REKLAMA

Czwartek, 3 grudnia 2015 r.  nr 47 (270)  www.db2010.pl  ISSN 2082-2294  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

DB2010

.PL

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

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

www.kasacja.info

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

REKLAMA

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300 Wabrzych

tel. 793-793-005
tel. 531-483-291
e-mail bcisak7@tlen.pl

GOTÓWKA w 10 min
dla zadłużonych w bankach,
dla osób z problemami
w bazach BIK, BIG, KRD,
niezależnie od dochodów.
NOWA OFERTA POŻYCZKI
DOSTĘPNA TYLKO U NAS !!!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Policja pod lupą prokuratury
30 listopada 2015 r. emerytowany oficer policji z
Wałbrzycha Janusz Bartkiewicz złożył w Prokuraturze
Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa niedopełnienia obowiązku (art. 231 k.k.)
przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta
Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu i Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu. - Mimo ciążącym na
nich służbowym i prawnym
obowiązku, określonym w
ustawie o policji i kodeksie
postępowania karnego, nie
powiadomili prokuratury o
stwierdzonym - w ramach
własnego postępowania wewnętrznego - przestępstwie
przekroczenia uprawnień i
niedopełnienia obowiązku
przez podległego im funkcjonariusza policji z garnizonu Wałbrzyskiego – wyjaśnia Janusz Bartkiewicz.
- Do podjęcia takiego kroku
skłoniło mnie sankcjonowanie
przez tych wysokich funkcyjnych funkcjonariuszy policji
bezkarności podległego im
służbowo policjanta, który

Emerytowany oficer policji
z Wałbrzycha złożył w
prokuraturze zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa
niedopełnienia obowiązku przez
kierownictwo policji.
swym działaniem naruszył nie
tylko dobro publiczne (bezpodstawne przypisanie sobie
uprawnień należących do
komendanta
głowniowego
i wojewódzkiego policji), ale
także i jego prawa - tłumaczy
Janusz Bartkiewicz. - Nie mogąc pogodzić się z faktem,
że wewnętrzne postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Zespół Kontroli
Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu ustaliło, że policjant dopuścił się naruszenia
dyscypliny służbowej poprzez
„niedopełnienie obowiązków
służbowych albo przekrocze-

nie uprawnień określonych
w przepisach prawa”, zostało
zignorowane przez tychże wysokich funkcjonariuszy policji,
zdecydowałem się na taki właśnie krok. Nie można bowiem
godzić się z faktem, że czyn
zabroniony został dokonany,
jego sprawca został ujawniony, ale pozostaje bezkarny,
albowiem jego przełożeni na
fakt ten nie reagują w sposób,
jakiego wymagają od nich nie
tylko przepisy zawarte w ustawach (w tym w rocie ślubowania), oraz w Zasadach Etyki
Zawodowej Policjanta.
Na powyższe zagadnienia
Janusz Bartkiewicz zwracał
wielokrotnie uwagę w prowadzonej od września 2014 roku
korespondencji z Komendą
Główną Policji, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Komendą Miejską Policji.
O fakcie złożenia zawiadomienia złożonego w prokuraturze
poinformował też pisemnie
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Prokuratora Generalnego
RP, przedstawiając w tych pismach szerokie uzasadnienie
swego kroku.
(RED)
REKLAMA:

DB2010

Czwartek, 3 grudnia 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

REKLAMA

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!

Kto komu może skoczyć
Andrzej
Basiński

Oglądałem ostatnio trzy
scenki. Pierwszą podczas obrad
Sejmu, drugą – kabaretową, a
ostatnia wiązała się z filmem.
Bardzo pouczające.
Oto poseł Krzysztof Brejza z
PO z sejmowej trybuny zarzucił
rządzącej partii łamanie demokratycznych standardów i godzącą w opozycję zmianę regulaminu komisji ds. kontroli służb
specjalnych. PiS przegłosowało
zniesienie
obowiązującego
od 20 lat zwyczaju rotacyjności przewodniczących komisji,
który umożliwiał kontrolę parlamentarną nad służbami. W
swoim wystąpieniu Brejza przypomniał słowa posłanki PiS Krystyny Pawłowicz (żadnej tam

„profesor”!), wypowiadającej
się na ten sam temat w okresie
rządów PO-PSL. Powiedziała ni
mniej, ni więcej:
„Zasada rotacyjnego przewodnictwa komisji jest istotna
dla zagwarantowania pluralizmu politycznego. Ingerencja
w prawa opozycji parlamentarnej, byłaby konstytucyjnie niedopuszczalna. Nie może być w
warunkach demokracji przekreślona z dnia na dzień w wyniku
przewagi większości nad mniejszością”.
Posłowie PO-PSL wówczas
w pełni się z jej stwierdzeniem
zgodzili. Teraz PiS podeptało
zasadę rotacyjności.
Gdy Brejza obnażał zakłamanie PiS, Pawłowicz stała w
przejściu pomiędzy fotelami
trzymając wyciągnięte w górę
ręce, z palcami ułożonymi w
V, wykonując nimi triumfalne
gesty i niby taneczne ruchy. Podobnie pląsała w Sejmie podczas haniebnej nocnej debaty o

Trybunale Konstytucyjnym. Hipokryzja. Tragifarsa. Bezwstyd.
Autorka słów o tym, że unijna flaga jest szmatą, została ponownie wybrana do Krajowej
Rady Sądownictwa, by stać na
straży niezależności sędziów.
Persony o takim morale i wizerunku upadlają i degenerują
gremia stojące na straży prawa.
Ale z PiS każdy absurd jest możliwy.
Archiwalny filmik z występu nieodżałowanego kabaretu
„Dudek”, skecz „Ucz się, Jasiu”.
Do punktu usługowego zgłasza
się klient (Wiesław Michnikowski) z hydraulicznym problemem. Gdy zniesmaczony arogancją szefa (Jan Kobuszewski),
wyraził gotowość złożenia na
niego skargi, ten wypalił: „Kochany, wiesz, co mogą mnie
zrobić?”. Tu włączył się uczeń
Jaś (Wiesław Gołas): „Oni mogą
panu majstrowi skoczyć!”. Tenże potwierdził: „Tak jest. Mogą
mnie skoczyć”. „A gdzie oni

mogą panu skoczyć?” - jęknął
zgnębiony klient. W odpowiedzi na wymowny gest szefa,
Jaś wyjaśnił: „Oni mogą panu
majstrowi skoczyć tam, gdzie
pan może pana majstra w dupę
pocałować!”.
Scenka trzecia, z filmu Stanisława Barei „Miś”. Opuszczający lokal gość (Stanisław Tym),
próbuje odebrać z szatni swój
płaszcz. Bezskutecznie. Jest
numerek, ale okrycie znikło. Po
ostrej wymianie zdań, kierownik szatni podsumował: „Nie
mamy pańskiego płaszcza i co
nam pan zrobi?!”.
Czy nie nasuwają się tu pewne skojarzenia? Od wyborów
minęło niewiele czasu, ale PiS
zdążyło już wprawić w osłupienie ludzi, dla których właśnie
PRAWO i konstytucyjny ład to
świętości. Kpi z nich i szydzi, podobnie jak ubezwłasnowolniony mikro prezydent Maliniak,
pardon – Duda, marionetka
prezesa. Być może, blisko jest

dzień, w którym rozzuchwalony
do granic Szef Szefów powie
otwarcie z sejmowej trybuny:
„Mam prawo w nosie, a nawet
w d (Szef Szefów jest dobrze
wychowany), będę je łamał,
kiedy mi przyjdzie ochota.
Komu się to nie podoba, może
mi skoczyć! Ja tu rządzę!”. I pokaże wała, również tym, którzy
wcześniej nie byli fanami PiS,
ale skusiły ich jego obietnice. A
zresztą już padły słowa o tym,
że prawo nie jest świętością.
Wypowiedział je w Sejmie senior Morawiecki, którego nie
podejrzewałem o starczą demencję. Czyżby zapomniał, jak
walczył z komuną o wolność?
Jaki wstyd, panie Kornelu.
Gdy opozycja protestuje, PiS
rechocze (rechot prezesa jest
szczególnej urody) i zachowuje
się jak kibolska hołota (szacunek dla zmagających się z nią
posłów, a zwłaszcza posłanki
Nowoczesnej!). Bezcenny jest
obraz tych złośliwych i bez-

myślnych twarzy, które jak ulał
pasują do min majstra-hydraulika, jego ucznia Jasia i kierownika szatni (Pawłowicz dodaje
jeszcze pląsawicę). Dołączyło
do nich specyficznie filozoficzne oblicze (z charakterystycznym grymasem) Pawła Kukiza,
nowego giermka PiS, którego
wydumania i zoologiczne gesty
mają moc powalającą i prostującą mózgowe zwoje.
To wszystko dzieje się naprawdę, a nie we śnie pomyleńca. Horror będzie miał ciąg
dalszy. Mam mimo wszystko
nadzieję doczekać dnia, kiedy
to całe śmieszno – straszne towarzystwo pogrąży się w niebycie wstydu i kompromitacji.
Będzie to mój (i nie tylko) Dzień
Konia.
PS. Dziękuję za miłe słowa,
sąsiadowi z łamów Tygodnika
DB 2010, Stanisławowi
Michalikowi, propagatorowi
uroków i walorów turystycznych
naszej części Dolnego Śląska.

Sprostowanie
„W artykule autorstwa red. Roberta Radczaka pod tytułem „Profanacja i skażenie” opublikowanym w dniu 05 listopada 2015 roku w tygodniku DB 2010 w nr 43/266 podano
Czytelnikom nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania.
Nieprawdą jest informacja, „że ludzkie szczątki przez trzy dni
walały się po nasypie grobu, który został wykopany w piątek
30.10.2015 r., a pogrzeb odbył się 02.11.2015 r. Pomimo interwencji u pracownika administrującego cmentarz, kości nie zostały usunięte”. Z przeprowadzonych czynności wyjaśniających
wynika w sposób jednoznaczny, iż nowy grób został wykopany
w miejscu poprzednio istniejącego, po jego wykopaniu został
on zabezpieczony, a ze szczątkami poprzednio pochowanych
zwłok i resztkami trumny postąpiono zgodnie z par. 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Trudno
też jest zgodzić się z faktem, iż przesłane przez czytelnika zdjęcia
dokumentują opisane w artykule zdarzenie. Widoczny jest na
nich jedynie jakiś bliżej niezidentyfikowany element, który po
dokładnym sprawdzeniu przez kierownika cmentarza okazał się
plastikowym fragmentem, pozostałością po ozdobach znajdujących się na trumnie. Zatem zarzut profanacji zwłok nie miał miejsca. Zgodnie z art.6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia

omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.
Szkoda, że tych przymiotów zabrakło dziennikarzowi przy redagowaniu wskazanego wyżej artykułu. W/wym. artykuł uchybia
przedstawionym powyżej standardom. Przedstawione w nim
informacje są bowiem w przeważającej mierze nieprawdziwe i
nieścisłe. Przedmiotowa publikacja jest ponadto stronnicza, bo
zawiera wyłącznie stanowisko jednej strony. W świetle powyższego nie jest również prawdą, że ludzie stojący nad grobami
w pobliżu byli zmuszeni do oglądania tych szczątków. Informację do redakcji przekazała jedna osoba niezadowolona z faktu,
iż obok grobu jej bliskich przygotowywany jest do pochówku
inny grób. Jej ocenę wobec tego trudno uznać za obiektywną.
Ustosunkowując się do okresu, w którym został wykopany nowy
grób, to nie mógł być przygotowany w innym czasie, albowiem
pogrzeb odbywał się w poniedziałek tj. w dniu 02.11.2015 r. zatem poprzedzały go dwa dni wolne od pracy.
Nieprawdziwe są również informacje dotyczące skażenia
wody w gminie Mieroszów. Mieszkańcy Sokołowska byli na
bieżąco informowani o stanie przydatności wody do spożycia,
głównie poprzez ogłoszenia rozwieszane przez pracowników w
całej miejscowości. Sieć była płukana, podstawiane były cyster-

ny z wodą, wykonywane były wszystkie niezbędne czynności,
aby stan wody uległ poprawie. Badanie wody na ujęciu w Nowym Siodle nie wykazało skażenia bakteriologicznego, minimalne skażenie wody bakteriami z grupy e-coli miało miejsce w instalacji wewnętrznej Domu Dziecka Catharina. Po otrzymanych
wynikach badań natychmiast przystąpiono do płukania sieci
wodociągowej w placówce oraz powtórzono badania, których
wyniki mieściły się w normie. Nieprawdą jest, że kierownictwo
placówki nie zostało poinformowane o zaistniałej sytuacji. SANEPiD jak ZGKiM „Mieroszów” są w obowiązku informować o
takich sytuacjach i z obowiązku tego się wywiązały. Informacja
trafiła głównie do kierownictwa Domu Dziecka, ale także do
mieszkańców poprzez rozwieszanie ogłoszeń, które następnie
(po otrzymaniu pozytywnych wynikach badań) zmieniono.
Przykre jest, że lokalna gazeta publikując tego typu artykuły
kieruje się niezdrową sensacją i dezinformuje opinię publiczną,
nie zauważa natomiast ile wysiłku i pracy w ostatnim okresie
czasu poczynił nasz zakład, zarówno jako zarządca cmentarza
oraz jako dostawca wody.”
Prezes Zarządu ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.
Zbigniew Rybczyński

