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POŻYCZKA BEZ BIK
4000 zł z ratą 182,79 zł

POŻYCZKA bez bik-u
DO 40 000 zł na 72 miesiące 

z ratą 900 zł

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

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

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300  Wabrzych
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Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej re� eksji, w skupieniu, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, 

do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, 

byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku

życzy 

Wiesław Kilian
Senator RP 
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Szanowni Mieszkańcy,
Kuracjusze i Goście

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, życzeń i spotkań 
w gronie Najbliższych. To czas, kiedy zatrzymujemy się 
i dzielimy Dobrą Nowiną. Nasze domy wypełnia atmosfera 
wzajemnej życzliwości, nadziei i ciepła rodzinnego. 
Wigilijny opłatek, pachnąca choinka, wspólnie śpiewane 
kolędy powodują, że bożonarodzeniowy czas przeżywamy 
w sposób szczególny.
Wszystkim Mieszkańcom Szczawna-Zdroju, Kuracjuszom 
i Gościom życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w atmosferze wiary, nadziei i miłości. 
Niechaj ten świąteczny czas obfi tuje w wewnętrzny spokój 
i radość oraz niezapomniane wzruszenia. 
Życzę aby 2016 rok przyniósł spełnienie marzeń i obfi tował 
w moc pomyślności. Aby wszystkie dni były tak piękne 
i szczęśliwe, jak ten wigilijny wieczór i radosne święta. 
Niech w nadchodzącym Roku szczęście i pomyślność nigdy 
Was nie opuszcza, a wiara codziennie dodaje sił i energii 
do realizacji nowych pomysłów.

Marek Fedoruk
Burmistrz Miasta
Szczawna-Zdroju

Świąt wypełnionych

radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego 

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu

wiary, szczęścia i powodzenia

życzą pracownicy

i Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Zdzisława Leszczyńska – Chruścik
Członek Zarządu 

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Robert Jagła
Prezes Zarządu

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Jestem politykiem, który 
nie jedno widział w swojej 
karierze politycznej. Wzloty 
i upadki, wielkich patriotów 
i żenującą prywatę ludzi peł-
niących funkcje publiczne, 
obłudę postulatów wybor-
czych i rzetelne chęci zmie-
niania naszego kraju na lep-
sze.

Od bardzo długiego czasu 
z ciekawością obserwowa-
łem motywację, przesłanki, 
sposób myślenia i działania 
najpierw braci Kaczyńskich, a 
w ostatnich latach Jarosława 
Kaczyńskiego, lidera PiS, do-
ceniając jego determinację i 
- co by nie mówić -  sukcesy 
polityczne zastanawiając się 
skąd one się biorą? Co zaob-
serwowałem?

Zaletą polityczną Kaczyń-
skiego jest to, że ma swoją 
(słuszną czy niesłuszną, ale 

Staram się zrozumieć J. Kaczyńskiego 
i nic mi z tego nie wychodzi!

ma) wizję Polski, działa 
z pobudek ideowych, 
opartych na tej wizji i 
jest przekonany o swo-
im patriotyzmie do kra-
ju, który zabarwiony 
jest przesłankami naro-
dowościowymi, ogra-
niczającymi tolerancję 

i osiąganie kompromisów 
politycznych. Te jedno-
znaczne przekonania dają 
prezesowi PiS-u siłę i moty-
wację do działania, prosto-
tę przekazu politycznego i 
konsekwencję w realizacji 
wyznaczonych celów. Na 
tej płaszczyźnie Kaczyński 
zbudował potężną partię, 
która w ostatnich wyborach 
osiągnęła apogeum swoje-
go społecznego poparcia. 
A co - moim zdaniem - jest 
wadą polityczną Kaczyń-
skiego? Przede wszystkim 
zakompleksienie, małostko-
wość, skrajność poglądów i 
egoizm, co już jest źródłem 
podziałów na wszystkich 
płaszczyznach życia spo-
łecznego i politycznego, a w 
przyszłości kon�iktów grup 
społecznych przeniesionych 
na ulice polskich miast.

To wielkie poparcie dla 
Kaczyńskiego i PiS-u wyni-
ka z kilku zaistniałych zja-
wisk ostatnich 10 lat pol-
skiej transformacji, przede 
wszystkim z narastającej 
frustracji polskiego społe-
czeństwa, które czuje się 
zawiedzione poziomem 
życia swoich rodzin w świe-
tle rozpasania się władzy, 
nieliczącej się z tą sytuacją i 
niedostrzegającej tego pro-
blemu. Na tle tej frustracji 
narastał poziom komplek-
sów znacznej części społe-
czeństwa, które poczuło się 
oszukane i drugorzędne w 
swoim kraju, a przez to nie-
wierzącego swojej władzy, 
a coraz bardziej wierzącego 
w teorie spiskowe dziejów 
(np. w spisek smoleński), 
które umiejętnie kreowało 
PiS. Kolejną przyczyną tak 
wielkiego sukcesu prezesa 
i jego partii było zużycie się 
po 8 latach dominacji rządu 
PO-PSL, który rozwój Polski 
oparł na rzeczywistym wyzy-
sku Polaków przez dowolnie 
hasający drapieżny kapita-
lizm, w którym człowiek jest 
narzędziem do uzyskania 

wysokich zysków �nansjery, 
a nie dobrem, z którym na-
leży się dzielić tym zyskiem. 
W takich warunkach nastą-
piło wielkie rozwarstwienie 
ekonomiczne polskiego spo-
łeczeństwa, z którego naro-
dziła się w Polakach wspo-
mniana tu frustracja, życie 
w stresie i beznadziei rodzin 
na lepsze jutro. W dodatku 
gołym okiem było widać jak 
ta władza oddala się od swo-
jego społeczeństwa (język, 
styl i fakty afery taśmowej), 
ludzie po prostu wyczuli, że 
władza jest sprawowana dla 
samej władzy, a ich proble-
my pozostawiła ona tylko im 
samym. W dodatku na sce-
nie politycznej kraju totalnie 
zagubiła się lewica, słabnąca 
systematycznie od 10 lat, 
bez wyrazu i bez jasnych 
celów socjalnych skierowa-
nych do społeczeństwa. Klę-
ska lewicy dała bezwzględną 
władzę skrajnej prawicy, czy-
li PiS-owi.

