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• 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

• AUTO SERWIS

• SKLEP MOTORYZACYJNY
• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
• WULKANIZACJA
• PRZECHOWYWANIE OPON
• OLEJE, AKUMULATORY
• CZĘŚCI BLACHARSKIE
• WYMIANA NA MIEJSCU
• KLIMATYZACJA
JC BIS - AUTO-SERWIS, TEL: 790-512-111
ul. Długa 105, Wałbrzych

Każdy może pomóc WOŚP
Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 24. Finał WOŚP
jest organizowany pod hasłem: „Mierzymy
wysoko! Na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów”. Orkiestra zagra
już 10 stycznia 2016 roku.
- Połączyliśmy siły. Wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych w Wałrzychu już
zabraliśmy się za organizację
finału. Wałbrzyski Ośrodek
Kultury przygotowuje wielkowośpowe atrakcje, zbiórką i wolontariuszami zajmie
się szkoła - mówi Joanna
Kakuba, kierownik impresariatu Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury.
Osoby, które chcą kwestować powinny zapoznać
się z regulaminem wolontariusza, który jest na stronie wok.walbrzych.pl oraz
wypełnić zamieszczoną tam
ankietę i wysłać ją wraz ze

zdjęciem na podanego maila
lub przynieść do:
• Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury w Starej Kopalni,
ul. Wysockiego 29 - od
poniedziałku do piątku, w
godz. 8.30 – 18.00;
• Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48, Wałbrzych –
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00 – 14.00
• Hufca Ziemi Wałbrzyskiej,
ul. Przemysłowa 16 - od
poniedziałku do piątku, w
godz. 8.00 – 14.00.
- Każdy wolontariusz musi
przesłać podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcie

na e-mail: walbrzych.wosp@
wp.pl. Format JPG, min.
800x800 pikseli. Na zdjęciu
musi być dokładnie widoczna twarz. Nie przyjmujemy
zdjęć wykadrowanych z
większej całości, z terenu,
itp. Liczba kwestujących jest
ograniczona, zatem nie czekajcie do ostatniej chwili.
Organizatorzy już pracują
nad programem „Wałbrzych
dla WOŚP”. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie zespół Goya, który zaprezentuje piosenki z nowej płyty.
Do WOK można przynosić
przedmioty, które będą licytowane podczas finału
WOŚP – dodaje Joanna Kakuba.
(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!

Quo vadis, Europe?
Janusz
Bartkiewicz

W ubiegłym tygodniu zapowiedziałem, że raz jeszcze
pozwolę sobie odnieść się
do niedawno zapadłego w
wałbrzyskim sądzie wyroku
dotyczącym skazania dwóch
funkcjonariuszy Policji z Komisariatu I w Wałbrzychu.
Jednakże, z uwagi na ostatnie
wydarzenia z jakimi mieliśmy
do czynienia, a konkretnie z
zamachem terrorystycznym
na rosyjski samolot pasażerski
i z takim samym zamachem na
mieszkańców Paryża, sprawy
przestępczych zachowań wałbrzyskich policjantów (co, nota
bene, odczułem ostatnio osobiście) i dziwnego wokół tego
kontredansu Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Świdnicy,
temat ten odłożę na następny
tydzień.
Wracam więc do tragedii
dni ostatnich, związanych z
aktami terroru w wykonaniu
zbrodniarzy kierowanych przez
tzw. Państwo Islamskie, a w
gruncie rzeczy zbrojnej bandy
islamskich fundamentalistów,
którzy okupując znaczne części
terytorium Syrii i Iraku, samozwańczo ogłosili powstanie
tam kalifatu o nazwie Islamskie
Państwo w Iraku i Lewancie
(ang. ISIS). Za to, że twór taki
mógł powstać, zdecydowaną
odpowiedzialność
ponoszą
Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z Unii Europejskiej, którzy
swoją idiotyczną imperialistyczną polityką i działaniami
militarnymi, doprowadzili do
całkowitej destabilizacji politycznej i państwowej na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej. To USA i Wielka Brytania
(niestety przy polskiej pomocy)
dokonały demontażu Iraku, a
przywódcę tego kraju, który w

ryzach trzymał islamskich fundamentalistów, po prostu zamordowały. Oczywiście rękami
samych Irakijczyków. Identycznie działo się w Libii, gdzie
USA (pod przykrywką NATO)
dokonały tego samego dzieła
i doprowadziły do zamordowania libijskiego przywódcy
Kadafiego. Rzecz znamienna,
że obaj ci politycy i przywódcy państwowi stali na czele
partii o charakterze panarabskiego socjalizmu, nieuznającego amerykańskiej doktryny
światowego żandarma, co
bardzo mocno kłuło w zęby
amerykańskich polityków i
prezydenta USA. To właśnie
amerykańska polityka doprowadziła do tego, że z krajów
dobrobytu i spokoju, państwa
te stały się państwami upadłymi, gdzie prawo i gospodarkę
zastąpiła anarchia i terror. Nie
muszę chyba przypominać,
że agresja na Irak (tzw. II wojna w Zatoce Perskiej) i Libię
nie miała zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, a więc były
aktem militarnej agresji na
suwerenne państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych. Do tego wszystkiego
dołożyć trzeba destabilizację
tego regionu spowodowaną
tzw. arabską wiosnę (Tunezja,
Egipt, Libia, Algieria, a także
w Kuwejcie, Maroku, Omanie,
Somalii, Sudanie i Syrii), która
była inspirowana w głównej
mierze przez tajne służby USA
i Francji. Jeżeli chodzi o Syrię,
to w mojej ocenie sytuacja
ma się podobnie jak w Libii,
gdzie polityka USA doprowadziła do wojny domowej
zakończonej zabójstwem Kadafiego i totalnym rozpadem
państwa, a także rozwojem
islamskiego fundamentalizmu
(jak w Iraku). To USA stoją za
rebelią w Syrii wymierzoną
w prezydenta Asada. Jest tak
dlatego, że Stanom Zjednoczonym nie podoba się to, iż
Asad przez cały czas zezwalał
Rosji na utrzymywanie tam

Medal na jubileusz
stałej bazy rosyjskiej marynarki wojennej. Jedynej takiej
bazy poza granicami Rosji. I
dlatego Asada należy zmienić,
ale zmiana taka jest możliwa
jedynie poprzez siłowe jego
usunięcie. Wywołana rebelia,
doprowadziła do osłabienia
tego państwa w takim samym
stopniu jak w Iraku, czego naturalną konsekwencją było
powstanie Państwa Islamskiego. Religijni przywódcy ISIS
publicznie zapowiadają, że ich
celem jest całkowite wytępienie „krzyżowców” w Europie i
Ameryce, aby na ich gruzach
zbudować kalifat Europa. Na
razie o kalifacie Ameryka nie
słyszałem, ale o tym europejskim, wielokrotnie. Na kilka
miesięcy przed tym, jak fala
imigrantów ruszyła do Europy, jeden z najważniejszych
mułłów Państwa Islamskiego
ogłosił, że wyślą do Europy
500 tysięcy uchodźców, wśród
których znajdować się będą
znakomicie zakamuflowane
komanda „szahidów”, czyli samobójców, wysadzających się
w powietrze wraz z setkami
przypadkowych Europejczyków. Ta fala wkrótce potem
ruszyła i obecnie liczba imigrantów sięga już prawie miliona osób. W kolejce (w samej
Afryce) oczekuje na przeszmuglowanie do 15 milionów,
reszta dąży do nas z Azji, co
zapewne pozwala spokojnie
szacować na kilka następnych
milionów ludzi. Ilu ich jeszcze
Europa przyjmie nie wiem, ale
wiem, co się w następstwie
tego stanie. I nie chodzi mi o
to, że z imigrantami maszerują
do nas terroryści. Nie muszą,
chociaż na 100% maszerują, bo
oni w Europie są już od dawna.
Tu urodzeni, wychowani i dobrze w niej zakorzenieni. Tyle
tylko, że europejską obyczajowość i kulturę uznają za obcą
sobie. Wręcz wrogą, bo tak im
mówią ich mułłowie z Państwa
Islamskiego, a oni w to wierzą,
bo liberalna, ale zarazem irra-

cjonalna polityka multi-kulti
poniosła sromotną porażkę, do
czego czołowi politycy w UE,
a także całe rzesze liberalnych
głupców nie chcą się przyznać.
I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, a wręcz zasadnicze: co
jest dla nas ważniejsze? Czy
ważniejsze jest dobro mieszkańców Europy (piszę to jako
Europejczyk), czyli ich kultura,
historia, obyczaje, a nawet religia, czy też interesy mułłów
i imamów islamskiego fundamentalizmu, którzy otwarcie
mówią, że zdobędą Europę dla
Allaha, a uczynią to także w ten
sposób, iż muzułmańskie matki
urodzą odpowiednią ilość muzułmańskich przyszłych bojowników Allaha, który nakazuje,
by wrogom islamu ucinać głowy. I nie koniecznie stać się to
musi dziś, czy już jutro. Nie, to
stanie się za lat 30 – 50, ale jeżeli nie postawimy temu tamy,
to za 50 lat będziemy mieli w
Europie islamski kalifat. Stanie
się tak ponieważ zadecyduje
o tym nasza demokracja – nasza, nie ich - która w przyszłości
pozwoli milionom muzułmanów przejąć władzę w drodze
demokratycznych wyborów. I
w tym momencie skończy się
ona, a zacznie funkcjonować
kalifat Europa. Pamiętajmy, że
w drodze demokratycznych
wyborów władze w Niemczech
przejęła hitlerowska partia
NSDAP, co dla świata skończyło się hekatombą. Dziś stoimy
w obliczu zderzenia się dwóch
cywilizacji. Cywilizacji życia i
cywilizacji śmierci i ta druga
cywilizacja nie ma zamiaru się
z cywilizacją życia zasymilować. Dzisiejsi imigranci może
będą Europie wdzięczni, ale
ich dzieci i wnukowie już niekoniecznie i to one, za lat 50
(albo szybciej), wprowadzą do
Europy obowiązkowe galabije,
czadory i szariat. Jutro Europy
zaczyna się dziś i pamiętajmy
o tym.
www.janusz-bartkiewicz.eu

W sobotę, 14 listopada
odbyły się obchody 70-lecia harcerstwa w Wałbrzychu. Podczas uroczystości
komendantka Hufca Ziemi
Wałbrzyskiej hm. Dorota
Turzańska, decyzją Ministra Edukacji Narodowej,
została odznaczona najwyższym odznaczeniem
państwowym, jaki może
otrzymać nauczyciel, wychowawca, instruktor ZHP
– Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Dorota Turzańska jest
nauczycielem matematyki
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Co roku organizuje
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, a w szkole odpowiedzialna jest za organizację Zielonej Szkoły dla
ponad 400 uczniów- pełni
wtedy funkcję kierownika
odpowiedzialnego za cały
wyjazd. Z harcerstwem związała się w liceum, rozpoczęła działanie w Wałbrzyskiej
Drużynie Starszoharcerskiej
„Bracia Skauci”, gdzie pełniła
m.in. funkcję przybocznej.
Od 1982 współpracowała w
Wydziale Starszoharcerskim
Chorągwi Wałbrzyskiej organizując akcje szkoleniowe dla zastępowych starszoharcerskich, prowadziła
gazety harcerskie w trakcie
akcji szkoleniowych. Współorganizowała wraz z Wałbrzyską Komendą Chorągwi
kształcenie dla nauczycieli
kandydatów do współpracy z drużynami harcerskimi.
Zobowiązanie instruktorskie
złożyła w 1983 zdobywając
stopień przewodnika, a w
1986 stopień podharcmistrza. W roku 1989 przejęła prowadzenie drużyny w
Jedlinie Zdroju przy Szkole
Podstawowej w Kamieńsku. Drużynę prowadziła do
1992. W 1996 roku podjęła
pracę w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 31 w Wał-

brzychu, jako nauczyciel matematyki. W szkole utworzyła drużynę harcerską. Był to
początek działania WDH Eurotrampy, przekształcone z
powstałego wcześniej szkolnego klubu europejskiego,
którego była opiekunem.
Drużynę prowadziła przez 10
lat, z jej inicjatywy powstała
w szkole gromada zuchowa.
W 2000 roku współtworzyła
Środowiskowy Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych
LEŚNY RÓJ działający do dzisiaj. Od 2004 do 2008 pełniła
funkcję Komendantki Szczepu. Jednocześnie od 2007
pełniła funkcję Zastępcy Komendantki Hufca Ziemi Wałbrzyskiej ds. programowych.
W roku 2006 zdobyła stopień
harcmistrzyni.
Ukończyła
kurs kadry kierowniczej ZHP
w roku 2007 oraz kurs kadry
kształceniowej ZHP. Dorota Turzańska od 2012 pełni
funkcje Komendantki Hufca
Ziemi Wałbrzyskiej.
Warto dodać, że w Wałbrzychu w tym roku Medalem Komisji Edukacji
Narodowej została także
odznaczona dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 30 im. Armii Krajowej (instruktorka ZHP ) Marta Przyślewicz – Chruszcz.
(RED)
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Chcą rewitalizować Podgórze

