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

www.kasacja.info
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• 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

Policjant uratował im życie
Po raz kolejny policjant
z Wałbrzycha uratował
ludzkie życie nie będąc na
służbie. Tym razem starszy
sierżant Daniel Rakowiecki z Komisariatu I Policji w
Wałbrzychu zapobiegł rozprzestrzenieniu się pożaru
w 10-piętroym bloku i z
zadymionego mieszkania
wyprowadził dwoje ludzi,
którzy tylko dzięki temu
nie ulegli zaczadzeniu.
- 21 listopada bieżącego
roku starszy sierżant Daniel
Rakowiecki z Komisariatu I
Policji w Wałbrzychu, w czasie wolnym od służby, ruszył
na pomoc potrzebującym.
Przebywając w 10-piętrowym bloku przy ul. Blankowej na wałbrzyskim osiedlu
Podzamcze, poczuł woń spalenizny na klatce schodowej.
Spod drzwi jednego z mieszkań wydobywał się dym.
Ponieważ nikt nie otwierał,
policjant sforsował drzwi.
Mieszkanie było zadymione.
Funkcjonariuszowi
udało
się dobudzić nietrzeźwych
lokatorów mieszkania i wyprowadzić ich na zewnątrz.
Tylko dzięki szybkiej reakcji

Starszy sierżant Daniel Rakowiecki za swoją postawę został
wyróżniony przez inspektora Andrzeja Baszturę.

st. sierż. Daniela Rakowieckiego 60-letnia kobieta i
55-letni mężczyzna nie ulegli zaczadzeniu, a pożar nie
rozprzestrzenił się na całe
mieszkanie. Okazało się, że
lokatorzy mieszkania zostawili na kuchni gazowej garnek z jedzeniem. Od tego zajęła się kuchnia. Przybyli na
miejsce strażacy stwierdzili
realne zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców. St.
sierż. Daniel Rakowiecki za

swoją postawę został wyróżniony na odprawie służbowej przez Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
inspektora Andrzeja Baszturę. Z ust komendanta nasz
kolega usłyszał podziękowania za ponadprzeciętną postawę. Gratulujemy! – mówi
nadkomisarz Magdalena Korościk z Zespołu Komunikacji
Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
(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!

Samorządowcem się bywa
Rozmowa z Andrzejem
Laszkiewiczem, wieloletnim
burmistrzem Mieroszowa.
W ubiegłym tygodniu został
Pan wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Samorządu Terytorialnego”. Spodziewał się
Pan tego wyróżnienia?
Andrzej Laszkiewicz: - Kiedy
zadzwoniła do mnie pani z sekretariatu wojewody dolnośląskiego, byłem bardzo zdziwiony
zaproszeniem na uroczyste wręczenie odznaczeń. Gdy poinformowała mnie, że minister Administracji i Cyfryzacji nadał mi
odznakę honorową „Zasłużony
dla Samorządu Terytorialnego”
byłem bardzo mile zaskoczony.
Myślę, że to docenienie moich
osiągnięć w ponad 40-letniej
pracy zawodowej, w tym głównie w administracji publicznej i
samorządowej.
Przypomnę, że w administracji
publicznej pracę zawodową rozpocząłem w 1976 roku, w latach
1981-82 pełniłem funkcję zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Mieroszów, a w okresie 198390 naczelnika tej gminy. Od
1994 do 2014 r. pracowałem w
organach samorządu terytorialnego, w tym w latach 1994-1998
byłem radnym Rady Miejskiej
Mieroszowa i pełniłem funkcję
zastępcy burmistrza Mieroszowa, w lata 1998-2002 byłem radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego i pełniłem funkcję zastępcy
Wójta Gminy Walim. W 2002 r.,
w pierwszych bezpośrednich
wyborach, zostałem wybrany
na burmistrza Mieroszowa. Ponownie zostałem wybrany na
tę zaszczytną funkcję w 2006 i
w 2010 r. W tym okresie byłem
zaangażowany w działalność
różnych instytucji i organizacji
samorządowych. Byłem członkiem i przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Wałbrzychu, przewodniczącym
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu, członkiem
zarządu WZWiK w Wałbrzychu,
członkiem zarządu stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis, członkiem zarządu
stowarzyszenia „Dolny Śląsk w
Unii Europejskiej”, zaangażo-

wanym członkiem Rady Regionalnej Związku Gmin Wiejskich
RP, członkiem Rady LGD „Kwiat
Lnu” w Lubawce.
W okresie mojej pracy na stanowisku burmistrza Mieroszowa
zrealizowałem wiele zadań inwestycyjnych na terenie gminy
na kwotę ponad 36 mln zł, w
tym pozyskałem ponad 23 mln
zł ze środków pomocowych.
Gmina Mieroszów uzyskała prestiżową nagrodę „Dolnośląski
Klucz Sukcesu” oraz trzykrotnie
była nominowana w rankingu
gospodarczym regionu wałbrzyskiego „Muflony”. Gmina,
w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny przy jednoczesnym
utrzymaniu dyscypliny finansowej, wielokrotnie lokowała się w
rankingu „Złotej Steki Samorządów” dziennika Rzeczpospolita.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej w administracji publicznej
i samorządowej zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi, srebrnym medalem
„Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
brązową odznaką „Za Zasługi
Dla Obrony Cywilnej”, brązową
odznaką „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”, odznaką „Opiekun miejsc pamięci
narodowej” oraz medalem „Za
zasługi dla województwa wałbrzyskiego”. W uznaniu osiągnięć uzyskałem nominację i
wpis Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002-2006, za wybitne
zasługi dla rozwoju oraz promocji powiatu wałbrzyskiego
otrzymałem - nadany uchwałą
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
- tytuł „Zasłużony dla Powiatu
Wałbrzyskiego”.
Od wielu miesięcy gmina boryka się z problemem dostaw
wody. Obecny burmistrz i prezes ZGKiM winą za tę sytuację
obarczają suszę i swoich poprzedników, którym zarzucają zaniedbania w infrastrukturze i brak inwestycji.
- Obarczanie poprzednich władz
za zaistniałą sytuację i zarzucanie zaniedbań w infrastrukturze
jest - moim zdaniem - nie na
miejscu. To najprostsze tłumaczenie się ze swojej nieudolności w zarządzaniu gminą. Jako

były naczelnik i burmistrz Mieroszowa podjąłem szereg działań i
zrealizowałem wiele inwestycji
w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Przypomnę, że
kiedy w latach 80-tych XX wieku
miała miejsce podobna susza,
jak w 2015 r., jako naczelnik
zabiegałem u wojewody wałbrzyskiego i dyrektora WPWiK w
Świdnicy o inwestycje gwarantujące poprawę bilansu wody
dla gminy Mieroszów. Wykonano wówczas szereg odwiertów
na terenie gminy, z których
cześć była skuteczna i uzbrojone odwierty - jako studnie głębinowe: w Golińsku o wydajności
700m3/dobę, przy ul. Kwiatowej
o wydajności 250-300 m3/dobę
- zostały spięte sieciami wodociągowymi z siecią miejską w
Mieroszowie. Kolejnym działaniem w latach 80-tych była
modernizacją przestarzałej sieci
w mieście, poprzez wymianę
kompleksową istniejącej sieci
przesyłowej z układem zasuw
i przyłączami do budynków w
Mieroszowie. Te działania rozwiązały istniejący wówczas problem, służą do dzisiaj i przy dobrym zarządzaniu służyć będą
jeszcze wiele lat. Dodatkowo, w
latach 1994-1998, wybudowana została sieć wodociągowa w
Nowym Siodle. W okresie 2002
– 2014, kiedy pełniłem funkcję
burmistrza, podejmowałem szereg działań dotyczących budowy nowej sieci wodociągowej w
mieście Mieroszów oraz na terenie sołectw, gdzie w okresie małych opadów wysychały studnie.
Wybudowany został drugi etap
wodociągu w Golińsku – koszt
242 tys. zł, wodociąg w Różanej
– koszt 466 tys. zł, wodociąg w
Łącznej – koszt 695 tys. zł, budowa wodociągów w mieście:
ul. Podgórze – koszt 34,5 tys. zł,
ul. Reymonta – koszt 49 tys. zł,
przebudowa ujęcia wody koło
„Wopówki” w Sokołowsku –
koszt 57 tys. zł i budowa wodociągu spinającego Sokołowsko
z Kowalową o długości 2300 m
wraz z przepompownią – 1 mln
326 tys. zł. Gdyby nie te działania i zrealizowane inwestycje,
Pan Raczyński miałby teraz problem do kwadratu.

Andrzej Laszkiewicz (z lewej)
otrzymał podziękowania
za propagowanie idei
budownictwa społecznego
z okazji 20-lecia TBS w Kamiennej
Górze.
Czy w przeszłości były plany
inwestycji w poprawę infrastruktury wodociągowej i
nowe ujęcia wody?
- Za czasów województwa
wałbrzyskiego i działającego
WPWiK były plany zasilenia gminy Mieroszów siecią wodociągową z ujęć z tzw. niecki krzeszowskiej, chociaż następca prawny
- WZWiK, którego gmina Mieroszów była członkiem, nigdy nie
podjął takich działań.
Czy po latach jest Pan nadal
przekonany o słuszności decyzji o wystąpieniu gminy
Mieroszów z Wałbrzyskiego
Zawiązku Wodociągów i Kanalizacji?
- Uchwałę o wystąpieniu gminy Mieroszów w Wałbrzskiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji podjęła Rada Miejska Mieroszowa po dokładnej ocenie
polityki związku w stosunku do
gminy Mieroszów. Z oceny tej
wynikało, ze w okresie od utworzenia WZWiK w 1992 do 2010
roku związek nie zrealizował ani
jednej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie gminy Mieroszów. Wielokrotne wystąpienia do organów
związku z wnioskami ze strony
gminy Mieroszów z konkretnymi
propozycjami inwestycji nie znalazły pozytywnego odzewu, pominięto również gminę we wnio-

sku do programu ISPA (duże
inwestycje strukturalne). To
paradoksalnie wbrew statutowi
WZWiK Gmina, nie mając innego
wyboru, sama była zmuszona
realizować inwestycje w zakresie
infrastruktury wod-kan, w tym
budowę oczyszczali i kolektora
sanitarnego w Nowym Siodle,
oczyszczalni w Golińsku i dwóch
etapów kolektora sanitarnego
dla Mieroszowa. Również gmina na własny koszt zrealizowała
szereg sieci wodociągowych na
terenie sołectw i miasta Mieroszów, o których wspomniałem
wcześniej. Gmina, będąc członkiem WZWiK, wydatkowała na
inwestycje Wod-Kan ponad 30
mln zł. To była podstawa wystąpienia gminy z WZWiK. Z perspektywy minionych lat decyzja
była słuszna, co przełożyło się na
niższe stawki za wodę i ścieki w
ZGKiM w porównaniu ze stawkami WZWiK.
Rok temu wielką burzę wywołała podjęta przez Pana, na koniec kadencji, decyzja środowiskowa umożliwiająca dalsze
funkcjonowanie Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. Została
ona uchylona i od pół roku kopalnia nie pracuje. Podjął Pan
wtedy słuszną decyzję?
- Decyzję środowiskową na
wniosek KSS Bartnica, dotyczącą dalszego eksploatowania kamieniołomu melafiru w Rybnicy
Leśnej, wydałem po wyczerpaniu całej procedury i uzyskaniu
wszystkich wymaganych opinii.
Opinie te były pozytywnie wiążące. To była decyzja słuszna, bo
nie było podstaw do wydania
decyzji negatywnej, nie miałem
więc żadnej możliwości prawnej wydania innej decyzji niż
pozytywna. SKO w Wałbrzychu
uchyliło przedmiotową decyzję,
przekazując ją do ponownego
rozpatrzenia przez organ wydający, tj. burmistrza Mieroszowa.
Proces wydawania nowej decyzji przez urzędującego burmistrza przedłuża się...
- Nie znam przyczyn przedłużania procedury ponownego
wydania decyzji środowiskowej
przez burmistrza Mieroszowa.