Od redakcji: W kolejnym wydaniu szczegółowo odniesiemy się do tez
stawianych przez prezesa ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.
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Nowe światło w odkryciach zagadki „Riese”

Powracam do tajemnic kompleksu wojennego
„Riese” w Górach Sowich,
bo mimo, że czas upływa, a
liczba badaczy zainteresowanych ich odkryciem rośnie, wciąż jeszcze tkwimy w
domysłach i żyjemy nadzieją,
że uda się wreszcie dotrzeć
do sedna sprawy. Największą zagadkę kryją w sobie
podziemia zamku Książ, nie
mamy też stuprocentowej
pewności co do tego, jakiemu celowi służyła przeogromna inwestycja militarna w masywie Włodarza i co
się znajduje w dużej części
nieodkrytych, celowo zablokowanych zawałami sztolniach. Dziś odżyła zupełnie
niespodziewanie zagadka
ukrytego w zasypanym tunelu kolejowym rzekomego
„złotego pociągu”, a dzięki
potędze mediów zainteresował się nią nieomal cały
świat.
W celu lepszego poznania
tematu przypominam relację ze spotkania z ogromnie
ważną i niezwykłą osobą,
wpisaną na trwałe w historię
odkrywania tajemnic Riese prof. Jackiem Wilczurem.
Z promocją nowej książki,
„Raport Wilczura”, przybył
swego czasu do Głuszycy jej
autor, profesor Jacek Wilczur z Warszawy. Spotkanie
autorskie miało miejsce w
obiekcie obsługi ruchu turystycznego przy podziemiach

Osówki. Salka wypełniła się
po brzegi: dorośli, młodzież,
członkowie
stowarzyszeń
zajmujących się odkrywaniem tajemnic Gór Sowich.
Niezwykły gość, jeden z
pierwszych odkrywców i badaczy podziemi w masywie
Włodarza, Jacek Wilczur, rozpoczął spotkanie od wspomnień z początków swej kariery zawodowej. Działo się
to właśnie tutaj, na Dolnym
Śląsku, w latach sześćdziesiątych. Jako pracownik naukowy Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich,
zajmował się badaniem
kompleksu „Riese” w Górach
Sowich. Jak sam powiada,
zdarł niejedne buty przemierzając podziemne korytarze
tajemniczej inwestycji wojskowej III Rzeszy. To co dało
się odkryć i zobaczyć przeszło najśmielsze oczekiwania. Ogrom tej nie do końca
rozpoznanej,
zagadkowej
zbrojowni, utkwił na zawsze
w jego pamięci. Jest to więź
i mentalna, i emocjonalna.
Profesor Wilczur określił ją
dzisiaj, po tylu latach, że
czuje się jakby powrócił do
rodziny zastępczej.
Najnowsza pozycja serii
Militarne Sekrety Wydawnictwa Technol z Krakowa
„Raport Wilczura- Tropem
Skarbów, Schowków i Zbrodniarzy Wojennych”, to pasjonująca książka wzięta z
osobistych przeżyć i doznań
Jacka Wilczura, jednego
z najmłodszych żołnierzy
Zgrupowań Partyzanckich
Kedywu Armii Krajowej w
okręgu „Jodła” pod dowództwem Jana Piwnika - „Ponurego” w Górach Świętokrzyskich.
REKLAMA
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Dwukrotnie ranny w walkach z Niemcami, dwukrotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych,
dwukrotnie
osadzony i skazany na karę
śmierci, odbity z więzienia
tuż przed egzekucją - Jacek
Edward Wilczur, historyk,
prawnik, politolog, specjalista w zakresie niemcoznawstwa, dziejów Ukrainy i Litwy
w latach II wojny światowej,
o swojej książce mówi, że jej
ukazanie się to tylko i wyłącznie zasługa niezwykłej
odwagi wydawcy. Wprawdzie nie ma już cenzury, ale
pozostał strach przed prawdą, a strach okazuje się nie
gorszym parasolem ochronnym, niż dawny aparat cenzury. Hańbą dla słowa nauka
jest to, że z każdą zmieniającą się ekipą rządzącą zmienia się interpretacja faktów
historycznych.
Profesor J. Wilczur w gorzkich słowach ocenił traktowanie prac Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce jak piąte koło
u wozu. A przecież jest to
sprawa wagi państwowej –
dotarcie do prawdy, odsłonięcie utajnionych mechanizmów zbrodni na narodzie
polskim w czasie II wojny
światowej. To jest sprawa
narodu, a nie zmieniających
się jak w kalejdoskopie polityków, rządów, prezydentów.
W skład zespołu, któremu profesor przewodniczy,
wchodzą najlepsi znawcy
tematu, badacze, specjaliści.
Ich zadaniem jest oddzielenie prawdy od fałszu, tak jak
w durszlaku. Plonem badań
są książki, artykuły, raporty
naukowe, bibliografia.

Sam profesor jest autorem wielu książek i opracowań naukowych. Opublikował w kraju i za granicą
ponad 500 artykułów dotyczących zbrodni wojennych
Niemiec Hitlerowskich i UPA
na Ukrainie. Do najważniejszych jego książek należą:
„Śmiertelny sojusz Hitler
– Mussolini”, „Do nieba nie
można od razu”, „Anglosasi
nie jesteście Aryjczykami”,
„Ścigałem Iwana Groźnego –
Demianiuka”.
Najnowsza książka J. Wilczura to trzymający w napięciu raport z poszukiwań
Bursztynowej Komnaty, tuszowania prawdy, zacierania
śladów, usuwania świadków,
raport z osobistych przeżyć
niezwykłego człowieka, który pragnie pozostawić po
sobie plon swych osobistych
dociekań.
Prof. Wilczur stwierdził, że
kompleks militarny „Riese”
pozostanie jeszcze na długo
tajemnicą, a to co udało się
dotąd odkryć, to tylko surogat gigantycznej, niemieckiej inwestycji. „Olbrzym”
stanowił zresztą tylko jeden
z elementów rozległego planu budowy kompleksowego
zaplecza militarno-wojskowego, obejmującego cały
Dolny Śląsk. Naukowcy z
głównej komisji poszukiwali
wszelkiego rodzaju śladów
materialnych i pisanych, materiałów źródłowych, archiwaliów, by udokumentować
zbrodniczą działalność hitlerowców. Niestety, wcześniej
zrobili to sowieci, zrabowali
i wywieźli wszystko, co stanowiło jakąkolwiek wartość.
Robili to przez wiele lat po
wojnie. Demontowali szyny,

Wręczą 350 paczek

Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

728 874 282

*

www.wroclaw.proficredit.pl

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

Fundacja Z Całego Serca i Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój w
Wałbrzychu organizuje imprezę mikołajkową, podczas której zostanie
rozdanych 350 paczek dzieciom. - Rozdanie paczek odbędzie się w
sobotę, 5 grudnia 2015 r., w Gminnym Zespole Szkół nr 2 przy ulica 11
Listopada w wałbrzyskiej dzielnicy Stary Zdrój. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 11:00 w szkolnej sali gimnastycznej. Dzieci zostały
wskazane przy współpracy z pedagogami szkół podstawowych oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. We wręczeniu
paczek będą uczestniczyć: prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej
oraz poseł na Sejm RP Agnieszka Kołacz – Leszczyńska – wyjaśnia
koordynator akcji mikołajkowej, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha
Anatol Szpur.

(RED)

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

mosty, fabryki, grabili dobra
kultury. Czuli się zupełnie
bezkarnie. To działo się pod
skrzydłami władzy, nazwijmy
to umownie – polskiej. Dlatego tak trudno jest odkryć
i udokumentować prawdę.
Podobnych jak w podziemiach Gór Sowich, zagadkowych, niewyjaśnionych, zdumiewających historii mamy
jeszcze krocie. Od wojny
minęło już sporo czasu, ale
to nie znaczy, że powinniśmy dać sobie spokój i zaniechać dalszych poszukiwań
i badań. To bardzo dobrze,
że pojawiają się wciąż nowi,
młodzi ludzie, którzy próbują iść tym tropem, pasjonują
się odkrywaniem tajemnic
wojennych w Górach Sowich
i na całym Dolnym Śląsku.
Podobne zdanie na temat
zadziwiającej obojętności
władz wojskowych sprawą
wyjaśnienia tajemnic kryjących się w podziemiach Gór
Sowich, wyraził płk. Jerzy
Cera na spotkaniu ponad stu
przewodników sudeckich,
które miało miejsc niedawno
w Głuszycy. Otóż od lat 60tych próbował on różnymi
sposobami przekonać dowództwo wojskowe koniecznością podjęcia skutecznych
działań odkrywczych w masywie Włodarza. Skończyło
się na akcjach rozpoznawczych, których efektem były
liczne raporty i artykuły prasowe, ale zawsze brakowało
konkretnych decyzji i determinacji, by na większą skalę
zająć się tym problemem.
Podobnie rzecz się miała
z zagospodarowaniem turystycznym podziemnych
obiektów w Górach Sowich.
Widoczne tuż przy drodze z Walimia do Rzeczki,
znajdujące się obok siebie
trzy duże lochy wejściowe

KRAZ 7765

Stanisław
Michalik
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wydrążone w zboczu góry
przez całe lata powojenne
wabiły poszukiwaczy skarbów lub ciekawskich. Po
wypadku śmiertelnym, w
którym zginął młody chłopiec, postawiono bramy z
napisem: wejście wzbronione. Dopiero w latach
90-tych, po załatwieniu
formalności podjął się tego
zadania wójt Jozef Piksa z
Walimia i w 1994 roku miało
miejsce uroczyste uruchomienie tzw. Lochów Walimskich. W dwa lata później
w 1996 roku otwarto kawałek „podziemnego miasta”
pod Osówką w Głuszycy,
a w rok po tym pozostałą
część, liczącą niespełna 2
kilometry podziemnych labiryntów. Pod koniec lat 90tych udało się prywatnemu
przedsiębiorcy Krzysztofowi
Szpakowskiemu uruchomić
największy, 3-kilometrowy
obiekt podziemnych sztolni
pod Włodarzem.
I w ten oto sposób, stanowiąca przez lata tajemnicę
największa militarna inwestycja wojenna III Rzeszy, ujrzała światło dzienne.
Jak się wydaje, mamy
obecnie nową sytuację.
Tajemniczy „złoty pociąg”
zapalił zielone światło dla
wszelkiego rodzaju prób
dalszego odkrywania tajemnic Gór Sowich. Jest o tym
głośno i gorąco we wszystkich środkach przekazu, ale
w ślad za tym ożywiły się
władze samorządowe, różne
stowarzyszenia i osoby prywatne, organizując odpowiednie badania terenowe i
akcje poszukiwawcze. Jakie
będą tego efekty, pokaże
najbliższy czas. Jesteśmy
znacznie bliżej niż dotąd rozwiązania wielu zagadek wojennych Gór Sowich.