A dlaczego nie mogę 
zrozumieć prezesa Kaczyń-
skiego? Dlatego, że mając 
tyle władzy w swoim ręku, 
tyle możliwości budowania 

zgody narodowej, tyle środ-
ków inwestycyjnych z Unii 
Europejskiej, takiego zasobu 
ludzkiej nadziei i zaufania 
społecznego, zaczyna swoje 
rządy od podziałów i aro-
gancji władzy nieliczącej się 
z nikim i z niczym. Taka po-
lityka nic dobrego Polsce nie 
da i trudno sobie wyobrazić 
skalę strat psychologicznych 

polskiego społeczeństwa. W 
wyniku takich rządów sto-
pień rozczarowania i braku 
wiary w zbudowanie nor-
malnego, przyjaznego dla 
życia i dostatniego kraju 
będzie tak wielki, że przez 
następną dekadę naród do-
chodzić będzie do równowa-
gi psychicznej i społecznej.

Marek Dyduch
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Nadeszła zima, a wraz z nią piękny czas 
Świąt Bożego Narodzenia oraz  Nowego Roku.
Składamy więc współpracownikom  
i mieszkańcom Wałbrzycha oraz Powiatu Wałbrzyskiego 
najlepsze życzenia świąteczne – dużo radości, pomyślności, 
wielu doskonałych pomysłów i ich błyskotliwej realizacji, 
a także przede wszystkim zdrowia 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń . 

Życzymy  powodzenia w Nowym Roku 
– niech przyniesie same radości i korzyści, 
a przede wszystkim niech będzie 
jeszcze bardziej udany od poprzedniego.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
oraz 

Rada Powiatu Wałbrzyskiego

R E K L AMA

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl
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Wszystkim naszym Klientom
składam życzenia 

spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślnego 2016 roku.
Nadal będziemy starali się 

- jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych -
  sprawnie i przyjaźnie realizować 

zadania, podtrzymując Państwa 
zaufanie do naszej instytucji.

Jerzy Gajos
Dyrektor 

ZUS w Wałbrzychu

24 grudnia o godzinie 
12.00 w Restauracji Maria w 
Wałbrzychu, po raz dziewiąty 
odbędzie się Miejska Wigi-
lia. Jest ona adresowana do 
mieszkańców Wałbrzycha i 
nie tylko, którzy z różnych 
powodów nie mogą spędzić 
tego radosnego dnia w gronie 
najbliższych. Wigilię, której 
inicjatorką jest radna Rady 
Miejskiej Renta Wierzbicka, 
tradycyjnie wspierają właści-
cielka Hotelu i Restauracji Ma-
ria Dorota Barańska i Państwo 
Sip, poseł na Sejm RP Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka oraz 
proboszcz para�i św. Anny 
Ksiądz Jerzy Osoliński.

- Do organizacji włączyli się 
tradycyjnie hojni sponsorzy: 
Hotel Restauracja Maria, Fun-

dacja Polska Miedź, Invest Park, 
Colgate-Palmolive, Toyota 
Motor Manufacturing Poland 
wraz z wolontariuszami, Wał-
brzyskie Zakłady Koksownicze 
„Victoria”, ALBA Dolny Śląsk, 
PEC w Wałbrzychu oraz Ronal 
Polska. Przy Wigilii pomagają 
nam również wolontariusze z 
Klubu „Ósemka” działającego 
przy Szkoły Podstawowej nr 
26 w Wałbrzychu. Od samego 
początku inicjatywę wspiera-
ją: państwo Krepkowie, Cho-
daniewiczowie i Pan Henryk 
Frąckowiak oraz Tygodnik DB 
2010. W tym roku dołączy-
ła do nas Cukiernia Państwa 
Świerczyńskich i Restauracja 
Bohema Pani Iwony Koszyc-
kiej-Ławskiej i Pana Roberta 
Ławskiego. Inicjatywę wspiera 

również Starostwo w Wałbrzy-
chu. Do udziału w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu zapro-
szono około 2200 osób. Są to 
ludzie najubożsi, bezdomni, a 
także Ci po prostu samotni, dla 
których ta Wigilia jest jedyną 
okazją aby spędzić kilka chwil 
w wyjątkowej atmosferze, w 
obecności drugiego człowie-
ka, podzielić się opłatkiem i 
skosztować tradycyjnych, wi-
gilijnych potraw. Co najważ-
niejsze, każda osoba która po-
jawi się tego dnia na Miejskiej 
Wigilii zostanie ugoszczona, w 
myśl jednej z najpiękniejszych 
polskich tradycji, gdyż w Świę-
ta Bożego Narodzenia nikt nie 
powinien być samotny – pod-
kreśla Wierzbicka.

(RED)

Miejska Wigilia

organizacji, które otrzymają 
dotację na realizację wnio-
skowanych zadań w 2016 r.:

Klub Kolarstwa w Wał-
brzychu - projekt „Budowa 
trasy rowerowej w Parku 
Sobieskiego”, ocena – 340 
punktów, wysokości dotacji 
12.309 zł;

Publiczne Gimnazjum nr 
6 w Wałbrzychu - projekt „Si-
łownia – Elektrownia”, oce-
na – 290 punktów, dotacja 
13.100 zł;

Miejska Szkoła Podsta-
wowa w Szczawnie Zdroju 
- projekt „Uczę się bawiąc – 
budowa Szkolnego Centrum 
Meteorologicznego”, oce-
na – 276 punktów, dotacja 
13.600 zł;

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Głuszycy - pro-
jekt „Kraina Radości”, oce-
na – 270 punktów, dotacja 
12.800 zł;

Gmina Mieroszów - pro-
jekt „Szlak ekologiczny”, oce-
na – 265 punktów, dotacja 8 
000 zł.

Od 17 grudnia 2015 r. 
Fundacja Edukacji Europej-
skiej będzie kontaktowała 
się z organizacjami, które 
otrzymają dotację, celem 
uzgodnień w sprawie pod-
pisania umów oraz przeka-
zania środków �nansowych.