Czy ta decyzja przekłada się
na sytuację finansową gminy
Mieroszów?
- Myślę, że tak. Kiedy eksploatowany był zasób melafiru w
Rybnicy Leśnej to nasza gmina
otrzymywała rocznie opłatę
eksploatacyjną w kwocie od 1
mln zł do 1,4 mln zł, podatek od
nieruchomości w kwocie około
pół miliona złotych, pośrednio
udziały w podatku PIT i CIT oraz
znaczące kwoty darowizn na
rzecz sołectw, jednostek organizacyjnych gminy i stowarzyszeń. Ponadto nieodpłatne gmina dostawała od 500 do 1000
ton mieszanek kamiennych na
remont dróg gminnych. Proszę
sobie wyobrazić, że z budżetu
domowego znika bez pokrycia
około 10 procent wartości. W
skali gminy to naprawdę duże
pieniądze.
Jakie skutki może mieć negatywna decyzja dla gminy?
- Przemilczę ewentualne skutki
dla gminy takiej negatywnej decyzji. Turystyka nie zastąpi możliwych strat.
Mija rok od zmiany władzy w
Mieroszowie. Jak ocenia Pan
dokonania swojego następcy?
- Oceny pozostawiam mieszkańcom gminy Mieroszów. Nie
mniej, odnosząc się do przewodniego w wyborach hasła Pana
Raczyńskiego, miała być nowa
jakość rządzenia i likwidacja
istniejącego układu. To drugie
jest realizowane na pewno poprzez zwalnianie pracowników
w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy. W
to miejsce zatrudniani są nowi,
w ramach nowego układu. Rok
2015 to realizacja budżetu, zadań
inwestycyjnych które przygotowałem w 2014 roku. Czekam na
nowy budżet gminy Mieroszów
na rok 2016 i realizację obietnic
z kampanii Pana Raczyńskiego.
Chciałbym na koniec zacytować
Panu Burmistrzowi Raczyńskiemu zdanie z Dekalogu Samorządowca: „Samorządowcem się
bywa, człowiekiem przyzwoitym
się jest albo nie”.
Rozmawiał Robert Radczak
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Pod jednym dachem
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej
oraz Zakład Aktywności Zawodowej od lat działające na rzecz edukacji i
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu,
od poniedziałku mają nową, wspólną siedzibę. Za około 5 milionów złotych,
na potrzeby podopiecznych tych instytucji, oddano do użytku zabytkowy
budynek byłej szkoły podstawowej nr 12 przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.
Centrum Edukacyjno Zawodowe Osób Niepełnosprawnych zostało uroczyście otwarte 23 listopada, z
udziałem władz miasta, powiatu, parlamentarzystów,
duchownych, przedstawicieli kuratorium oświaty, instytucji współpracujących oraz
uczniów i rodziców.
- W imieniu naszych podopiecznych, pracowników
i swoim z serca dziękuję za
wsparcie wszystkim, którzy
przyczynili się do tej wspaniałej inwestycji – mówiła
wzruszona Jolanta Ceran,
dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu. – Dzięki państwa
pomocy pod jednym dachem znalazły się Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Specjalna,
Szkoła Specjalna Przysposa-

biająca do Pracy, Warsztaty
Terapii Zajęciowej, a także
Zakład Aktywności Zawodowej, będący pomostem pomiędzy otwartym a chronionym rynkiem pracy dla osób
niepełnosprawnych. Dzięki
waszemu zaangażowaniu,
nasi podopieczni doczekali
się godnych warunków do
nauki i pracy.
Modernizacja obiektu i
utworzenie centrum przez
gminę Wałbrzych jest elementem rewitalizacji Starego Miasta. Koszt inwestycji
wyniósł 4,881 mln zł, z tego
wsparcie PFRON w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
wyniosło 516 tys. zł.
W szkole kształcona
jest młodzież z niepełno-

sprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Celem szkoły
jest wszechstronna edukacja, kształcenie zawodowe
uczniów zintegrowane z lokalnym rynkiem pracy oraz
przygotowanie młodzieży
do uczestnictwa w życiu
społecznym. ZSZS kształci
m.in. w zawodach: kucharz,
murarz-tynkarz, pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej, blacharz samochodowy.
Kolejnym etapem edukacji i aktywizacji podopiecznych tej placówki jest
przygotowanie do pracy w
Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Dzieci i Rodzin Zasadniczej

Uroczystego otwarcia Centrum Edukacyjno - Zawodowego Osób
Niepełnosprawnych w Wałbrzychu dokonali: prezydent Roman
Szełemej, poseł Tomasz Siemoniak, dyrektor Jolanta Ceran
i wiceprezydent miasta Zygmunt Nowaczyk.

Szkoły Zawodowej Specjalnej. Warsztaty, jako podstawowa forma aktywności wspomagającej proces
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą
osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia
pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności
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niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ to placówka
pobytu dziennego dla 30
uczestników ze znacznym
i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Wejście na rynek pracy zapewnia podopiecznym Zakład Aktywności Zawodowej
– Zakład Usługowy „Nadzieja”, który stanowi pomost w
drodze do otwartego rynku
pracy. Jest to jednostka wyodrębniona organizacyjnie
i finansowo, zatrudniająca

20 osób ze umiarkowanym i
znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ - Zakład
Usługowy „Nadzieja” oferuje
specjalistyczne i profesjonalne usługi w zakresie pralnictwa oraz sprzątania (dziesięć
osób
niepełnosprawnych
wykonuje usługi pralnicze, a
dziesięć osób usługi sprzątania, ponadto zatrudnionych
jest osiem osób obsługi i
administracji). Usługi sprzątania wykonywane są nowoczesnym, profesjonalnym i
specjalistycznym sprzętem, a
sposób wykonywania usług
jest dostosowany do rodzaju
i specyfiki danego obiektu.
Swoją ofertę wałbrzyski ZAZ
kieruje głównie do dużych
podmiotów i instytucji publicznych i niepublicznych,
w szczególności do urzędów,
sanatoriów, restauracji, zakładów pracy, hoteli, pensjonatów itp. zlokalizowanych
na terenie gminy Wałbrzych
oraz powiatu wałbrzyskiego.
Finansowanie działalności
ZAZ opiera się w 90 % ze
środków PFRON oraz w 10 %
z własnych wypracowanych
środków.
(RED)
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Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,

serdecznie zapraszają

na zabawę

HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SDiRZSZS w Wałbrzychu

Andrzejkowo – Mikołajkową,

która odbędzie się dnia 27 listopada o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Mickiewicza 24
W programie między innymi:
• występy artystyczne szkolnego zespołu
Wokalno – tanecznego „Iskierki”
• wróżby andrzejkowe
• zabawy mikołajkowe

Fot. Robert Bajek

www.wałbrzyszek.com

Charytatywnie zabawy poprowadzą między
innymi animatorzy z firmy KAMAYU

Słodkie upominki
wręczy Św. Mikołaj
Zadanie współfinansowane
ze środków Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu oraz PFRON

DB2010

Czwartek, 26 listopada 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Chocholi taniec

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wracam do sprawy
skazania przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu I Policji
w Wałbrzychu, którzy – zgodnie z tym, co ustaliła Prokuratura Rejonowa w Świdnicy, a
potwierdziło postępowanie
sądowe – mieli dopuścić się
popełnienia
przestępstwa
przekroczenia
uprawnień,
przez to, że chcąc zmusić
zatrzymanego Pawła R. do
podpisania protokołu, pobili
go służbową pałką tonfa. Dokładniej, to jeden z nich bił,
a drugi przyglądał się temu i
nakazywał Pawłowi R. podporządkowanie się poleceniom
swego młodszego stażem i
wiekiem kolegi. Oczywiście
zarzut karny i wyrok opierał
się też na art.157 § 2 k.k., dotyczącym naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju
zdrowia trwającego nie dłużej
niż 7 dni.

I tu rodzą się moje liczne
wątpliwości, co do zasadności
nie tyle wyroku, co zasadności
sformułowanego przez prokuraturę zarzutu. Otóż przepis,
na który powołała się prokuratura, i który legł u podstaw
wyroku (nieprawomocnego),
dotyczy każdej osoby fizycznej, w tym również funkcjonariusza publicznego, ale
istnieje też przepis, któremu
podlegają tylko funkcjonariusze, i który przewiduje znacznie dolegliwszą karę. Takim
przepisem, ustalającym karę
pozbawienia wolności od
roku do 10 lat, jest art. 246 k.k.,
któremu podlegają funkcjonariusze publiczni, używający
przemocy w celu uzyskania
określonych zeznań, wyjaśnień i informacji. A przecież
w tym konkretnym przypadku
Paweł R. odmówił podpisania
protokołu (odmówił w ogóle
składania jakichkolwiek zeznań lub wyjaśnień) i użycie
pałki tonfa miało go jedynie
do tego „zachęcić”. Zastanawiam się więc dlaczego prokurator w akcie oskarżenia nie
oparł się na tym właśnie przepisie karnym. Czy tylko dlatego, że w pierwszym przypadku zagrożenie wynosi „tylko”
od 3 miesięcy do lat 5, a nie od

roku do lat dziesięć, jak w tym
drugim? Bo pamiętać trzeba,
że w takim przypadku prokurator powinien wnieść o zastosowanie aresztu, opierając się
jedynie na fakcie zagrożenia
karą wyższą niż 8 lat. Pamiętam przypadki zastosowania
aresztu wobec osób podejrzanych o zabór jedne małej
czekoladki i podobne, ale to
nie byli funkcjonariusze policji
i na łaskę prokuratora i sądu
nie mieli co liczyć. Przypomnę,
że w przypadku „bohaterów”
tego postępowania karnego,
mimo wszczęcia śledztwa, pełnili oni służbę na ulicach Wałbrzycha, nosząc przy pasku
swoją służbową broń palną i
dwa magazynki pełne amunicji, a komendant wałbrzyskich
stróżów prawa tłumaczył się,
że stało się tak ponieważ nie
otrzymał z prokuratury informacji, że w stosunku do nich
toczy się jakieś postępowanie.
Natomiast prokuratura tłumaczyła się, że taką informację
może przesłać tylko po przedstawieniu zarzutów. Nie wierzycie? Mam to na piśmie!
Ale nie tylko to mnie zastanawia, bo i zachowanie sądu
budzi moje zdziwienie, albowiem wiem, że zgodnie z art.
399 k.p.k. sąd może dokonać
REKLAMA

SZANSA DLA MŁODYCH

Jesteś osobą bezrobotną? Masz od 18 do 29 lat? Chcesz odnaleźć
swoje miejsce na rynku pracy? Masz pomysł na własny biznes?
Potrzebujesz środków na ten cel?
Dobrze traﬁłaś! Oferta projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)”