DB2010

Czwartek, 3 grudnia 2015 r.
www.db2010.pl
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Portret Pani Jesieni

Ręce niosące zdrowie

W Ośrodku Społeczno
- Kulturalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, odbyło się wręczenie nagród
i wyróżnień laureatom
miejskiego konkursu plastycznego „Portret Pani
Jesieni”.
Organizatorem konkursu
była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków
Polskich w osobach: Haliny
Krajewskiej, Danuty Międzybrockiej i Joanny Nadziei oraz

- Przyszedłem na zasadzie „tonący brzytwy się
chwyta”. Nie wierzyłem
za bardzo w takie rzeczy.
Ale żona nalegała, żebym
spróbował. No i chwała
Bogu. Bo po kilku wizytach
poprawa jest ogromna –
mówi pan Damian Michalkiewicz ze Świdnicy.
Pan Damian od lat ma cukrzycę. Choroba się jednak
pogłębiła. Ostatnio strasznie
już doskwierała mu noga
cukrzycowa. Rany w stopie i
na łydce nie chciały się goić.
Do tego bardzo wysokie
ciśnienie, bóle kręgosłupa,
niedrożność naczyń. Nie tylko nóg. Groziły mu by-passy.
Ale z powodu zaawansowanej cukrzycy operacja była
bardzo ryzykowna.
- Już po drugiej wizycie zauważyłem, że spada mi cukier
i ciśnienie. Gdzieś tak koło
czwartej zorientowałem się,
że znacznie mniej boli mnie
kręgosłup. A przy szóstej,
może siódmej, noga zaczęła
się goić. To było wiosną. Natomiast w sierpniu zrobiono
mi przepływy krwi. Lekarz

OSK z jego kierownikiem Włodzimierzem Palusko.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz
dzieci z oddziałów przedszkolnych. Napłynęło 321
prac. Komisja przyznała 12
nagród i 17 wyróżnień w 4
kategoriach wiekowych. Nagrody i dyplomy wręczyła m.
in. przewodnicząca Komisji
Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Wałbrzychu Małgorzata Wiłkomirska.
(BAS)

Uczestnicy konkursu z jego organizatorami.

powiedział, że nieznaczna, ale jednak
jest poprawa. Ale
teraz ciśnienie jest
niemal idealne. No
i szybko się męczyłem, a teraz mogę
wejść na trzecie
piętro bez zadyszki
– mówi pan Damian
i dodaje: - Mam 60
lat. Niedawno czułem się, jakbym miał
80, teraz jakbym
miał 50. On mnie
nie tylko uzdrowił,
ale i odmłodził.
Takich
opowieści w gabinecie wałbrzyskiego
uzdrowiciela można usłyszeć wiele. Dorota
Cerkowicz dodaje, iż miała
guzka na jajniku, a po pięciu
wizytach okazało się podczas lekarskich badań, że go
nie ma. – Chociaż przyszłam
do niego przede wszystkim z
bólami zatok i chronicznym
katarem. Katar minął już po
trzeciej wizycie, a zatoki też
nie bolą. O guzie nawet nie
mówiłam, byłam zdecydo-

wana na operację. A tu taka
poprawa – cieszy się. Natomiast jej brat miał problemy
z prostatą. I kiepskie wyniki badania PSA. One także
ustąpiły pod dotykiem pana
Darka.
Inni chorzy opowiadają,
że pod jego dotykiem cofnął
im się paraliż po udarze mózgu, jeszcze inni, że alergia.
Ania, która wstydzi się podać

nazwiska, miała problemy z alkoholem i bólami
kolan. Dotyk uzdrowiciela spowodował, że
rzuciła alkohol, ale też
przestały ją boleć nogi.
Chociaż uzdrowiciel i
tak domagał się, żeby
poszła do lekarza zbadać, dlaczego tak młodą
kobietę bolą kolana.
- Każdy chory człowiek powinien być pod
opieką lekarzy. Naturoterapia może ich uzupełniać, ale nie zastępować. Zawsze też, gdy
słyszę, że jakiś bioenergoterapeuta czy inny
uzdrowiciel, oferuje im
jakieś lekarstwa czy zioła, namawiam, by koniecznie
porozmawiać o nich z lekarzami. Bo niektóre specyfiki
mogą rzeczywiście pomóc,
ale inne zaszkodzić – dodaje.
Sam działa wyłącznie za pomocą dotyku swoich dłoni.
- Ale to są ręce niosące
zdrowie. Pod ich dotykiem
choroby znikają – mówi pan
Damian Michalkiewicz.
(ego)

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

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

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
OFERTY ŚWIĘTA I SYLWESTER 2015 ORAZ ZIMA 2016!
• 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!!!

DB2010

Czwartek, 3 grudnia 2015 r.
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Geniusz Jarosława
Janusz
Bartkiewicz

Wydarzenia
ostatnich
dni sprawiły, że popadam
w jakiś czarny pesymizm,
co nigdy dotąd mi się nie
przydarzyło, albowiem zawsze powtarzałem sobie i
innym, iż jestem typem pesymisty optymistycznego,
ale bycie takim staje się już
po prostu niemożliwe. Ten
czarny optymizm wywołuje
świadomość, że chyba już
nie doczekam czasów, kiedy
Polska nie będzie ani socjalistyczna, ani kapitalistyczna,
tylko normalnie demokratyczna, a prawo i sprawiedliwość będzie jedynie busolą,
jaką państwo będzie się kierować, a nie zaś tylko pustą
nazwą wypisaną na sztandarach jednej z partii politycznych.
Po tym swoistym credo
zacznę jednak, od - być może
- budzącego w niektórych
zdziwienie, stwierdzenia, że
jestem pełen niekłamanego podziwu dla Jarosława
Kaczyńskiego.
Stwierdzenia tego proszę jednak nie
traktować, jako manifestacji
politycznego
przeorientowania, jako że jest ono
jedynie efektem myślenia
dialektycznego, czyli dochodzenia do wniosków na podstawie zestawiania i analizowania faktów, o jakich dziś
mówi „cała Polska”. Zacznę
więc – tak, jak prezes Jarosław Kaczyński na samym
początku kadencji nowego

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

rządu - od mocnego uderzenia i powiem, że jestem pod
wielkim wrażeniem jego
przenikliwości i zdolności
realizowania dawno postawionych sobie celów. Jest
on – według mojej oceny
- najbardziej skutecznym i
pragmatycznym politykiem,
jaki pojawił się w Polsce i to
co robi, aczkolwiek w wielu
aspektach nie zgadzam się
z nim, budzi mój prawdziwy podziw. Dlaczego? Ano
dlatego, że trafnie odczytał
oczekiwania znaczącej części Polaków (nawet tych nie
chodzących na wybory) i wykorzystał to propagandowo,
wszem i wobec głosząc hasła
socjalne, zgłaszane niegdyś
nieśmiało przez współczesną lewicę. Działania takie
były jednak tylko skutecznym marketingiem, mającym przykryć prawdziwy cel
prowadzonej przez Jarosława Kaczyńskiego walki o
władzę. I on ten cel osiągnął,
między innymi przez to, że
jego oponenci skoncentrowali się jedynie na straszeniu ludzi okropieństwami PiS
i namawianiu, aby głosować
na Platformę Obywatelską,
bo tylko ona - w ich mniemaniu – może Polskę od rządów Prawa i Sprawiedliwości
uchronić. Wielu w to uwierzyło, przez co lewicy zabrakło jedynie 0,45% procenta,
aby wejść do Sejmu i tym samym odebrać PiS możliwość
samodzielnego sprawowania władzy. To właśnie te
0,45% głosów, brakujących
Zjednoczonej Lewicy, leży u
podstaw większościowego
rządu, nie ma co ukrywać,
kierowanego przez prezesa
PiS, według znanego kiedyś

powiedzenia, że partia kieruje, a rząd rządzi. Jestem przekonany, że głównym celem
Jarosława Kaczyńskiego jest
obalenie wszelkich ustaleń
Okrągłego Stołu, którego
strażnikiem głosiła się (wątpię, że szczerze) PO i stąd
przyjęta taktyka, polegająca na permanentnej i bezwzględnej walce politycznej
pomiędzy PiS, a Platformą.
Miała ona za zadanie wywołać w społeczeństwie obraz
przeżartej cynizmem, korupcją i nepotyzmem koalicji PO – PSL, przy czym obie
te partie robiły wszystko,
aby obraz ten potwierdzić i
ugruntować. Chodziło o to,
aby całkowicie zmarginalizować głosy tych, których
udało się przestraszyć, a było
to możliwie dzięki obowiązującej ordynacji wyborczej.
I Jarosław Kaczyński rozegrał
to wręcz genialnie.
Teraz dąży do głównego
celu, czyli rządów „silnej ręki”
i widać wyraźnie, że wzorem
dla niego są rządy pierwszych sekretarzy PZPR z czasów PRL-u, kiedy to w obowiązującej konstytucji stało
jak byk, że Sejm jest niepodzielnym i najwyższym organem władzy sprawowanej z
woli ludu, czyli w dzisiejszej
pisowskiej nomenklaturze, z
woli narodu, a więc prawdziwych Polaków - patriotów.
W czasach PRL Sejm zdominowany był również przez
jedną partię, którą kierowało
bardzo ścisłe, określone grono ludzi z I sekretarzem Komitetu Centralnego na czele.
Konstytucja PRL istniała, ale
praktycznie nikt (ani władza,
ani społeczeństwa) głowy
sobie nią nie zaprzątał. Jestem przekonany, że właśnie

do takiej sytuacji zmierza
obecnie prezes PiS i czyni to
nie tylko inteligentnie, ale
też wykorzystując cynicznie
i bezwzględnie wszelkie słabości demokracji.
Na razie zrealizował dopiero najważniejszą część
planu, czyli zdobycie, w
demokratyczny
sposób,
niepodzielnej władzy politycznej, co daje mu (niezależnie od tego, że reprezentuje niewiele ponad 19%
tzw. elektoratu) konstytucyjne prawo do przeprowadzenia wszelkich zmian
dotyczących funkcjonowania państwa. Wszystkie te
zmiany mają demokratyczną legitymizację i jest to fakt
niepodważalny. Jednakże
do czasu, do kiedy będą
odbywały się w ramach istniejącego porządku konstytucyjnego. Takie jest prawo
demokracji. Niestety widać,
że PiS wiedzione czystym
triumfalizmem,
niesione
falą emocji, podjęło próbę
walki z przyjętymi w konstytucji zasadami funkcjonowania demokratycznego
państwa prawa i czyni to
w sposób, powiedziałbym,
bezwzględny, nie oglądając
się na obowiązujące przepisy, zasady i dobre obyczaje.
Prezes Kaczyński dobrze
wie, że te wszelkie planowane zmiany należy dokonać
jak najszybciej, kiedy społeczeństwo uśpione obietnicami 500 zł dodatków na
każde dziecko i obietnicą
obniżenia wieku emerytalnego, nie będzie zdolne
obalaniu demokracji przeszkodzić. Dlatego w ekspresowym tempie wymienia
kierownictwa
wszelkich
resortów siłowych, służb

