnie jeździ w grupie Quest Team. W
Srebrnej Górze wystartowała w kat. MINI, a nie MEGA,
jak poprzednio, i wygrała.

- Rywalizacja o podium w
klasyfikacji generalnej trwała do ostatniego wyścigu i
była bardzo emocjonująca.
W przyszłym roku planujemy
poszerzenie rywalizacji i w
programie znajdą się kolejne
zawody pucharowe – powiedział Janusz Pawłowski, szefujący Stowarzyszeniu Strefa
MTB Sudety.
Tegoroczny cykl pucharowy składał się z wyścigów w
Walimiu, Bielawie, Głuszycy i
Srebrnej Górze. W 2016 roku
mają dojść Pieszyce i Dzierżoniów.
Strefa MTB Sudety, to 22
trasy o łącznej długości 501
km. Prowadzą przez Sudety
Środkowe. Przygotowali je lokalni kolarze i wolontariusze,
pasjonaci tej dyscypliny.
- Ostatnio przekazaliśmy
4-kilometrowy tzw. singeltrack na Rybnickim Grzbiecie
w Głuszycy. To wąska, jednokierunkowa ścieżka przygotowana specjalnie dla rowerów
górskich. Posiada specjalnie
profilowane zakręty i garby
(hopy). Pozwala na dynamiczną, ale płynną i bezpieczną
jazdę – poinformował Pawłowski. Kolejny, 4-kilometrowy
singeltrack, powstanie w okolicy Fortów Srebrnogórskich.
- W przypadku zebrania większej kwoty, powstanie dodatkowe 2,5 km ścieżki – dodał.
Trasy Strefy MTB Sudety
zbudowano w ciągu prawie

Joanna Ignasiak ukończyła
pucharową rywalizację na drugim
miejscu.
dwóch lat w Górach Sowich
i Suchych oraz w części Gór
Wałbrzyskich i Stołowych. Na
drugim miejscu w Polsce są
trasy w Szklarskiej Porębie w
Karkonoszach (450 km), a na
trzecim w Beskidach (90 km).
Sudeckie trasy znajdują się
na terenie ośmiu gmin i czterech nadleśnictw. Poszczególne odcinki są zróżnicowane
pod względem trudności.
Mają charakter wyczynowy,
ale i turystyczno - rekreacyjny.
Najtrudniejsze odcinki tras
oznakowano na czarno. Otaczają one twierdzę Srebrna
Góra, zwaną „Śląskim Gibraltarem”. Najdłuższą (zieloną)
wyznaczono z Głuszycy do
Walimia i liczy 80 km.

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY
z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.
Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

Srebra Pfeifera

Są atrakcyjne pod względem turystycznym. Prowadzą
m. in. w pobliżu ogromnych
podziemnych pomieszczeń
byłego nazistowskiego kompleksu Riese (Olbrzym), zbudowanego w skałach rękami
tysięcy więźniów, a mającego
pomieścić kwaterę Hitlera i
zakłady zbrojeniowe. Inne
przebiegają przez malownicze
okolice Wielkiej Sowy.
- Zawodnicy przejeżdżający przez Rybnicki Grzbiet,
mają wrażenie, że znajdują się
w Alpach. To dodatkowa zaleta górskiej rywalizacji – zaznaczył Pawłowski.
W Strefie MTB Sudety rozbudowywana jest także infrastruktura dla rowerzystów.
- Nasze certyfikaty, jako obiektom przyjaznym rowerzystom,
nadaliśmy już 5 ośrodkom
noclegowym, jednemu gastronomicznemu i jednej firmie transportowej – wyjaśnił
szef stowarzyszenia.
Obiekty te są wyposażone
m. in. w stojaki na rowery, zamykane pomieszczenia na ich
przechowanie, myjki rowerowe, zestawy odpowiednich
narzędzi oraz np. smary, dętki,
mapy i napoje izotoniczne.
Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z nadleśnictwami przy utrzymaniu tras, m.
in. w celu natychmiastowego
reagowania na zauważone na
trasach przeszkody.
Andrzej Basiński