Basen zostanie zamknięty

W Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 im. Aliny
i Czesława Centkiewiczów
odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. rewitalizacji dzielnicy Podgórze. W
spotkaniu wziął udział prezydent Wałbrzycha wraz z
zaproszonymi ekspertami,
a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy dzielnicy.
Na spotkaniu zaprezentowano założenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Wałbrzycha. Prof. Tomasz
Ossowicz – Urbanista Mia-

Kryta pływalnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej
71 w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze zostanie
zamknięta. Uczniowie i
mieszkańcy mogą z niej
korzystać tylko do końca
2015 roku. I nie wiadomo,
jaka będzie przyszłość
tego obiektu.
Oświadczenie w sprawie
wyłączenia z eksploatacji basenu przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 21 przy ul.
Grodzkiej 71 w Wałbrzychu
wydał Arkadiusz Grudzień,
rzecznik prasowy i asystent
prezydenta Wałbrzycha:
- Basen kąpielowy przy
PSP nr 21 zostanie wyłączony z eksploatacji do końca
bieżącego roku. Decyzja
została podjęta w związku
z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.
Powodem wyłączenia z
eksploatacji obiektu jest zły
stan techniczny i sanitarny,
który w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego może zagrażać
zdrowiu użytkowników. Wyeksploatowany obiekt nie
spełnia obecnie obowiązujących norm i standardów. Co

sta Wrocławia przedstawił
dobre praktyki rewitalizacji
w Polsce, a Mateusz Mykytyszyn – prezes Fundacji
Księżnej Daisy von Pless
przybliżył zarys historyczny Podgórza. Ważnym elementem konsultacji były
warsztaty przeprowadzane
z udziałem mieszkańców
dzielnicy, którzy mieli możliwość
bezpośredniego
przekazania swoich propozycji i uwag nt. rewitalizacji
miasta. Oprócz propozycji
typowo infrastrukturalnych,
mieszkańcy zgłosili potrze-

bę stworzenia m.in. ścieżki
turystyczno-rekreacyjnej
prowadzącej do Wzgórza
Zamkowego, na którym
zlokalizowany jest zamek
Nowy Dwór. Było to już piąte spotkanie organizowane
w ramach rozpoczętego cyklu rozmów i konsultacji ze
wszystkimi
środowiskami
procesów rewitalizacyjnych
w Wałbrzychu. Efektem tych
debat będzie przygotowanie dokumentu pn. „Gminny
Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025”.
(RED)

Na wałbrzyskim Podgórzu dyskutowano o rewitalizacji tej dzielnicy miasta.

Basen kąpielowy przy PSP nr 21 zostanie wyłączony z eksploatacji
do końca bieżącego roku.

więcej, uwagę na zaistniały
stan rzeczy zwracali rodzice
dzieci uczęszczających na
basen. Wykorzystanie wspomnianego basenu przez
osoby prywatne jest niewielkie, a w pobliżu funkcjonują
dwa baseny kryte: jeden przy
Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul.
Ogrodowej, który spełnia
wszystkie normy a także
niedawno wyremontowany

przy użyciu najnowocześniejszych technologii basen
przy Zespole Szkół nr 4 w
Wałbrzychu. Basen ten jest
jednym z najnowocześniejszych obiektów na Dolnym
Śląsku. Decyzja o ewentualnym remoncie obiektu przy
PSP 21 zostanie podjęta po
analizie budowlanej i finansowej projektu – napisał Arkadiusz Grudzień,
(RED)

REKLAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA

REKLAMA

OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
na ADMINISTROWANIE LUB ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

POŻYCZKA

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

Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

728 874 282

*

www.wroclaw.proficredit.pl

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

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.

Z TĄ GAZETĄ DODATKOWY RABAT -1O%
CH AUCHAN
Henryka Wieniawskiego 19
Wałbrzych

Remedium na rzeczywistość medialną – odciąć się od anteny!
Stanisław
Michalik

Którejś wiosny napisałem
wiersz, a jego tytuł „Prawda
i słowo”:
jest wiosennie
odchodzi zimna zima
ściśnięci przy piecu
zamknęliśmy się w sobie
więc może już czas
odtajać zamarznięte serca
otworzyć usta
i zacząć mówić prawdę
w imię prawdy
ludzie ginęli na barykadach
słów prawdy łaknęli Polacy
jak kwiat dżdżu
w pielgrzymkach Jana Pawła II
odtajnienia prawdy
domagają się politycy
wszystkich opcji i nacji
prawda jest tylko jedna
grzmi falsetem ksiądz na ambonie
czy rzeczywiście jest
a może jej nie ma?
Przejąłem się do szpiku
kości odsłanianiem prawdy smoleńskiej. To przecież
niemożliwe, by samolot z
parą prezydencką, orszakiem najważniejszych osób
w państwie, przywództwem
wojskowym, ochroną i załogą statku powietrznego,
mógł ulec normalnemu

wypadkowi z powodu li
tylko złej pogody i determinacji pilotów, by mimo
wszystko zdążyć na zaplanowane
uroczystości
katyńskie. Uległem presji
medialnej, bombardującej
świadomość przeciętnego
odbiorcy coraz to nowymi
odkryciami. Każde z nich
było jeszcze bardziej przekonywujące. Spisek Tuska
z Putinem, wytworzenie
sztucznej mgły, celowa
dezinformacja pilotów tupolewa z wieży lotniska w
Smoleńsku, kamuflaż Rosjan przy ekshumacji zwłok,
próby zwalenia całej winy
na Polskę. Trudno się dziwić, co parę tygodni poznawałem inną prawdę. Dziś
po upływie pięciu lat dalej
wiem, że jej nie znam. Ukaże się jeszcze wiele nowych
prawd. Po latach być może
znajdą się kolejni odkrywcy
spod znaku IPN-u, którzy
tak samo jak z katastrofą
samolotu gen. Władysława
Sikorskiego pod Gibraltarem, zaczną od nowa wyjawiać prawdę. Mam już tego
dość, domagam się prawdy,
jedynej prawdy, prawdy
prawdziwej, chcę wiedzieć,
kto mówi prawdę. A prawdy
jak nie było, tak nie ma.
Mamy za sobą kampanię
parlamentarną, podobnie
jak wcześniejsza – prezydencka, ujawniła ona podział kraju mniej więcej na
dwie połowy i to zarówno co do liczby biorących
udział w głosowaniu jak i
tych co głosowali na PiS w
stosunku do tych co głoso-

wali na inne partie. Mogliśmy słuchać w radio i telewizji, czytać w gazetach i
na portalach internetowych
diametralnie różne zdania o
partiach i ich kandydatach,
obejrzeliśmy ich debaty telewizyjne, a wieczorem po
ogłoszeniu wstępnych wyników ośrodka badań opinii publicznej - entuzjazm
zwycięzców i konsternację
przegranych. Pół Polski
oszalało z radości, druga
połowa pogrążyła się w rozpaczy i gniewie.
A teraz mamy w mediach
„konkurs” analiz przyczyn i
skutków tego co się stało,
no i rzecz najatrakcyjniejszą
(przynajmniej dla środków
przekazu) - wyścig pomiędzy aspirującymi do władzy.
Wiadomo, PiS który uzyskał
większość parlamentarną
w Sejmie i Senacie – bierze
wszystko, ma się czym dzielić pomiędzy sobą, nie musi
szukać koalicjanta. A PiS, to
tylko przystawka, wiadomo
kto tu rządzi. Pan i władca
zadecyduje o podziale łupów, sam zaś schowa się za
zasłonę, by nikt nie widział
jego miny jedynowładcy
- triumfatora. Broń Boże
despoty, to przecież najgorliwszy katolik, codziennie
powtarza w porannej modlitwie: i odpuść nam nasze
winy jako i my odpuszczamy. Amen!
- Słowa są bardzo zużyte,
dlatego sięgam po te najbardziej niezbędne – mówi
w jednym z wywiadów Hanna Krall. Jej to przychodzi
łatwiej, z niejednego pieca

chleb jadła, przemierzyła
kawał świata, spisała tony
papieru, spośród słów potrafi wybierać te najcelniejsze. Największa sztuka, to
umieć się streszczać, mówić
do rzeczy, odpowiadać konkretnie na pytania, nie przesadzać, zachować umiar i
takt. Ale jest jeszcze druga
sztuka konieczna do tego,
byśmy cenili przekaz medialny – poważne traktowanie odbiorcy. Media muszą
odróżnić ziarno od plew,
nie puszczać na antenę tandety i chłamu politycznego,
nie zapraszać osób, których
obecność na antenie deprecjonuje powagę programu.
Słucham i obserwuję
znakomitości naszej TV i
tej rządowej i komercyjnej
(rządowej napisałem z rozmysłem). To co się dzieje w
szklanym okienku telewizorów przechodzi ludzkie
pojęcie, fonia zdominowała
video. Na wszystkich kanałach strumienie słów, w
rozmowach z zaproszonymi
gośćmi po prostu bitwa na
słowa, kto więcej i szybciej,
kto mocniej, kaskady słów,
wzajemne
przekrzykiwanie, obsesyjna konieczność
wyrzucenia z siebie wszystkiego co przynosi ślina na
język, by być dłużej na ekranie, by pokazać swoją elokwencję, by zaimponować.
Uczestniczą w tej szermierce słów po równo, i prowadzący audycję i rozmówcy.
Słowa padają tu jak grad z
jasnego nieba. Rażą jak pociski. Oszałamiają. A potem
spływają po nas jak po my-

dle, bo i tak każdy z nas ma
swoją rację.
Z tak poważnej rzeczy
jak wybory media uczyniły
igrzyska sportowe, a nawet
gorzej „wolną amerykankę”.
Liczy się tylko kto kogo usunie z gry, kto mocniejszy i
brutalniejszy. Zwycięża ten,
kto w kampanii wyborczej
potrafi najlepiej kłamać.
Wszystkie chwyty są dozwolone. Zanim nasze „ekspresowe” sądy spróbują dotrzeć
do prawdy jest już po wyborach. Bronisław Komorowski
był przez lata cenionym prezydentem, o czym świadczą
wyniki badań opinii publicznej. Odszedł jednak wyrolowany. Wprawdzie nie przegrał z kretesem, ale przegrał.
Był zbyt wysublimowany
by stosować takie chwyty,
jak jego konkurent. Mamy
nowego kreatora sceny politycznej. Przebił wszystkich
innych w koncercie obiecanek. Cieszymy się, bo nowe
wydaje się zawsze lepsze od
starego. To dobre słowo –
wydaje się.
Próbuję, jak słaniający
się na nogach pątnik, odnaleźć sens na tym cudami
słynącym „ołtarzu”, zwanym demokratyczne wybory. Niestety, bezskutecznie.
Odchodząc od ekranu
czuję się jak wyprany i odwirowany. Boję się, że moi
Czytelnicy po tej lekcji kultury i dobrych obyczajów,
jaką darzą nas media, czują
się podobnie. Nie, nie piszę już nic więcej! W tym
wszystkim jest tylko jedna
prawda - szkoda słów!

Mój bliski znajomy mówi
mi, że telewizor już dawno
wyniósł na strych, w radiu
słuchał muzyki, ale się nie
da, bo trzy czwarte programów zajmują reklamy lub
radiowe konkursy. Jak chce
posłuchać muzyki – włącza
kasety. I czuje się wolny jak
ptak. W niedzielę wyborczą
pojechał na ryby. Do lokalu mówi, szkoda zelówek.
Nie interesuje go „mordobicie” pomiędzy partiami,
tak samo jak zakłamanie
konkursów w radio. Ci ludzie, co tracą godziny przed
ekranem, to dla niego są
narkomani, bo ekran działa
na nich jak narkotyk. Tracą
bezmyślnie nerwy i zdrowie. A tymczasem najzdrowiej odpoczywa się po pracy na łonie natury.
I co Wy na to, moi Czytelnicy? Czy to nie najlepsze
remedium na bolączki dzisiejszego, zwariowanego
świata polityki? Coraz bardziej się przekonuję, że tak.
P.S.
Było mi bardzo miło, gdy
Andrzej Basiński wspomniał
w swoim ostatnim felietonie o tym, że dawno temu
mieliśmy okazję razem pracować w jedlińskiej szkole.
Bardzo sobie cenię jego polemiki ze znakomitym Januszem Bartkiewiczem w DB
2010, czytam je z zapartym
tchem i za każdym razem
dochodzę do wniosku, że
obaj mają rację. Cieszę się,
że znajduję miejsce obok
tak wytrawnych dziennikarzy. Pozdrawiam!
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Warsztaty
dla niepełnosprawnych
- Poszukujemy osób niepełnosprawnych,
posiadających ważne orzeczenie o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności,
które
chciałyby uczęszczać na terapię zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy PSPS nr 10 w Wałbrzychu. Oferujemy terapię zajęciową w jednej z 6 pracowni:
ceramicznej, gospodarstwa
domowego,
ogrodniczej,
plastycznej, poligraficznej i
rękodzielniczej oraz opiekę
pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty. Dwa razy w tygodniu uczestniczy chodzą
na salę gimnastyczną i basen
do PSPS 10. Zapraszam także
do polubienia naszej strony
na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje – mówi Agnieszka
Pierzynka, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
PSPS nr 10 w Wałbrzychu.
Osoby zainteresowane dodatkowymi
informacjami
mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem (74)
840 22 96 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
wtz_ogrodowa@wp.pl.
(RED)

Fenomenalne dłonie
Pod dotykiem tych dłoni cofają się choroby! Jedni przychodzą tu
z cukrzycą, inni po udarze mózgu, jeszcze inni z groźnymi guzami,
albo z mniej groźną, ale uciążliwą alergią. Owszem, nie każdemu
pomaga. Ale mnóstwo ludzi po kilku wizytach przychodzi ze łzami
radności: - Panie Darku, byłam na badaniach, jestem zdrowa!
- Ja przyszłam do pana
Darka guzkiem na piersi – mówi młoda kobieta, która nie chce podać
nazwiska, bo jest siostrą
znanego
wałbrzyskiego
lekarza. – Kiedy go zapytałam, czy na pewno guzek
zniknie, uśmiechnął się i
odpowiedział „ja w to wierzę, a pani niech po pięciu
wizytach idzie na badania
kontrolne. Wtedy się dowiemy, ile jest warta moja
wiara w pani wyzdrowienie.” Na badania poszłam
po siedmiu wizytach, ale
guzka już faktycznie nie
było. Brat po obejrzeniu
wyników powiedział: To
cud”.