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, osi priorytetowej I,
działania 1.1, poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

jest skierowana właśnie do Ciebie!
Przyjdź i skorzystaj z porady doradcy klienta. Gwarantujemy Ci fachową
i bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie środków
na podjęcie działalności gospodarczej.
W chwili obecnej dysponujemy jeszcze środkami ﬁnansowymi
przeznaczonymi dla osób bezrobotnych do 29 roku życia.
Maksymalna wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej na 1 osobę (KiM) wynosi do 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia - obecnie 23.129,28 zł.
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pok. 203 lub 204,
jak również ze strony internetowej www.urzadpracy.pl
– z zakładki pliki do pobrania.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Programów Rynku Pracy
pod nr tel. 74/840 73 84, 74/840 73 95.

zmiany kwalifikacji prawnej
czynu, jeżeli w toku rozprawy
okaże się, że nie wychodząc
poza granice zachowania objętego aktem oskarżenia, można
czyn zakwalifikować według
innego przepisu prawnego. W
tym akurat przypadku mamy
tego klasyczny przykład, ale
sąd ze swych uprawnień procesowych nie skorzystał. Zastanawiam się dlaczego? Czy
dlatego, że gdyby skorzystał, to
musiałby orzec karę znacznie
surowszą? Nie wiem, ale moje
wątpliwości budzą raczej ponure obrazy i przypuszczenia.
Ale na tym nie koniec. Zastanawiam się dlaczego prokuratura nie zwróciła uwagi na to,
że funkcjonariusze owi dopuścili się również innych przestępstw. A ponieważ nie zwróciła uwagi, to jej podpowiem,
może skorzysta, bo przecież
prawo powinno być przestrzegane przede wszystkim przez
samych funkcjonariuszy. Również przez prokuraturę. Otóż
Paweł R. dopuścił się wykroczenia, do czego się przyznał
jeszcze przed przybyciem policjantów z I KP, wezwanych
przez pracowników ochrony
supermarketu. Nie było żadnych wątpliwości, co do jego
tożsamości, a więc prawnym
obowiązkiem funkcjonariuszy było wlepienie Pawłowi R.
mandatu, a w przypadku gdyby go nie przyjął, skierowanie
do sądu wniosku o ukaranie
w postępowaniu nakazowym.
Tak sprawę regulują przepisy kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenie.
Jednakże panowie funkcjonariusze, przekraczając swoje
uprawnienia i nie dopełniając
ciążących na nich obowiązków, pozbawili całkowicie
bezprawnie Pawła R wolności,
zabierając go na komisariat,
rzekomo w celu przesłuchania
jako sprawcę wykroczenia. A
zgodnie z prawem nie było ku
temu podstawy prawnej, ani

PRACA

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

też rzeczywistej potrzeby, o
czym funkcjonariusze wiedzieliby, gdyby znali lub chcieli stosować prawo. Dziwi mnie też,
że na ten fakt nie zwrócili uwagi ich przełożeni, a już szczególnie komendant komisariatu
i komendant miejski policji.
Zresztą, jeżeli chodzi o
sprawy związane z nadużyciem przemocy fizycznej przez
policjantów, to zdziwiony
jestem, że tak powiem, permanentnie. 9 sierpnia 2013
roku w Komisariacie V skatowany na śmierć miał zostać
Piotr Gruca. Do dziś sprawa
nie trafiła na sądową wokandę, chociaż zarzuty pobicia
ze skutkiem śmiertelnym zostały postawione. Mimo to
policjanci nadal pełnią służbę.
Od maja 2014 r. ślimaczy się
śledztwo w sprawie pobicia
(5 dni wcześniej niż Pawła
R.) Michała Z. Mieli dopuścić
się tego czynu stróże prawa
z tego samego komisariatu,
którzy w ten sposób zachęcili
pana Michała do samooskarżenia się w sprawie kradzieży.

KRAZ 7765

Janusz
Bartkiewicz

REKLAMA

Jakiś czas później policjanci z
Komisariatu V ustalili, że nie
dopuścił się on przypisywanej mu kradzieży, a sam fakt
pobicia potwierdził wałbrzyski sąd, orzekający w sprawie
zażalenia na bezpodstawność
jego zatrzymania. Policjanci,
którzy mieli dopuścić się tego
czynu zapewne w dalszym
ciągu chronią nasze bezpieczeństwo (z bronią przy boku)
mając świadomość, że grozi
im kara 10 lat pozbawienia
wolności. Przeciąga się również sprawa pobicia (wrzesień
2014) pana Damiana Cz., który
nie może się doczekać, aż Prokuratura Rejonowa w Świdnicy przestępstwem, które mieli
popełnić dzielni policjanci z
Komisariatu I Policji, zajmie się
już całkiem na poważnie. I co
ciekawe, we wszystkich tych
przypadkach prokuratura dysponuje identycznymi, jak w
sprawie Pawła R. dowodami.
Na co więc czeka? A przede
wszystkim dlaczego ten chocholi taniec trwa w najlepsze?
www.janusz-bartkiewicz.eu

Zostali uczniami
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu odbyła się uroczystość
pasowania na ucznia dzieci z
klas pierwszych, z udziałem
władz miasta, przedstawicieli lokalnej społeczności
oraz rodziców.
Pierwszoklasiści złożyli uroczysty akt ślubowania, w którym
obiecali być dobrymi uczniami i
wspaniałymi kolegami. Każdy z
nich otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Były
też prezenty od rodziców, rady
rodziców, koleżanek i kolegów
z klas VI oraz zaproszonych

gości. W części artystycznej
akademii uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Wszyscy wspaniale się bawili.
Po skończonej uroczystości
mali bohaterowie udali się na
słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców. Dyrek-

tor szkoły Leonard Górski oraz
wychowawcy klas I: Jadwiga
Gawonicz, Violetta Ilejko oraz
Justyna Stenzel bardzo dziękują rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości.
(fot. Władysław Grelewicz), (RED)
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„Złoty pociąg” w Głuszycy
Stanisław
Michalik

„Marzy mi się Głuszyca
jako jeden z ważniejszych
na Dolnym Śląsku ośrodków
rekreacyjno-wypoczynkowych i turystycznych, a okoliczne wsie,
Głuszyca Górna, Sierpnica,
Kolce, Łomnica, Grzmiąca,
jako miejsca letniskowe i
ośrodki sportów zimowych.
Czy to jest realne? Myślę,
że nieuchronne… Ufam,
że tą książeczką uda mi się
wyzwolić poczucie dumy i
satysfakcji współmieszkańców z tego, co już udało się
osiągnąć, a Głuszyca nie jest
pustą głuszą, jakby to wynikało z przetłumaczenia
niemieckiej nazwy Wüstegirsdorf. Stała się ona jasnym punktem na mapach
turystycznych Polski, wiele
już napisano, a jest szansa,
aby jeszcze nieraz było o
niej głośno. Może również
za sprawą tej książki”.
Oto cytat z posłowia
mojej broszury zatytułowa-

nej „Niezwykłości Osówki”,
napisanej dziesięć lat temu
(w 2005 roku), a wydanej
przez Zakład Turystyczny
„Osówka” w Głuszycy. To
jedna z pierwszych moich
książeczek, a jak na wykwintną broszurę przystało
– pięknie wydana w miejscowej drukarni Leopolda
Krysińskiego, z grafikami
zmarłego już Kazimierza
Śmigielskiego. Była to próba kondensacji dotychczasowej wiedzy i informacji
zawartych w literaturze
i prasie na temat „podziemnego miasta Osówka”, napisana na kanwie
osobistych doświadczeń
jako długoletniego mieszkańca Głuszycy, a także
burmistrza miasta w latach
1994 - 1998. Osówka stała
się wówczas atrakcją turystyczną i weszła na stałe na
mapy turystyczne Dolnego
Śląska.
Książeczka „Niezwykłości Osówki”, licząca sobie
42 strony, stanowi dziś
unikat. Być może znajduje się jeszcze na półkach u
niektórych mieszkańców
Głuszycy. Jest też dostępna w miejskiej bibliotece.
Od tamtego czasu pojawi-

ło się na rynku wydawniczym wiele innych książek,
różnych autorów na temat
kompleksu „Riese” w Górach Sowich. Pisałem na
ten temat w „Głuszyckich
kontemplacjach” w części I
i II, a także wielokrotnie w
artykułach prasowych, mówiłem w porannych audycjach wałbrzyskiej rozgłośni Radia Złote Przeboje.
Ale ta książka wydaje mi się
szczególnie wartościowa,
bo pisana pod wpływem
najświeższych emocji, jakie
towarzyszyły nam w trakcie odkrywania tajemnic
Osówki i problemów z jej
zagospodarowaniem turystycznym.
Przywołałem pamięć o
tym fakcie sprzed lat z ważnego powodu. Jest nim
niezwykłe wydarzenie, jakie miało miejsce w poniedziałek, 16 listopada 2015
roku. Otóż w tym dniu od
rana salę widowiskową
głuszyckiego centrum kultury wypełniła po brzegi
ponad setka sudeckich
przewodników górskich
z Dolnego Śląska. Przyjechali oni do Głuszycy na
zaproszenie prezesa Podziemnego Miasta Osówka,

Zdzisława Łazanowskiego,
by wziąć udział w konferencji oraz zajęciach praktycznych poświęconych
metodom badań terenowych przy użyciu dostępnych technik i sprzętu
penetrującego
podłoża
skalne. Patronat honorowy nad konferencją objął
burmistrz miasta Roman
Głód, który w serdecznych
słowach powitał zebranych, wyrażając nadzieję,
że staną się oni protektorami zarówno Osówki jak i
naszego miasta.
W części konferencyjnej
wykładowcami byli goście
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr inż.
Jerzy Nawrocki i dr hab.
inż. Wojciech Jaśkowiec
pod opiekuńczymi skrzydłami płk. Jerzego Cery, od
lat zaangażowanego odkrywcy tajemnic kompleksu „Riese” w Górach Sowich, autora książek i map,
związanego od samego
początku zagospodarowania turystycznego Osówki z
Głuszycą.
Jerzy Cera miał wykład
inauguracyjny na temat
badań terenowych kompleksu „Riese” od lat 70-

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

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

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

NOWA OFERTA POŻYCZKI
NA ŚWIĘTA
do 7500 zł na 30 rat NOWOŚĆ !!!

tych do dziś, a po nim
wygłosili prelekcje wymienieni powyżej specjaliści,
zapoznając zebranych z
współczesnymi metodami
i sprzętem do badań gruntów i pokładów skalnych, a
także dokonywania pomiarów przestrzennych.
Część praktyczna miała
miejsce po obiedzie, bezpośrednio w podziemiach
Osówki w czasie zajęć terenowych, stwarzających
możliwość poznania zasad
funkcjonowania
sprzętu
badawczego wykorzystywanego w celu rozpoznawania pokładów skalnych.
Trudno przecenić to wydarzenie, bo zgromadzenie
tak dużej liczby przewodników nie jest łatwe i miało
miejsce u nas w Głuszycy
po raz pierwszy. Jest ono
potwierdzeniem rosnącej

sławy Osówki jako jednej
z największych atrakcji turystycznych w ostatnich
latach na Dolnym Śląsku.
Bardzo trafnie określił to
burmistrz Roman Głód w
swym wystąpieniu, uznając to spotkanie jako „złoty
pociąg”, który przyjechał
do Głuszycy. A jest on potrzebny temu miastu, które po agonii przemysłu
włókienniczego z trudem
dźwiga się w górę, stawiając na turystykę i wypoczynek.
Można się spodziewać,
że nasi goście wywieźli z
Głuszycy korzystne wrażenie, a konferencja pogłębiła ich wiedzę na temat
współczesnych technik i
sprzętu tak ważnych dla
odkrycia tajemnic ukrytych w podziemiach Gór
Sowich.
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!
• PRAGA SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN 149 PLN!!!
• BERLIN SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN 149 PLN!!!

• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH
k/RABKI 5 i 7 DNIOWE - cena od 490 PLN/osobę!!!

• POBYT ŚWIĄTECZNY W ZAKOPANEM 23.12 - 27.12.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ

• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!

• POBYT ŚWIĄTECZNY W SZCZAWNICY 23.12 - 27.12.2015 - CENA 590 PLN/osobę

• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE

• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W SZCZAWNICY 23.12.2015 - 03.01.2015
- 1 599 PLN/osobę

- CENA OD 299 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - CENA 700 PLN/osobę!!!

• POBYTY SYLWESTROWE W SZCZAWNICY 3, 4, 6 DNIOWE - CENA OD 699 PLN/osobę!!!

• ZIMOWISKO W SZCZAWNICY - 7 DNIOWE - CENA 899 PLN/osobę!!!

TYGODNIOWE
DREZNO JARMARK BOŻONARODZENIOWY 05.12.2015 r. 99 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC!!! POBYTY LECZNICZE
HIT GRUDZIEŃ:

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

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)

REKLAMA

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

Z TĄ GAZETĄ DODATKOWY RABAT -1O%

KRAZ 7765

„TAW E R N A”

REKLAMA

CH AUCHAN
Henryka Wieniawskiego 19
Wałbrzych

Wałbrzyska perła
Zapraszamy!

Niedawno w Wałbrzyskim Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua
Zdrój, przebywała na zgrupowaniu kadra narodowa koszykarek,
przygotowująca się do eliminacji przed EuroBasketem 2017
w Czechach. - Liczymy, że ośrodek przyniesie „biało-czerwonym”
szczęście i że w Wałbrzychu rozpoczną dobrą passę występów
eliminacyjnych – powiedział w dniu ich przyjazdu Mariusz Gawlik,
prezes spółki zarządzającej centrum. I miał rację, bowiem Polki
najpierw w spotkaniach towarzyskich dwukrotnie pokonały
Niemki, a następnie, w meczu eliminacyjnym, sprawiły sensacyjną
niespodziankę, wygrywając z Białorusią.
Gospodarze ośrodka zapewniali, że nasze kadrowiczki nie powinny narzekać na
warunki pobytu. Wyjeżdżając
z Wałbrzycha, trener Mołłow
i jego podopieczne nie mogli się ich nachwalić. To nie
pierwsza taka opinia. Obiekty
na Białym Kamieniu można
śmiało nazwać wałbrzyską
perłą.
- Aqua Zdrój to największy
ośrodek sportowo-turystyczny w Sudetach. Działa od
czerwca 2013 roku. Jest malowniczo położony w dzielnicy u stóp góry Chełmiec.
Ale nie to zadecydowało o
jego popularności. Głównym
atutem ośrodka jest jego
funkcjonalność. Został wielokrotnie wszechstronnie przetestowany z pozytywnym
wynikiem – dodał Gawlik.
- Wyjątkowość Aqua Zdroju polega na kompletności
oferty. W jednym obiekcie
znajduje się hala, hotel z restauracją, siłownia, sauny,

odnowa biologiczna i baseny. Obok jest stadion piłkarski i boiska treningowe.
Dlatego centrum sprawdza
się jako miejsce zgrupowań i
rywalizacji – stwierdził Artur
Wylandowski, kierownik marketingu.
Zaznaczył, że na co dzień,
zgodnie ze swoją nazwą,
ośrodek służy mieszkańcom
miasta i regionu, którzy korzystają z Centrum przede
wszystkim w trosce o zachowanie zdrowia i tężyzny
fizycznej. Dużym powodzeniem cieszą się korty do squasha. Na trybunach hali może
zasiąść 2 tys. widzów, ale jest
możliwość
powiększenia
widowni. Parkiet areny, jako
jeden z niewielu w Polsce,
wykonany jest z klonu kanadyjskiego i został ułożony na
specjalnym systemie amortyzowanych legarów. Oświetlenie do 1800 luksów przystosowane jest do wymogów
transmisji telewizyjnych w

wysokiej rozdzielczości. Zadbano również o nowoczesne nagłośnienie i warunki
pracy dziennikarzy.
Jak zauważył prezes, przygotowywane w ośrodku
posiłki są zawsze chwalone
przez ekipy przyjezdne.
Dotychczas w wielofunkcyjnej hali Aqua Zdrój i w
jej sąsiedztwie, odbyły się
mistrzostwa Europy w trialu
rowerowym i czempionat
kontynentu U23 w zapasach,
w którym uczestniczyło ponad 600 zawodników z 38
państw.
Przeprowadzono
również mistrzostwa Polski
seniorów w podnoszeniu
ciężarów, tenisie stołowym i
tańcu sportowym.
Hala była miejscem 4
meczów koszykówki pomiędzy reprezentacjami Polski i
Czech, rozgrywek Final Four
Ligi Europejskiej w siatkówce
mężczyzn z udziałem Polski,
Estonii, Słowenii i Macedonii,
meczu Polska-Grecja w Lidze

20 listopada w kompleksie Aqua Zdrój zostało oddane do użytku
Centrum Odnowy i Rehabilitacji SPORT&SPA.

Europejskiej siatkówki kobiet
i spotkania Polska-Czarnogóra w Lidze Europejskiej siatkówki mężczyzn.
W ośrodku Aqua Zdrój
odbyły się dwukrotnie zgrupowania polskich koszykarzy
przed EuroBasketem 2015, tu
przygotowywały się i rozgrywały mecze ze swoimi polskimi rówieśnikami reprezentacje Francji, Niemiec, Czech,
Rosji i Turcji w siatkówce
mężczyzn U18, a także kadrowicze Czech, Węgier i Słowacji w koszykówce chłopców
U15.
Obozy treningowe przeprowadzały tu reprezentacje
Polski U23 w futsalu kobiet
i mężczyzn, Słowenii (mężczyźni U23), polskie kadrowiczki U19 w piłce nożnej, a
także reprezentanci Polski,
Niemiec i Szwajcarii w koszykówce mężczyzn na wózkach.

Hala jest miejscem meczów siatkarzy I-ligowej Victorii PWSZ i koszykarzy II-ligowego Górnika Trans eu.
- W ciągu ponad dwóch lat
przyjęliśmy wiele ekip z kraju
i zagranicy, które bardzo sobie chwaliły pobyt w Aqua
Zdroju. To dla nas oczywisty
powód do dumy, bo wcześniej Wałbrzych mógł tylko
marzyć o takiej bazie. Jestem
przekonany, że i w przyszłości będziemy się dobrze wywiązywać z roli gospodarza
– stwierdził Gawlik.
Hala Aqua Zdrój wielokrotnie była też miejscem
imprez artystycznych i estradowych, m. in. „Jeziora
Łabędziego” w wykonaniu
Royal Russian Ballet, ogólnopolskiej giełdy kabaretowej,
koncertu Fisha, Budki Suflera
i Anny Marii Jopek, kabaretu
Neo-Nówka oraz galowego
występu Zespołu Pieśni i Tań-

ca „Wałbrzych” z okazji 60-lecia działalności. Odbyły się tu
również Krajowe Mistrzostwa
Hip Hop Dance.
Ośrodek budował m. in.
Stanisław Grędziński, mistrz
Europy na 400 m i 4x400 m z
Budapesztu (1966) oraz olimpijczyk z Meksyku (1968),
obecny prezes lekkoatletów
Górnika Wałbrzych, który
poza tym wykorzystuje swoje
politechniczne wykształcenie
i wznosi obiekty sportowe.
Kompleks w dzielnicy Biały
Kamień, był jego szóstym
tego rodzaju zadaniem.
- Świadomość, że uczestniczyłem
w
powstaniu
największego i najnowocześniejszego ośrodka sportowego na Dolnym Śląsku,
daje mi wiele satysfakcji.
Powierzono mi budowę hali
sportowo-widowiskowej
Aqua Zdrój, która cieszy się
nieustannym powodzeniem
– stwierdził.
Dodał, że gdyby była możliwość zastosowania innej
konstrukcji niż żelbetowej,
widownia mogłaby liczyć 5
tys. miejsc, ale i tak doskonale
spełnia swoją rolę.
Teraz Grędziński przeprowadza remont hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji w centrum Wałbrzycha, słynnego
niegdyś z dopingu kibiców
„kotła”, w którym koszykarze Górnika zdobywali mistrzostwo Polski. W dzielnicy
Nowe Miasto zbudował halę
lekkoatletyczną zwaną „Pomnikiem Grędzińskiego”, w
której, jak mówi, może wyrosną jego następcy.
Andrzej Basiński
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Turbo w Szczawnie Zdroju!

Raport z naszych gmin
• - W związku z dniem świątecznym 26 grudnia 2015
r. (sobota) przypadającym
w innym dniu niż niedziela,
dla zachowania obowiązującego czasu pracy, dzień
24 grudnia 2015 r. (czwartek) będzie dniem wolnym
od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w
Boguszowie-Gorcach. W
związku z powyższym informuję mieszkańców, że 24
grudnia 2015 r. Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
będzie nieczynny. Natomiast
31 grudnia 2015 r. (Sylwester) urząd czynny będzie od
godz. 07:30 do godz. 12:00 –
wyjaśnia Waldemar Kujawa,
burmistrz Boguszowa Gorc.
• 5 grudnia wójt gminy
Czarny Bór Adam Górecki
oraz Zarząd Mineral Polska Sp. z o.o zapraszają
na Biesiadę Górniczą z
okazji Barbórki. Uroczystości rozpoczną się o godz.
15.00 mszą w intencji górniczej braci, która zostanie
odprawiona w kościele p.w.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Czarnym Borze.
Natomiast o godz. 16.30. w
Karczmie Kamiennej przy ul.
Wesołej 2 w Czarnym Borze
zorganizowana zostanie tra-

dycyjna karczma piwna dla
zaproszonych gości, poprowadzona przez śląski zespół
Jorgusie. Bilety w cenie 10 zł
dostępne są w Centrum Kultury w Czarnym Borze. Ilość
miejsc ograniczona.
• Powiatowy Urząd Pracy
w Wałbrzychu zaprasza
wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia
w postaci jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej. - Do
składania wniosków zapraszamy osoby w wieku do 30
roku życia oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Szczegółowych
informacji na temat wniosków o przyznanie środków
udzielają pracownicy Oddziału PUP w Głuszycy pod
nr tel. 74 8456 316 – wyjaśnia
Monika Klincewicz, kierownik oddziału PUP w Głuszycy.
• - Dużą rolę w akcji zima
odgrywają sami mieszkańcy miasta. Do obowiązków
właścicieli nieruchomości
wzdłuż których biegnie
chodnik, należy oczyszczenie ich ze śniegu, lodu
i błota pośniegowego. Często zdarza się, że mieszkańcy
zgarniają śnieg z chodników
przy swoich posesjach na

jezdnię. Tworzą się zaspy.
Zwężenia dróg pogarszają
bezpieczeństwo ruchu. Usypujmy śnieg na chodniku
wzdłuż krawężnika jezdni,
tworząc pryzmy. To uchroni też od sprzątania błota
pośniegowego, które może
znaleźć się na chodniku w
wyniku pracy pługów, odśnieżających ulice. Gdy nie
można zapobiec oblodzeniu
chodnika, należy pamiętać o
posypaniu takiego miejsca
piaskiem. Największe problemy są z odśnieżaniem
dróg w miejscach parkujących niewłaściwie pojazdów. Co roku parkujące na
poboczach dróg samochody utrudniają odśnieżanie.
Tymczasem im lepsza przejezdność dla pługa, tym lepiej oczyszczona droga. Do
obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy
też niedopuszczanie do pojawienia się nawisów śnieżnych, sopli lodowych na
rynnach, dachach, które powodują zagrożenie dla osób
poruszających się wzdłuż
budynków. Dziękuję za życzliwą współpracę – mówi
burmistrz Szczawna–Zdroju
Marek Fedoruk.
(RED