(RED)

Laureaci Funduszu 
Toyoty 2016

16 grudnia 2015 r. w siedzibie Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Komisji 
Dotacyjnej, która podjęła decyzję w sprawie oceny złożonych wniosków oraz przydziału dotacji na realizację 

projektów w 2016 r. W tym roku wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości projektów 369 883,74 zł, w ramach 
których wnioskowano o dotacje o wartości 242 722,44 zł.

Komisja Dotacyjna Funduszu Toyoty miała bardzo trudny wybór.

Komisja Dotacyjna Fun-
duszu Toyoty w składzie: 
Piotr Greszta (general ma-

nager TMMP) i Grzegorz 
Górski (kierownik Corporate 
A�airs TMMP) podjęła de-

cyzję o przyznaniu 5 dotacji 
o łącznej wartości 59.809 zł. 
Poniżej przedstawiamy listę 
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Wszystkim 
naszym Klientom 

życzymy 
radosnych świąt 

Bożego
Narodzenia
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Panie Marszałku, Wysoka Izbo!
Staję na tej trybunie w sprawie 

doniosłej i nie cierpiącej zwło-
ki. Czas najwyższy przeciąć na-
brzmiały wrzód niewiedzy i igno-
rancji, który w ciągu minionych 
ośmiu lat, w czasie rządów koalicji 
PO-PSL, rozrósł się do niebywa-
łych rozmiarów. Wmawiało się 
nam z uporem godnym lepszej 
sprawy, że coś jest tak proste, jak 
dwa plus dwa równa się cztery. I tu 
jest pies pogrzebany! Nic bardziej 
mylnego! Koalicja ta, spadkobier-
czyni okrągłostołowej hańby oraz 
wcześniejszych rządów komuni-
stycznych, bezwstydnie utrwalała 
w niczego nie świadomym naro-
dzie kłamstwa poprzednich ekip, 
które - w oczywisty sposób - oka-

Andrzej
Basiński

Przed delirium
zały się spiskiem przeciwko uczci-
wym i prawym Polakom, a także 
przeciwko wierze katolickiej, kul-
tywowanej przez wiele pokoleń 
naszych przodków.

Otóż z naciskiem i pełną od-
powiedzialnością stwierdzam 
w imieniu klubu Prawa i Spra-
wiedliwości, że dwa dodać dwa 
wcale nie oznacza cztery. Dwóch 
naszych wybitnych ekspertów, 
godnych najwyższego zaufania, 
ustaliło bez żadnych wątpliwości, 
że wynik tego działania wynosi 
pięć koma trzy. Za ich wieko-
pomnym dziełem stoi osiem lat 
pracy i eksperymentów. W pierw-
szym przypadku mam na myśli 
głównego księgowego w �rmie 
„Lawirant” spółka z o. o. i jego 
działalność pogłębioną częsty-
mi symulacjami prowadzonymi 
ze szwagrem, niezwykle uzdol-
nionym samoukiem po pięciu 
klasach szkoły podstawowej, 
gdyż później musiał pomóc w 
utrzymaniu rodziny jako importer 
ukraińskich papierosów. Praktyka 

ta, chociaż brutalnie przerwana 
przez sympatyzujących z PO cel-
ników, była niezwykle pomocna 
w rozwoju jego matematyczne-
go talentu. W drugim przypadku 
chodzi o eksperta wywodzącego 
się ze znanego z fermentów ma-
tematycznych klubu „Liczydło” 
w Kobyłce Kościelnej, człowieka 
o nieposzlakowanej opinii, nie-
słusznie oskarżonego o podpale-
nie stodoły sąsiada, czekającego - 
mimo toczącego się procesu - na 
rychłe ułaskawienie przez pana 
prezydenta. Opinie o wspomnia-
nych ekspertach potwierdzi w 
każdej chwili premier Gliński, któ-
ry zna się na wszystkim i wszystko 
wie. Koalicja PO-PSL doskonale 
zdawała sobie sprawę z tego, w 
jakim kierunku zmierzają nasze 
badania i miała szansę honoro-
wego wycofania się w porę ze 
swego mataczenia, ale cynicznie 
tego nie zrobiła, bo per�dnie re-
alizowała swój zamiar mącenia w 
głowach prawdziwych Polaków 
i patriotów, by trwać u władzy 

przez kolejne kadencje, co mogło 
się skończyć narodową katastro-
fą. Przeliczyliście się! Na szczęście 
to nas naród obdarzył w wybo-
rach zaufaniem i mandatem do 
sprawowania władzy. Będziemy z 
niego korzystać, mamy nadzieję, 
że w bliżej niesprecyzowanej nie-
skończoności.