O fenomenie mówi też
pani Krystyna Kościanek ze
Świdnicy
- Schorowana byłam.
Kręgosłup, wątroba i jakaś
narośl na szyi. Nadciśnienie.
No i pięty mi pękały. Powiedziałam panu Darkowi tylko
o kręgosłupie i tej narośli.
Ale pięty też pękać przestały,
a ciśnienie mam jak nastolatka. To fenomen, dotyk pana
Darka czyni cuda – mówi i
dodaje: - A mojej sąsiadce po
udarze mózgu szybko cofa
się paraliż.
Zaś pan Krzysztof Pościep
z Jeleniej Góry cierpiał na
ciągłe szumy w uszach.
– Ileż ja się po lekarzach
nachodziłem. W Polsce i w

Niemczech, bo tam pracuję.
Zapisywali różne terapie, ale
nic nie dawały. A po czterech
wizytach u pana Darka nagle
szum ucichł. Fenomen!
Pan Krzysztof trafił tu za
namową siostry z Świebodzic. Miała cukrzycę z powikłaniami. Przede wszystkim
noga cukrzycowa – rany
powstawały i nie chciały
się goić. Do tego stałe bóle
brzucha, choć żadne badania niczego nie wykazywały.
– Lekarze mówili, że sobie te bóle wmawiam. A
pod dotykiem pana Darka
minęły, już po trzeciej wizycie. Z nogą było gorzej, ale
po ósmej też się rany zagoiły, a miałam je dwa lata.
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Cukier mi się bardzo poprawił. No i
cierpiałam na bezsenność, a po wizytach u pana Darka
śpię jak dziecko.
Chodziłam po lekarzach, chodziłam
po różnych uzdrowicielach, była i u
Filipińczyka, i na
akupunkturze, i zakonne ziółka piłam.
Nie pomagało. Ale
pan Darek to fenomen. Parę razy
przyłożył mi ręce
i jestem zdrowa.
To co się dziwić,
że Krzysia namówiłam. I jemu też pomogło.
I bratu od sąsiadki, co mu
nogi puchły. Pod dotykiem
pana Darka też minęło. To
jest dar od Boga!
Sam uzdrowiciel słucha
takich słów jakby lekko zawstydzony.
- Owszem, cieszę się,
gdy człowiek cieszy się, że
mu pomogłem. Ale przecież

wszyscy ci ludzie chodzą też
do lekarzy. Nigdy nie można być pewnym, czy pomogłem ja, czy jednak bardziej
medycyna konwencjonalna.
Ja sam mogę lekarzy wspierać, ale nigdy nie zastępować. Jestem pod wrażeniem
możliwości obecnej medycyny.

(ego)

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

FIRST MOMENT JUŻ W SPRZEDAŻY!!! BUŁGARIA AUTOKAR DO 400 PLN TANIEJ!!!
BUŁGARIA SAMOLOT DO 600 PLN TANIEJ!!! BUŁGARIA OBOZY I KOLONIE DO 200 PLN TANIEJ!!!
CZARNOGÓRA I HISZPANIA DO 400 PLN TANIEJ!!! KOLONIE W POLSCE DO 130 PLN TANIEJ!!!
OFERTA WAŻNA DO 31.01.2016 R.

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 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:

TYGODNIOWE
DREZNO JARMARK BOŻONARODZENIOWY 05.12.2015 r. 99 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC!!! POBYTY LECZNICZE
BERLIN JARMARK BOŻONARODZENIOWY 12.12.2015 r. 110 PLN

FIRST MOMENT - długi weekend majowy
PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!! NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!
RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

TERMIN: 29.04 – 06.05.2016!!! CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ OSTATNIE 18 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!
Chorwacja + Bośnia i Hercegowina 29.04 - 07.05.2016 r. 800 PLN + 150 EURO
Bułgaria - Złote Piaski 29.04 - 07.05.2016 r. 999 PLN - wszystko w cenie!!!
Praga - Detenice 30.04.- 02.05.2016 r. 770 PLN - wszystko w cenie!!!

w Kudowie Zdroju

w hotelu ****

z zabiegami
i wyżywieniem

1050

CENA JUŻ OD
PLN
ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!
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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)

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

INFORMACJA

BIURO KREDYTOWE BEATU$
wprowadza
POŻYCZKĘ PRZEDŚWIĄTECZNĄ
do 5000 zł bez sprawdzania baz!!!
od 23-11-2015 do 04-12-2015

NOWOŚĆ !!!!

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

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

czynne od pon. do pt. w godz. 9 - 16
00

00

Zapraszamy!
Brzmienie
ciszy
Andrzej
Basiński

Życie, chociaż jest dobrem
najwyższym i często bywa
piękne, jednocześnie nie kwapi się do rozpieszczania, twardo, a nawet brutalnie przywołując do rzeczywistości.
Oczywiście, są wyjątki od tej
reguły, czego stosunkowo nieliczni permanentni szczęśliwcy nie zawsze doceniają. Większość żegluje po wzburzonym
oceanie, wypatrując z bocianiego gniazda zacisznego
portu czy zatoki, gdzie można
będzie odpocząć i napawać
się spokojem oraz zebrać siły
przed dalszą wędrówką.
Mijający rok, oprócz jednego mocnego pozytywnego
akcentu, że w godzinach późnorannych bez nadmiernego
wysiłku opuszczam łóżko,
by ponownie się w nim znaleźć grubo po północy, nie
najlepiej zapisze się w mojej
pamięci. Dostarczył bowiem
kilku ciężkich worków przykrych doświadczeń, które
powoli staram się opróżniać.
Takie jest życie. Są lata gorsze
i lepsze. Nic tego nie zmieni.
W tej sytuacji niezwykle cenną cechą jest umiejętność
nieprzyzwyczajania się ani do
blasków, ani do cieni i zachowania pełnej świadomości,
że nic co doczesne, nie trwa
wiecznie. Jednym z atrybutów
życia jest zmiana. Oby jak najczęściej była to zmiana dobra.
Mam serdecznie dość polityki. Mijający rok grzmiał nią,

dudnił, warczał, skrzeczał i
oszałamiał. Często doznawałem obrzydliwego i przenikającego do trzewi dreszczu, jak
w przypadku drapania kredy,
szkła lub szkolnej tablicy.
Druga dekada dwudziestego
pierwszego stulecia wcale nie
wyklucza bezkresnej głupoty,
bezwstydnego cynizmu, szokującej bezczelności. Obiektywizm – won! Rozsądek
– dziękujemy! Umiar – kupa
śmiechu! Wszystko to w imię
zgromadzenia jak największej
liczby procentów, by tylko
wparować do budynku przy
ul. Wiejskiej i nie dać się stamtąd przegonić przez najbliższe
cztery lata. A wcześniej pokazano, jak można wylać morze
jadu, by zohydzić kandydata
na prezydenta. Pamiętam,
jakie miałem opory, by zaakceptować teorię Darwina, ale
ciągle w nią wątpiących mogą
powoli przekonywać oblicza
z tegorocznych kampanii,
wypisz, wymaluj, małp wyjątkowo złośliwych. Dosyć, dosyć. Przejedli mi się do granic
odruchu wymiotnego ludzie
osiągający Mount Everest pospolitego oszustwa oraz obsuwający się bez krzty godności
na dno Rowu Mariańskiego w
epatowaniu bezwstydem.
Królestwo za spokój. W
ramach intensywnej kuracji
odwykowej i psychicznych
ćwiczeń
rehabilitacyjnych,
ograniczam do minimum
kontakty z mediami w sferze
polityki, wybierając m. in. powtórki nieocenionego serialu
„Ranczo”. Słyszę w nim prorocze słowa, że w kampanii
wyborczej liczą się emocje,
a nie osiągnięcia dotychczasowej władzy, że tuż przed

wyborami należy zaprezentować rywala jako świnię, np.
złodzieja, żeby się to wryło w
pamięć elektoratu, a potem
się to odwoła, że nie ma się
co przejmować realizacjami
obietnic, że w zwycięstwie pomaga większa ilość wypuszczonych baloników, że należy
zamieścić mnogość internetowych wpisów szkalujących
kandydata. Znoszę to błogo i
wypoczywam, gdyż mam do
czynienia z celną satyrą na naszą polityczną rzeczywistość.
A Duda, kandydat na wójta,
jest nawet sympatyczny.
Stwierdzam, że nawet cisza ma specyficzne, kojące
brzmienie i należy nauczyć
się nią delektować. Jesień wyklucza rytmiczny szum morza,
dlatego znaczenia nabierają
spacery z psem Maksem, udającym grzywacza chińskiego.
A już nastrój szczególny wytwarzają kompozycje Jeana
Michela Jarre’a, a muzyka jego
elektronicznych instrumentów pozwala (podobnie jak
Vangelisa) na odlot w przestworza i kosmos bez palenia
zioła i raczenia się zabójczymi
prochami. Ostatnio z lubością
wsłuchuję się w jego „Oxygene”. Błogość, uczta dla duszy...
Na jakiś czas odpocznę od
polityki, ale, już na koniec,
zobowiązany jestem do krótkiej odpowiedzi Januszowi
Bartkiewiczowi, żeby nie pozostało fałszywe wrażenie, że
podczas wymiany argumentów zaczęliśmy się kopać po
kostkach. Komunikuję zatem
z naciskiem, że określenie
„kretynizm sterowany” skierowałem do ludzi bez obywatelskiego kręgosłupa, bezkrytycznie chłonących każdą

brednię, którymi prawica
zalewała kraj podczas minionych kampanii. Felietony
Janusza Bartkiewicza świadczą o wyrazistości poglądów
autora, który wielokrotnie
dawał dowody, że nie daje
sobą kierować. Zatem wspomniane określenie jego nie
dotyczy. Panie Januszu, o ile
tak się mogę do Pana zwracać, uśmiałem się z Pańskiego zarzutu, że pomogłem
PiS wygrać wybory, a inne
uszczypliwości pominę milczeniem. Proponuję: wypalmy fajkę pokoju, bo idą czasy
niepewne i liczy się każda szabla. Chociaż zapewne jeszcze
nie raz będziemy się różnili
w ocenach rzeczywistości. A
może będzie okazja wypić
razem kawę lub odrobinę (?)
czegoś mocniejszego za pomyślną przyszłość Polski, o
którą się obawiam.
Jak napisałem, z mediów korzystam w sposób
oszczędny, ale tak się jakoś
dziwnie składa, że niemal
każde włączenie telewizora
obniża mi nastrój. Czołobitność, lizusostwo, bezkrytyczna służalczość, euforyczne i
poniżające uwielbienie oraz,
przepraszam, obezwładniające włazidupstwo dostojników
partii władzy wobec Szefa nad
Szefami – w stopniu powalającym. Leje się potokiem obrzydliwa wazelina, podnosi się
poziom pychy. Lada moment
Szef nad Szefami zostanie wyniesiony na ołtarze, ale przed
kanonizacją musi się przecież
jeszcze zemścić! Czy to przystoi przyszłemu świętemu?
Nie dojdę. Andrzej – daj sobie
spokój, nie warto! Posłucham
ciszy...
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PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl
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Uczcili Święto
Niepodległości
Na wałbrzyskim Podzamczu godnie uczczono
Święto Niepodległości. W
samo południe pod Pomnikiem Niepodległości,
gdzie tutejsi mieszkańcy
od 27 lat obchodzą kolejne rocznice naszego narodowego święta, wiązanki
kwiatów złożyły delegacje Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze,
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” oraz zawodnicy przygotowujący się
do startu w XVI Crossie
Niepodległości.
Dzień wcześniej w tym
miejscu odbyła się uroczystość z udziałem nauczycieli i uczniów tutejszych
szkół.
Po rocznicowej uroczystości, wystartowali uczestnicy wspomnianego crossu
o Puchar Ministra Sportu.
Imprezie patronował prezy-

dent Wałbrzycha dr Roman
Szełemej. Mężczyźni rywalizowali na dystansie 7200 m.
Zwyciężył Jakub Janiszewski
w czasie 25 min. 45 sek. Drugie miejsce zajął Piotr Holly – 26,08, a trzecie Łukasz
Wawrzyniak – 29,19. Wśród
pań, które biegły na dystansie 3600 m, najlepszą okazała się Joanna Hoja – 15,45,
która wyprzedziła Izabelę
Bączyk – 16,00 i Ewę Pastuszeńko – 16,03.
Odbyły się także biegi dla
dzieci i młodzieży w 5 kategoriach wiekowych.
Organizator – Wałbrzyski
Klub Biegacza Podzamcze
– Zamek Książ, dziękuje za
pomoc w przeprowadzeniu
zawodów TKKF Sudety, RWS
Podzamcze, SM „Podzamcze”, Spółce Aqua-Zdrój,
firmom M Donalds i Marcco
oraz Stanisławowi Stereżyle.
(A. Bas.)