Już 28 listopada o godz.
19.00 w klubie Rock Pub w
Szczawnie Zdroju wystąpi
legendarny zespół rockowy
Turbo. Koncert odbędzie
się w ramach trasy 35th
Anniversary Tour, a występ
gwiazdy wieczoru poprzedzą koncerty grup Hexogen
z Kłodzka oraz Post Scriptum z Kamiennej Góry.
Obecna trasa Turbo
związana jest z obchodami
35-lecia istnienia zespołu.
Na koncertach muzycy prezentują specjalnie przygotowany 2-godzinny program,
obejmujący wybór utworów
z całego dorobku Turbo, w
tym legendarne utwory dotychczas nigdy nie prezentowane na żywo. Okrągła
rocznica 35-lecia zbiega się
także z wydaniem pierwszej
w historii gry planszowej o
muzyce metalowej ‘Thrash
‘N Roll”, której zespół Turbo
jest główną gwiazdą i twarzą kampanii promocyjnej.
Turbo występuje w składzie:
Tomasz Struszczyk – wokal,
Wojciech Hoffmann – gitary,
Bogusz Rutkiewicz – gitara
basowa, Krzysztof „Tercjusz”
Kurczewski – gitary, Mariusz
Bobkowski – perkusja.
(RED)
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Rządowy program
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biznes!

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

120

złotych

wartość udzielonego
wsparcia

POPULARNE RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI

nowopowstałych
przedsiębiorstw

I UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

mln
sprzedaż samochodów
i części samochodowych

SKLEP

sklepy spożywcze
usługi motoryzacyjne
usługi budowlano-instalacyjne

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

Wygenerowano na www.qr-online.pl

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

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

Punkt Konsultacyjny w Świdnicy
Rynek 38

* przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych | Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zarządza rządowym programem dla woj. dolnośląskiego i woj. lubuskiego
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Święto krwiodawców
Od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
To czas, w którym w sposób szczególny warto przypominać
o ludziach, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym, dzieląc się
tym, co najcenniejsze - życiem.
Świebodziccy krwiodawcy to grupa, która sukcesywnie się powiększa i chce
aktywizować innych już od
najmłodszych lat. Obchody
Dni Krwiodawstwa Świebodzice zaakcentowały spotkaniem w Miejskim Domu
Kultury. Gości i krwiodawców witała gorąco Katarzyna
Młynarkiewicz, nowa prezes
świebodzickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
Wśród zaproszonych gości
byli m. in. burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz,
Agnieszka Gielata - dyrektor
MDK oraz Ilona Szczygielska
- kierownik Wydziału Promocji UM, a także Teresa Kamińska z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
- Bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie, życzliwość,
pomoc i promowanie krwiodawstwa w naszym mieście

- podkreślała Katarzyna Młynarkiewicz, przytaczając na
poparcie swoich słów garść
statystyk. A są one imponujące - tylko w mijającym roku
w Świebodzicach przeprowadzono 12 zbiórek (a jeszcze jedna, grudniowa, przed
nami); do oddania krwi zarejestrowały się 364 osoby,
oddało ją 306 osób (z czego
ponad 100 to nowo zarejestrowani krwiodawcy). Dzięki temu w Świebodzicach
zebrano w 2015 roku aż 138
litrów krwi!
Świebodzice są pod tym
względem wyjątkowe w skali regionu, o czym mówiła
Teresa Kamińska.
- Tu na zbiórkach zawsze
jest dużo osób, na dodatek
jest ogromne wsparcie samorządu i władz miasta, co
nie jest wcale normą. Przyjeżdżamy do Świebodzic
z przyjemnością, bo są tu

wspaniali ludzie, wspaniali
krwiodawcy - mówiła przedstawicielka RCKiK.
Poproszony o wręczenie
odznaczeń dla krwiodawców burmistrz Bogdan Kożuchowicz wyraził najwyższe
uznanie dla wszystkich osób,
które oddają krew ratując
tym samym czyjeś zdrowie i
życie.
- Dla mnie jesteście cichymi bohaterami, którym należą się nieustające podziękowania. Ze swojej strony
deklaruję, że zawsze możecie liczyć na samorząd. To,
co robicie, nie ma ceny, nie
da się tego w żaden sposób
wynagrodzić, to najpiękniejszy dar, jakim można obdarować innego człowieka dar życia i zdrowia. Dziękuję
- mówił wyraźnie wzruszony
burmistrz.
Szczególne podziękowania ze strony krwiodawców

Świebodziccy krwiodawcy świętowali w Miejskim Domu Kultury.

płynęły właśnie pod adresem
samorządu, a zwłaszcza Ilony
Szczygielskiej i Wydziału Promocji UM, który od samego
początku organizowania w
mieście zbiórek aktywnie
pomagał i wspierał akcje
krwiodawstwa. Nie można
było także nie wspomnieć o
Pawle Bobrowskim, wówczas
zaledwie 16-letnim uczniowi,
który był pomysłodawcą akcji i sam zgłosił się do RCKiK,
a potem do urzędu miejskiego z propozycją organizowa-

nia zbiórek krwi. Był to 2007
rok. Dziś akcje odbywają się
już cyklicznie, od niedawna
także w mobilnym ambulansie. Krwiodawców przybywa,
zbiórki cieszą się dużą popularnością a krwiodawcy z
HDK zamierzają właśnie rozpocząć dużą akcję edukacyjną wśród najmłodszych, by
propagować krwiodawstwo i
niesienie pomocy innym.
Podczas
uroczystości
wręczono legitymacje i odznaczenia najbardziej zasłu-

żonym krwiodawcom. Legitymacje i odznaki Zasłużony
Dawca Krwi III stopnia otrzymali: Janusz Kula, Krzysztof
Schwarz, Krzysztof Lukas,
Grzegorz Husakiewicz; II
stopnia: Krzysztof Schwarz;
I stopnia (dla krwiodawcy,
który oddał ponad 60 litrów
krwi): Andrzej Bacza. Wyjątkową Odznakę Dawcy Przeszczepu otrzymał Grzegorz
Surgieniewicz, który został
dawcą szpiku.
(RED)
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DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK OPIEKI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
„Biały Orzeł” W SOKOŁOWSKU
Przyjęcia pensjonariuszy już trwają. Ośrodek przyjmuje
osoby pełnoletnie, które posiadają ograniczenia sprawności, oczekują najwyższej jakości usług opiekuńczych
oraz bezpieczeństwa medycznego.
„Biały Orzeł” posiada 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2,
3 osobowych z łazienkami.
Ośrodek w Sokołowsku wyposażony jest w pełni profesjonalny sprzęt medyczny, zapewniający bezpieczeństwo i wygodę m.in.: łóżka rehabilitacyjne, system powiadamiania
alarmowego dla każdego pensjonariusza, udogodnienia dla
niepełnosprawnych – windy, łazienki z uchwytami, monitoring obiektu. Oferujemy profesjonalną obsługę w oparciu o
długoletnie doświadczenie, wyszkolony personel, własną nowoczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie najnowszych
osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko i długoterminowej.
Przestronny Dział Fizjoterapii znajdujący się na parterze
obiektu, oferuje szerokie spektrum zabiegów �izjoterapeu-

Proponujemy pobyty długoterminowe i krótkoterminowe
już od 7 dni, pobyty zastępcze (w czasie urlopów opiekunów)
oraz pobyty próbne (adaptacyjne).

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej
„Biały Orzeł”
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538

tycznych. Wykonujemy zabiegi z zakresu: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii krótkofalowej, magnetoterapii,
laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, kinezyterapii, krioterapii, hydroterapii oraz masażu. Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na
podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Na terenie obiektu znajduje się także pełen zieleni Ogród
Zimowy, własna kuchnia serwująca domowe specjały oraz
wymagane stanem zdrowia diety, czytelnia z biblioteczką,
jadalnia, poradnia rehabilitacyjna oraz poradnia tlenoterapii
domowej.

Zapraszamy także do naszych obiektów sanatoryjnych: Azalii w Szczawnie – Zdroju i Zimowita w Dusznikach – Zdroju na pobyty lecznicze, rehabilitacyjne i hotelowe oraz zabiegi rehabilitacyjne.
Aktualne oferty specjalne: „Zacznij od nowa”, „Wzmocnienie przy kijkach”, „Przepis na zdrowie – mocne stawy” „Oczyść swój organizm”.
Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
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Wielki
jubileusz
Absolwenci, dawni nauczyciele, pracownicy szkoły
oraz mieszkańcy gminy i
zaproszeni goście wezmą
udział w obchodach 70-lecia szkoły w Starych Bogaczowicach. Jubileuszowe
uroczystości rozpoczną się
28 listopada o godz. 9.00. Jubileusz 70-lecia szkoły to
uroczystość, która pozwala
sięgnąć w przeszłość, przywołać pamięć o zdarzeniach
i ludziach współtworzących
świadectwo, którego zostaliśmy
spadkobiercami.
Jest okazją do wspomnień,
które pozostają w naszej
pamięci. Czas je porządkuje i dodaje blasku. Nieraz
sprawia, że niektóre z nich
umykają, giną w natłoku codziennych spraw dorosłego
życia. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje
je z powrotem. Trudno jest
być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło
się część życia– podkreślają
organizatorzy: grono pedagogiczne, uczniowie oraz
dyrekcja Zespołu Szkół w
Starych Bogaczowicach.
(RED)

Wieczornica patriotyczna

Witaminkowy bal

Były wspólnie śpiewane pieśni patriotyczne,
konkurs wiedzy o historii
gminy, występy lokalnych
artystów oraz premiera
filmu historycznego o gminie – tak w Starych Bogaczowicach świętowano 11
listopada.
- Nasi przodkowie nie zawsze żyli w wolnym kraju. 11
listopada 1918 roku Polacy
odzyskali upragnioną wolność. Wiele pokoleń Polaków
czekało na tę chwile z utęsknieniem i nadzieją, ale dopiero po 123 latach niewoli
Ojczyzna nasza powróciła na
mapę Europy. Dzięki dyplomacji podjętej i prowadzonej przez Komitet Narodowy
Polski w Paryżu z Romanem
Dmowskim, Ignacym Janem
Paderewskim oraz Maurycym
Zamoyskim na czele znaleźliśmy się w gronie państw zwycięskich, co potwierdzono
podczas podpisywania traktatu pokojowego w Wersalu.
Jednakże dopiero wysiłek
zbrojny młodego państwa
podjęty w latach 1918-1921
przez Wojsko Polskie pod
dowództwem
Naczelnika
Państwa  Józefa Piłsudskiego, obronił i umocnił Niepodległą. 11 listopada stanowi