Zanim przystąpimy do gło-
sowania, chciałbym uprzedzić 
bezsensowne protesty niedo-
uczonej opozycji, których się 
spodziewamy, ale których nie 
mamy najmniejszego zamiaru 
wysłuchiwać, by nie została na-
ruszona powaga Sejmu. Tylko 
spróbujcie, marszałek od razu 
wyłączy wam mikrofon. Jeste-
śmy przekonani, że opozycja 
posłużyłaby się bezczelnym ar-
gumentem, że wszyscy wiedzą, 
że dwa i dwa to cztery. Pytam 
zatem: jacy wszyscy?! A może 
Berlin i Bruksela ze swoja gwiaź-
dzistą szmatą?! Nie pogrążajcie 
się, bo to tacy sami krętacze, jak 
wy, którzy nie będą Polakom 
dyktować głoszonych przez sie-
bie bredni. Mamy swój rozum i 
swoją dumę! Powtarzam: dosta-
liśmy od narodu legitymację na 
rządzenie i zrobimy wszystko, na 
co nam przyjdzie ochota, a wy 
nic nie możecie. Możecie, prze-
praszam posłanki Prawa i Spra-
wiedliwości, co najwyżej, w dupę 
się podrapać, co sygnalizuje mi 
właśnie posłanka Pawłowicz. 
Niech pani profesor pokaże ła-
skawie tamtej stronie sali, jak się 
to robi. Za chwilę przegłosujemy 
sprawę epokową i fundamental-
ną, co sprawi, że rozpoczęta zo-
stanie rewolucja ekonomiczna, 
która zapełni kieszenie Polaków 
i doprowadzi ich do żywota... 
przepraszam – do szczęścia co 
najmniej wieloletniego. A wy 
nie próbujcie �kać i wkładać kija 
w szprychy społecznej mądro-
ści i ludowej sprawiedliwości, a 
także straszyć nas Trybunałem 
Konstytucyjnym, bo gdzie mamy 
jego wyroki pokaże wam za 
chwilę posłanka Pawłowicz, wy-
bitny prawnik oraz wykładowca 
akademicki o ogromnej wiedzy 
i doświadczeniu, jak również 
o niebosiężnej etyce i morale, 
którego mogą jej pozazdrościć 
największe światowego autory-
tety. Nie doprowadzajcie nas do 
ostateczności, bo natychmiast 
przegłosujemy odebranie wam 
immunitetów i po prostu raz na 
zawsze wypieprzymy wszystkich 
z Wiejskiej. Pani profesor, prosi-
my to zainscenizować, jest pani 
tak sugestywna. O, właśnie tak: 
kopa, kopa! Najpierw posłowi 
Petru, żeby sobie więcej nie po-
zwalał na chamstwo i nie wycie-
rał  panią swojej gęby! A potem 
Straż Marszałkowska dopilnuje, 
by nikt z was z powrotem tu nie 
wlazł. A gdy już będziecie na ze-
wnątrz, to powiedzcie swoim, że 
jak się im nie podoba wynik na-
szej ciężkiej pracy, to ich będzie-

my rano energicznie wyciągać 
spod pierzyny. W państwie Pra-
wa i Sprawiedliwości niewinny 
nie powinien się niczego bać. Ale 
nie rozśmieszajcie nas, hak za-
wsze się znajdzie. Mamy w tym 
zakresie sprawdzonych fachow-
ców. Już się cieszę na miny tych, 
co usłyszą zarzut pedo�lstwa, 
czy łapówkarstwa, a co! Ha, ha! 
Trzymajcie mnie! Postaramy się, 
by w wydobywczaku zmienili 
zdanie i dwa plus dwa nie będzie 
cztery. Minie trochę czasu, gdy 
to się stanie. Ale wtedy będą już 
załatwieni na amen, a zdrowy 
naród ich odrzuci. Innymi zajmą 
się nasi wypróbowani psychia-
trzy, a leczenie będzie długie, no 
i zamknięte! Uhahaha! Powtórzę 
więc: dwa i dwa, to pięć koma 
trzy i tyle! Pani premier, liczymy, 
że na jutro ustawa będzie wy-
drukowana. Jest na to cała noc. 
A pan prezydent skoro świt ją 
podpisze, bo w innym przypad-

ku obecny tu pan prezes bardzo 
się zdenerwuje. To jest właśnie 
dobra zmiana! Damy radę wred-
nym lewakom i gnojkom! Tak 
nam dopomóż Bóg! Dziękuję za 
uwagę. Do następnego głoso-
wania, ku chwale ojczyzny i Po-
laków.

PS. Prezes powiedział: „W 
Polsce jest taka fatalna tradycja 
zdrady narodowej (…). To jest 
jakby w genach niektórych ludzi, 
tego najgorszego sortu Polaków. 
No i ten najgorszy sort właśnie w 
tej chwili jest niesłychanie aktyw-
ny, bo czuje się zagrożony”. Pod-
czas marszu PiS padły też słowa 
o „komunistach” i „złodziejach”, 
a potem także o „współpracow-
nikach Gestapo”. Oby rodacy za-
pamiętali ten osąd na długo i oby 
wyborcy rozliczyli tego człowieka 
za potwarz, której się w stosunku 
do nich dopuścił. A historia doko-
na reszty.
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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.

R E K L AMA

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

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!!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami na stronie http://duotravel.pl/

TYGODNIOWE 
POBYTY LECZNICZE 

w Kudowie Zdroju 
w hotelu **** 
z zabiegami 

i wyżywieniem
CENA JUŻ OD 1050 PLN 

ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!

OFERTY ŚWIĘTA 
I SYLWESTER 2015

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

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

• PRAGA SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN   149 PLN!!! 

• BERLIN SYLWESTER -  31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN  149 PLN!!! 

• SYLWESTER W KUDOWIE ZDRÓJ 4-8 DNI/ OD 480PLN/OSOBA

ZIMA 2016!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH 

k/RABKI 5 i 7 DNIOWE - cena od 490 PLN/osobę!!!

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

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

- CENA OD 299 PLN/osobę!!!

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

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

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

R E K L AMA

Pan Karol opowiada o 
swoim przypadku: - Miałem 
mocną cukrzycę, tymczasem 
już po trzeciej wizycie wy-
niki cukrzycowe zaczęły się 
znacznie poprawiać, obec-
nie - za zgodą lekarza - ob-
niżyłem dawki leków. Mam 
miażdżycę, miałem skoki ci-
śnienia. A po tych wizytach 
ciśnienie mi się wyrównało 
na przyzwoitym poziomie, 
nie odczuwam bólu w most-
ku, czy duszności. Po raz 
pierwszy od lat wracałem z 
targu piechotą i nawet się 
nie zasapałem. W związku z 
cukrzycą miałem na nodze 
ranę, która nie chciała mi 
się goić. I co? Po wizytach u 
pana Darka zaczęła się goić 

jak na psie. Stale bolały mnie 
też: wątroba, nogi, kręgo-
słup. Na wątrobę łykałem 
pełno tabletek, a teraz prze-
stałem i nic nie boli. Kręgo-
słup też boli dużo mniej, a 
nogi wcale. Dlatego mówię, 
że czuję się dwadzieścia lat 
młodszy. Człowiek rano bu-
dzi się bez bólu, chce się żyć!

Natomiast pani Karolina 
Patalong wie, że uzdrowiciel 
w różnym stopniu pomaga 
na różne choroby: – Przy-
szłam do niego z guzkiem 
na lewej piersi i z migrena-
mi. Po czterech wizytach 
pan Darek kazał iść na USG i 
rzeczywiście, guzek był o po-
łowę mniejszy. Po czterech 
kolejnych zniknął zupełnie. 