Uczestnicy uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości na Podzamczu.
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Miasto w kwiatach
Wielomiesięczna praca, hektolitry wody do podlewania,
a przede wszystkim poświecony czas i dbałość o każdą
roślinę - muszą zostać nagrodzone. - Dziękujemy,
że dbając o swoje najbliższe otoczenia, o własny balkon
czy posesję, dbają Państwo o estetykę całego miasta
- podkreślił burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
podczas rozstrzygnięcia dorocznego konkursu
na najładniejsze okno, balkon i posesję.
Konkurs odbywa się od wielu lat
i cieszy niesłabnącą popularnością.
Komisja konkursowa odwiedza
wszystkie dzielnice miasta i wyszukuje te miejsca, w których właściciele najpiękniej zadbali o aranżację zieleni, kwiaty, nasadzenia.
Wystarczy mały, ale pięknie ukwiecony zakątek, by zwrócić uwagę i
zostać docenionym, nierzadko ku
sporemu zaskoczeniu właścicieli.
Tak było chociażby w przypadku Państwa Różyckich. Tak pięknie
udekorowali roślinnością swoje
osiedlowe okno, że natychmiast
zwrócili uwagę komisji. - Byliśmy
bardzo zaskoczeni zaproszeniem
do ratusza, ten kwiatowy kącik to
nasza pasja od niedawna - mówi
Agnieszka Różycka.

Wielu spośród laureatów to osoby, które były już docenione w konkursie, ale ich okna i balkony czy
posesje co roku wyglądają pięknie,
więc trudno je pominąć. Było także
trochę debiutantów. - Bardzo się
cieszę, że dołączają nowe osoby, i
że coraz więcej mieszkańców chce
wspólnie dbać o to, by nasze miasto było piękne, pełne kwiatów,
by cieszyło oczy odwiedzających
- podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Od laureatów także popłynęły
pochwały pod adresem miasta,
bo służby miejskie co roku starają
się, by centralne skwery i główne
ulice były kolorowe i pełne roślinności.
(RED)

Pod dyktando

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz nagrodził laureatów konkursu na najładniejsze okno,
balkon i posesję.
kategoria OKNO
I miejsce: Regina Ciepła
II miejsce: Agnieszka i Zenon Różyccy
III miejsce: Janina Gościniak
Wyróżnienia
Halina Marchewka
kategoria BALKON
I miejsce: Aneta i Mirosław Staroń
II miejsce: Dorota Ciołek
III miejsce: Małgorzata i Andrzej Flisak
Wyróżnienie
Czesława i Władysław Sobieszczańscy
Mirosław Olendzki
Helena Winiarczyk
kategoria POSESJA
I miejsce: Małgorzata i Krzysztof Tomczak
II miejsce: Krystyna Dmitruk

.PL
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W czwartek, 19 listopada, miłośnicy ortografii będą mieli okazję już
po raz czwarty zmierzyć się z niełatwymi zasadami polskiej pisowni
podczas IV Dyktanda Miejskiego o
Pióro Burmistrza Świebodzic. Wielkie pisanie rozpocznie się o godz.
17:00 w Publicznym Zespole Szkół
Integracyjnych. Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorii wiekowe:
młodzież i dorośli, ale wszyscy piszą
ten sam tekst dyktanda. Laureatów
poznamy jeszcze tego samego wieczoru, a zwycięzcom w obu kategoriach nagrodę wręczy honorowy
patron wydarzenia - Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz. Lista zgłoszeń
jest już zamknięta.
(RED)

III miejsce: Wioletta Burda
Wyróżnienie
Małgorzata i Dariusz Wysoczańscy
Inicjatywa zbiorowa:
Krystyna i Jerzy Popiel
Janina i Zbigniew Popiel
Aleksandra Seredyńska

Rocznik Świebodzicki 2014
To już piąty raz, gdy w ręce czytelników trafia Rocznik Świebodzicki.
Tym razem dzięki współpracy zespołu redakcyjnego miesięcznika „Dzieje
Miasta” oraz Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach światło dzienne ujrzał
wolumin poświęcony wydarzeniom
roku 2014. W skład zespołu redagującego tegoroczne wydanie rocznika
weszli: Adam Rubnikowicz, Tadeusz
Rubnikowicz, Maria Palichleb, Róża
Stolarczyk, Waldemar Krynicki. Wydarzenia zilustrowane są grafikami
Jana Palichleba.

FIRMA
I miejsce: Zakład Pogrzebowy HADES
– Bogusław Krzysztofowicz
II miejsce: Komis Samochodowy
Moris Cars- Maurycy Psiarski
III miejsce: Ruchome Placówki
Gastronomiczne- Anna Godyń
Wyróżnienie
Restauracja Korona Śląska- Elżbieta
i Adam Szmida
Szpital Mikulicz- Barbara Kosak

(RED)
REKLAMA

Rządowy program
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SWÓJ

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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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH
WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

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,

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

W dniach 20 – 26 listopada 2015r. zapraszamy
na 13. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne, jeden
z najważniejszych na Dolnym Śląsku festiwali
teatralnych, organizowany przez Teatr Dramatyczny
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. FANABERIE
to przegląd spektakli, wyselekcjonowanych wedle ściśle
dobranego klucza tematycznego.
Temat co roku jest inny – odpowiadający współczesnym
trendom i reagujący na to, o czym głośno było
w teatrze w danym sezonie, jakie zjawiska twórcy
uznali za najważniejsze i najciekawsze,
co ich szczególnie zainteresowało.
Karolina Gorczyca, Wojciech
Kalarus.
Przedstawimy spektakle z
gatunku klasycznego horroru,
groteski makabrycznej, baśni, teatru absurdu i koncerty
„pełne grozy”. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś
dla siebie. Ostatniego dnia
Publiczność wręczy swoją nagrodę – FANABERIĘ PUBLICZNOŚCI.
FANABERIOM towarzyszy
wiele wydarzeń okołofestiwalowych. Codziennie zaprosimy Widzów na moderowane
dyskusje z Twórcami w KLUBIE
FESTIWALOWYM. Urządzimy
STRASZNE DISCO, wyjdziemy
na miasto w ZOMBIE WALK,
zabierzemy na nocną przechadzkę po Teatrze w ramach
akcji PRZYJDŹ, JEŚLI SIĘ NIE
BOISZ! Zaprezentujemy GABINET STRACHU. Będziemy
też oswajać strach poprzez

Nowa kolekcja
w super cenach.

ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

13. Wałbrzyskie FANABERIE
Teatralne „STRASZNY TEATR”

Tematem tegorocznej edycji festiwalu będzie STRACH.
Postawimy pytania: Czego
się boi człowiek u progu XXI
wieku? Przerażają nas horrory
i trupy chowające się w szafie,
a może bardziej postępująca
cywilizacja? Czy strach może
być atrakcyjny? I czy na pewno boimy się tego, czego powinniśmy?
FANABERIE to gratka dla
teatromanów – będzie można zobaczyć spektakle nigdy
wcześniej w Wałbrzychu niepokazywane! W ciągu siedmiu festiwalowych wieczorów
przedstawimy osiem spektakli, koncert i performance psychoromantyczny”.
Na wałbrzyskiej scenie zagoszczą spektakle nagradzane
na najważniejszych polskich
festiwalach i aktorskie gwiazdy: Joanna Szczepkowska,
Jadwiga Jankowska-Cieślak,

Całkowita wymiana
asortymentu.

(piąte
20 listopada
wna 13 (Piaskowa Góra)
Wałbrzych, ul. Głó
(poniedziałek)
23 listopada
ul. Równoległa 1
Szczawno-Zdrój,

13. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne - PROGRAM
Inauguracja festiwalu 20.11.2015 / piątek
/ godz. 18:30 / Scena Kameralna / 60 min.
ATMASFERA
Koncert ukraińskiej grupy muzycznej
Grupa Atmasfera jest zaskakującym zjawiskiem na scenie ukraińskiej. Zespół
gra wielostronną muzykę etniczną zawierającą elementy folkowe pochodzące z różnych krajów świata. Artyści wciąż poszukują nowych form wyrazu,
dźwięków, instrumentów. Sprawia to, że każdy koncert jest zaskakującym,
niepowtarzalnym wydarzeniem. Nazwa zespołu jest zestawieniem dwóch
słów: „atma”, oznaczającego osobę oraz „sfera” – przestrzeń.
20.11.2015 / piątek / godz. 20:00 / Duża Scena / 110 min.
„WIJ. UKRAIŃSKI HORROR” Teatr Zagłębia w Sosnowcu na podstawie
opowiadania Mikołaja Gogola ”Wij”
Tłumaczenie: Jacek Partyka
Reżyseria i adaptacja: Łukasz Kos
Obsada: Agnieszka Bałaga-Okońska, Ryszarda Bielicka-Celińska, Joanna
Niemirska (g), Michał Bałaga, Aleksander Blitek, Piotr Bułka, Krzysztof
Korzeniowski, Wojciech Leśniak,
Tomasz Muszyński, Piotr Zawadzki oraz Ezra Kos
godz. 22.00 / Foyer
Otwarcie KLUBU FESTIWALOWEGO spotkanie z Twórcami spektakli
prowadzenie: Hubert Michalak

dyskusję , a w STRASZNYM KINIE oglądać najgorszy horror
świata.
Dodatkowo, w czasie Festiwalu będzie działał PUNKT
POBORU STRACHU, w którym
gromadzić będziemy lęki wałbrzyszan 2015, by na koniec
umieścić je w KAPSULE STRACHU i zakopać.
FANABERIOM towarzyszy
„X Wałbrzyski Pomost Teatralny” oraz 14. Wałbrzyska
Scena Festiwalu „WROSTJA”
współfinansowane
przez:
Miasto Wałbrzych, współorganizacja: Stowarzyszenie
Teatralne Szaniawskiego.
13. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne: dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego współfinansowano z
budżetu Województwa Dolnośląskiego.