Żaden z wałbrzyskich kolarzy - mastersów, nie ma w
swojej kolekcji tylu trofeów z
mistrzostw Polski, co 69- letni Zygmunt Pfeifer z Piaskowej Góry, ścigający się w tej
kategorii od 2006 r. Podczas
ostatnich MP w Pobiedziskach, zdobył dwa srebrne
medale: w 20-kilometrowej
jeździe indywidualnej na
czas oraz na tym samym dystansie w dwójkach, z Edwardem Lascioli ze Szklarskiej
Poręby.
- Mimo to odczuwam pewien niedosyt, bo świetnie
jechało mi się zwłaszcza w
czasówce. Jak się dowiedziałem od osób kompetentnych,
zaszło jakieś nieporozumienie podczas pracy komisji sędziowskiej i prawdopodobnie
należał mi się złoty medal. Ale
trudno. Dodam tylko, że jechałem z prędkością ponad 43 km
na godzinę, a takiej nie powstydziliby się znacznie ode mnie
młodsi wyczynowcy – powiedział z dumą.
Jego bilans w tego rodzaju
rywalizacji jest imponujący:
zdobył na MP 19 krążków – 5
złotych oraz po 7 srebrnych i
brązowych.
Poza tym w mijającym sezonie zwyciężał w wyścigach o
Puchar Polski w Żmigrodzie w
jeździe dwójkami i na czas. W
sumie przejechał 16 tys. km.
- Zbliża się zima, a więc
czekają mnie treningi ogólnorozwojowe, np. marszobiegi
i jazda na rolkach. Jeśli tylko
pogoda pozwoli, będę trenował na rowerze, m. in. na podwałbrzyskich
wzniesieniach
– poinformował. 8-kilogramową maszynę przygotował mu
Radosław Romanik.

Wałbrzyski czasowiec z
tegorocznymi trofeami.
Przymierza się do przyszłorocznych startów. - Bardzo
bym chciał wystąpić na mistrzostwach świata w St. Johann w austriackich Alpach.
Wiele jednak zależeć będzie od
sponsorów, gdyż z emerytury
trudno opłacić wszystkie kolarskie potrzeby, no i od zdrowia.
Na razie, na szczęście, mnie nie
zawodzi i oby tak dalej – wyjaśnił.
Pfeifer ścigał się przed laty
w Górniku i jako czasowiec należał już wtedy do najlepszych
w kraju. Był wicemistrzem
Polski, ustępując tylko tak
znanemu specjaliście, jak Tadeusz Mytnik, a na koncie ma
wygraną z innym wytrawnym
czasowcem, Janem Magierą,
dwukrotnym olimpijczykiem,
uczestnikiem Wyścigu Pokoju,
podczas którego trzy razy wygrywał czasówki i był mistrzem
Polski w tej konkurencji.
Wiele lat przepracował w
kopalni jako rębacz. Do kolarstwa wrócił przed 10 laty. - Nie
dla mnie wygody emeryta.
Dzięki ściganiu na szosie, wiem,
że żyję – powiedział zawodnik uhonorowany przez PZKol
Nagrodą Fair Play za pomoc
udzieloną innemu kolarzowi
po kraksie w czasie wyścigu.
Andrzej Basiński
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
27.000zł. Mieszkanie z WTBS.
Kontakt 535- 311- 265
Dom wolnostojący, 5km od
Świdnicy, 330m2- możliwość
podzielenia na dwa a nawet trzy
niezależne mieszkania, 2 garaże,
1250m2 działki. Cena 540.000zł
do negocjacji. Tel 535-311-265
Dwa mieszkania w cenie jednego,
duży potencjał, Biały Kamień,
3 pokoje, 85m2, garaż, cena
125.000zł DO NEGOCJACJI! Tel:
535-311-265
3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, cena
105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
3 pokoje, 67m2, parter z samodzielnym wejściem do mieszkania, dwa ogródki! bardzo atrakcyjna lokalizacja Białego Kamienia,
cisza, spokój, Cena 130.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311265
OKAZJA ! cena obniżona o 10tys
zł. Śródmieście 45m2, 1 piętro. Kamienica w super stanie, klatka po
remoncie. Cena 41000 zł Kontakt
535-416-014
Do wynajęcia luksusowe mieszkanie w willowej część białego
kamienia. Metraż 65m2 plus taras.
Mieszkanie jest zupełnie nowe!
Cena 1500,-zł/1m-c Dostępne
od listopada. Kontakt 535-416014
Nowe Miasto Kawalerka w
nowym budownictwie (94r)
ogrzewanie miejskie cena , 59 tys.
zł. Kontakt 535-416-014
Dom wolnostojący w Jugowicach,
pow. 90m2 5pokoje działka
2500m2. Cisza spokój, cena
200.000,-zł Kontakt 535-416-014
PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,
rozkładowe, OFERTA GODNA
POLECENIA!, CENA 145.000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514
OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, parter, 42 m2, słoneczne mieszkanie w rozkładzie,
65.000 tys. Tel: 535-285-514
ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 199 tys. Zł do neg,
TEL. 535- 285 -514
SZCZAWIENKO, DOSKONAŁA
LOKALIZACJA, kamienica kilkurodzinna, po elewacji, 41 m2, 2
pokoje, 2 PIĘTRO, widna kuchnia,
ogrzewanie GAZOWE, CENA
93.000,-zł Kontakt 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, 2 PIĘTRO
w bloku czteropiętrowym, po
remoncie, 2 pokoje, 38 m2,
ogrzewanie miejskie, cena 102
tys., Tel: 535-285-514