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,

specjalnych, wojska, administracji. Wolno mu, i tak też
czyniły, chociaż nie w taki
drapieżny sposób, wszystkie inne siły rządzące w Polsce po 1989 roku. Wszystko
wskazuje na to, że prezes J.
Kaczyński (de facto naczelnik państwa) podjął próbę
obchodzenia Konstytucji RP
poprzez ciąg faktów dokonanych. Przecież zwycięzcy
nikt nie rozlicza, a PiS szykuje się do długich lat rządów
i dlatego też grunt do tego
musi sobie przygotować jak
najszybciej, nie zawracając
sobie głowy słabiutką opozycją. Na pierwszy ogień poszedł podstawowy filar polskiej demokracji, jakim jest
Trybunał Konstytucyjny, a
także cały system demokratycznego państwa, jakim
jest zasada trójpodziału władzy. I chcąc całkowicie za-

pewnić sobie niepodzielne
rządy, J. Kaczyński sprytnie,
bo przez swoich aktywistów
partyjnych, wmanewrował
prezydenta Andrzeja Dudę
w dosyć misternie utkaną
pułapkę, która uniemożliwi
mu „wybicie się na niezależność”. Pewna naiwność
pana prezydenta (być może
wynikająca z przywiązania
ideowego), spowodowała,
że dopuścił się on - ułaskawiając niewinnego Mariusza Kamińskiego - deliktu
konstytucyjnego (złamania
zasady niezależności sądów), za co może grozić mu
Trybunał Stanu. A kto ma na
tyle siły w Zgromadzeniu
Narodowym, aby prezydenta przed tym trybunałem
postawić? No właśnie. I na
tym m.in. polega geniusz
Jarosława Kaczyńskiego.

www.janusz-bartkiewicz.eu

REKLAMA

Będzie kryta pływalnia w Głuszycy!

PRACA

W NIEMCZECH
DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

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

KRAZ 7765

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
Gmina Głuszyca została
ujęta w pilotażowym programie budowy małych
przyszkolnych
pływalni
„Dolnośląski Delfinek” na
lata 2016-2017. Pływalnia powstanie przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy.
Program
„Dolnośląski
Delfinek” skierowany jest
do jednostek samorządu
terytorialnego województwa dolnośląskiego i zakłada budowę małych krytych
pływalni przy istniejących
obiektach szkolnych. Główną funkcją pływalni ma być
realizacja nauki pływania
dla dzieci i młodzieży pod

nadzorem przeszkolonych
nauczycieli
wychowania
fizycznego zatrudnionych
w szkołach, przy których

powstaną pływalnie. Po godzinach użytkowania pływalni przez szkoły (lub w
godzinach wcześniejszych)

obiekty te będą mogły być
udostępnione społeczności
lokalnej na zajęcia indywidualne czyli wejścia użytkowników na pływalnię w celach
pływania
rekreacyjnego,
jak i zorganizowane zajęcia
sportowe sekcji pływackich,
czy grup korzystających z
rekreacji i rehabilitacji wodnej. Kryte pływalnie będą
w pełni dostępne dla osób
z niepełnosprawnością. Projekty pływalni budowanych
w ramach programu muszą
opierać się na wytycznych
zawartych w analizie funkcjonalno-użytkowej małych
przyszkolnych krytych pływalni dla programu „Dolnośląski Delfinek”.
(RED)
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Integracyjna zabawa
W nowej siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych
przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu odbyła się zabawa
andrzejkowo – mikołajkowa pod patronatem prezydenta
Wałbrzycha dr Romana Szełemeja.
W zabawie udział wzięli uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy ul.
Ogrodowej 5a, Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ogrodowej 2, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej, uczniowie Publicznego
Gimnazjum Specjalnego nr
10 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. Gośćmi
specjalnymi były posłanka na
Sejm RP Agnieszka Kołacz –
Leszczyńska oraz radna Rady
Miejskiej Wałbrzycha Stefania
Pawełek.
- Podczas zabawy uczestnicy mieli okazję oglądać
występ artystyczny Zespołu Wokalno – Tanecznego
„Iskierki” z ZSZS oraz pobawić przy rytmach muzyki
współczesnej. Celem imprezy była integracja osób

niepełnosprawnych, przełamywanie barier onieśmielenia oraz podtrzymywanie
tradycji andrzejkowych i
mikołajkowych.
Atrakcją
były wróżby andrzejkowe
przeprowadzone przez na-

uczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych oraz
zabawy mikołajkowe prowadzone przez animatorów
z firmy Kamayu Art. Wielką
radość sprawiła uczestnikom
wizyta Świętego Mikołaja,
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który każdemu rozdał słodki
upominek – relacjonują organizatorzy zabawy.
Była to już trzecia tego
typu impreza zorganizowana przez Urząd Miejski w
Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Wałbrzychu.
Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu
oraz PFRON.
(RED)

W integracyjnej zabawie uczestniczyły radna Stefania Pawełek,
posłanka Agnieszka Kołacz - Leszczyńska i dyrektor ZSZS Jolanta Ceran.

Atrakcją były wróżby andrzejkowe przeprowadzone przez nauczycieli
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych oraz zabawy mikołajkowe
prowadzone przez animatorów z firmy Kamayu Art.

Wielką radość sprawiła uczestnikom wizyta Świętego Mikołaja.

REKLAMA
Wałbrzych, dnia 27.11.2015 r

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

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny

na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:
1. przy ul. Palisadowej 93/11 – położonego na III piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi 78 500,00 zł, wadium 3 925,00 zł. Przetarg odbędzie się
17.12.2015 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.
2. przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,40 m².
Cena wywoławcza wynosi 103 086,00 zł, wadium 5 154,00 zł. Przetarg odbędzie
się 17.12.2015 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.
3. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m². Cena
wywoławcza wynosi 159 760,00 zł, wadium 7 988,00 zł. Przetarg odbędzie się
17.12.2015 r o godzinie 12,40 w siedzibie Spółdzielni.
4. przy ul. Grodzkiej 7/7 położonego na II piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 41,50 m². Cena wywoławcza wynosi 83 160,00 zł, wadium 4 158,00 zł. Przetarg odbędzie się 17.12.2015
r o godzinie 13,00 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 16.12.2015 r.
lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 17.12.2015 r. w godz. od 8,00 do
10,00. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania
przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w

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

DB2010
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Wyjątkowa zabawa w wyjątkowym miejscu
Nie wiesz jeszcze gdzie spędzić sylwestrową noc? Skorzystaj
z oferty Restauracji „Szyb Witold” w Boguszowie – Gorcach.
W tym wyjątkowym miejscu najlepiej powitasz Nowy Rok!
REKLAMA

Restauracja w dawnym Szybie Witold w Gorcach zaprasza na wspaniałą
zabawę sylwestrową.

Restauracja mieści się w budynku maszyny wyciągowej
„Szybu Witold”- miejscu, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a kultura z rozrywką. Obiekt położony jest przy
szlaku kolejowym i drogowym Wrocław - Wałbrzych-Jelenia
Góra. To doskonałe miejsce do wypoczynku zarówno dla poszukiwaczy skarbów w Górach Wałbrzyskich, jak i miłośników
pieszych wędrówek w sąsiednich Karkonoszach. „Szyb Witold” to miejsce niezwykle ważne dla górniczej historii gminy i całego regionu. To obiekt wpisany do Wojewódzkiego
Rejestru Zabytków. Historia tego miejsca sięga połowy XVIII
wieku i jest ściśle związana z wydobyciem węgla kamiennego w osadzie Gorce, leżącej u podnóża góry Mniszek. Obecnie „Szyb Witold” to miejsce łączące pokolenia. W budynku
działa Izba Pamięci Górnictwa, czynna jest wieża widokowa
(wysokość 30 metrów, 117 schodów), z której rozpościera się
piękny widok na całą okolicę.
- Nasza restauracja usytuowana w zabytkowych wnętrzach „Szybu Witold” oferuje smaczną kuchnię we wnętrzach utrzymanych w klimacie górniczym. Mamy do zaoferowania piękną salę, gdzie możemy zorganizować imprezy
zamknięte na 160 osób. Obok znajdują się parkingi, gdzie
bezpiecznie można zaparkować kilkadziesiąt pojazdów –
mówią gestorzy tej wyjątkowej restauracji, którzy już dziś
zapraszają do wspólnego powitania Nowego Roku. - Gości
zapraszamy do stołów suto zastawionych potrawami kuchni polskiej. O północy w plenerze powitanie Nowego Roku
2015 „szampanem” przy kanonadzie fajerwerków. Muzyka
taneczna grana non stop, wedle życzeń i upodobań gości. A
oto menu sylwestrowe przy stołach biesiadnych:
• zimne przekąski/dodatki: mięsa pieczone, półmisek serów żółtych i pleśniowych, galaretka wieprzowa, kurczak
w galarecie, półmiski warzyw, surówki (marchewka, kapusta pekińska, kapusta kiszona), kosze pieczywa;
• dania gorące: karczek w sosie grzybowym, rolada schabowa ze śliwkami, udko faszerowane, barszcz z krokietem,
zupa gulaszowa, sałatka szefa kuchni;
• ciasta: szarlotka, sernik;
• napoje: woda mineralna – bez limitu, kawa i herbata – bez
limitu, soki owocowe – bez limitu, coca cola, fanta, sprite –
bez limitu;
• alkohol: wino musujące na 4 osoby, wódka - all inclusive,
whiskey - all inclusive.
Koszt uczestnictwa w zabawie sylwestrowej - 200 zł od
osoby. Serdecznie zapraszamy na zabawę sylwestrową do
Restauracji „Szyb Witold” – zachęcają gestorzy.
(RED)
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Tydzień przedsiębiorcy
w ZUS

Kasa w ratuszu…
Od poniedziałku, 30 listopada 2015 r., kasa Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
została przeniesiona z budynku przy ul. Żeromskiego
27 do pomieszczeń Urzędu
Stanu Cywilnego (ratusz - parter, ul. Rynek 1). – Za utrudnienia przepraszamy – mówią
urzędnicy.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszył się zorganizowany
(RED)
przez Oddział ZUS w Wałbrzychu ,,Tydzień Przedsiębiorcy”.
W bezpłatnych seminariach i szkoleniach wzięło udział ponad pół …a strażnicy na
tysiąca płatników. Skorzystali oni z porad ekspertów z Zakładu
dworcu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu
Straż Miejska w ŚwieboPracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia dzicach ma nową siedzibę
- strażnicy teraz urzędują w
i Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
odremontowanych pomieszPodczas ,,Tygodnia Przedsiębiorcy”, czyli ogólnopolskiej akcji organizowanej
przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, przedsiębiorcy
mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń, seminariów
oraz konsultacji eksperckich.
Wałbrzyski Oddział ZUS do
współpracy na rzecz płatników zaprosił przedstawicieli Urzędu Skarbowego,
Powiatowego Urzędu Pracy,
Państwowej Inspekcji Pracy,
Regionu Funduszu Wałbrzyskiego oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Przez pięć dni w sali szkoleniowej wałbrzyskiego Oddziału ZUS w szkoleniach
i seminariach brało udział
od 50 do 150 osób – byli to
zarówno
przedstawiciele
dużych firm, jaki i biur rachunkowych oraz jednostek
budżetowych. Największym
zainteresowaniem uczestników cieszyło się szkolenie z
Interaktywnego Programu
Płatnik oraz seminarium o

e-ZLA, ponadto spotkania
poświęcone rozliczaniu i wypłacie świadczeń, obowiązkom płatnika wobec ZUS
czy też ubezpieczeniom społecznym osób migrujących.
Dodatkowym
atutem
,,Tygodnia Przedsiębiorcy”
było zaproszenie przez Oddział ZUS w Wałbrzychu specjalistów z instytucji współpracujących. I tak eksperci z
Państwowej Inspekcji Pracy
omówili zagadnienia związane z wypełnianiem dokumentacji powypadkowej
oraz delegowaniem pracowników a specjaliści z Urzędu
Skarbowego przybliżyli temat uprawnień i obowiązków płatnika. Na Sali Obsługi
Klienta (SOK) wałbrzyskiego Oddziału ZUS eksperci
z Narodowego Funduszu
Zdrowia zakładali wszystkim
chętnym dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Ponadto także – na
czas Tygodnia Przedsiębiorcy – na SOK-u zostało utwoREKLAMA