R E Z E R W C J A B I L E T Ó W: tel. 74 648 83 01 (do 03); www.teatr.walbrzych.pl/bilety/

Nowy towark)

21.11.2015 / sobota / godz. 18:30 / Duża Scena / 90 min.
„KARSKIEGO HISTORIA NIEPRAWDZIWA”
Teatr im. K.C. Norwida w Jeleniej Górze /
X Wałbrzyski POMOST Teatralny
Reżyseria: Julia Mark
Tekst: Szymon Bogacz
Obsada: Agata Grobel, Bogusław Kudłek, Robert Mania
21.11.2015 / sobota / godz. 20:15 / Scena Kameralna / 60 min.
„MICKIEWICZ LIVE. Performance psychoromantyczny” / koncert /
Wieszcze Niespokojne / Warszawa
Występują: Jan Czapliński, Justyna Chaberek, Jan Burzyński, Jakub Borczyk,
Bartek Borowiec
godz. 21.30 / Foyer
Spotkanie z Twórcami w Klubie Festiwalowym / prowadzenie: Hubert
Michalak
godz. 22.00 / Foyer + Miasto
STRASZNE DISCO i ZOMBIE WALK

23.11.2015 / poniedziałek / godz. 20:00 / Duża Scena / 70 min.
„LEKCJA” Eugène Ionesco Teatr Mazowiecki w Warszawie
Przekład: Jan Błoński
Reżyseria: Katarzyna Michałkiewicz
Obsada: Karolina Gorczyca, Wojciech Kalarus, Jadwiga Jankowska-Cieślak
godz. 21.30 / Foyer
Spotkanie z Twórcami w Klubie Festiwalowym
/ prowadzenie: Hubert Michalak
godz. 22.15 / Bunkier
GABINET STRACHU
- instalacja przestrzenna zrealizowana z udziałem młodzieży
24.11.2015 / wtorek / godz. 18:30 / Duża Scena / 85 min.
„KALI BABKI” / Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Reżyseria: Michał Siegoczyński
Autor: Michał Siegoczyński
Obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Małgorzata Wiecioch,
Beata Niedziela, Katarzyna Lenarcik-Stenzel (gościnnie)
godz. 20.00 / Foyer
Spotkanie z Twórcami w Klubie Festiwalowym
/ prowadzenie: Hubert Michalak
godz. 20.30 / Foyer
STRASZNE KINO, czyli najgorszy horror świata / DKF Tomasza Smejlisa
25.11.2015 / środa / godz. 18:30 / Scena Kameralna / 80 min.
„DR@CULA. VAGINA DENTATA” / Teatr Polski w Poznaniu
Reżyseria: Agata Biziuk
Scenografia: Marika Wojciechowska
Obsada: Piotr B. Dąbrowski, Paweł Siwiak
Spektakl przeznaczony dla widzów od 16 roku.
godz. 20.00 / Foyer
Spotkanie z Twórcami w Klubie Festiwalowym
/ prowadzenie: Hubert Michalak
godz. 20.30 / Foyer
STRACH SIĘ NIE BAĆ Dyskusja o strachu
- finał akcji PUNKT POBORU STRACHU / zakopujemy KAPSUŁĘ STRACHU
zawierającą lęki wałbrzyszan 2015, zbierane podczas festiwalu.

22.11.2015 / niedziela / godz. 18:30 / Duża Scena / 120 min.
„PELCIA, CZYLI JAK ŻYĆ, ŻEBY NIE ODNIEŚĆ SUKCESU”
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
Reżyseria: Joanna Szczepkowska
Scenografia: Małgorzata Krupieńczyk
Obsada: Joanna Szczepkowska, Jan Jurkowski

26.11.2015 / czwartek /godz. 18:30 / Duża Scena / 115 min.
„DROGA ŚLISKA OD TRAW. JAK TO DIABEŁ WSIĄ SIĘ PRZESZEDŁ”
Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
Scenariusz i reżyseria: Paweł Wolak i Katarzyna Dworak (PiK)
Scenografia: Małgorzata Bulanda
Obsada: Magda Biegańska, Katarzyna Dworak, Joanna Gonschorek, Magda
Skiba, Anita Poddębniak, Magda Drab, Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch,
Robert Gulaczyk, Albert Pyśk, Grzegorz Wojdon, Paweł Wolak, Lech Wołczyk,
Majana Wolak

godz. 20.45 / Foyer
Spotkanie z Twórcami w Klubie Festiwalowym
/ prowadzenie: Hubert Michalak

godz. 20.45 / Foyer
Spotkanie z Twórcami w Klubie Festiwalowym
/ prowadzenie: Hubert Michalak

godz. 21.30 / Foyer +Teatr
Nocne zwiedzanie Teatru PRZYJDŹ, JEŚLI SIĘ NIE BOISZ!

godz. 21.15 / Foyer
Pierwsza prezentacja projektu CYFROWA MONOGRAFIA
Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

23.11.2015 / poniedziałek / godz. 18:30 / Scena Kameralna / 60 min.
„OD PRZODU I OD TYŁU” w ramach 14. Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu
WROSTJA / monodram inspirowany książką
„Niemcewicz od przodu i tyłu” Karola Zbyszewskiego
Reżyseria: Stanisław Miedziewski
Scenariusz: Stanisław Miedziewski
Występuje: Mateusz Nowak

godz. 21.45 / Foyer
Ogłoszenie wyników głosowania
i wręczenie nagrody FANABERIA PUBLICZNOŚCI
Więcej o 13. Wałbrzyskich FANABERIACH Teatralnych:
http://teatr.walbrzych.pl/13-walbrzyskie-fanaberie-teatralne
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RAZ, DWA, TRZY w Wałbrzychu

Raport z naszych gmin
• Country, muzyka filmowa i muzyka marszowa to
repertuar, w którym wystąpi Głuszycka Orkiestra
Dęta w niedzielę 22 listopada o godz. 17.00 w sali
widowiskowej głuszyckiego
centrum kultury. Na wyjątkowy listopadowy wieczór
muzyczny serdecznie zapraszają burmistrz Głuszycy
Roman Głód i dyrektor Centrum Kultury-MBP Monika
Rejman.
• Jedlina-Zdrój uzyskała w
ramach projektu badawczego dodatkowo 200 ton
„błękitnego węgla”. W
związku z tym przedłużono przyjmowanie deklaracji
uczestnictwa w programie
dla mieszkańców strefy C do
20 listopada. O ilości przyznanego węgla i terminach
jego odbioru mieszkańcy
strefy C zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem. Tymczasem 16 listopada została zamknięta lista
mieszkańców strefy A i B,
deklarujących swój udział w
programie
pilotażowym
„Błękitny węgiel”. W najbliższym czasie mieszkańcom
strefy A i B podane zostaną terminy odbioru węgla
ze składu opałowego. Lista

osób ze strefy A i B zakwalifikowanych do programu
została opublikowana na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Jedlinie - Zdroju.
• Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim oraz Sztolnie
Walimskie na pograniczu
Walimia i Rzeczki będzie
można zwiedzać za pół
ceny. W ostatni weekend
listopada odbędzie się akcja
“Dolny Śląsk za pół ceny”,
do której przyłączyła się
również Gmina Walim. - Zapraszamy do Sztolni Walimskich oraz do zamku Grodno
– zachęca wójt Adam Hausman.
• Gminę Walim odwiedzili
przedstawiciele z zaprzyjaźnionej Gminy Wolin.
- Gościliśmy Sekretarza Gminy Wolin Romana Pawłowskiego, dyrektora Ośrodka
Kultury w Wolinie Joannę
Kulikow,
przedstawicieli
Rady Miasta Wolin: Krystynę
Rytlewską i Waldemara Judkiewicza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Wolińskiej, na czele z
prezesem stowarzyszenia –
Jerzym Smoleniem. Podczas
wizyty, w której samorząd
Gminy Walim reprezento-

wali włodarze gminy, radni, sołtysi oraz kierownicy
jednostek gminnych, po raz
kolejny mogliśmy wymienić
się doświadczeniami w pracy oraz poznać rozwiązania
stosowane w obu samorządach. Rozmowy dotyczyły
współpracy Gminy Wolin i
Gminy Walim, a w szczególności wymiany dzieci i młodzieży, a także możliwości
odpoczynku naszych mieszkańców w obu gminach.
Naszym gościom przedstawiliśmy atrakcje turystyczne Gminy Walim – zamek
Grodno, Sztolnie Walimskie,
a także pochwaliliśmy się
zakończonymi inwestycjami na terenie Gminy Walim.
Goście zachwyceni byli także krajobrazem naszej Krainy Sowiogórskich Tajemnic.
Wolinianie zwiedzili także
zamek Książ. Wizyta upłynęła w miłej atmosferze. Po raz
kolejny okazało się, że przyjaźń pomiędzy Gminą Wolin
i Gminą Walim niesie wiele
możliwości, z których mogą
korzystać nie tylko samorządowcy, ale przede wszystkim
mieszkańcy naszych gmin –
relacjonują przedstawiciele
Walimia.
(RED)

21 listopada o godz.
19.00 w Starej Kopalni
w Wałbrzychu odbędzie
się koncert zespołu RAZ,
DWA, TRZY. Można jeszcze
kupić bilety na to wydarzenie.
Założony w 1990 roku w
Zielonej Górze zespół RAZ,
DWA, TRZY świętuje 25-lecie powstania. - Niewiele
zespołów w Polsce może
pochwalić się tak bogatą
historią wspólnego grania.

Razem przeszli długą drogę
przez wiele nurtów i stylistyk, od jarocińskiej sceny,
po studio im. Agnieszki
Osieckiej. Stale imponują
wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem – mówi
Grzegorz Kruczyński, właściciel
Agencji
Aplauz
Planet, która jest organizatorem jubileuszowego
koncertu w Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia w
Wałbrzychu. - Bilety są w

sprzedaży w Starej Kopalni
- kasy Welcome Center, w
Pasażu Tesco - Biuro Podróży JOLKA oraz w systemie
Ticketpro w sieci sklepów
Empik i Media Markt na terenie całego kraju. Bilety na
miejsca siedzące nienumerowane kosztują 80 zł, natomiast na miejsca stojące
70 zł. Zamówienia grupowe
biletów pod numerem tel.
502 309 541.
(RED)

21 listopada o godz. 19.00 w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbędzie się koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY.
REKLAMA
Wałbrzych, dnia 06.11.2015 r

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny

na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:
1. przy ul. Palisadowej 93/11 – położonego na III piętrze, składającego się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej
35,50 m². Cena wywoławcza wynosi 78 500,00 zł, wadium 3 925,00 zł. Przetarg
odbędzie się 24.11.2015 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.
2. przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej
48,40 m². Cena wywoławcza wynosi 114 540,00 zł, wadium 5 727,00 zł. Przetarg odbędzie się 24.11.2015 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.
3. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m².
Cena wywoławcza wynosi 159 760,00 zł, wadium 7 988,00 zł. Przetarg odbędzie się 24.11.2015 r o godzinie 12,40 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia
23.11.2015 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 24.11.2015 r.
w godz. od 8,00 do 10,00. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na
konto uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone
wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg
na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.

Osobom, które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium
zostaje zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. W przetargu uczestniczą
tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy
inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do
skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia świadectwa, o którym mowa wyżej. Z osobą wygrywającą przetarg zostanie
zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po
wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia
lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych
przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają osobę wygrywającą przetarg. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

PRACA

Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

KRAZ 7765

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

REKLAMA
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Radni Rady Miejskiej Mieroszowa zwołali komisję, w trakcie której
przedstawiona została sytuacja hydrologiczna w gminie.

Przedłużające się problemy z dostawami wody w
gminie Mieroszów sprawiły,
że radni Rady Miejskiej Mieroszowa postanowili szczegółowo sprawdzić co w tej
sprawie zrobili burmistrz
Marcin Raczyński i podległe
mu służby. Do spotkania
obu stron, w obecności około 20 mieszkańców gminy,
doszło w poniedziałek, 16 listopada, w sali obrad Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie.
- Dlaczego informację na
piśmie dostaliśmy 5 minut
przed rozpoczęciem obrad?
– pytali burmistrza radni

Maja Sadowy i przewodniczący komisji ogólnej Ryszard Gubernat.
- Bo w piątek odbyłem
w tej sprawie jeszcze jedno
ważne spotkanie we Wrocławiu – tłumaczył nowy prezes
ZGKiM Zbigniew Rybczyński,
który potem szczegółowo
przedstawił
dotychczasowe działania, referując dane
przekazane radnym na piśmie (przygotowany raport
publikujemy w całości w
portalu db2010.pl).
W trakcie dyskusji nie
brakowało spięć na linii
prezes – radni i burmistrz -

ELEKTRO - INSTALACJE
USŁUGI ELEKTRYCZNE

• montaż i modernizacja instalacji
elektrycznej
• oświetlenie domów i ogrodów
• usuwanie awarii
• doradztwo techniczne
• usługi elektryczne

KONKURENCYJNE CENY!!!

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

Klasa Fedoruka
Jak poprawić zaopatrzenie w wodę w gminie Mieroszów?
Tę bezcenną wiedzę przekazał - podczas poniedziałkowego
posiedzenia Komisji Ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa
- radnym, a przede wszystkim burmistrzowi i prezesowi
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy
Fedoruk – były burmistrz Mieroszowa, od lat pracujący
w wałbrzyskich wodociągach.