W piątek, 13 listopada,
w Przedszkolu Miejskim
w Mieroszowie odbył
się „Witaminkowy bal”.
Przedszkolaki przebrały
się tego dnia za swoje ulubione warzywa i owoce.
- Rodzice, którzy przygotowali stroje, wykazali się
wyobraźnią i pomysłowością
- dzieci przebrane za marchewki, truskawki, groszki
czy kukurydzę wyglądały jak
prawdziwe owoce i warzywa. Wszystkie przedszkolaki

wzięly udział w zabawie tanecznej, prowadzonej przez
p. Zbigniewa Porębę. Wesołe pląsy przy piosenkach
o tematyce „witaminowej”
bardzo podobały się przedszkolakom. Miejmy nadzieję,
że „Witaminkowy bal” wyjdzie dzieciom na zdrowie i
zachęci je do jedzenia zdrowych pokarmów – mówi
Alicja Kornalewicz z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.
(RED)

Występ dzieci został przyjęty owacyjnie.

symboliczną miłość do Ojczyzny, kojarzy się nam z walką i
zwycięstwem. Dla uczczenia
tych wydarzeń Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała uroczystą „Wieczornicę
Patriotyczną”. Uroczystość
rozpoczęto od odśpiewania
hymnu, następnie odbyła się
część artystyczno-muzyczna
w której udział wzięły zespoły: „APERTO” z WDK pod
kierunkiem Pauliny Wójcik
oraz „Bogaczowiczanie” pod
kierunkiem Bogumiły Stępień. Oba zespoły wystąpiły
z repertuarem pieśni patriotycznych. O popularności

tych utworów świadczy to,
że większość z nich była
wykonywana przy współudziale publiczności. W trakcie uroczystości uczestnicy
wzięli udział w konkursie
wiedzy o historii gminy Stare
Bogaczowice i narodzin odrodzonego państwa polskiego a także obejrzeli premierę
filmu promującego gminę.
Imprezę zakończył okolicznościowy występ Szczepana
Napory z Nagórnika – relacjonują organizatorzy bogaczowickiej . „Wieczornicy Patriotycznej”.
(RED)

Dzieci przebrane za marchewki, truskawki, groszki czy kukurydzę
wyglądały jak prawdziwe owoce i warzywa.

Konkurs na kucharza roku

REKLAMA

w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle
Konkurs „Kucharz roku” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle cieszy się niegasnącą popularnością wśród uczniów. To już stały
punkt w kalendarzu szkolnych wydarzeń, który pozwala ujawnić potencjał i twórczą inwencję uczniów
oraz integrować środowisko szkolne.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja kształcenia zawodowego w kierunku kucharz. Konkurs przyczyni
się również do: zainteresowania uczniów kształceniem
zawodowym, zachęci wychowanków do planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej i upowszechniania
informacji na temat szkolnictwa zawodowego i zawodów. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Fundacja
Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”. Doradcą i ekspertem z branży turystyczno - gastronomicznej
dla ośrodka od kilku lat jest pani Dorota Barańska - dyrektor Hotelu i Restauracji Maria w Wałbrzychu.
W dniu 19 listopada 2015r. w ramach pierwszej edycji
konkursu „Kucharz roku 2015/2016” wszyscy uczniowie
uczyli się poprawnego i estetycznego nakrycia stołu oraz
etykiety obsługi klienta na warsztatach zawodoznawczych z udziałem profesjonalnego kelnera. Przybyły gość
– Pan Ireneusz Małkowski, który na co dzień jest kelnerem
w Hotelu Maria Helena w Szczawnie Zdroju, a z zawodu
kucharzem zaprezentował sposoby ułożenia wieloelementowego serwisu stołowego i sztućców oraz ciekawe

dekoracje z serwetek. Okazało się, że zwykła papierowa
serwetka może być wdzięczną dekoracją stołu, gdyż daje
się złożyć w stożek, wachlarz, kieszonkę czy trójkąt. Wychowankowie chętnie próbowali własnych sił przy próbach składania serwetek i dekorowania stołu. Pan Ireneusz Małkowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie
w pracy, był kelnerem w kultowym Hotelu Sudety w Wał-

brzychu. Z wielką pasją opowiadał o własnych doświadczeniach z pracy, a tym samym pogłębił wiedzę uczestników warsztatów na temat tej niezwykłej profesji.
W ramach konkursu przewidziane są w drugiej edycji
warsztaty kulinarne, potyczki kucharskie, turniej wiedzy
kucharskiej. Życzymy uczestnikom konkursu najlepszych
sukcesów kulinarnych!
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

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,

• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

20 LAT TRADYCJI

JESIENNA
PROMOCJA

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

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

Nisko, coraz niżej

Po końcowej syrenie Todor Mołłow został porwany przez wałbrzyskich
kibiców i wraz z nimi świętował sukces.

największym sukcesem jest
wicemistrzostwo Euroligi w
barwach zespołu z Gdyni w
2004 r.
Początek drugiej połowy należał do gości, które
utrzymywały przewagę 12
punktów. W miarę upływu
czasu obrona biało-czerwonych przybierała na sile, poprawiała się też skuteczność
akcji ofensywnych i na 48 sekund przed końcem III kwarty strata stopniała do zaledwie 6 punktów. W ostatnich
sekundach Polki znów zagrały znów nieskutecznie, przez
co straciły kolejne 3 punkty
i mimo, że wygrały ćwiartkę
16:13, to na 10 minut przed
końcem meczu przegrywały
46:55. To jednak nie zdeprymowało naszych koszykarek,
niesionych fantastycznym
dopingiem kibiców w hali
Aqua Zdrój. Od początku
ostatniej kwarty gospodynie
zamurowały dostęp do swojego kosza, uniemożliwiając
Białorusinkom zdobywanie
punktów. Same za to punktowały z każdej pozycji i w
34 min. kapitalnym rzutem
za 3 pkt. Weronika Idczak

OKNA z Wałbrzycha

10 % rabatu

Tartak Urbaniak oferuje:

Białorusinki ugotowane
w wałbrzyskim kotle
Reprezentacja
Polski koszykarek pokonała
w Wałbrzychu Białoruś
65:56, choć w II kwarcie
przegrywała już 18 punktami. Jest to pierwsze
zwycięstwo Polek w kwalifikacjach do Eurobasketu
2017.
Pewnie grające Białorusinki prowadziły już 10:0, a
pierwsze 2 punkty dla Polek
dopiero na 4 minuty przed
końcem I kwarty zdobyła
Julie McBride. Podopieczne trenera Todora Mołłowa
starały się odrabiać straty,
ale uważnie broniące rywalki nie pozwalały na to, przez
co po pierwszych 10 minutach było 9:20. Polkom brakowało przede wszystkim
skuteczności w ataku, miały
także problem ze zbiórkami
i ponowieniem akcji. Po 1,5
minuty rywalki w II ćwiartce
koszykarki zza wschodniej
granicy prowadziły już różnicą 18 pkt., głównie dzięki
świetnej grze Maryi Popovej
i Anastasiyi Verameyence,
które zdobyły odpowiednio
po 9 i 8 punktów w tej partii.
Jednak Polki z każdą minutą
grały lepiej, powoli zaczęły
odrabiać straty i po pierwszej połowie przegrywały
30:42.
W przerwie między druga a trzecią kwartą, Paulina
Pawlak została uhonorowana pamiątkową koszulką
z nr 6 z okazji zakończenia
kariery. Zawodniczka była
6-krotną mistrzynią Polski (3
tytuły z Lotosem Gdynia i 3 z
Wisłą Can-Pack Kraków), a jej
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wyprowadziła nasz zespół
na prowadzenie 57:55. Zdeprymowanym rywalkom nie
pomogły przerwy na żądanie trenera i w trakcie całej
kwarty nie zdołały oddać ani
jednego celnego rzutu z gry.
Dopiero w ostatnich sekundach meczu jeden punkt z
linii rzutów wolnych oddała
Yelena Leuchanka, ale to
nie miało żadnego wpływu
na losy spotkania, bowiem
Polki wygrały IV kwartę aż
19:1 i cały mecz 65:56. Po
końcowej syrenie w hali zapanowała euforia, zespół
odtańczył taniec radości, a
trener Todor Mołłow śpiewał
razem z najzagorzalszymi kibicami w ich sektorze.
Radosław Radczak

Polska - Białoruś 65:56 (9:20, 21:22,
16:13, 19:1)
Polska: Żurowska-Cegielska 21,
Stankiewicz 10, Kobryn 10, McBride
7, Idczak 7, Skobel 6, Pawlak 3, Koc 2,
Morawiec 0, Śnieżek 0, Kaczmarczyk 0.
Białoruś: Papova 13, Leuchanka 12,
Verameyenka 9, Troina 9, Snytsina 7,
Tarasava 4, Likhtarovich 2, Hasper 0,
Ziuzkova 0.

Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych przegrali w Zawierciu
z miejscowym Aluronem Virtu
Wartą 0:3 w 9. kolejce I ligi.
Jest to już czwarta z rzędu porażka wałbrzyszan na obcym
parkiecie i szósta w całym sezonie.
Już na samym początku gospodarze utrzymywali 1-2 punktową przewagę i przed pierwszą techniczną prowadzili 8:7.
Następnie zawodnicy Aluronu
powiększyli prowadzenie, choć
potem podopieczni Krzysztofa Janczaka starali się odrabiać
straty, to przed drugą pauzą
przegrywali już 12:16. Victoria
PWSZ wyrównała na 23:23 i
miała kilka piłek setowych, ale w
końcówce seta goście popełnili
kilka błędów, przez co przegrali 30:32. Początek drugiej partii
wyglądał podobnie: zawiercianie utrzymywali 2-punktową
przewagę i przed przerwą techniczną prowadzili 8:5. Niestety,
wałbrzyszanie całkowicie pogubili się i najpierw przed drugą
pauzą przegrywali 10:16, a następnie rywale poszli za ciosem i
pewnie wygrali drugiego seta aż
25:12. Trzecia odsłona niewiele
różniła się od wcześniejszych.
Po dosyć wyrównanym początku gospodarze wygrywali 8:7 i
utrzymywali przez dłuższy czas
1-punktową przewagę. Ale goście odrobili tę niewielką stratę i
wyszli na prowadzenie 16:15. W
końcówce wałbrzyszanie znów
mieli piłkę setową przy stanie
25:24, ale gospodarze najpierw
dobrze się obronili, a potem 2
razy wykorzystali błędy zespołu
z Wałbrzycha i ostatecznie Victoria PWSZ przegrała seta 25:27
i cały mecz 0:3. Po tej porażce
ekipa Krzysztofa Janczaka spadła na przedostatnią pozycję w
ligowej tabeli.
W następnej serii gier wałbrzyszanie zagrają z outsiderem I ligi
KPS-em Kęty. Spotkanie odbędzie się w piątek, 27 listopada o
godz. 17:00.
Radosław Radczak

Akademicy dostali
szkołę
Koszykarze
Górnika
Trans.eu pokonali w Wałbrzychu AZS Politechnika
Poznań 76:57 i wciąż utrzymują drugą lokatę w tabeli
grupy D II ligi. A już w sobotę derby Sudetów!
Pierwsza kwarta niedzielnego meczu ze spadkowiczem z I ligi zapowiadała podopiecznym trenera Arkadiusza
Chlebdy trudną przeprawę. Po
4 minutach gry AZS Politechnika Poznań prowadził w Wałbrzychu 12:4, wykorzystując
serię niecelnych rzutów, strat
i fauli graczy Górnika. Przerwa zarządzona przez szkoleniowca gospodarzy niewiele
pomogła, bo jego zawodnicy
wciąż mieli problemy z wykorzystywaniem sytuacji do
zdobycia punktów. Po 10 minutach miejscowi przegrywali
11:18, ale na początku drugiej
ćwiartki Rafał Niesobski dwukrotnie zmniejszył przewagę
do 3 pkt. Zamiast pójść za
ciosem, wałbrzyszanie znów
seryjnie pudłowali, także przy
ponawianiu swoich akcji po
niecelnych rzutach. Zdecydowanie lepiej w ataku spisywali
się poznaniacy, którzy w 14
min. spotkania wygrywali już
28:19, ale to był punkt zwrotny tego meczu. Sygnał do
odrabiania strat rzutem za 3
pkt. dał Niesobski i po około
trzech minutach na tablicy pojawił się remis 31:31. Ostatnie
3 minuty I połowy to okres indolencji strzeleckiej obu ekip,
które stać było na zdobycie
zaledwie 2 punktów i na długą
przerwę schodziły przy remisie 33:33.