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

rzone stanowisko eksperta
ds. ulg i umorzeń składek z
tytułu ubezpieczenia społecznego. Oprócz szkoleń
dla prowadzących już działalność gospodarczą, przygotowano także seminarium
dla osób zainteresowanych
rozpoczęciem
prowadzenia działalności. Skorzystali z niego m.in. uczniowie
dwóch wałbrzyskich szkół
– Zespołu Szkół nr 5 im. T.
Hubera oraz Zespołu Szkół
nr 7 im. KEN – którzy wkrótce
wkroczą na rynek pracy.
W związku z bardzo dużym
zainteresowaniem
uczestników, seminaria miały też miejsce w jednostkach
terenowych
wałbrzyskiego oddziału ZUS. Ponadto,
dzięki uprzejmości starosty
kłodzkiego, szkolenie dla
płatników ziemi kłodzkiej,
odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
W opinii uczestników
seminaria i spotkania były
intersujące, ponieważ stworzyły możliwość zapoznania
się ze zmianami w systemie
ubezpieczeń społecznych,
jakie wchodzą bądź wejdą
w życie w najbliższym czasie.
Spotkania stworzyły także
okazję do indywidualnych
rozmów z ekspertami.
- ZUS przez ostatnie lata
stara się przekonać płatników, że jest na nich otwarty
i że jest im potrzebny. Frekwencja na naszych spotkaniach wskazuje, że zarówno
forma spotkań, jak i tematyka, były trafione – komentuje
Jerzy Gajos, dyrektor Oddziału ZUS w Wałbrzychu.
Warto dodać, że wałbrzyski Oddział ZUS obsługuje 55 tys. aktywnych płatników, a na salach obsługi
klientów około 50 tys. osób
w ciągu miesiąca. Seminaria i szkolenia są uzupełnieniem bieżącej pracy na
rzecz klientów.
(RED)
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czeniach dworca PKP. Mają do
dyspozycji pięć przestronnych
pomieszczeń. - Jedno z nich
jest przygotowane do obsługi monitoringu wizyjnego mówi Łukasz Gil, komendant
Straży Miejskiej w Świebodzicach. - Nowa siedziba jest
nowoczesna, pomieszczenia
są świeżo wyremontowane,
przestronne, co zdecydowanie polepszyło warunki pracy.
Jest tu dostęp do sieci internetowej, a wkrótce także do
światłowodu, dzięki czemu
poprawi się także jakość obrazu z kamer. Przez wiele lat
strażnicy mieli swoją siedzibę
na ul. Żeromskiego 13-15, do
placówki trzeba było wspinać
się po wąskich schodach, co
np. dla osób starszych mogło
być sporym utrudnieniem.
Obecnie posterunek mieści się
na parterze dworca. Dotychczasowy telefon stacjonarny jest nieaktualny, wkrótce
będzie udostępniony nowy
numer. Interwencje należy
zgłaszać na numer telefonu
komórkowego: 606 637 542.
(RED)

Świebodzicka
Rada Seniorów
…to jeden z efektów programu
„Senior=Aktywny
obywatel”, który realizują w
Świebodzicach Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z
Fundacją Integracji Społecznej
PROM. Rada seniorów ma się
zająć problemami osób w wieku senioralnym w Świebodzicach, a dzięki ukonstytuowania
będzie ważnym partnerem
do rozmów z samorządem
lokalnym. Zadaniem radnych-seniorów będzie wspieranie
aktywności osób starszych,
profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i
kultury a także integracja międzypokoleniowa.
(RED)

REKLAMA

SANATORIUM UZDROWISKOWE „AZALIA”
w SZCZAWNIE - ZDROJU
świadczy usługi w zakresie leczenia uzdrowiskowego
oraz posiada uprawnienia do przyjmowania pacjentów
na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy:
• własną bazę zabiegową,
• tężnię solankową,
• zaplecze rekreacyjne, w tym: tenis stołowy, bilard,
• bezpłatny dostęp do Wi - Fi.
Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządu ruchu,
reumatologicznego i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na
podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na pobyt „Zacznij od nowa” dla osób szukających inspiracji,
wypoczynku i regeneracji. W pakiecie oferujemy m. in:
• specjalistyczną opiekę medyczną,
• program warsztatów relaksacyjnych w tężni,
• zabiegi oczyszczające organizm z toksyn „Body Detox”,
• „fajfy”- wieczorki taneczne,
• indywidualną dietę bogatowitaminową z elementami oczyszczania
organizmu i apitoterapii.

Sanatorium „AZALIA” w Szczawnie - Zdroju
tel.+48 74 664 26 30, tel. kom. 784-504-137
biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Żłobek jak z bajki
Maluszki i ich rodzice
będą zachwyceni nowym
Żłobkiem Miejskim nr 2 w
Świebodzicach.
Kolorowe
meble i dywany, na ścianach
wesołe naklejki ze zwierzątkami, mnóstwo zabawek rozwijających funkcje poznawcze. A wszystko to w jasnych,
pełnych światła pomieszczeniach, w których opiekę już
od 1 grudnia znajdzie 22 maluszków. Najmłodszy szkrab
ma 14 miesięcy.
Nowy żłobek to jedna z
wielu ważnych społecznie inwestycji, zrealizowanych w
Gminie Świebodzice w mijającym roku. Budowa placówki
była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Adaptację
pomieszczeń w Publicznym
Przedszkolu nr 2 im. Jana Pawła II, udało się przeprowadzić
w rekordowym tempie trzech
miesięcy. Powstała ciekawie
zaaranżowana przestrzeń, z
dużą, jasną salą zabaw, przytulną sypialnią, szatnią, toaletą
i zapleczem socjalnym. Efekt
jest naprawdę imponujący, o
czym przekonali się goście zaproszeni na uroczyste otwarcie
placówki.
¬- Żłobek Miejski nr 2 to
efekt potrzeb społecznych i
wielkiego zrozumienia władz
miasta, które dały nam zielo-

ne światło na realizację takiego zadania. Jestem bardzo
wdzięczna, że w naszym mieście rozumie się, jak ważne są
dzieci i stwarza się im najlepsze
z możliwych warunki na każdym etapie edukacji - podkreślała Alicja Mokrzyńska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
i Żłobka Miejskiego nr 2.
Osiedle Piastowskie ciągle
się rozbudowuje, przybywa
młodych rodzin, które mają
zapewnione warunki rozwoju
– przedszkole, szkołę, basen,
sklepy. Brakowało miejsc opieki dla najmłodszych – i dlatego
ta potrzeba została zrealizowana.
- Efekt prac jest naprawdę
rewelacyjny - przyznał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Myślę, że dzieci będą się tu
dobrze czuły. Ja sam chyba raz
w tygodniu będę tu wpadał,
żeby się zrelaksować - żartował. - Dziękuję pani dyrektor
za przygotowanie i wyposażenie tak pięknego i przyjaznego
dzieciom miejsca.
Budowa żłobka pochłonęła
565 246 zł, z czego 448 489 zł
stanowiła dotacja pozyskana
przez gminę z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. W
żłobku będzie przebywać 22
dzieci, od godz. 6:00 do 16:00.

Świebodzickie maluchy mają do dyspozycji nowy żłobek.

(RED)
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Raport z naszych gmin

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

ZIMOWA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 29 lutego 2016 r.

Pasowali Jagódki
W grupie Jagódek z
Przedszkola
Miejskiego
w Mieroszowie odbyła się
uroczystość pasowania na
przedszkolaka. Zaproszeni
goście - czyli dumni rodzice trzylatków, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Chmielnicka, dyrektor
przedszkola Iwona Schienke i grupa Kasztanków mogli przekonać się, jak
wielu rzeczy nauczyły się
dzieci od września.
- Jagódki potrafią recytować wierszyki, gimnastykować się, śpiewać piosenki z
akompaniamentem pianina
(przy instrumencie - nauczycielka grupy Izabela

obiecać, że będą się starały być grzecznymi dziećmi
w przedszkolu i w domu.
Rodzice też przysięgli, że
będą dla swoich skarbów
najlepszymi rodzicami na
świecie. Jagódki w żółtych
biretach wyglądały naprawdę poważnie i uroczyście w
tych podniosłych chwilach.
Uroczystość zakończyła się
zdrowym i pysznym poczęstunkiem, przygotowanym
przez rodziców. Wszystkim
smakowały serniki, jabłeczniki i owoce. Szczególnie
smaczne było ciasto marchewkowe i piernik z buraka.
Wychowawczyni grupy, pani
Iza, serdecznie dziękuje ro-

Czarny Bór

• W czytelni Zespołu Szkół nr.
2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu odbyło się Podsumowanie III Konkursu Statystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze reprezentowały trzy dwuosobowe
drużyny: Aleksandra Kurnyta i
Kornelia Gondek, Julia Pojasek i
Kinga Banaś oraz Katarzyna Ludwig i Adrian Pyrdoł. Ogółem
rywalizowało 9 drużyn z 4 szkół
(Publiczne Gimnazjum nr 13
w Wałbrzychu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu,
Publiczne Gimnazjum nr 9 w
Wałbrzychu, Gminny Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze), a najlepsi okazali
się: Katarzyna Ludwig i Adrian
Pyrdoł.
• 24 grudnia 2015 r. (czwartek)
Urząd Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Punkt Przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy oraz o/
Banku BGŻ w Czarnym Borze
będą nieczynne. W dniach 24
- 27.12.2015 r. wszelkie zakłócenia związane z dostawą wody,
energii elektrycznej oraz odbiorem ścieków należy zgłaszać pod
telefony dyżurne: 666 127 549;
instalacje wodno- kanalizacyjne,
elektryczne - 694 291 680, 696
009 957.
• Z rąk czarnoborskich seniorów wychodziły cuda wianki.
Pachniało pomarańczami, cynamonem i jabłkami, a seniorki
wraz z jednym przedstawicielem płci męskiej tworzyli piękne
stroiki i dekoracje domostw. A
wszystko za sprawą projektu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który
dofinansował zadanie „Czarnoborskie Spotkanie z Przyrodą”.
Celem projektu była nauka wykonywania dekoracji bez użycia
plastikowych dekoracji a z wykorzystaniem naturalnych rzeczy
jak mech, patyki, suszone owoce
i kwiaty, len, szyszki, itp. Efekt
przeszedł najśmielsze oczekiwania uczestników i na podsumowanie wszyscy stwierdzili że nie
wiedzieli, że drzemią w nich takie
zdolności manualne.

Głuszyca

Przedszkolaki z grupy Jagódek już po pasowaniu.