REKLAMA

radni, zwłaszcza, gdy rajcy
szczegółowo dopytywali o
działania mające na celu jak
najszybszą poprawę dostaw
wody. I być może około trzygodzinne posiedzenie nie
wniosłoby nic nowego (bo
przekazywane informacje
były już wcześniej znane),
gdyby nie kilkuminutowe
wystąpienie byłego burmistrza Jerzego Fedoruka.
Wskazał on - między innymi
- na możliwości pozyskiwania wody od strony Golińska
z czeskich wodociągów, a
od strony Różnej z wodociągów kamiennogórskich.
Potwierdził także informacje na temat złóż wody w
Łącznej oraz wykorzystania
źródeł w Kowalowej oraz
Sokołowsku. I zadeklarował
– o ile zdrowie mu pozwoli
– bezpłatną pomoc w poszukiwaniu
optymalnych
rozwiązań dla gminy i jej
mieszkańców.
Niestety, nie wiadomo,
czy mieszkańcy będą mogli
liczyć na jakiekolwiek bonifikaty za okres, kiedy byli
pozbawieni dostaw wody i
za sytuacje, w których podmuch powietrza w pustych
rurach powodował zmiany
stanów wodomierzy. Na te
pytania burmistrz zadeklarował odpowiedź na piśmie
po rozeznaniu sytuacji i skali
problemu. Jest także dobra
wiadomość: ZGKiM zatrudni
trzech nowych pracowników, z których dwóch będzie
pracowało w dziale wodociągowym, co ma usprawnić
usuwanie awarii.
Robert Radczak

Magia świąt
łączy pokolenia
Fundacja „Dolina Inspiracji”
z Sokołowska po raz kolejny
otrzymała dofinansowanie ze
środków Programu „Działaj
Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Granica w Lubawce. Dofinansowany projekt
„Magia świąt łączy pokolenia”
ma na celu zredukowanie zjawiska bierności osób mieszkających w Sokołowsku oraz integrację mieszkańców od juniora
do seniora. Celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu
osób starszych oraz walka ze
stereotypowym wizerunkiem
nieaktywnego seniora. Efektem
podsumowującym
działania
będzie Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek, gdzie zaprezentują się beneficjenci i zaproszone
osoby z gminy Mieroszów. Ponadto zostanie zorganizowany
Kiermasz Bożonarodzeniowy,
wystawa rękodzielnictwa i wypieków świątecznych. To nie
jedyne działania w projekcie.
Przedświąteczne spotkania zaowocują również wydrukowaniem książeczki z przepisami na
świąteczne wypieki zebranymi
od mieszkańców Sokołowska.
Do tej pory w ramach projektu
zrealizowano cykl zajęć plastycznych, na których mali i
duzi mieszkańcy wykonywali
kartki świąteczne dla pacjentów
Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Sokołowsku. Natomiast w przyszłym tygodniu w
świetlicy sołeckiej chętne osoby
spotkają się na warsztatach „Papierowe, wiklinowe, satynowe
ozdoby na choinkę”.
(RED)

Zasłużony dla samorządu

Andrzej Laszkiewicz, wieloletni burmistrz Mieroszowa, został
odznaczony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Odznaką
Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaka jest
nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego,
w szczególności, za działalność w organach JST, związkach i
stowarzyszeniach JST, za prace naukowe i badawcze dotyczące
zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego,
a także za wykonywanie zadań dotyczących samorządu w urzędach
administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej.
Podczas uroczystości we Wrocławiu Andrzej Laszkiewicz odebrał
odznaczenie z rąk wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza.

(RED)

Bez objazdów

W sobotę, 14 listopada, dokonano odbioru technicznego mostu
w Gostkowie na drodze powiatowej ze Starych Bogaczowic do
Kamiennej Góry. Zleceniodawca przebudowy mostu - Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu - jak i władze gminy dobrze ocenili przebieg
prac i jakość wykonanych robót. Za kilka dni, po odbiorze końcowym
brak objazdów z zadowoleniem przyjmą szczególnie mieszkańcy
gminy dojeżdżający w kierunku Kamiennej Góry.

(RED)
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www.ubezpieczenia.regional.pl
Ta
ni
ej

pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

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

200

Dobre
otwarcie
Reprezentacja
Polski
koszykarek pokonała w
hali Aqua-Zdrój w Wałbrzychu drużynę narodową Niemiec 66:56. Był to
sprawdzian dla podopiecznych trenera Todora Mołłowa przed sobotnim meczem kwalifikacyjnym do
Eurobasketu 2017 z Białorusią.
Na początku Polki przegrywały 2:4, ale za sporawą
agresywnej obrony i skutecznych akcji podkoszowych szybko odrobiły stratę
i wyszły na prowadzenie
10:4. Rotacje w składzie Polek i popełniane przez nie
straty pozwoliły Niemkom
wrócić do gry. W drugiej
ćwiartce gra wyrównała się i
do 17 minuty spotkania wynik oscylował w koło remisu.
Zacieśnienie obrony przez
podopieczne Todora Mołłowa i skuteczne ataki Justyny
Żurowskiej-Cegielskiej, pozwoliły biało – czerwonym
wygrać tę odsłonę 18:10 i
na długą przerwę schodziły
prowadząc 32:26. W 22 minucie spotkania Polki miały
już 9 punktów przewagi,
potem kontrolowały wynik
i przebieg gry, zwyciężając
66:56. W kolejnym meczu
w Wałbrzychu, w kwalifikacjach do Eurobasketu 2017,
Polki zagrają z Białorusią.
Potyczka eliminacyjna odbędzie się w sobotę, 21 listopada, o godz. 18:00.
Radosław Radczak
Polska - Niemcy 66:56 (14:16, 18:10,
17:17, 17:13)
Polska: Żurowska - Cegielska 22,
Kobryn 12, Skobel 9, McBride 8, Koc 4,
Kaczmarczyk 3, Owczarzak 2, Pawlak
2, Idczak 2, Śnieżek 2, Morawiec 0,
Stankiewicz 0, Rembieszewska 0,
Szajtauer 0.
Niemcy: Greinacher 15, Fikiel 14,
Mersch 7, Skuballa 5, Bär 5, Greunke
3, Koop 2, Wagner 2, Brunckhorst 2,
Thimm 1, Dzirma 0, Gaudermann 0.

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791

74 66 06 100

www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

„Toto” Mołłow wrócił
do wałbrzyskich korzeni
W niedzielę w Wałbrzychu
rozpoczęło się zgrupowanie
kadry polskich koszykarek
przed EuroBasketem 2017 w
Czechach. Trenują i rozegrają mecze pod okiem Teodora
Mołłowa, dla którego przyjazd na Dolny Śląsk ma także
sentymentalne znaczenie.
- Wracam do moich wałbrzyskich korzeni – powiedział.
- Z Wałbrzychem i Górnikiem, byłem niegdyś związany
przez dziesięć lat, a ponieważ
kojarzę z nim wiele radosnych
i wzruszających wspomnień, to
traktuję to miasto jako swoje
drugie miejsce urodzenia - dodał szkoleniowiec reprezentacji.
Podczas zgrupowania Polski zmierzyły się 17 listopada
w meczu towarzyskim z Niemkami, a w sobotę rozegrają
spotkanie kwalifikacyjne z Białorusinkami przed europejskim
czempionatem.
W jakich okolicznościach
trener Mołłow trafił z Bułgarii
do Wałbrzycha?
- Przyjechałem tu na zaproszenie działaczy Górnika w
1986 roku, ale kontakty z tutejszym środowiskiem koszykarskim utrzymywałem wcześniej przez siedem lat, kiedy to
prowadząc Dunaw Ruse wielokrotnie trenowaliśmy i graliśmy z Górnikiem. W tym czasie
zawarłem wiele przyjacielskich
znajomości z ludźmi związanymi z koszykówką. Nigdy ich nie
zapomnę – stwierdził.
Jak powiedział, bardzo ciepło wspomina z tamtego okresu takich ludzi z kierownictwa
kopalni i klubu, jak m. in. Matulko, Szulc, Pawelec, Kozłowski i Mrozik, którzy – jego zdaniem – wywarli duży wpływ na
działalność klubu i bardzo się
dla niego zasłużyli.
- Przyjęto mnie w klubie
bardzo serdecznie. Jako dowód przytoczę scenkę, która
wzrusza mnie do dziś. Pierwszy
mecz, 1 listopada, graliśmy z
Wisłą Kraków i kiedy prowadziliśmy 18:0, podszedł do mnie

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!!!

Todor Mołłow podczas przerwy w meczu Polska – Niemcy.
Staszek Anacko i powiedział:
„Trenerze, to nasz pierwszy
prezent dla pana”. A byłem
wtedy asystentem prowadzącego zespół Jana Lewandowskiego - przypomniał.
Lewandowski doprowadził
Górnika w 1988 roku do drugiego mistrzostwa Polski. Mołłow objął drużynę w 1991 roku.
- Każdemu trenerowi życzyłbym takich, jak moi, podopiecznych. Mietek Młynarski,
Tadzio Reschke, Staszek Kiełbik, Jurek Żywarski, Maciek
Buczkowski, Zenek Kozłowski,
Wojtek Krzykała, Rysiek Wieczorek i Staszek Anacko, to
ważne postaci polskiego basketu – wyliczył.
- Byli to prawdziwi profesjonaliści, ludzie z charakterem
iście górniczym, twardzi, zadziorni i waleczni, a nie grzeczni chłopcy, przechodzący obok
meczu bez ikry i błysku. Jestem
z nich dumny do dziś - podsumował.
Gdy na początku lat 90.
„górnikom” groził spadek z I
ligi, Mołłow wezwał ze „swojego” Dunawu Ruse posiłki.
Szczególnie przydatny „biało-niebieskim” okazał się mierzący 204 cm Rosen Murarow,
znakomity snajper, który zagościł w Górniku na dwa sezony
oraz Płamen Deczew, grający
w Wałbrzychu przez jeden sezon. W meczu z Provide Włocławek Murarow zdobył 49 pkt.
Popularny w środowisku
„Toto” często wraca pamięcią
do sezonu 1994/1995, kiedy

to Górnik przemianowany na
ten okres z przyczyn organizacyjno - finansowych na Śnieżkę ASPRO Świebodzice, zajął
na finiszu rozgrywek czwarte
miejsce.
- To były piękne czasy wspomina. - Typowano nas na
spadkowiczów z ekstraklasy,
zwłaszcza, że nie mieliśmy w
składzie ani jednego obcokrajowca. A tymczasem mocno
zamieszaliśmy dzięki takim zawodnikom, jak Daniel Puchalski, Romek Rutkowski, Andrzej
Adamek, Paweł Mazur, Sławek
Kapuściński, Jacek Krzykała syn Wojtka i Arek Osuch.
Jak podkreślił, byli oni godnymi spadkobiercami i kontynuatorami
poprzedniego, znanego z
waleczności Górnika. Mołłow
nie może się również nachwalić ówczesnej postawy wałbrzyskiej publiczności.
- To, co działo się na meczach Górnika w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji, było trudne
do opisania. Nieustanny, ogłuszający doping zwykle nadkompletu kibiców, a reszta pomagała im poza halą. OSiR nie
bez powodu nazwano „wałbrzyskim kotłem”, który kipiał
na trybunach i balkonach. Miał
ogromny wpływ na stworzenie
atmosfery, która niosła zawodników do zwycięstw.
Z powodów finansowych,
po wspomnianym sezonie
Górnik (Śnieżka) wycofał się z
ekstraklasy i przeniósł do III ligi.
Mołłow powędrował wówczas

do Przemyśla, by szkolić tamtejszą Polonię, a w ślad za nim
pociągnęli Adamek i Puchalski.
Z nowym zespołem zajęli trzecie miejsce wśród najlepszych
krajowych drużyn.
- Bardzo mi było żal, że musiałem rozstać się z Wałbrzychem. Jednym z głównych
tego przyczyn, było postawienie przez władze miasta na
futbol i siatkówkę - zaznaczył
trener.
Czy można mówić o specyficznym stylu Mołłowa?
- Stawiałem na szczelną
obronę i wykorzystanie każdej
rozsądnej okazji do przeprowadzenia szybkiego ataku.
Mam tę satysfakcję, że wielokrotnie ten styl się sprawdził.
Przypominałem też z uporem,
że nie ma straconych piłek i
walczy się przez 40 minut. Koszykarskie szachy nie były dla
mnie i moich zawodników –
zauważył.
Sentencją, którą, jak powiedział, często się posługiwał
było: „nigdy euforii, nigdy załamania”.
Czym, w jego opinii, różni
się basket „górniczych” czasów
od obecnego?
- Wydaje mi się, że teraz
gra jest bardziej siłowa. Przede
wszystkim dąży się do rozpracowania rywala, a nie do
wykorzystania własnych umiejętności. Po prostu obecna koszykówka jest nudniejsza niż
dawniej, kiedy była dynamiczna, atrakcyjna i widowiskowa.
Taka, jaką prezentował m. in.
Górnik Wałbrzych do połowy
lat dziewięćdziesiątych - wyliczył.
Co jeszcze pamięta z pobytu w Wałbrzychu? - Przyznam
się, że koszykówka zdominowała niemal bez reszty moje
wspomnienia. Żyłem przede
wszystkim treningami i meczami. Mieszkałem na początku w

hotelu, a później na największym, 40-tysięcznym, osiedlu
Podzamcze, wtedy jeszcze
nowym. Pamiętam, że każda
dzielnica miała swoją specyfikę. Jest to miasto pięknie położone i pięknieje w ostatnich
latach.
Dodał, że jego żona, Małgorzata, jest Polką. W Wałbrzychu
przyszła na świat ich córka,
Magdalena.
- Zawsze powtarzam, że to
miasto jest moim drugim miejscem urodzenia i drugą, małą
ojczyzną, wspominaną również przez moją rodzinę. Nie
jest to kurtuazja, lecz wypływające z serca przekonanie. Dlatego postawiłem na Wałbrzych
jako na miejsce zgrupowania
kadry i będziemy tu w tym celu
jeszcze przyjeżdżać, zwłaszcza,
że ośrodek Aqua Zdrój ma znakomitą renomę.
Jak trener widzi szanse prowadzonej przez siebie reprezentacji? - Niektórzy mówili
dziewczynom, że się już do
niczego nie nadają i nie należy
od nich oczekiwać przyjemnych niespodzianek. A ja jestem odmiennego zdania. Nie
powiedziały jeszcze ostatniego
słowa. Obserwuję pozytywne
zmiany, tworzy się kolektyw
i uważam, że mają warunki
i możliwości, by wywalczyć
awans, a same twierdzą, że
mają sobie i innym coś do udowodnienia.
Szkoleniowiec dodał, że Białorusinki są co prawda półfinalistkami ostatniego EuroBasketu, ale nie stanowią przeszkody
nie do pokonania. W razie porażki najgorszym doradcą, jak
stwierdził, jest pesymizm.
- Nie uda się teraz, spróbujemy z Belgijkami. Nasze jeszcze pokażą, że mogą nawet
gryźć parkiet, by dopiąć swego
- zakończył Todor Mołłow.
Rozmawiał Andrzej Basiński