Minęły mi też katary, które 
przedtem miałam stale, byle 
tylko trochę w przeciągu 
mnie przewiało. Ale migreny 
mi nie przeszły. Ale oczywi-
ście ważniejsze jest, że guz 
znikł. Tak się bałam!

Sam uzdrowiciel ze smut-
kiem przyznaje, że nie za-
wsze jest skuteczny. Różni 
ludzie różnie reagują na 
energoterapię, ważny jest 
też wiek chorego, stan za-
awansowania choroby i wie-
le innych czynników. Poza 
tym podkreśla, że chorzy 
powinni pozostawać pod 
kontrolą lekarzy. Energote-
rapia nie może zastępować 
medycyny konwencjonalnej 
a jedynie ją uzupełniać.

Choroby znikają pod dotykiem jego rąk

Dotyk zdrowia
- Ja na badania kontrol-

ne pójdę, bo się pan Darek 
upiera. Ale i bez tych ba-
dań wiem, że mi pomógł. 
Ciśnienie miałam stale pod 
dwieście, a teraz mam sto 
czterdzieści, rzadko sto 
pięćdziesiąt. Strasznie bola-
ły mnie biodra a teraz bolą 
dużo mniej. No i miałam 
zgagę, a nie mam. To i bez 
badań wiem, że poprawa 
jest duża  – mówi pani Mag-
da Wajnusz, a jej koleżanka, 
pani Mirella dodaje: - A mnie 
lekarz tylko potwierdził to, 
co przecież sama widzę w 
lustrze. Że od czasu gdy 
chodzę do pana Darka, moje 
wole tarczycowe bardzo się 
zmniejszyło. Znajomy lekarz 
jak zobaczył moją szyję, to 
wziął numer do pana Darka. 
Dla swojego ojca.

(ego)

- Jego ręce czynią cuda. Byłem wrakiem, a po sześciu wizytach 
u pana Darka jestem o dwadzieścia lat młodszy – mówi pan Karol 

Potrębski o wałbrzyskim uzdrowicielu. Podobnie zresztą wypowiada 
się wielu innych ludzi.
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech
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R E K L AMA

Urząd Miejski w Wałbrzychu
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
mają zaszczyt zaprosić Państwa na

XII Forum Osób Niepełnosprawnych,
które odbędzie się dnia 18 grudnia 2015 roku o godzinie 1000 

w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Zadanie współfinansowane 
ze środków 

Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu oraz PFRON

HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej

Temat tegorocznego Forum: „Formy i metody prowadzące do efektywnego zatrudnienia
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”.

SPOTKANIE WIGILIJNE 
z udziałem uczniów i rodziców Zespołu Szkół Zawodowych, uczestników i rodziców Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz zaproszonych gości,

które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. 
w nowej siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu

R E K L AMA

Prezenty dla policji
Cztery lata trwał remont ko-
misariatu policji przy ul. Psie 
Pole w wałbrzyskiej dzielnicy 
Nowe Miasto. Budynek ma nie 
tylko nową elewację, ale przede 
wszystkim odnowione pomiesz-
czenia dla funkcjonariuszy i win-
dę dla osób niepełnosprawnych. 
Podczas uroczystego oddania 
budynku do użytkowania, poli-
cjanci dostali także nowy samo-
chód terenowy, który w połowie 
s�nansował powiat wałbrzyski.

(RED)

W świątecznym 
nastroju
W świątecznym nastroju prze-
biegało spotkanie wigilijne 
w siedzibie Rady Wspólnoty 
Samorządowej Podzamcze w 
Wałbrzychu. Podkreślały go m. 
in. słowa prezydenta Wałbrzy-
cha dr Romana Szełemeja oraz 
proboszcza para�i pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła 
ks. prałata Ryszarda Szkoły, a 
także dzielenie się opłatkiem, 
śpiewanie kolęd i spożywanie 
wigilijnych potraw. W spotka-
niu uczestniczyli ludzi aktywnie 
wspierający inicjatywy Rady 
oraz przedstawiciele instytucji 
sponsorujących jej przedsię-
wzięcia.

(BAS)

Po raz ósmy Miejska Bi-
blioteka Publiczna – Cen-
trum Kultury w Boguszowie 
-Gorcach zorganizowała 
konkurs plastyczny ,,Dzie-
cięce szopki”. Uczestnicy 
konkursu mieli za zadanie 
wykonanie szopki bożona-
rodzeniowej techniką do-
wolną. 

Szopki można było wyko-
nać samodzielnie lub zespoło-
wo, czyli z pomocą rodziców, 
rodzeństwa lub w grupie ko-
leżanek, kolegów. Jak co roku 
konkurs spotkał się z dużym 
zainteresowaniem i zaangażo-
waniem wśród wykonujących 
prace. W tym roku w szranki 
stanęło 91 szopek przygotowa-
nych przez dzieci z boguszow-
skich Szkół oraz z Wałbrzycha, 
Głuszycy Górnej, Walimia i 
Sokołowska. Uczestnicy kon-
kursu wykazali się dużą pomy-
słowością i inwencją twórczą. 
Oprócz tradycyjnych szopek 
wykonanych ze słomy, drewna, 
papieru można było podziwiać 
szopki wykonane  z makaronu, 
papieru, kamieni, ozdobione 
pięknymi kolorowymi świa-
tełkami. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się w sali wi-
dowiskowej boguszowskiego 
Centrum Kultury. Nagrody 
wręczono laureatom konkursu, 

Dziecięce szopki

a wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodki upominek oraz dyplom 
pamiątkowy. Bożonarodzenio-
wy nastrój spotęgował bogaty 
program artystyczny w wyko-
naniu sekcji wokalno-instru-

mentalnej pod kierownictwem 
Małgorzaty Owczarczak oraz 
występ teatrzyku Trele Morele 
pod kierownictwem Katarzyny 
Bernaś.