Szmulik). A przede wszystkim dzieci potrafią wesoło
bawić się w przedszkolu z
panią Izą i panią Basią. Po
występach dzieci pani dyrektor uroczyście pasowała
je na prawdziwego przedszkolaka. Jagódki musiały

dzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku oraz
wspólne przeżywanie tych
podniosłych, niezwykłych
chwil – relacjonuje Alicja
Kornalewicz z Przedszkola
Miejskiego w Mieroszowie.
(RED)

• Głuszyckie Centrum Kultury po raz kolejny włącza się
w zbiórkę na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 24 finał WOŚP odbędzie się
w niedzielę 10 stycznia 2016 r.
Hasło przewodnie najbliższego
finału brzmi: „Mierzymy wysoko!
Na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.”CK-MBP w Głuszycy czeka na zgłaszania się wolontariuszy do 7
grudnia. Liczba miejsc ograniczona. Osoby niepełnoletnie

muszą posiadać oświadczenie
wolontariusza podpisane przez
opiekuna prawnego. Osoby, które nie ukończyły lat 16-u, muszą
także zgłosić dane osoby, pod
opieką której będą przebywać w
trakcie zbiórki. Działalność głuszyckiego sztabu WOŚP można
śledzić na bieżąco na FB, dołączając się do utworzonego wydarzenia.
• Burmistrz Głuszycy Roman
Głód i dyrektor CK-MB Monika Rejman zapraszają na trzy
dni mikołajkowych atrakcji
przygotowanych dla dzieci w
sali widowiskowej głuszyckiego
Centrum Kultury. W sobotę, 5
grudnia o godz. 16.00, rozpocznie się Międzygminny Pokaz
Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Tanecznych. Efekty swojej
pracy zaprezentują m.in. uczestnicy zajęć prowadzonych w CK-MBP przez instruktorkę zumby
fitness Magdalenę Truszczyńską
w ramach projektu „Dolnośląskie
Stokrotki”. Wstęp wolny. W niedzielę, 6 grudnia o godz. 16.00,
spotkanie ze Świętym Mikołajem
oraz wesoła zabawa z konkursami dla dzieci, malowaniem
buziek i balonowymi cudakami.
Prosimy o dostarczanie prezentów dla dzieci do Centrum Kultury do 3 grudnia do godz. 17.00.
Koszt zapisu 3 zł. W poniedziałek
7 grudnia o godz. 10.00 i 11.30.
spektakl dla dzieci „Jaś i Małgosia”. Zabawna interpretacja
znanej baśni opowiedziana wierszem Jana Brzechwy. Bilety w
cenie 10 zł do nabycia w CK-MBP.

Jedlina – Zdrój

• - Ochrona środowiska naturalnego w Jedlinie-Zdroju,
mieście uzdrowiskowym, jest
dla nas działaniem priorytetowym. Dążymy nie tylko do utrzymania, ale i polepszania walorów
uzdrowiskowych i leczniczych
w naszym mieście. Zachęcam
również Państwa do wspólnych
działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego w Jedlinie-Zdroju poprzez udział w programie współfinansowanym ze
środków unijnych, a dotyczącym
produkcji energii elektrycznej na
własne potrzeby wykorzystując
baterie słoneczne zainstalowane
na dachu. Zaletą takiej instalacji
jest możliwość sprzedawania
nadwyżki energii elektrycznej do
państwowej sieci energetycznej.
Osobom, które zdecydują się na
udział w programie, będziemy
proponować dofinansowanie
na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
tzw. ogniw fotowoltaicznych i
pomp ciepła. Nasz obecny program kierujemy do właścicieli
budynków
jednorodzinnych.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne do Centrum Kultury przy
ulicy Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju w dniu 9 grudnia 2015 r.

na godzinę 17:00. W spotkaniu
wezmą udział m.in. przedstawiciele firmy „Dom Czystej Energii” Sp. z o.o. wykonującej audyt prosumencki w budynkach
użyteczności publicznej Gminy
Jedlina-Zdrój. Na spotkaniu będzie można uzyskać informację
o zasadach przystąpienia do programu oraz sposobie jego finansowania – wyjaśnia Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
• W ramach środków z rezerwy
oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2015 w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój,
zakupione zostało nowe wyposażenie gabinetów pielęgniarskich. Każda ze szkół otrzymała 5000 zł. W Miejskiej Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka gabinet pielęgniarski wyposażono w nowy sprzęt m.in.
kozetkę, wagę lekarską, tablice
do badania wzroku, szafkę na
lekarstwa. Nowocześnie wyposażony gabinet pielęgniarek będzie z pewnością służył uczniom
szkoły, którzy bez obaw będą go
odwiedzać.

Walim

• W siedzibie wałbrzyskiej
policji odbyło się spotkanie
robocze z zakresu zabezpieczenia sezonu letniego w rejonie jeziora Bystrzyckiego w
Zagórzu Śląskim. Do spotkania
doszło z inicjatywy Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu
insp. Andrzeja Basztury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu, władz samorządowych Gminy Walim, Nadleśnictwa Świdnica, Straży Leśnej
oraz przedsiębiorców inwestujących w Gminie Walim. Głównymi aspektami poruszonymi w
trakcie spotkania było wypraco-

wanie wspólnych form i metod
współpracy pomiędzy służbami
mundurowymi i samorządem
w rejonie Zagórza Śląskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako gospodarz terenu,
obecny na spotkaniu wójt Gminy Walim, przedstawił działania
podjęte przez samorząd w materii bezpieczeństwa turystów,
jak również swoje oczekiwania
względem policji w zabezpieczeniu sezonu letniego. Wszyscy
uczestnicy spotkania byli zgodni, iż bezpieczeństwo turystów i
mieszkańców to wspólny cel, zarówno służb mundurowych jak i
samorządu.
• Po raz kolejny szkolny „Klub
Małego Wolontariusza” z Publicznej Szkoły Podstawowej
im Janusza Korczaka w Jugowicach, prowadzony przez Monikę Lubińską, przeprowadził akcję zbiórki żywności dla psów.
Wzięli w niej udział wszyscy
uczniowie. Najbardziej hojnymi
klasami okazały się być kl. Ib i kl.
VI, które zebrały największe ilości
karmy dla czworonogich przyjaciół. Zgromadzoną żywność
wolontariusze zawieźli osobiście
do zaprzyjaźnionego ze szkołą
schroniska dla zwierząt „Azyl” w
Dzierżoniowie, które obecnie ma
pod swoją piecza 96 psiaków.
Wszyscy wolontariusze byli poruszeni losem zwierząt, oczekujących na ludzi dobrych serc, którzy ich przygarną i dadzą ciepły
dom. W schronisku, społecznicy
wymyślili kolejną akcję - zorganizowanie kawiarenki, podczas
szkolnych obchodów Światowego Dnia Misia, w celu pozyskania
środków na detergenty do utrzymania w czystości psich boksów.
Jak zaplanowali, tak uczynili.
(RED)
REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

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

Pracuj jako Opiekun
Seniorów w Anglii.
Zarób nawet 7000 zł.
Przyjdź 9.12 na Dzień Brytyjski
do naszego oddziału:
Lubelska 1, Wałbrzych
tel. 509 892 436

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

Gmina Stare Bogaczowice

70 lecie szkoły
„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze”

W dniu28 listopada szkoła w Starych Bogaczowicach
obchodziła 70 urodziny. 70
lat to niezbyt dużo, w porównaniu z ponad 800 letnią historią wsi, ale jak się okazuje
nasza szkoła to nie tylko placówka oświatowa czy lokalny
ośrodek kulturowy, to przede
wszystkim miejsce, w którym zbiegły się ludzkie losy.
70-lecie szkoły stało się
pretekstem do odwiedzania, wspomnień, odkurzania przeszłości. Uroczystość
przekształciła się w spotkanie ogromnej, szkolnej rodziny. Niektórzy rozpoczynali
tu swoją karierę zawodową,
inni wyruszali stąd w dorosłe
życie. Niezależnie od tego,
dokąd dotarli i jaką drogę
obrali, w tym dniu powrócili
do miejsca, w którym zostawili część swojego życia.
Tak doniosła uroczystość
zgromadziła także wielu
znamienitych gości, wśród
których znaleźli się przedstawiciele władz ustawodawczych i samorządowych:

posłanki Izabela Katarzyna
Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
senator
Wiesław Kilian, v-ce starosta
wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. Przekazane zostały też życzenia od minister
MEN Anny Zalewskiej.
W części artystycznej wystąpiła młodzież i nauczy-

ciele prezentując historię
szkoły i ich absolwentów.
Na zakończenie na salę wjechały ogromne okolicznościowe torty. Uczestnicy z
zainteresowaniem oglądali
przygotowane wystawy z
dokumentami i zdjęciami
przedstawiającymi
dzieje
szkoły.

Energia
odnawialna
Gmina Stare Bogaczowice
planuje realizację projektu dotyczącego wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł (tzw. projekt prosumencki). - Projekt skierowany jest do osób fizycznych
będących właścicielami jednorodzinnych
budynków
mieszkalnych. Zakwalifikowani uczestnicy projektu mogą
uzyskać dofinansowanie (do
85 % kosztów kwalifikowalnych) na zakup i montaż instalacji (OZE) do produkcji
energii elektrycznej (ogniwa
fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, itp.) lub
ciepła i energii elektrycznej
(kolektory słoneczne, pompy
ciepła, itp.). Osoby zainteresowane przystąpieniem do
projektu prosimy o wstępne
zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.
Szczegółowe warunki przystąpienia do programu zostaną
przedstawione na spotkaniu,
które zostanie zorganizowane w najbliższym czasie. Informacja o terminie i miejscu
spotkania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
urzędu gminy oraz przekazana mieszkańcom którzy złożą
wstępną deklarację udziału w
przedsięwzięciu. Dodatkowe
informacje można uzyskać w
siedzibie urzędu gminy. Osoby do kontaktu: Małgorzata
Szczygielska (tel. 74 845 27
18) i Tomasz Fąka (tel. 74 845
21 59) – wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice.
(RED)

Znowu ciemno
W nocy z 1 na 2 grudnia
nastąpiła próba kradzieży
transformatora zasilającego
oświetlenie uliczne obwodnicy Szczawna-Zdroju. W
związku z tym zostało wyłączone oświetlenie obwodnicy
do momentu ponownego zamontowania transformatora i
naprawy kabli zasilających.
(RED)

Targi Lokalnej
Twórczości
Gminna
Biblioteka
Publiczna w Starych Bogaczowicach
zaprasza
wszystkich – sprzedających i kupujących Targi Lokalnej Twórczości. Impreza odbędzie się w sobotę, 5
grudnia 2015 r. o godzinie
16.00 w sali Rady Sołeckiej
Stare Bogaczowice przy ul.
Głównej 75.
W programie Targów Lokalnej Twórczości w Starych
Bogaczowicach organizatorzy zaplanowali między innymi: rozstrzygnięcie konkursu

artystycznego „W świątecznym nastroju”, prezentację
rękodzieła, lokalnych wyrobów z akcentem świątecznym oraz kiermasz, dający
każdemu możliwość zakupu
unikatowych prezentów.
- Rękodzielnicy zainteresowani wzięciem udziału w
Targach Lokalnej Twórczości
w Starych Bogaczowicach
proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 844 35
03 lub 74 845 22 98 – zachęcają organizatorzy.