Po wznowieniu gry AZS
odzyskał na chwilę prowadzenie za sprawą Alberta Krawca
(33:35), ale w ciągu kolejnych
4 minut Górnik znokautował
poznaniaków, aplikując im 13
punktów z rzędu. Po 25 minutach rywalizacji wałbrzyszanie wygrywali 46:35, lecz w
końcówce III kwarty akademicy podnieśli się i znów zaczęli
trafiać, przez co różnica zmalała do 4 pkt. (49:45). Jeszcze
na początku ostatniej odsłony goście mogli mieć nadzieję na odwrócenie losów
tego meczu, gdy po punktach Jakuba Szczepańskiego
przegrywali 47:51, ale potem
na parkiecie już niepodzielnie
rządzili i dzielili zespołowo
grający biało – niebiescy. W 4
minuty zbudowali przewagę
na poziomie 15 pkt. (63:48),
a po trzech skutecznych akcjach Bartłomieja Ratajczaka
w 38 min. Górnik prowadził
już 69:50 i na tym emocje się
skończyły.
W następnej kolejce kibiców czekają derby: Sudety
Jelenia Góra - Górnik Trans.
eu! Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 28 listopada
o godz. 19:00.
(RED)

Górnik Trans.eu Wałbrzych - AZS Politechnika Poznań 76:57 (11:18, 22:15,
18:12, 25:12)
Górnik: Wróbel 14 pkt. (14 zb., 3 as.),
Bochenkiewicz 13 (9 zb.), Niesobski 12
(6 zb., 5 as.), Ratajczak 12, Glapiński
7 (4 zb., 7 as.), Piros 6, Krzymiński 5,
Obarek 4, Kołaczyński 3, Rzeszowski 0.
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WYSOKOENERGETYCZNY

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

BRYKIET DRZEWNY

Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

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

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

j

www.ubezpieczenia.regional.pl
pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

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

200

Zwycięski finisz
Piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych pokonały w Piasecznie miejscowy GOSiR 3:0 w ostatnim meczu w tym roku w
ekstralidze kobiet. Jest to
pierwsze wyjazdowe zwycięstwo
podopiecznych
Marcina Gryki w lidze, nie
licząc walkowera za mecz
we Wrocławiu z miejscowym AZS-em.
Sobotnie spotkanie w
Piasecznie było bezpośrednim starciem o utrzymanie
w pierwszej szóstce w ligowej tabeli, ponieważ AZS
PWSZ i GOSiR zajmowały
odpowiednio 5. i 6. lokaty.
Ale przed kolejką był tak
duży ścisk na miejscach 4-8.,
że przegrana drużyna tego
pojedynku mogła spaść na
8. pozycję. Szkoleniowiec
wałbrzyszanek nie dokonał
żadnych korekt w składzie w
stosunku do meczu z Czarnymi Sosnowiec. Jednak nie
mógł skorzystać z Klaudii
Miłek i Katarzyny Iwańczuk,
które są kontuzjowane oraz
z Jessiki Pluty, która pauzowała za 4 żółte kartki.
Już w pierwszych sekundach na prowadzenie mogły

wyjść gospodynie, gdy Anna
Ciupińska doszła do sytuacji
sam na sam z Darią Antończyk, ale oddała niecelny
strzał. Po chwili znów sytuację miały zawodniczki z Piaseczna, ale tym razem Magdalena Dudek przelobowała
bramkarkę gości i piłka trafiła w słupek. W 15 min. odpowiedział AZS: po zagraniu
Sofii Gonzales w sytuacji sam
na sam z golkiperką znalazła
się Agata Sobkowicz, która
płaskim strzałem otworzyła
wynik spotkania. W kolejnej
akcji Sobkowicz mogła zdobyć drugą bramkę, jednak
zamiast strzelić na długi słupek, posłała futbolówkę na
bliższy i pewnie złapała ją
Klaudia Ożgo. Wałbrzyszanki
z minuty na minuty powiększały przewagę, co mogły
udokumentować tuż przed
przerwą, jednak strzelczyni
pierwszego gola w meczu
huknęła obok słupka.
Początek drugiej części
spotkania wyglądał tak samo
jak pierwszej. Po kilku sekundach oko w oko z Antończyk
znalazła się Ciupińska, ale
znów nie trafiła w bramkę.
Później odpowiedziała Kata-

rzyna Brzeska, ale jej strzał z
rzutu wolnego był niecelny.
W 68 min. po prostopadłym
podaniu piłkę dostała Sofia Gonzales, która płaskim
strzałem z 16 m podwyższyła rezultat. Dwanaście
minut później Agata Sobkowicz przebiegła pół boiska i
uderzeniem z pola karnego
ustaliła wynik spotkania na
3:0 dla swojej ekipy. Dzięki
temu zwycięstwu AZS PWSZ
awansował na 4. miejsce w
ligowej tabeli i jeśli Mitech
Żywiec 5 grudnia przegra we
Wrocławiu z AZS w zaległym
spotkaniu, to wałbrzyszanki
zostaną na 4. lokacie co najmniej do pierwszego wiosennego meczu.
Radosław Radczak

GOSiR Piaseczno
- AZS PWSZ Wałbrzych 0:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Sobkowicz (15), 0:2
Gonzales (68), 0:3 Sobkowicz (80).
Widzów: 50.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz,
Mesjasz, Botor (76 Borkowska),
Bosacka - Gonzales, Konat, Brzeska (76
D. Pluta), Lizoń (67 Konopka) - Rędzia
(84 Żurawska) - Sobkowicz.

Derby Sudetów odwołane!
Zaplanowany na niedzielę, 22 listopada o godz. 12:00, mecz 18. kolejki grupy
dolnośląsko-lubuskiej III ligi Karkonosze
Jelenia Góra - Górnik Wałbrzych został
przeniesiony na inny termin.
Powodem odwołania spotkania jest fatalny stan boiska na stadionie przy ul. Złotniczej

Ta
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w Jeleniej Górze, które zostało zalane po bardzo silnych opadach deszczu. Mecz prawdopodobnie zostanie rozegrany dopiero wiosną
2016 r. Wałbrzyszanie najbliższe spotkanie
rozegrają na własnym stadionie, w sobotę, 28
listopada o godz. 13:00 z Piastem Karnin.

Radosław Radczak

74 66 06 100

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

Podsumowano Idola 2015

Srebro Julity
i Weroniki
Dwie nasze zapaśniczki wywalczyły srebrne medale
w 10. Międzynarodowym
Turnieju Zapaśniczym w
Berlinie. Stało się to udziałem Julity Omilusik z Herosa
Czarny Bór wśród seniorek
w kategorii do 48 kg oraz
młodziczki Weroniki Kalisz z
Aresa Wałbrzych (60 kg).
W zawodach uczestniczyła rekordowa liczba 350 zawodniczek z 16 państw.
Omilusik rozpoczęła od położenia na łopatki Jane Schmieder z niemieckiego klubu AC
Werdau. Potem pokonała
Norweżkę Silje Kippernes. W
walce finałowej uległa Niemce
Katharinie Baumgartner 4:6.
Warto dodać, że była ona trzykrotną mistrzynią Europy kadetek. Z kolei Kalisz zwyciężyła
Wiktorię Stefan (Agros Żary),
Wiktorię Powatowską (Sobieski Poznań) i Litwinkę Justine
Cekaviciute. W pojedynku o
złoty medal przegrała 4:13 z
reprezentantką Austrii Leną
Nachbaur.
Spory sukces odniósł Łukasz
Charzewski (Heros), który z
Młodzieżowych MP (do lat
23) w Katowicach wrócił także ze srebrem w kat. 75 kg. W
Spodku wygrał najpierw z Sebastianem Wojciechowskim
(Olimp Janów Lubelski) 12:2,
a następnie szybko rozprawił
się z Kamilem Smorongiewiczem (Olimpijczyk Radom),
zwyciężając przez przewagę
techniczną 8:0. Walkę o złoty
krążek stoczył z innym zapaśnikiem z Radomia, Arkadiuszem
Kułynyczem, ubiegłorocznym
brązowym medalistą akademickich mistrzostw świata. Zapaśnik z Czarnego Boru uległ
rywalowi 1:5.
(A.Bas.)

W zamku Książ odbyła
się 14. Gala Sportu, podczas której podsumowano
tegoroczne imprezy w ramach Grand Prix Idol, cyklu,
którego pomysłodawcą był
Marek Henczka, niegdyś
pierwszy trener Dariusza
Baranowskiego.
Henczka
do dziś daje dobry przykład
operatywności jako organizator i sprawności fizycznej
jako uczestnik Idola.
Na GP Idol 2015 złożyło się
19 zawodów, organizowanych
od zimy do jesieni. Rywalizowano w biegach narciarskich,
długodystansowych biegach
przełajowych, pływaniu, wyścigach rowerowych szosowych i
MTB oraz nordic walking w różnych kategoriach wiekowych,
od dzieci do osób po osiemdziesiątce. Miejscem imprez
były tereny znane ze swojej
malowniczości oraz walorów
turystycznych, m.in. budowle
o charakterze zabytkowym, a
zawody często kończono przy
ognisku i pieczonych kiełbaskach. Miały więc one także
walor towarzysko – integracyjny, a także są godne jak
najszerszego naśladownictwa
i upowszechnienia. Tegorocznego Idola zakończono trady-

Laureaci GP Idol 2015 (fot. K.Masiuk).

cyjnie 11 listopada Crossem
Niepodległości na wałbrzyskim
Podzamczu. Wśród wieloletnich współorganizatorów cyklu warto wymienić Stanisława
Stereżyłę, właściciela podzamczańskiego lokalu „U Stasia”.
Do głównych nagród Idola
nominowano w tym roku 32
zawodników. Warunek stanowiło uczestniczenie w o najmniej 12 startach w przypadku mężczyzn i 8 rywalizacjach
wśród pań.
Tytuł Super Idola przyznano
Ryszardowi Gurgulowi, który
wziął udział we wszystkich 19
imprezach, gromadząc 457
pkt. W klasyfikacji Max Idol,
oprócz Gurgula tytuł ten otrzymali: Marek Henczka, Łukasz
Karpiński, Barbara Licznar i Mariola Sarnecka, również uczestnicząc w komplecie imprez.
Podsumowanie odbyło się
w salach Maksymiliana i Krzywej zamku Książ, z udziałem
wiceprezydenta Wałbrzycha
Zygmunta Nowaczyka. Jedną
z atrakcji był film ilustrujący
tegoroczny cykl, autorstwa
Kazimierza Masiuka, a miłośnicy słodkości delektowali
się tortem renomowanej wałbrzyskiej cukierni „Oleńka”.
Andrzej Basiński
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REKLAMA

USŁUGI
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(1) KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ 728 874 282
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(1) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

(2) Do wynajęcia kawalerka na
Piaskowej Górze z jasną kuchnią.
Cena 650 zł + liczniki + kaucja. Tel.
662 009 796.
(1) Sprzedam mieszkanie w
Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 89,
pow. 56 m2, cenna 15 000 zł. Tel.
607 48 34 47.
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

DREWNO

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat

ROZPAŁKOWE
TEL: 695-079-900

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

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

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

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(6) Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie na Starym Zdroju i na
Nowym Mieście - 52m2. Tel. 504
78 24 55.