(RED)

Wyniki
kategoria szkoła podstawowa:
I miejsce: Julia Cismasz - PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach
II miejsce: Denis Markowski – ZSP  w Boguszowie-Gorcach
III miejsce: Seweryn Rysztak - PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach
Wyróżnienie: Monika Żyżyńska - PSP nr 15 w Wałbrzychu
Wyróżnienie: Jagoda Kubiak – ZSP  w Boguszowie-Gorcach
kategoria: gimnazjum
I miejsce: Julia Aniuk – Publiczne Gimnazjum w Głuszycy
II miejsce: Dawid Grzelak – Publiczne Gimnazjum  w  Głuszycy  
kategoria: prace zbiorowe (rodzinne)
I miejsce: Oliwia Zelek, Izabela Leletko, Julia Ciołkowska, Ilona Koziara 
– Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu 
 II miejsce: Natalia Borodeńko z mamą  – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Boguszowie -Gorcach
III miejsce: Kamila i Karolina Krawiczyńskie - PSP nr 17 w Wałbrzychu
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DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK OPIEKI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
„Biały Orzeł” W SOKOŁOWSKU
Przyjęcia pensjonariuszy już trwają. Ośrodek przyjmuje 
osoby pełnoletnie, które posiadają ograniczenia spraw-
ności, oczekują najwyższej jakości usług opiekuńczych 
oraz bezpieczeństwa medycznego. 
„Biały Orzeł” posiada 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 
3 osobowych z łazienkami.
Ośrodek w Sokołowsku wyposażony jest w pełni profesjo-
nalny sprzęt medyczny, zapewniający bezpieczeństwo i wy-
godę m.in.: łóżka rehabilitacyjne, system powiadamiania 
alarmowego dla każdego pensjonariusza, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych – windy, łazienki z uchwytami, monito-
ring obiektu. Oferujemy profesjonalną obsługę w oparciu o 
długoletnie doświadczenie, wyszkolony personel, własną no-
woczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko i długo-
terminowej.
Przestronny Dział Fizjoterapii znajdujący się na parterze 
obiektu, oferuje szerokie spektrum zabiegów �izjoterapeu-

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

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

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały Orzeł”

ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538

Zapraszamy także do naszych obiektów sanatoryjnych: Azalii w Szczawnie – Zdroju i Zimowita w Dusz-
nikach – Zdroju na pobyty lecznicze, rehabilitacyjne i hotelowe oraz zabiegi rehabilitacyjne. 
Aktualne oferty specjalne: „Zacznij od nowa”, „Wzmocnienie przy kijkach”, „Przepis na zdrowie – moc-
ne stawy” „Oczyść swój organizm”.                                                              Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

R E K L AMASpotkanie 
z Mikołajem
Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce serdecznie zaprasza dzieci i 
dorosłych na tradycyjne spo-
tkanie przy choince. 19 grud-
nia o godzinie 16 na plac przed 
Urzędem Gminy w Starych Bo-
gaczowicach przybędzie Święty 
Mikołaj z upominkami. Będzie 
uroczyste zapalenie światełek 
na choince, śpiewanie kolęd, a 
na zakończenie pokaz sztucz-
nych ogni.

(RED)

Wolna wigilia
W związku z dniem świątecz-
nym 26 grudnia 2015 r. (sobo-
ta) przypadającym w innym 
dniu niż niedziela, dla zacho-
wania obowiązującego cza-
su pracy, 24 grudnia 2015 r. 
(czwartek) będzie dniem wol-
nym od pracy dla pracowni-
ków Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach. - Z na to 24 
grudnia 2015 r. Urząd Gminy w 
Starych Bogaczowicach będzie 
nieczynny. Również w tym dniu 
nie będzie czynny Punkt Kaso-
wy BGŻ – informują pracownicy 
urzędu.

(RED)

- Chwała na wysokości, 
a pokój na ziemi – te słowa 
kolędy „Przybieżeli do Betle-
jem” dziś nabierają szczegól-
nego znaczenia. A im bliżej 
Bożego Narodzenia, tym 
częściej będziemy je śpie-
wali w różnych miejscach i 
przy różnych okazjach. I oby 
w tym czasie nabrały mocy 
sprawczej, bo za nami burz-
liwy rok, ob�tujący w wiele 
skrajnych zdarzeń. Jedne 
wywoływały przerażenie, 
inne zaskoczenie, a jeszcze 
inne euforię lub śmiech. Każ-
dy ma swoją hierarchię tych 
wydarzeń i ocenę ich zna-
czenia. Dziś wszyscy mamy 
prawo czuć się zmęczeni 
pędzącą codziennością oraz 
stęsknieni za chwilami ciszy 
i spokoju. Oby te dłuższe 

Radosnych świąt 
i lepszego 2016 roku!

Robert 
Radczak

niż zwykle święta przyniosły 
nam wszystkim wyciszenie i 
ukojenie.

Boże Narodzenie to czas 
uważany przez wielu za 
niezwykły, wręcz magiczny. 
Dla jednych tę magię budu-
ją wszechobecne choinki, 
ozdoby, migoczące świateł-
ka i świąteczne melodie. Dla 
innych rodzinne spotkania, 
wspólne biesiadowanie i ko-
lędowanie. Są i tacy, którzy 
przed tym zgiełkiem uciekają 
daleko, nawet w egzotyczne 
miejsca. Przy czym ta egzo-
tyka wcale nie musi kojarzyć 
się z ciepłymi o tej porze 
roku krajami. Niestety, coraz 
rzadziej te święta kojarzą się 
nam z pojednaniem, wyba-
czaniem oraz dzieleniem się 
tym co mamy, choć to prze-
słanie wynika jasno nie tylko 
z polskiej tradycji, ale wprost 
z Biblii, która podobno jest 
podstawą życia większości 
Polaków… Zwyczajowo na 
wigilijnym stole ustawia-
my dodatkowe nakrycie dla 
„niespodziewanego gościa”. 

się osoby, które w wigilię 
Bożego Narodzenia odmó-
wiły gościny. Symbolem po-
jednania i wybaczenia jest 
łamanie się opłatkiem. Przy-
najmniej w teorii jest, bo 
w życiu różnie z tym bywa. 
Z reguły to tylko kolejny, 
nic nie znaczący gest… Na 
szczęście wcale nie musi 
tak być w naszych domach. 