(RED)

Zajęcia taneczne
Od września do grudnia 2015 roku gmina
Stare Bogaczowice realizuje zadanie publiczne
pod nazwą „Dolnośląskie
Stokrotki - zajęcia taneczne”. Dofinansowanie w
kwocie 3000 zł pochodzi
ze środków województwa
dolnośląskiego.
Zajęcia są prowadzone
dla dwóch grup wiekowych
- przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej.
Dziewczynki i chłopcy bardzo aktywnie ćwiczą różne
taneczne układy pod okiem
instruktora - Martyny Szklarkowskiej. Głównym celem
projektu jest wzbogacenie i

zróżnicowanie oferty zagospodarowania czasu wolnego
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród
dzieci i młodzieży z terenu
gminy Stare Bogaczowice.
Cele szczegółowe to m.in.:
nabycie umiejętności tanecznych w zakresie tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
poprawa kondycji fizycznej
podczas zorganizowanych
treningów z udziałem i pod
kierunkiem trenerów tańca.
Zajęcia zgodnie z harmonogramem odbywają się w
poniedziałki, środy i czwartki
w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym w Starych
Bogaczowicach.
(RED)
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www.ubezpieczenia.regional.pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

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

200

Lider aż
do wiosny

Zapasy w Czarnym
Borze

Piłkarze Górnika Wałbrzych w 19. kolejce III ligi
dolnośląsko-lubuskiej pokonali
na własnym stadionie Piasta Karnin 2:1.
Dzięki temu co najmniej do marca biało-niebiescy
będą liderem swojej grupy.
Po pierwszym gwizdku
wałbrzyski zespół rzucił się
na przeciwnika, by wziąć rewanż za porażkę w I rundzie.
W 40 sekundzie strzał głową
oddał Dominik Radziemski,
ale wprost w ręce bramkarza.
Kilkadziesiąt sekund później,
po podaniu Michała Oświęcimki, z prawej strony zza
pola karnego huknął Marcin
Orłowski, otwierając wynik
spotkania. Potem mecz się
wyrównał i walka toczyła
się głównie w środku pola,
choć przez chwilę częściej
sytuacje tworzyli goście. Za
to w 16 min., po dograniu
Orłowskiego, sprzed szesnastki na pustą bramkę gości strzelił Damian Migalski,
jednak piłka potoczyła się
obok bramki. Po tej akcji
tempo spotkania ewidentnie
spadło, ponieważ obie ekipy
grały bardzo niedokładnie,
popełniały dużo strat, a akcje
kończyły się na obrońcach.
Jeszcze przed przerwą 2 razy
strzelał z kąta Mateusz Sawicki, ale za każdym razem
świetnie interweniował Arkadiusz Fabiański brat golkipera reprezentacji Polski
Łukasza Fabiańskiego.
Po zmianie stron, tuż po
wznowieniu, gry szczupakiem piłkę do siatki wpakował Marcin Orłowski, lecz
arbiter dopatrzył się faulu
kapitana Górnika i gola nie
uznał. W 56 min. z ponad
20 m potężnie uderzył Marcin Morawski, lecz kolejną
świetną interwencją popisał

się bramkarz Piasta. Dwie
minuty później odpowiedzieli karninianie - po błędzie Kamila Jarosińskiego
na linii pola karnego do
futbolówki doszedł Michał
Pakuła, który uderzeniem z
kąta wyrównał rezultat ryGórnik Wałbrzych
- Piast Karnin 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Orłowski (2), 1:1 Pakuła
(58), 2:1 D. Michalak (62). Żółte kartki:
Oświęcimka i Morawski. Czerwona
kartka: Oświęcimka (85, za 2 żółte
kartki). Sędziował: Paweł Łapkowski
(Lubuski ZPN). Widzów: 300.
Górnik: Jarosiński - Rytko, D. Michalak,
Tyktor, Sawicki - Radziemski (89 G.
Michalak), Oświęcimka, Morawski,
Orłowski, Surmaj - Migalski.
Piast: Fabiański – Buda, Gardzielewicz
(80 Kijak), Kaczmarek, Konefał – Pakuła, Kożuchowski, Raćko, Wawrzyniak,
Zdrojewski – Śliwiński.
Pozostałe wyniki 19. kolejki III ligi
dolnośląsko-lubuskiej:
Ilanka Rzepin
– Lechia Dzierżoniów 2:1 (0:1)
Foto-Higiena Gać
– Śląsk II Wrocław 0:3 (0:0)
Zagłębie II Lubin
– KP Brzeg Dolny (odwołany)
Piast Żmigród
– Karkonosze Jelenia Góra 2:2 (1:1)
KS Polkowice
– Formacja Port 2000 Mostki 4:1 (1:1)
Miedź II Legnica – Bystrzyca Kąty
Wrocławskie 8:0 (4:0)
Ślęza Wrocław
– Stilon Gorzów Wlkp. 2:2 (0:0)
Budowlani Lubsko – Polonia-Stal
Świdnica (przełożony na 5 marca)

74 66 06 100

walizacji. Jednak na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było czekać długo. Już w
62 min. do sytuacji sam na
sam z golkiperem doszedł
Dariusz Michalak, który płaskim strzałem zdobył gola
na 2:1. Drugą asystę w tym
meczu przy tym trafieniu
zaliczył świetnie dysponowany Michał Oświęcimka.
Po chwili mogło być już
3:1, lecz „bombę” Dominika Radziemskiego fantastycznie obronił Fabiański.
Potem tempo rywalizacji
znów spadło i choć Górnik
wciąż atakował, to nie miał
100-procentowej sytuacji
do zdobycia kolejnego gola.
Na 5 minut przed końcem
zawodów drugą żółtą i konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Michał
Oświęcimka, ale nie wpłynęło to na końcówkę meczu,
dzięki czemu wałbrzyszanie
zdobyli kolejne 3 punkty w
tym sezonie.

Już w ten weekend odbędzie
się Czarny Bór Open i Puchar
Polski Seniorek w zapasach
kobiet pod patronatem Marszalka Województwa Dolnośląskiego. Walki toczone będą
przez dwa dni w hali gimnazjum
przy ul. Sportowej 44. Czarny
Bór Open to już od 10 lat wielka, międzynarodowa impreza,
organizowana przez ULZKS
„Heros” i jest nieporównywalnie
większa od krajowego pucharu.
Do Czarnego Boru przyjedzie
kilkaset zawodniczek z kilkunastu krajów, w tym między innymi Białorusi, Węgier, Francji,
Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Litwy, Słowacji, Ukrainy i
Rosji. W piątek, 4 grudnia, zjadą
się zawodniczki do Czarnego
Boru i w godz. 16 - 19.30 odbędzie się ich ważenie. Dzień później o godz. 9.00 odbędzie się
uroczyste otwarcie, a od godz.
9.30 będą rozgrywane walki
eliminacyjne. W niedzielę zobaczymy walki finałowe o I miejsca
oraz wręczenie medali.
(RED)

Udane zakończenie
Zawodnicy LKS Górnik uczestniczyli w ogólnokrajowym finale akcji „Lekkoatletyka dla
każdego”. I wypadli bardzo dobrze. W Toruniu stratowali Ada
Polerowicz, Martyna Baryła, Ola
Tomaszewska, Michał Woźniak,
którzy - jako Dolny Śląsk - zajęli
ostatecznie III miejsce drużynowo w wieloboju. W finale biegł
też w rywalizacji szkół podstawowych Michał Nogawka na dystansie 500 m, ale nie powiodło
mu się zbytnio w tym biegu. W
sumie udany start naszej szkolnej młodzieży na zakończenie
roku.
(RED)

Radosław Radczak

1. Górnik Wałbrzych 18
2. KS Polkowice
19
3. Miedź II Legnica 19
4. Śląsk II Wrocław 19
5. Ślęza Wrocław
19
6. Lechia Dzierż.
19
7. Stilon Gorzów Wlkp.19
8. Formacja P. 2000 M.19
9. Piast Żmigród
19
10. Zagłębie II Lubin 19
11. Polonia-Stal Ś. 19
12. Karkonosze J. G. 19
13. Foto-Higienia G. 19

41
40
37
35
35
35
34
32
31
22
22
22
21

39:14
51:28
54:23
41:23
38:21
34:22
39:23
38:28
37:32
39:24
22:27
25:34
25:27

Najlepsi
pod koszem
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 11 w Wałbrzychu została mistrzem strefy wałbrzyskiej Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej w koszykówce chłopców. Podopieczni Pawła Domaradzkiego tym samym zakwalifikowali się do finałów rozgrywek
strefowych.
(RED)

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

CENY już od 18 ZŁ/WOREK

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

Pomogły reprezentacji
Polski
Aż trzy piłkarki nożne
AZS PWSZ Wałbrzych zagrały w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski
z Mołdawią. W kwalifikacjach do mistrzostw Europy Polki wygrały 3:1, po
golach zdobytych w II połowie przez Ewę Pajor (56
min.), Katarzynę Daleszczyk (63 min.), Dominikę
Grabowską (81) oraz Ludmilę Andone (90min.).
Zwycięstwo mogło być
wyższe, ale Natalia Pakulska
nie wykorzystała w 38 min.
rzutu karnego. Całe spotkanie w polskiej bramce rozegrała Daria Antończyk, Anna
Rędzia została zmieniona w

25 min. przez Grabowską, a
Sofia Gonzales w 82 min. zastąpiła Natalię Chudzik.
Po 3 seriach spotkań reprezentacja Polski zajmuje
3 miejsce w tabeli grupy 4, z
dorobkiem 6 pkt. i bilansem
bramek 5:4. Tyle samo punktów zgromadziła druga w
tabeli Dania, która ma bilans
bramek 5:1, a liderem jest
Szwecja (9 pkt., bramki 7:0).
Awans do turnieju finałowego, który odbędzie się latem
2017 roku, poza zwycięzcami 8 grup, wywalczy 6 najlepszych wiceliderów, a dwaj
najsłabsi rozegrają między
sobą mecz barażowy.
(RED)

Wygrali u siebie
za 3 punkty
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych wygrali na własnym parkiecie z KPS Kęty
3:1 w 10. kolejce I ligi.
Jest to trzecie zwycięstwo
podopiecznych Krzysztofa
Janczaka w sezonie.
Victoria PWSZ rozpoczęła w składzie: Matula, Macek (który w poprzednim
roku grał jeszcze w zespole
z Kęt), Szczygielski, Rutecki,
Zieliński, Filipiak oraz Miejrzejewski jako libero. Najciekawsza w tym spotkaniu
była trzecia odsłona, która
od początku do końca była
wyrównana, przez większość seta na tablicy widniał remis i trudno było wyłonić zwycięzcę w tej części
spotkania. W końcówce
presję lepiej wytrzymali
wałbrzyszanie, którzy ostatecznie wygrali seta 27:25
i prowadzili po nim 2:1.
Jednak początek spotkania
nie zapowiadał happy endu
gospodarzy - goście prowadzili 14:8 i choć ekipa Victorii PWSZ starała się zmniejszać przewagę, to niestety
udało jej się pomniejszyć

tylko do 4 punktów i przegrała pierwszą partię 21:25.
W drugiej odsłonie podopieczni Krzysztofa Janczaka nawet na chwilę nie
oddali prowadzenia zespołowi KPS-u, stopniowo
powiększając
wcześniej
wypracowaną
skromną
przewagę. W szczególności
znów świetnie została rozegrana końcówka, dzięki
czemu drugi set zakończył
się wynikiem 25:20. Ostatnia odsłona była najlepsza
w wykonaniu drużyny z
Wałbrzycha, ponieważ już
na początku wypracowała
sobie 6-punktową przewagę i było to w zasadzie
postawienie „kropki nad
i”. Meczbola Victoria PWSZ
miała przy 7-punktowym
prowadzeniu i pewnie go
wykorzystała, a w konsekwencji wygrała seta 25:18
i cały mecz 3:1.
W środę wałbrzyszanie
zmierzyli się w hali Aqua-Zdrój z KPS Siedlce w zaległym meczu 8. kolejki I ligi
– relacja na sport.db2010.pl.
Radosław Radczak
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Władcy Sudetów
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych wygrali w Jeleniej Górze z
miejscowymi
Sudetami
66:50 w grupie D II ligi.
Dzięki temu podopieczni
Arkadiusza Chlebdy nadal
są wiceliderem swojej grupy.
Rywalizacja zapowiadała
się bardzo ciekawie, ponieważ były to derby regionu
oraz była to rywalizacja
braci Niesobskich - Rafała
w zespole z Wałbrzycha i
Łukasza z Jeleniej Góry. O
zwycięstwie Górnika Trans.
eu zadecydowała w dużej
mierze III kwarta, którą wałbrzyszanie wygrali aż 22:5.
Goście zaczęli ją przy wyni-

ku 26:32, ale głównie dzięki
świetnej grze Rafała Glapińskiego i Marcina Wróbla
szybko odrobili straty, a następnie powiększyli przewagę do 11 punktów. Kluczem
okazał się gra w obronie i
duża liczba zbiórek. Gospodarze za to grali bardzo nieskutecznie w obronie oraz
w ataku, oddawali dużo
nieskutecznych rzutów za 2
punkty i dużo faulowali, dlatego III ćwiartka zakończyła
się wynikiem 48:37 dla biało-niebieskich.
Pierwsza odsłona jednak
nie zapowiadała takiego
obrotu spraw - po dobrym
początku w wykonaniu Górnika, kiedy po rzutach Bar-

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

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

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

100 % GWARANCJI

e-mail: budowlane@duotravel.pl

Serwis Motoryzacyjny Goliat

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

serwis motocykli, skuterów i qadów

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

www.duotravel.pl

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Rafał Niesobski znów okazał się lepszy od swojego brata Łukasza, który
nie dotrwał do końca derbowego meczu w Jeleniej Górze.

tłomieja Ratajczaka, Rafała
Niesobskiego i Marcina Wróbla goście wgrywali 8:2, gra

wyrównała się, a potem gospodarze odrobili straty i wyszli na prowadzenie. I kwartę

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

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 03.12.2015 r. do 24.12.2015 r.
wykaz Nr 20/2015
z dnia 03 grudnia 2015 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.