DB2010

.PL

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Czwartek, 19 listopada 2015 r.
www.db2010.pl

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Przegrali
WYSOKOENERGETYCZNY na Pomorzu
REKLAMA

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

Mesjasz i Sobkowicz
zbawiły AZS PWSZ
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych zremisowały na własnym stadionie ze Sztormem Gdańsk i Czarnymi
Sosnowiec 1:1. W sobotę
gola na wagę punktu w
ostatniej akcji meczu zdobyła Małgorzata Mesjasz, a w
środę Agata Sobkowicz.
Na początku meczu na prowadzenie mogły wyjść wałbrzyszanki, gdy po podaniu
Sofii Gonzales z kąta strzeliła
Anna Rędzia, ale z trudem piłkę na rzut rożny sparowała
Magdalena Kołacz. W 13 min.
mogła odpowiedzieć Martyna Zańko, lecz na linii pola
karnego uprzedziła ją Daria
Antończyk. Przez ponad 20 minut oba zespoły nie stworzyły
żadnych ciekawych sytuacji, za
to grały bardzo niedokładnie i
bardzo dużo faulowały. W 36
min. zza narożnika pola karnego płaski strzał oddała Martyna Zańko, jednak futbolówka
o kilka centymetrów minęła
słupek bramki gospodyń. Tuż
przed przerwą, po efektownej
akcji, z 18 m huknęła Sofia Gonzales, lecz piłka poszybowała
minimalnie nad poprzeczką.
Od początku drugiej połowy
do ataku rzuciły się gdańszczanki. W 57 min., po prostopadłym podaniu, w sytuacji sam
na sam z bramkarką znalazła
się Zańko, która płaskim uderzeniem w długi róg otworzyła
wynik spotkania. Sztab szkoleniowy i kibice z Wałbrzycha sugerowali, że przy zagraniu do
napastniczki gości był spalony,
ale sędzia gola uznała. Dziesięć
minut później bezpośrednio z
rzutu wolnego huknęła Edyta

Botor, lecz piłka potoczyła się
tuż obok bramki. Potem znów
oba zespoły zaczęły grać bardzo niedokładnie. W 87 min. z
rzutu wolnego uderzyła Aleksandra Bosacka, ale doskonałą
paradą popisała się bramkarka
przyjezdnych. W ostatnich sekundach meczu, do dośrodkowanej przez Bosacką piłki, w
polu bramkowym wyskoczyła
Małgorzata Mesjasz, która uderzeniem głową ustaliła wynik
na 1:1.
W środę AZS PWSZ rozegrał
w Wałbrzychu zaległe spotkanie z Czarnymi Sosnowiec. W
15 min. Nikola Kaletka dała prowadzenie sosnowiczankom,
po czym akademiczki ruszyły
do odrabiania strat. I choć podopieczne trenera Marcina Gryki
długimi chwilami nie schodziły
z połowy Czarnych, to ich akcjom brakowało wykończenia.
Wyrównujący gol padł dopiero
w 65 min., choć przyjezdne od
54 min. grały w osłabieniu, po
tym jak po dwóch żółtych kartkach boisko musiała opuścić
Prokop. Akcję na miarę jednego punktu rozegrały Lizoń i
Sobkowicz, a ta druga pokonała bramkarkę rywalek. W końcówce meczu, mimo znaczącej
przewagi i kilku dogodnych
sytuacji, gospodynie nie zdołały strzelić zwycięskiego gola i
pozostały na piątym miejscu w
tabeli ekstraligi.
Piłkarki AZS PWSZ nie będą
miały zbyt dużo czasu na regenerację sił, ponieważ już w
sobotę, 21 listopada o godz.
11:00, czeka je wyjazdowa potyczka z GOSiR Piaseczno.
Radosław Radczak

Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych przegrali w
Szczecinie z miejscowym
Espadonem 1:3. Jest to już
piąta porażka podopiecznych Krzysztofa Janczaka
w sezonie.
Victoria rozpoczęła w
składzie: Matula, Olszewski,
Rutecki, Smolarczyk, Mecek,
Filipiak, Mierzejewski (L), a o
jej porażce w dużej mierze
zadecydował 3. set, dzięki
któremu gospodarze wyszli
na prowadzenie w spotkaniu, mimo że po premierowej partii przegrywali 0:1
(19:25).
Przed pierwszą przerwą
techniczną w I partii szczecinianie prowadzili 8:6, ale
po niej goście wyrównali
rezultat na 13:13, a potem
wyszli na kilkupunktowe
prowadzenie, dzięki czemu
wygrali seta do 19. Drugi set fatalnie się skończył
dla Victorii PWSZ - przez
większość części tego starcia prowadzili przewagą 4
punktów, ale w ostatnich
fragmentach zawodnicy z
Wałbrzycha zagrali bardzo
źle, co wykorzystał Espadon
i wygrał II partię 25:23. Trzecia odsłona była bardzo zacięta - początek należał do
szczecinian, ale przed I przerwą techniczną wałbrzyszanie wyszli na prowadzenie
8:7. Przez dłuższy czas wynik oscylował koło remisu,
ale końcówkę znów słabo
zagrali goście, dzięki czemu miejscowi wygrali seta
25:20. Ostatnia partia była
formalnością dla gospodarzy, którzy przez całą odsłonę prowadzili. Choć bardzo
dobrze grał w niej Bartosz
Filipiak, to - niestety - nie
był w stanie sam odwrócić
losów spotkania, przez Victoria PWSZ przegrała seta
22:25 i cały mecz 1:3.
Najbliższy mecz wałbrzyszanie zagrają w Zawierciu z
miejscowym Aluronem Virtu
Warta. Mecz odbędzie się 21
listopada.
Radosław Radczak

Zwycięski
20 LAT TRADYCJI dreszczowiec
REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

Błąd im przeszkodził
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 17. kolejce III
ligi dolnośląsko-lubuskiej
przegrali w Lubinie z rezerwami Zagłębia 1:2. Pierwsza porażka biało-niebieskich od 29 sierpnia, kiedy
przegrali w Brzegu z Foto-Higieną Gać 2:3, nie odebrała im mistrzostwa rundy jesiennej.
W zespole lubinian wystąpiło kilku zawodników
z pierwszego zespołu, m.
in.: Konrad Forenc, Damian
Zbozień, Adrian Błąd, Arkadiusz Woźniak, Sebastian
Bonecki, Filip Jagiełło oraz
Eryk Sobków, którzy wykorzystali w ten sposób
przerwę w rozgrywkach
ekstraklasy. Na początku
spotkania oba zespoły starały się atakować, ale przez
długi nie było ciekawych akcji. W 27 min. z woleja próbował strzelać Filip Jagiełło,
ale nie trafił w piłkę, jednak
dopadł do niej Eryk Sobków,
który odwrócił się i płaskim
strzałem otworzył wynik
spotkania. Chwilę później 2
szanse na wyrównanie mieli
goście, lecz obie zakończyły
się niecelnymi uderzeniami.
W 38 min. pierwszej zmiany
musiał dokonać szkoleniowiec wałbrzyszan - kontuzjowanego Grzegorza Michalaka zastąpił Sebastian
Surmaj. Druga połowa zaczęła się fatalnie dla gości:
po dobrym zagraniu Pawła
Żyry, Adrian Błąd pokonał
Kamila Jarosińskiego. W 54
min. odpowiedzieć próbował Damian Migalski, ale po
jego uderzeniu piłka minęła
bramkę Konrada Forenca. W
73 min. do sytuacji sam na

sam z bramkarzem doszedł
Marcin Orłowski, który oddał strzał z 16 m, ale dobrze
obronił golkiper Zagłębia.
Siedem minut później, po
dograniu z prawej strony
od Dominika Radziemskiego, Orłowski zrehabilitował
się za poprzednią sytuację
i zdobył kontaktowego
gola. W końcówce dobrze
bronili się zawodnicy „Miedziowych”, przez co wałbrzyszanom nie udało się
wyrównać.
W następnej serii gier
Górnik zagra w Jeleniej Górze z miejscowymi Karkonoszami. Mecz odbędzie się w
sobotę, 21 listopada o godz.
13:00.
Radosław Radczak

Zagłębie II Lubin
- Górnik Wałbrzych 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Sobków (27), 2:0 Błąd
(48), 2:1 Orłowski (80).
Żółta kartka: Tatuśko.
Widzów: 100.
Zagłębie II: Forenc – Zbozień,
Kowalski-Haberek, Maternk,
Żmijewski, Jagiełło (73 Mucha),
Bonecki, Żyra (90 Morys), Woźniak
(60 Andrzejczak), Błąd (67 Oko),
Sobków.
Górnik: Jarosiński - Rytko,
D. Michalak, Tyktor, Sawicki
- Radziemski, G. Michalak
(38 Surmaj), Oświęcimka
(61 Mrowiec), Orłowski,
Krzymiński (89 Tatuśko) - Migalski.

Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych, po
emocjonującym
meczu,
pokonali w Międzychodzie miejscowego Sokoła
Marbo 78:73. Jest to szóste
zwycięstwo biało-niebieskich w rozgrywkach grupy D II ligi, której są wiceliderem.
Sokół prowadził 7:0, ale
za sprawą dobrej gry Rafałów Niesobskiego i Glapińskiego oraz 2 skutecznych
rzutach wolnych Bartłomieja
Ratajczaka, Górnik wyszedł
na prowadzenie 10:7. Dzięki temu koszykarze Górnika mogli grać spokojnie do
końca kwarty, którą wygrali
22:15. W drugiej odsłonie
gospodarze odrobili straty i
po 20 minutach wygrywali
34:33. Po długiej przerwie,
po okresie wyrównanej gry,
w końcówce III kwarty udało
się Górnikowi wypracować
7 punktów przewagi, ale
ostatnie półtorej minuty to
zryw Sokoła, który odrobił
5 punktów i na ostatnie 10
minut wałbrzyszanie wyszli
przy stanie 52:50. W ostatniej
kwarcie po akcjach Niesobskiego i Glapińskiego w 32
min. było już 60:53 dla Górnika, ale 3 min. później już tylko
64:63. Seria skutecznie egzekwowanych rzutów wolnych
pozwoliła biało – niebieskim
zwiększyć przewagę do 5
oczek, ale na 1,38 min. przed
końcową syreną międzychodzianie przegrywali zaledwie
72:73. O końcowym sukcesie
gości zadecydowały pewnie
egzekwowane rzuty wolne
w końcowych fragmentach
meczu.
W następnej serii gier
biało-niebiescy podejmą na
własnym parkiecie AZS Politechnika Poznań (22 listopada o godz. 18:00).
Radosław Radczak

Sokół Marbo Międzychód - Górnik
Wałbrzych 73:78 (15:22, 19:11,
16:19, 23:26)
Górnik: Glapiński 23, Niesobski
19, Obarek 8, Piros 8, Wróbel 8,
Bochenkiewicz 4, Ratajczak 4,
Kołaczyński 2, Rzeszowski 2,
Krzymiński 0, Durski 0, Ciuruś 0.
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REKLAMA

USŁUGI

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.