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9, został
wywieszony na okres od 25.11.2015 r.
do 16.12.2015 r. wykaz Nr 16/2015
z dnia 25 listopada 2015 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży
oraz wykaz Nr 17/2015, 18/2015 i 19/2015
z dnia 25 listopada 2015 r. nieruchomości
gminnych przeznaczonych do oddania
w najem, dzierżawę.

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.

TANIE

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

e-mail: budowlane@duotravel.pl

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

chwilówki – kredyty

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

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

W naszej bogatej ofercie są także

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

DB2010

UBEZPIECZENIA

www.duotravel.pl

WSZYWANIE

Kupiê zegarki

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

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

ESPERALU

BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

507 943 593

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

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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Nowe Miasto Kawalerka w
nowym budownictwie (94r)
ogrzewanie miejskie. Cena , 59
tys. zł. Kontakt 535-416-014
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
OKAZJA!, PODZAMCZE, 2 pokoje,
48 m2, duży balkon, parter, cena
95.000 zł, Tel: 535-285-514
OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 2 piętro w bloku czteropiętrowym po termomodernizacji,
balkon, cena 92 tys. do negocjacji!, Tel: 535-285-514

Dom wolnostojący w Jugowicach,
pow. 90m2 5pokoje działka
2500m2. Cisza spokój, cena
200.000,-zł Kontakt 535-416-014
PODGÓRZE, 34m2, wyremontowana kawalerka, boczna uliczka,
do zamieszkania od zaraz CENA
60.000,-zł do negocjacji zł! tel.

PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,
rozkładowe, OFERTA GODNA
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514

530-998-374

OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, parter, 42 m2, słoneczne mieszkanie w rozkładzie,
65.000 tys. Tel: 535-285-514

kany, 1 piętro, okna na podwórko,

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

PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z

PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu,
CENA 105.000,-zł Kontakt 535285-514

NOWE MIASTO, kawalerka z
kuchnią i łazienką, budynek zamy-

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
65m, 3 pokoje rozkładowe, 1 piętro i ogródek, do wprowadzenia,
179 tys. neg. 74 842 90 60,
WGN Piaskowa Góra, dom 99 m,
działka 7 arów, bardzo dobra
lokalizacja, cena 339 tys. do negocjacji, tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra dom 4
pokoje, bliźniak, garaż, bardzo
dobra lokalizacja, cena 355 tys. do
negocjacji. Tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, dom szereg,
4 pokoje, 186m, możliwa zamiana na mieszkanie na Piaskowej,
cena 440 tys. tel. 74 842 90 60.

boczna uliczka, CENA 34.000,- zł
Kontakt 530-998-374

balkonem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, po remoncie, CENA 63.000zł
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

PIASKOWA GÓRA, parter, 31 m2,
2 pokoje, widna kuchnia, duży
balkon, ogrzewanie miejskie, cena
85.000 tys. Do NEGOCJACJI, Tel:
535-285-514

DS- 2347 Piaskowa Góra Bliżniak
pow, ok 94m z działką 710m cena
339 tys.zł do negocjacji tel. 793
111 130

WGN Podzamcze, 3 pokoje, 60m,
bardzo ładne mieszkanie na 2
piętrze, cena 169 tys. zł,

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

do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

Biały Kamień, 69m2, 4 pokoje,
ogródek pod oknami. Cena
159.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265

WGN Podzamcze, 3 pokoje,
60m. sprzedam bardzo ładne
mieszkanie , cena 149 tys. zł, do
wprowadzenia, tel. 74 842 90 60.

MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. z działką 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486

PIASKOWA GÓRA, kawalerka po
remoncie, blok czteropiętrowy po
termomodernizacji. Cena 70.000zł
do negocjacji. Tel 535-311-265

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2
pokoje, 46m, ogrzewanie gazowe, wolne, cena 72,9 tys. parter,
74 842 90 60, okazja, prowizja 0%.

OKAZJA! Dwa mieszkania w cenie
jednego, duży potencjał, Biały
Kamień, 3 pokoje, 85m2, garaż,
cena 125.000zł DO NEGOCJACJI!
Tel: 535-311-265

WGN mieszkanie w śródmieściu, 2
pokoje, 46m, parter, ogród, , cena
69,5 tys. do negocjacji, okolice
Jagiellońskiej, 74 842 90 60,
prowizja 0%.

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

WGN Wrocław, Bielany , nowe
mieszkanie 43m, 2 pokoje, 2 piętro, cena 230 tys. zł do zamieszkania, tel. 74 842 90 60,

OKAZJA ! 39000 zł. Śródmieście
45m2, 1 piętro. Kamienica w
super stanie, klatka po remoncie.
Kontakt 535-416-014
Do wynajęcia 3pokojowe luksusowe mieszkanie na Piaskowej
Górze. Metraż 53m2 plus balkon.
Mieszkanie jest po remoncie, pełne wyposażenie. Cena 950,-zł/1m-c plus czynsz 500zł Dostępne od
zaraz. Kontakt 535-416-014

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.
WGN Sobiecin, 1 Maja, tanie
mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1
piętrze, cena okazyjna 50 tys. zł,
tel. 74 842 90 60,
WGN Mieroszów, wieś Różana
dom 200m, działka 0,5 ha cena
ofertowa 340 tys. do negocjacji,
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..
WGN śródmieście, ładne mieszkanie , 3 pokoje, 71m, 2 piętro,

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

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

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

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
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

1. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
działka budowlana o powierzchni
1127 m2 w Mieroszowie. Doskonała lokalizacja. Media: prąd i
woda na działce. Cena: 52,000 zł.
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 Piaskowa
Góra, szereg środkowy z garażem
i ogrodem, podpiwniczony.
Powierzchnia mieszkalna 105 m2.
Cena 397,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
zielona i okolica, I piętro, 34 m2
po remoncie wraz z ogródkiem,
cena: 99,000 zł. Tel: 519-121-102
5. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 84 m2 na wysokim parterze, do odświeżenia, 155,000 zł.
DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

11. SOWA&VICTORIA Duże,
dwupokojowe mieszkanie do
odświeżenia w pięknej kamienicy w Śródmieściu. C.O gaz +
kominek. 56m2 za 69 000zł!!Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w trakcie remontu (do wykończenia) w śródmieściu, 40m2 w cenie
45 000zł Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po remoncie w
pełnym rozkładzie na Podzamczu.
41,5m2 za 115 000zł. DOSKONAŁA LOKALIZACJA Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie po remoncie na
Piaskowej Górze, w doskonałej
lokalizacji, cena: 145 000zł. Tel:
502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie o pow.65m2 do
odświeżenia, ogrzewanie miejskie,4 pokoje cena 160.000 Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwustronnie rozkładowe, z balkonem, 4 pokoje, do
kapitalnego remontu 114 m2
cena 89.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż mieszkanie Podzamcze 54m2,
po kapitalnym remoncie, z balkonem z całym umeblowaniem
cena 170.000 Tel:506-717-014

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro
w 4, cena 149.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje,
48m2, parter w 10, cena 99.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 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

18. SOWA&VICTORIA Śródmieście - mieszkanie po kapitalnym
remoncie 2 pokoje, 46m2 cena
115000 zł Tel: 519-121-104

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

19. SOWA&VICTORIA Komorów - mieszkanie po kapitalnym
remoncie dwupoziomowe 80m2
przy podłodze 120m2, 4 pokoje,
cena 311000 zł Tel: 519-121-104

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

20. SOWA&VICTORIA Głuszyca - mieszkanie do remontu, 2
pokoje, 54m2, cena 75000 zł Tel:
519-121-104

6. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto
mieszkanie z ogródkiem 62,50 m2
na I piętrze, po remoncie, cena:
125,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy na Podzamczu, w dobrym
stanie,nadający się na każdą
działalność 28m2, cena 36 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 Kawalerka na
Piaskowej Górze z jasną kuchnią,
gotowa do wprowadzenia cena
77 tys. Tel: 502-657-353

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

9. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w pobliżu
Szczawna Zdroju, cena 76 tys do
negocjacji Tel.502-657-353

RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje,
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

10.SOWA&VICTORIA Piękny, kilkuletni dom w pobliżu Świdnicy,
położony na dużej, zagospodarowanej działce Tel.502-657-353

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

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

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 – OKAZJA! STARY
ZDRÓJ, 21m2, kawalerka z łazienką i WC, parter, cena 13.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
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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Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.

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

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

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 – 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 - 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

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 kawalerkę w Głuszycy.
Cena 19 tys. zł, pow. 28 m2.

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 – 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

Nieruchomość tygodnia: działki
budowlane 34 zł/m2

Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy. Cena 70 tys. zł pow.
54 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

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 mieszkanie w Głuszycy
Górnej na parterze. Cena 60 tys.
Pow. 46 m2
Posiadamy w sprzedaży działki
budowlane w przepięknie położonej miejscowości Łomnica- gmina
Głuszyca. Wielkość działek od
1100 m2- 1543m2. Dojazd drogą
gminną, utwardzoną. Wokół
tereny rekreacyjne, turystyczne i
niezwykłe walory przyrodnicze.
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.

Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 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.
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piętro, kominek, cena 55 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu
(w budynku Fabryki Okien „ROL”)

czynne od poniedziałku do piątku
(w czwartki - nieczynne) w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590 www.db2010.pl

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

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

WILLA - Posiadamy mieszkania
i domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro
, cena 50 tys.zł. – jeszcze do negocjacji! ogrzewanie gazowe, 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 – 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 – OKAZJA! Sprzedamy
po remoncie 2 pokoje, 39m2,
Śródmieście, 2piętro, cena 69 tys.
zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42,
881 788 200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 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, do wprowadzenia, P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76
tys.zł 74 666 42 42, 507 153 166.
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WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 95 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.

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 70 tys.zł. ogrzewanie miejskie, 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy przestronną
kawalerkę na Podgórzu, cicho
lokalizacja, 46m2, stan b.dobry, 2

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
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1
piętro, czteropiętrowiec, cena 135
tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, co gaz, 45 tys.zł!!! 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie na B.Kamieniu, cicha
lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!!
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co
gaz, 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,
55tys.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.

DB2010

Czwartek, 26 listopada 2015 r.
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www.db2010.pl
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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