WGN dom szereg na Szczawienku
240m, działka 365m, do wprowadzenia od zaraz, okazyjna cena
449 tys. zł, tel. 74 842 90 60,
PROWIZJA 0%.

PIASKOWA GÓRA, 1 PIĘTRO w
bloku czteropiętrowym, kawalerka po kapitalnym remoncie, 26
m2, widna kuchnia, duży balkon,
cena 87 tys., Tel: 535-285-514

WGN sprzedam mieszkanie w
śródmieściu, 2 pokoje, 35 m, 1
piętro, do wprowadzenia, Cena
52 tys. zł , tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..

DOM 90m2, cicha lokalizacja,
garaż, ogród, 4 pokoje, CENA
195.000,-zł zł! tel. 530-998-374
PODGÓRZE, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 2 mieszkania na piętrze,
ogrzewanie gazowe, super lokalizacja CENA 35.000,- zł Kontakt
530-998-374
PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z
balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, po remoncie, CENA 63.000zł
kontakt 530- 998-374

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 Sady, dom 7 pokoi, 320m,
działka 2,5 ha, bardzo atrakcyjna
oferta , cena 310 tys. zł, tel 74
842 90 60, PROWIZJA 0%.

Świebodzice, 38m2, po remoncie,
ogrzewanie miejskie, centrum
CENA 52.000 zł. Kontakt 530-998374

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
KUP U NAS PROWIZJA 0%
WGN mieszkanie na Piaskowej, 2
pokoje, 38 na 2 piętrze , bardzo
dobra lokalizacja, cena 102 tys.
neg. PROWIZJA 0%. 74 842 90
60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
2 pokoje, 46m, ogrzewanie
gazowe, wolne, cena 79 tys. ul.
Truskawiecka, 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 Wrocław, Bielany ul. Sosnowa, nowe mieszkanie 43m, 2
pokoje, 2 piętro, cena 237 tys. zł
74 842 90 60, PROWIZJA 0%
WGN Śródmieście, okolice Zakopiańskiej, mieszkanie do wprowadzenia , 3 pokoje, 1 piętro, ogród,
dobra lokalizacja, 229 tys. 74 842
90 , PROWIZJA 0%.

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
OKAZJA !!! MS-2312 Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, 2 piętro, cena 69 tys.
Tel. 883 334 481
OKAZJA!!! DS-2277 Piaskowa Góra
SZEREGÓWKA, 80m2, po kapitalnym remoncie cena 349 tys. Tel.
883 334 486

WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. do negocjacji, tel. 74 842 90 60, PROWIZJA
0%.

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

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 dom Szczawienko, nowy, bardzo ładny 170m,
działka ca 10 a, cena 749 tys. zł.
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.

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
LS-2258 Podzamcze, lokal na
sprzedaż, pow. 27m2, cena 38 tys.
Tel. 793 111 130
LW-2251 Centrum- Śródmieście,
lokal do wynajęcia, pow. 38m2,
cena 1500 zł. Tel. 793 111 130

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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 Sobiecin, 1 Maja, mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1 piętrze,
cena okazyjna 50 tys. zł, tel. 74
842 90 60, PROWIZJA 0%.