Wszak co rok mamy szansę 
to zmienić, a przed nami 
właśnie kolejna ku temu 
okazja.

W imieniu całego zespołu 
Tygodnika DB 2010 dziękuję 
naszym Czytelnikom, Klien-
tom i Partnerom za kolejny 
wspólny rok. Wszystkim ży-
czę radosnych świąt i lepsze-
go 2016 roku.

Lecz nie tylko dziennikarskie 
„prowokacje”, w postaci na-
głych odwiedzin u niezna-
nych sobie rodzin w trakcie 
uroczystej wieczerzy 24 
grudnia, ale i prowadzone 
przez socjologów badania 
pokazują, że coraz częściej 
jest to tylko pusty gest. – 
Dziś strach wpuszczać ob-
cych do domu – tłumaczą 

PRAWDZIWIE RADOSNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ WSZYSTKIEGO 
CO NAJLEPSZE 

W KAŻDYM DNIU
NADCHODZĄCEGO 

NOWEGO 2016 ROKU 
ŻYCZY

ADAM GÓRECKI
WÓJT GMINY CZARNY BÓR
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!

Niech zbliżjące się  Święta Bożego Narodzenia 

będą przepełnione dobrocią 

i ciepłem w rodzinnym gronie, 

a radość i szczęście 

niech towarzyszy Wam w Nowym Roku 2016 

Andrzej LipińskiAndrzej Lipiński
Radny Powiatu Wałbrzyskiego

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego 
Nowego Roku
mieszkańcom 
Gminy Walim oraz turystom 
dużo radości i dobroci od ludzi, dużo radości i dobroci od ludzi, 
szczęścia rodzinnego,
oraz niosącego pokój 
błogosławieństwa Bożego

                        życzą

Adam Hausman 
Wójt Gminy Walim

Zuzanna Bodurka
Przewodnicząca

Rady Gminy

Motto:
„(...) Wolność jest tylko 

wówczas, gdy Naród tworzy 
jedność, a lud w nim żyjący 
czuje się włodarzem, nie zaś 
niewolnikiem garstki opętań-
ców (...)” Jan Paweł II

Jeśli kogoś zaskoczy i zdzi-
wi tytuł mojego dzisiejszego 
felietonu, to proszę usilnie 
o odrobinę cierpliwości. Za 
chwilę wszystko okaże się ja-
sne jak słońce bezchmurnego 
poranka. Dwójnia w tytule od-
nosi się do starego jak świat, 
oczywistego podziału władzy 
na ustawodawczą i wykonaw-
czą. W miarę upływu czasu 
mądrzy ludzie doszli do wnio-
sku, że tak jak w religijnym 
układzie, którego istotą jest 
Trójca Święta, tak w rzeczywi-
stości ludzkiej absolutnie ko-
niecznym jest trzeci element 
sprawczy – władza sądowni-
cza. Ale tak było dotąd. Pisze 
o tym Olga Tokarczuk w swej 
epopei „Księgi Jakubowe”, z 
której wziąłem tytuł mojego 
felietonu – „O Dwójni, Trójcy i 
Czwórcy”.

W rozdziale książki pod tym 
samym tytułem czytamy: „Trój-
ca jest święta, jest jak mądra 
żona, godzi sprzeczności… 
Przez to jest święta, że obłaska-
wia zło. Dlatego jednak, iż Trój-
ca musi działać nieustannie na 
rzecz równowagi, którą sama 
zaburza, sama też jest chwiej-
na, dopiero Cztery jest najwięk-
szą świętością i doskonałością, 

O Dwójni, Trójcy i Czwórcy
Stanisław 
Michalik

która przywraca boskie pro-
porcje.

Jeśli ktokolwiek miałby 
jakiekolwiek wątpliwości do 
tego, co się dzieje w naszym 
kraju, to proszę serdecznie 
wyciągnąć wnioski z książki 
Olgi Tokarczuk. Dopiero wtedy 
stanie się zrozumiałe, dlacze-
go klasycznemu podziałowi 
władzy na ustawodawczą, wy-
konawczą i sądowniczą, legi-
tymizująca się od lat partia o 
nazwie Prawo i Sprawiedliwość 
postanowiła wyegzekwować 
dodatkowy, czwarty, nadrzęd-
ny paradygmat – dobro naro-
du. To w imię tego dobra PiS 
zamierza sprawować władzę 
w kraju, ograniczyć rolę sądów 
i Trybunału Konstytucyjnego, 
bo w ten sposób zamierza 
przywrócić boskie proporcje.

O tym, co jest dobrem naro-
du, decyduje demokratyczny 
jego przedstawiciel, który przy-
pisuje sobie, że skoro wygrał 
wybory, w których nie uczest-
niczyła połowa uprawnionych 
do głosowania, to jednak ma 
prawo uznać się za reprezen-
tanta całego społeczeństwa, a 
w związku z tym może robić, co 
mu się podoba. To że boskim 
wysłannikiem nie jest jakie-
kolwiek gremium, ale jedyno-
władca, namiestnik i uzurpator 
o pięknym imieniu Jarosław 
wszyscy wiemy. Brakuje mu 
jeszcze nimbu Łukaszenki lub 
Putina, ale wszystko jest przed 
nami. Wszak mamy pełną świa-
domość, co może potwierdzić 
kolejny wysłannik niebios na 
naszą polską glebę Czcigodny 
Prezydent i jego Przyboczny - 
Magni�cencja Ojciec Rydzyk, 
że to, co się dzieje w Sejmie, 
jest spełnieniem woli Najwyż-
szego i przywraca haniebnie 

zaniedbane i lekceważone 
dotąd w naszym kraju boskie 
proporcje.

Pamiętajmy o tym i weźmy 
to sobie do serca. Nic nie pod-
lega negacji jeśli robione jest 
dla dobra narodu i w dodatku 
w imię Boże!