(2) KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ 728 874 282

Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

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

budowlane, usługowe – rejon

(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
23) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

Super okazja! Uzbrojone działki
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

- 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

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

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

MOTORYZACJA

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

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

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

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

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

Serwis Motoryzacyjny Goliat

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

Pracuj jako Opiekun Seniorów
w Niemczech, Anglii, Polsce.
Specjalne bonusy.
Zarób 1518 EURO na rękę
za miesiąc!
Tel. 509 892 436

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

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

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

OPAŁ WORKOWANY po 25 kg
Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

CENY już od 18 ZŁ/WOREK

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

WSZYWANIE
ESPERALU

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

507 943 593
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

DB2010

.PL
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl

DB2010

.PL

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl
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nia, dwa ogródki! bardzo atrakcyjna lokalizacja Białego Kamienia,
cisza, spokój, Cena 130.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311265
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 3
pokoje, 45 m2, 2 piętro w bloku
czteropiętrowym po termomodernizacji, balkon, cena 94 tys. do
negocjacji!, Tel: 535-285-514
PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,
rozkładowe, OFERTA GODNA
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514
PIASKOWA GÓRA, OKAZJA 36m2,
2 pokoje, bardzo dobra lokalizacja
CENA 74.000,-zł do negocjacji zł!
tel. 530-998-374
OKAZJA ! 39000 zł. Śródmieście
45m2, 1 piętro. Kamienica w
super stanie, klatka po remoncie.
Kontakt 535-416-014
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
PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu,
CENA 105.000,-zł Kontakt 535285-514
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 PIĘTRO, po remoncie, 32 m2, 1 pokój, kuchnia,
łazienka z wc, ogrzewanie kominkowe, cena 45 tys. Do negocjacji,
Tel: 535-285-514
NOWE MIASTO, kawalerka z
kuchnią i łazienką, budynek zamykany, 1 piętro, okna na podwórko,
boczna uliczka, CENA 35.000,- zł
Kontakt 530-998-374
PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z
balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, po remoncie, CENA 63.000zł
kontakt 530- 998-374
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 65m2, luksusowo wykończone, strzeżone
nowe osiedle w cichej okolicy,
ogródek, duży balkon, wyposażenie w cenie CENA 349.000 zł.
Kontakt 530-998-374
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
27.000zł. Mieszkanie z WTBS.
Kontakt 535- 311- 265
PIASKOWA GÓRA, 41m2, 2 pokoje
po remoncie, widna kuchnia, balkon, blok czteropiętrowy po termomodernizacji. Cena 120.000zł
do negocjacji. Tel 535-311-265
OKAZJA! Dwa mieszkania w cenie
jednego, duży potencjał, Biały
Kamień, 3 pokoje, 85m2, garaż,
cena 125.000zł DO NEGOCJACJI!
Tel: 535-311-265

Do wynajęcia luksusowe mieszkanie w willowej część białego
kamienia. Metraż 65m2 plus taras.
Mieszkanie jest zupełnie nowe!
Cena 1500,-zł/1m-c. Kontakt 535416-014
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
NOWE MIASTO, kawalerka z
kuchnią i łazienką, budynek zamykany, 1 piętro, okna na podwórko,
boczna uliczka, CENA 35.000,- zł
Kontakt 530-998-374

działka ca 10 a, cena 749 tys. zł.
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.
WGN OKAZJA dom szereg na
Szczawienku 240m, działka 365m,
do wprowadzenia od zaraz, tylko
449 tys. zł, tel. 74 842 90 60,
PROWIZJA 0%.
WGN sprzedam mieszkanie w
śródmieściu, 3 pokoje, 71m, 2
piętro, wolne od zaraz, cena 109
tys. tel. 74 842 90 60.
WGN Komorów, bardzo ładne
nowe mieszkanie 51m, 3 piętro, 2
pokoje, wolne od zaraz, cena 168
tys.zł 74 842 90 60,
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 Piaskowa Góra, dom 99 m,
działka 7 arów, bardzo dobra
lokalizacja, cena 339 tys. do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z
balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, po remoncie, CENA 63.000zł
kontakt 530- 998-374
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 65m2, luksusowo wykończone, strzeżone
nowe osiedle w cichej okolicy,
ogródek, duży balkon, wyposażenie w cenie CENA 349.000 zł.
Kontakt 530-998-374

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
DS- 2347 Piaskowa Góra Bliżniak
pow, ok 94m z działką 710m cena
339 tys.zł do negocjacji tel. 793
111 130

WGN Podzamcze, sprzedam lub
zamienię na mniejsze z dopłatą
,Podzamcze 2 pok.36m. cena 91
tys. zł tel. 74 842 90 60.

MS-2292 Biały Kamień, dom wolnostojący 190m2, działka 662m2,
cena 499 tys. Tel. 606 976 630

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2
pokoje, 46m, ogrzewanie gazowe, wolne, cena 74,9 tys. parter,
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 mieszkanie na Piaskowej
Górze, 2 pokoje, 33m, 4 piętro/4p.
wolne od zaraz, cena 83 tys. zł ,
tel. 74 842 90 60,
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. do negocjacji, tel. 74 842 90 60, PROWIZJA
0%.
WGN Sobiecin, 1 Maja, mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1 piętrze,
cena okazyjna 50 tys. zł, tel. 74
842 90 60, PROWIZJA 0%.

3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto, spokojna lokalizacja, cena
105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

WGN Mieroszów, wieś Różana
dom 200m, działka 0,5 ha cena
ofertowa 340 tys. do negocjacji,
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..

3 pokoje, 67m2, parter z samodzielnym wejściem do mieszka-

WGN sprzedam dom Szczawienko, nowy, bardzo ładny 170m,

MS-2299 Stary Zdrój 3 pokoje
pow 56m. Cena 60 tys. Tel. 793
111 130
MS-2250 Nowe Miasto, 4 pokoje,
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena
120 tys. Tel. 883 334 486
MS-2238 Biały Kamień, 2 pokoje,
68m2, do odświeżenia, cena 89
900, Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MW-2194 Do wynajęcia mieszkanie w Szczawnie, 2
pokoje, wolne od zaraz czynsz
950 zł, kaucja 950 zł. Tel 883 334
481
LW-2251 Centrum- Śródmieście,
lokal do wynajęcia, pow. 38m2,
cena 1500 zł. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

58-309 Wałbrzych, Główna 11, 74
842 90 60, wgnwalbrzych.
KUP U NAS PROWIZJA 0%

WGN Podzamcze, 3 pok. 60m.
sprzedam lub zamienię mieszkanie na 4 piętrze, cena 149 tys. zł,
tel. 74 842 90 60.

MS-2337 Podzamcze 3 pokoje
pow. 56M po kapitalnym remoncie cena 165 tys. Zł tel. 793 111
130

MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. z działką 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2160 Poniatów, dom-bliźniak,
działka 765m2, cena 289 tys, Tel.
883 334 481
MS-2265 Piaskowa Góra kawalerka pow 19m z balkonem bardzo
ładna cena 63 tys. Zł tel. 793
111130
MS-1852 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 30m2, cena 77 tys. Tel. 883
334 481
MS-2288 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
37m2, 2 piętro, po remoncie, 102
tys. Tel. 883 334 481
MS-2301 Podzamcze 2 pokojepow. 54M do wprowadzenia cena
156 tys.zł Tel. 793 111 130
MS-1421 Podzamcze, 2 pokoje,
51m2, cena 111 tys. Tel. 883 334
481
MS-2268 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po kapitalnym remoncie,
cena 120 tys. Tel. 606 976 630
MS-2308 Podzamcze, 2 pokoje,
39m2 cena 100 tys. Tel. 883 334
486

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
komfortowe po kapitalnym
remoncie, 3 pokoje z dużym balkonem, w pełni urządzone wraz
z wyposażeniem: 160,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
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-2285 Nowe Miasto, 2 pokoje
pow. 42m. Cena 60 tys. Tel. 793
111 130
MS-2253 Piaskowa Góra 3 pokoje
pow. 45M do wprowadzenia cena
135 tys. Zł tel. 793 111 130

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro
w 4, cena 149.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

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. Kasztelańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro
w 4, cena 145.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze
lub w bloku z windą, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego „Mrówkowiec”,
2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10,
cena 88.000zł, 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.
Nałkowskiej, kawalerka, 27m2 z
jasną kuchnią, 1 piętro w 4, cena
89.000zł po kapitalnym remoncie!, tel. 74 840 40 40, 512 085 489
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 – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa, nowe bud. z cegły, 3
pokoje, 64m2, C.O. Gaz, 3 piętro
w 4, cena 120.000zł 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 – STARY ZDRÓJ, 31m2,
1 piętro w 2, cena 39.000zł, do
odnowienia tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 339 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON - Nieruchomość za spłatę
zadłużenia: Piaskowa Góra 39
000 zł , Nowe Miasto 15 000 zł.
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON - Biały Kamień, 50 m2,
DOBRY STAN, 2 pokoje, jasna
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową i wc, przedpokój.Cena: 55
000 zł (nr: 2064) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – DO WYNAJĘCIA, Śródmieście, 45 m2, 2 piętro, 1 pokój, duża
kuchnia, łazienka z prysznicem i
WC. Cena: 750 zł/ mc (nr: 1988) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 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- Biały Kamień, dom wolnostojący, 133 m2, działka 1454 m2.
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Piaskowa Góra,dom w zabudowie bliźniaczej, 80 m2,działka 710 m2, ogrzewanie gazowe,
budynek ocieplony. Cena: 339
000 zł (nr: 2088) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działka 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – Unisław Śląski, dom wolnostojący, 145 m2, działka 4100 m2,
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe,
dom do remontu. Cena: 180 000
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki
parter, 3 pokoje, łazienka z wc
i wanną, dodatkowo ogródek.
Cena: 64 000 zł. (nr: ----)- (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

BON - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09

BON – Górny Sobięcin, 34 m2,
1 piętro, 1 pokój, duża kuchnia,
do remontu. Cena: 35 000 zł (nr:
2090) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - Świebodzice, okolica
osiedla Piastowskiego, 46 m2, 1
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Bardzo dobry stan, okna PCV,
ogrzewanie elektryczne. Cena:
110 000 zł (nr: 2068) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON - Podzamcze, 40 m2, 2
piętro, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową i wc oraz przedpokój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa

Nieruchomość tygodnia: 48 m2
cena 95tys.zł

BON – Śródmieście, lokal handlowo-usługowy, 32 m2, blisko główne ciągi komunikacyjne, duża
sala sprzedaży z witryną, pom.
socjalne, łazienka z prysznicem.
Cena: 750 zł/ mc (nr: 497) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON - Zagórze Śląskie, działka
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 Wałbrzycha budynek stodoły (3x250m2)
kryty dachówką na działce 2500
m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON- Wałbrzych, Szczawienko,
działki budowlane, 1000-1200
m2. Media znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki.Cena:
90 zł/ m2 (nr: 1877) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

Sprzedam działki budowlane w
Łomnicy od 1100 m2-1540m2.
Cena 34 zł/m2

Oferujemy do sprzedaży mieszkanie w Głuszycy ulica Łukasiewicza.
Lokal znajduje się na 4 piętrze
czteropiętrowego bloku, składa
się z dwóch pokoi, balkonu,
łazienki, WC, widnej kuchni, oraz
przedpokoju. Wszystkie okna
plastikowe, podłogi: pokojepanele, kuchnia, łazienka i WCkafle. Kuchnia w zabudowie ze
sprzętami AGD z podświetleniem,
barek. Szafa w zabudowie. Mieszkanie umeblowane. Ogrzewanie
miejskie. Spokojna, malownicza
okolica w pobliżu sklepy, szkoła,
kościół, las i miejsca spacerowe.
Czynsz ok. 400 zł. Serdecznie
polecam i zapraszam na darmową
prezentację.
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!

Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.

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
Wałbrzycha, 74 666 42 42

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy.
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz
46 zł

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

Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2

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

Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł

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.

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
Górnej na parterze. Cena 60 tys.
Pow. 46 m2

BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 215
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON – Biały Kamień, 33 m2, wysoki parter, pokój, jasna kuchnia,
łazienka z kabina prysznicową i
WC. Ogrzewanie gazowe, całość
po remoncie, spokojna okolica!
Cena: 67 000 zł. (nr: ----) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 09

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

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

Sprzedam dom w niezwykle malowniczej okolicy, w miejscowości
Łomnica- gmina Głuszyca. Dom o
pow. 220 m2 z garażem i działką
o pow. 320 m2- teren ogrodzony.
Cena 390 tys. zł

Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.
Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.
Sprzedam lokal mieszkalny w Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 70 tys. zł.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys.
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. NOWA CENA 200 tys.
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 działka
361 m2. Cena 290 tys. zł.
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031
58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7, irciawol@wp.pl
OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM, DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

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 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 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

Gościniec Sudecki w Głuszycy

zaprasza na

Andrzejki 2015
SOBOTA – 28.11.2015 r.
START GODZ. 20.00

ZABAWA PRZY MUZYCE MACHANICZNEJ
MENU W FORMIE BUFETU SZWEDZKIEGO
DANIA CIEPŁE:
1.
KARCZEK W SOSIE
2. STROGONOW
3. ZAPIEKANE UDKA KURCZAKA
4. KLUSKI ŚLĄSKIE I ZIEMNIAKI Z WODY
NAPOJE GAZOWANE I NIEGAZOWANE 1L/OS.

www.gosciniec-sudecki.pl

PRZEKĄSKI:
1.
DESKA MIĘS
2. ŚLEDZIE W TRZECH ODSŁONACH
3. GALARETKI WIEPRZOWE
4. SAŁATKI WARZYWNE
5. PIECZYWO, SWOJSKI SMALEC, OGÓRKI

Rezerwacja stolików Tel. 534 636 516