MS-2250 4 pokoje Nowe Miasto,
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena
120 tys. Tel. 883 334 486

MS-2326 Biały Kamień, kawalerka
z ogródkiem I garażem, 26 m2, 1
piętro, cena 59 900
MS-2254 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, wysoki parter z balkonem,
do wprowadzenia, cena 115 tys.
Tel. 793 111 130

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
2.SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
32,50 m2 po kapitalnym remoncie. Okolice Pionierów, miłosnej i
Dąbrowszczaków budynek ocieplony, po remoncie dachu. 67,000
zł. DO NEGOCJACJI! 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
3 pokoje, 60 m2 na wysokim
parterze w wieżowcu po termomodernizacji, 130,000 zł. Tel:502657-640
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
5. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje, 48,50m2 na III piętrze,
do wprowadzenia: 130,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

+ kominek. 56m2 za 80 000zł Tel:
502-665-504
11. 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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

13.SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po remoncie w
pełnym rozkładzie na Podzamczu.
41,5m2 za 115 000zł Tel: 502665-504

RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje,
48m2, parter w 10, cena 99.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

14. SOWA&VICTORIA SUPER
OFERTA! Czteropokojowe
mieszkanie w Świebodzicach,
wymagające niewielkiego wkładu
finansowego, 84m2 za 169 000zł
!!! Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwupoziomowe o
pow. 73 m2 na Nowym Mieście.
Zabudowa bliźniacza dzielona w
poziomie do mieszkania przynależy ogród i garaż. Bezczynszowe
po remoncie. cena 220.00 Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Starym Zdroju
w zielonej części 32m2 pokój
z kuchnią. Nieruchomość do
odświeżenia. Niski czynsz. Cena
67.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż mieszkanie o pow.46m2 na
Nowym Mieście na I piętrze po
kapitalnym remoncie w cenie
szafa w zabudowie, nowe meble
kuchenne oraz sprzęt AGD. Cena
105.000 Tel:506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Śródmieściu po kapitalnym
remoncie, 2 pokoje, 45 m2, cena
115000 Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu okolice szpitala,
74m2, 3 pokoje, cena 170000 Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie w Gorcach 99m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
balkon. Do mieszkania przynależy
ogródek. Cena 149000 zł Tel:
519-121-104

7. SOWA&VICTORIA Sprzedamy
po okazyjnej cenie lokal handlowo- usługowy na Podzamczu
.28m2 cena 38 tys. do negocjacji!!!
Tel: 502-657-353

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

8. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z
jasną kuchnią na Piaskowej Górze,
42m2 cena 107 tys. Tel: 502-657353

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

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

10.SOWA&VICTORIA Piękne dwupokojowe mieszkanie w pięknej
kamienicy w Śródmieściu. C.O gaz

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 154.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w trakcie remontu (do wykończenia) w śródmieściu, 40m2 w cenie
45 000zł Tel: 502-665-504

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

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
Śródmieściu, 100m2, z możliwością dzierżawy garażu , idealne na
kancelarię. Tel.502-657-353

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

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.
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
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
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE okolice
LOTNIKÓW, 65m2, 3 pokoje, 2
piętro, cena 105.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
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
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
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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,
Piaskowa Góra, 37 m2, cena 105
tys.zł. 2 piętro, do wprowadzenia,
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 3
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1
piętro, czteropiętrowiec, cena 135
tys.zł. 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, 881 788 200.
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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REKLAMA

USŁUGI
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.

(4) Sprzedam mieszkanie w
Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 89,
pow. 56 m2, cenna 15 000 zł. Tel.
607 48 34 47.
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624

SKUP AUT

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

TANIE

UBEZPIECZENIA

(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

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

PRACA

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

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat

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

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
OPAŁ WORKOWANY po 25 kg
Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

Pracuj jako Opiekun Seniorów

CENY już od 18 ZŁ/WOREK

Specjalne bonusy.

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
DREWNO ROZPAŁKOWE 7 ZŁ WOREK
www.maximus.walbrzych.pl

w Niemczech, Anglii, Polsce.
Zarób 1518 EURO na rękę
za miesiąc!
Tel. 509 892 436

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

WSZYWANIE
W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty

ESPERALU

BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

507 943 593

Azymut Agencja Zatrudnienia (nr 11746)
poszukuje osób zainteresowanych
pracą na stanowisku:

NIERUCHOMOŚCI

PRACOWNIK PRODUKCJI,

(1) Garaż do wynajęcia - Aleja
Podwale, ul. Kasztelańska, tel:
606-434-074

miejsce pracy: Wałbrzych.
Zatrudnienie bezpośrednio
u pracodawcy, atrakcyjne
wynagrodzenie. CV prosimy wysyłać

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

(2) Do wynajęcia kawalerka na
Piaskowej Górze z dużym balkonem. 700 zł czynsz + liczniki +
kaucja. Tel. 662 009 796.

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

oferuje:
• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

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

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.

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

na email: rekrutacja@azymut-praca.pl,
tel. 693 013 517.

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

irciawol@wp.pl

Gwarantujemy transport

Kupiê zegarki

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

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