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.

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

Sudety wygrały 19:16, a w
drugiej
udokumentowały
swoją przewagę, wykorzystując nieskuteczność rywali
w rzutach z dystansu. W tym
czasie rozczarowywał cały
zespół przyjezdnych, który
zdobył zaledwie 10 punktów. Był przy tym bardzo
nieskuteczny na linii rzutów
wolnych i po pierwszej połowie gospodarze wygrywali
32:26.
Na szczęście, po dobrym
otwarciu II połowy, ostatnia partia była już pod kontrolą wałbrzyszan. Trener
Arkadiusz Chlebda wpuścił
na parkiet rezerwowych,
którzy dobrze odpłacili się
swojemu szkoleniowcowi

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

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

Radosław Radczak

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12
Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031
58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

irciawol@wp.pl

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
i inne...

za zaufanie, zdobywając
w niej 18 punktów. Trzeba
jednak dodać, że w dużej
mierze pomógł im brak w
zespole z Jeleniej Góry Łukasza Niesobskiego, który
po 5 faulach musiał zejść z
boiska na 2 minuty przed
końcem… III kwarty. Koszykarze Górnika kontrolowali
wynik i grę, zwyciężając w
ostatniej ćwiartce 18:13 i w
całym meczu 66:50.
W następnej serii gier, w
hicie kolejki. wałbrzyszanie
zagrają na własnym parkiecie z Jamalexem Polonią
1912 Leszno. Mecz odbędzie
się w sobotę, 5 grudnia o
godz. 18:00.

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

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

Gwarantujemy transport
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USŁUGI
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(3) EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł! 728 874 282

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

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

PODZAMCZE, OKAZJA, parter,
48 m2, 2 pokoje, widna kuchnia,
dwustronne, duży balkon, ogrzewanie miejskie, cena 95.000 tys,
Tel: 535-285-514

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

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 3
pokoje, 2 piętro w bloku czteropiętrowym po termomodernizacji,
balkon, cena 92 tys. do negocjacji!,
Tel: 535-285-514

(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
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
(3) 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

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

NOWE MIASTO, kawalerka z kuchnią i łazienką, budynek zamykany,
1 piętro, okna na podwórko,
boczna uliczka, CENA 34.000,- zł
Kontakt 530-998-374
PIASKOWA GÓRA DO WYNAJĘCIA, wyremontowana kawalerka,
27m2, ogrzewanie w cenie, CENA
990 zł kontakt 530- 998-374
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 60m2,
luksusowo wykończone, strzeżone
nowe osiedle w cichej okolicy,
ogródek, duży balkon, wyposażenie w cenie CENA 330.000 zł.
Kontakt 530-998-374

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

PODZAMCZE, OKAZJA, parter, 48
m2, 2 pokoje, widna kuchnia, duży
balkon, ogrzewanie miejskie, cena
95.000 tys, Tel: 535-285-514

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

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- 311- 265

MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. z działką 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2160 Poniatów, dom-bliźniak,
działka 765m2, cena 289 tys, Tel.
883 334 481

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

MS-2265 Piaskowa Góra kawalerka pow 19m z balkonem bardzo
ładna cena 63 tys. Zł tel. 793
111130

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

MS-1852 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 30m2, cena 77 tys. Tel. 883
334 481

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
OBNIŻKA 8tys ! Kawalerka w
nowym budownictwie (94r) Nowe
Miasto, ogrzewanie miejskie. Cena
:51.900 tys. zł. Kontakt 535-416014

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

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

(1) SPRZEDAM ORGANY (DENON) 88 KLAWISZY, 3 PEDAŁY
NA DOLE. TEL: 723-348-789

MS-2299 Stary Zdrój 3 pokoje
pow 56m. Cena 60 tys. Tel. 793
111 130

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

(1) Do wynajęcia kawalerka na
Piaskowej Górze z jasną kuchnią.
Cena 650 zł + liczniki + kaucja. Tel.
662 009 796.

SPRZEDAM

38m2, 2 pokoje, po remoncie,
do zamieszkania od zaraz CENA
65.000,-zł do negocjacji zł! tel.
530-998-374

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

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

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

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

OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, parter, 42 m2, słoneczne
mieszkanie w rozkładzie, 59.000
tys. Tel: 535-285-514

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

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

Dom wolnostojący w Jugowicach,
pow. 90m2 5pokoje działka
2500m2. Cisza spokój, cena
200.000,-zł Kontakt 535-416-014

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

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 95.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 41,5m2, 10
piętro w 10, cena 104.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489

16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwustronnie rozkładowe, z balkonem, 4 pokoje, do
kapitalnego remontu 114 m2
cena 89.000 Tel: 506-717-014

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

17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż mieszkanie Podzamcze 54m2,
po kapitalnym remoncie, z balkonem z całym umeblowaniem
cena 170.000 Tel:506-717-014

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
19. SOWA&VICTORIA Komorów - mieszkanie po kapitalnym
remoncie dwupoziomowe 80m2
przy podłodze 120m2, 4 pokoje,
cena 311000 zł Tel: 519-121-104
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. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

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

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Nałkowskiej, kawalerka, 27m2 z
jasną kuchnią, 1 piętro w 4, cena
89.000zł po kapitalnym remoncie!, tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY KAMIEŃ, ul. Daszyńskiego, 2 pokoje,
50m2, C.O. Gaz, parter w 2, ogród
300m2, cena 45.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa, nowe bud. z cegły, 3
pokoje, 64m2, C.O. Gaz, 3 piętro
w 4, cena 110.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Wańkowicza, 40m2,
kawalerka z łazienką i WC, ogród,
parter, cena 47.000zł, 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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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 - 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

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

piętro, kominek, cena 55 tys.zł. 74

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

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,

Sprzedam mieszkanie w centrum
Głuszycy. Cena 70 tys. zł pow.
54 m2.
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

BON- Biały Kamień, dom wolnostojący, 133 m2, działka 1454 m2.
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

BON – 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: Sprzedam dom w Głuszycy posadowiony na działce o pow. 673m2.

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

lem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!

Sprzedam kawalerkę w Głuszycy.
Cena 19 tys. zł, pow. 28 m2.
Część mieszkalna 186m2, garaż z
wejściem do domu 17m2, część
warsztatowa 40m2 góra i 40m2
dół. Na parterze salon 70m2,
garderoba, pomieszczenia gospodarcze: kotłownia. Na pierwszym
piętrze duży hol z przejściem do
4 pokoi, duża widna kuchnia w
zabudowie, łazienka z wanną. W
domu zostały wymienione okna,
instalacja, podłogi. Nowy dach
i rynny. Ogrzewanie: piec- CO.
Taras odkryty o pow. 70m2. Cena
260 tys.zł.

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.
Cena 34zł/m2
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie w Głuszycy ulica Łukasiewicza.
Lokal znajduje się na 4 piętrze
czteropiętrowego bloku, składa
się z dwóch pokoi, balkonu,
łazienki, WC, widnej kuchni, oraz
przedpokoju. Wszystkie okna
plastikowe, podłogi: pokojepanele, kuchnia, łazienka i WCkafle. Kuchnia w zabudowie ze
sprzętami AGD z podświetleniem,
barek. Szafa w zabudowie. Mieszkanie umeblowane. Ogrzewanie
miejskie. Spokojna, malownicza
okolica w pobliżu sklepy, szkoła,
kościół, las i miejsca spacerowe.
Czynsz ok. 400 zł. Serdecznie
polecam i zapraszam na darmową
prezentację.
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicie-

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

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

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

P.Góra, parter, cena 95 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2 z ogrodem w Śródmieściu,
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji! 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

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

42 42, 881 788 200.

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.

P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikowskiego, 2 piętro w czteropiętrowcu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, balkon, 56m2, Śródmieście, cena 95000zł. 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,

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.

cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881

WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 37 m2, cena 105
tys.zł. 2 piętro, do wprowadzenia,
74 666 42 42, 507 153 166.

cjacji 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.

788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1
piętro, czteropiętrowiec, cena 132
tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgó-

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy
po remoncie 2 pokoje, 39m2,
Śródmieście, 2piętro, cena 69 tys.
zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42,
881 788 200.

rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,

WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.

mień, parter, co gaz, 45 tys.zł!!! 74

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 33
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42,
507153166.

cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Ka666 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,

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
39m2, stan dobry, P.Góra, 2piętro,
jasna kuchnia, duży balkon, cena
85 tys.zł 74 666 42 42, 881 424
100.

58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
parter, cena 64 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

cjacji! 666 42 42, 881 788 200.

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

gaz, 666 42 42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-

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.
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REKLAMA

Gościniec Sudecki w Głuszycy

zaprasza na

SYLWESTER 2015/16
Po północy
MEGA POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Powitanie NOWEGO ROKU
przy ognisku w ogrodzie zewnętrznym.
Emisja na dużym zewnętrznym ekranie
powitań Nowego Roku
z różnych stron świata.
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Menu w formie stołu szwedzkiego:
• karczek pieczony w sosie pieczeniowym,
• udziec z kurczaka,
• gulasz wieprzowo-wołowy,
• kluski śląskie, ziemniaki tłuczone z wody,
• bukiet trzech różnych surówek,
• deski mięs z naszej wędzarni,
• sałatki warzywne,
• śledź w trzech odsłonach,
• swojski chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym.
W późniejszych godzinach:
• barszcz z pasztecikami drobiowymi
w kruchym cieście, bigos staropolski.

www.gosciniec-sudecki.pl
Cena od pary 400 zł.

Napoje:
• gazowane (coca cola, fanta, sprite) - 1L/OS.
• niegazowane (sok pomarańczowy,
sok jabłkowy, woda niegazowana z cytryną)
- 1L/OS.
Kawa, herbata w formie szwedzkiego stołu
bez limitu.
Alkohol:
• 0,5L na Parę (Wódka WYBOROWA)
• piwo lane z baru 4x0,5l/OS
• szampan (będzie dolewany każdemu podczas
przywitania Nowego Roku, będzie również
dostępny w barze zewnętrznym.

Rezerwacja stolików Tel. 534 636 516
Ilość miejsc ograniczona do 90 osób.