O naszym świętowaniu Bożego 
Narodzenia

„I gdy wciąż wszyscy mó-
wią, mało kto się spyta, jaki 
też jest cel słowa, jak słowo się 
czyta w sobie samym. I dziejów 
jego promień cały rozejrzeć 
mało kto ciekawy, zuchwały” - 
oto słowa wielkiego poety pol-
skiego romantyzmu, Cypriana 
Kamila Norwida pasujące jak 
ulał do utartych zwyczajów 
obchodzenia przez nas świąt 
Bożego Narodzenia.

Najważniejszą rzeczą w 
Boże Narodzenie jest choin-
ka, są prezenty pod choinkę, 
kto zasiądzie przy stole i oczy-
wiście to wszystko, co się na 
nim znajdzie. Na dalszym pla-
nie pozostaje często religijna 
istota tych świąt, potrzeba 
skupienia się nad rodowo-
dem i znaczeniem tradycji 
świątecznych, które powodu-
ją, że te święta mają szczegól-
ny urok i są tak bliskie nasze-
mu sercu.

Przyjrzyjmy się na moment 
jednej z naszych świątecznych 
tradycji bożonarodzeniowych, 
a są to kolędy i kolędowanie. 
Gdy „wśród nocnej ciszy”, w 
czas Bożego Narodzenia, roz-
brzmiewać będą w kościo-
łach i domach piękne polskie 
kolędy, niech przynajmniej 
przez chwilę otoczy nas blask 
ich urody, prostota i mądrość 
słów, dźwięczność melodii, to 
wszystko co świadczy o nie-

przemijającej wartości naszych 
staropolskich tradycji.

Trudno oznaczyć czas, w 
którym pieśni bożonarodze-
niowe uznano kolędami, stało 
się to jednak późno, chyba w 
XIX wieku. Wcześniej zwano je 
inaczej, rotułami, kantykami, 
pastorałkami. Największa ich 
ekspansja przypada na okres 
baroku, tj. w XVII i XVIII wie-
ku. W następnych stuleciach 
powstały nowe kolędy, ale te 
starsze cieszą się największą 
popularnością. Prymat nad 
wszystkimi dzierży kolęda „Bóg 
się rodzi, moc truchleje”, będą-
ca czymś w rodzaju hymnu, 
śpiewana pod koniec pasterki, 
a także na wszystkich uroczy-
stościach bożonarodzenio-
wych w kościołach całej Polski.

Z kolędą, jako pieśnią, wiąże 
się ściśle zwyczaj kolędowania. 
I jedno i drugie zjawisko wywo-
dzi się z prowincjonalnej Polski 
i w niej tkwi do dziś głębokimi 
korzeniami. Niestety, obyczaj 
chodzenia z kolędą po domach 
w okresie świątecznym wyraź-
nie ubożeje. Dajemy się bez-
wiednie ogarniać obcymi nale-
ciałościami z Zachodu, a media 
w sposób bezkrytyczny lansują 
wśród dzieci np. irlandzki „hal-
lowen”, podczas gdy nasze, o 
niebo piękniejsze i bogatsze, 
kolędowanie z gwiazdą lub 
szopką betlejemską staje się 
zwyczajem anachronicznym.

Trudno się uchronić przed 
ekspansją sztuczności i ma-
sowej chałtury świątecznej 
supermarketów. Widać to wy-
raźnie na naszych świątecznie 
ustrojonych choinkach. Pięk-
ne staropolskie tradycje zdo-
bienia choinek własnoręcznie 
wykonanymi stroikami i świe-
cidełkami należą do prze-

szłości. Święta bez drzewka 
są smutne, ale ubrać choinkę 
nie znaczy wcale zrobić z niej 
ekspozycję ekskluzywnego 
sklepu. Bombki, światełka, 
wszelakie ozdoby są drogie. 
Tymczasem, spontanicznie 
wykonane, prymitywne wręcz 
ozdoby to często najpiękniej-
szy wystrój i wielka frajda dla 
dzieciaków. Pierwszy pomysł 
to oczywiście łańcuchy z kolo-
rowego papieru, które wcale 
nie muszą wyglądać kiczo-
wato. Jeśli zaopatrzymy się 
w ładne kolory arkuszy i bę-
dziemy sklejać ciasne, grube 
ogniwa, otrzymamy bardzo 
modernistyczną przeplatankę. 
Stare bombki można pięknie 
odnowić, używając olejowe-
go �amastra i farbek. Dzie-
ciaki mogą odciskać kciuki 
na szklanych kulach, a potem 
dorysowywać reniferkom 
oczy, noski i rogi. Przy pomo-
cy kleju i różnych tkanin oraz 
wełny stworzymy bombki-ku-
kiełki, którym można nadawać 
imiona i tworzyć całe historie. 
Pięknie na drzewku wyglądają 
też domowej roboty piernicz-
ki, jesienne liście wysuszone 
i polakierowane na złoto lub 
srebrno, płatki śniegu wycięte 
z papieru, kulki waty, a także 
małe zabawki typu pluszowy 
miś, czy ludziki z plasteliny. Im 
bardziej kreatywnie, tym faj-
niej, a przygotowania ozdób 
mogą ruszyć pełną parą już od 
początku grudnia.

Mamy szerokie pole do po-
pisu w urządzaniu wieczerzy 
wigilijnej i pomysłu na całe 
święta. Byłoby dość oryginal-
nie, gdyby zaplanować rodzin-
ne spacery na „łono natury”, 
odwiedziny znajomych lub 
wycieczki do lasu, w góry. Nie 

możemy zapomnieć o istocie 
świąt, o ich religijnym przesła-
niu, o potrzebie modlitwy lub 
skupienia, docenieniu wartości 
staropolskich obrzędów, kolęd 
i kolędowania.

A teraz na koniec dedykuję 
wszystkim mój własny wier-
szyk świąteczny:

Cieplutkie i przaśne
Narodzenie Boże,
choć niebo chmurzaste
i zimno na dworze.

Choć od rana gwarno,
krzątania bez liku,
lśnią nam w oczach barwy
świeczek i stroików.

W uszach brzmią organy
z północnej Pasterki
i modlitw peany,
i urok stajenki.

Jest ten zwyczaj przecież
świętowania - darem,
bo to Boże Dziecię
przyniosło nam wiarę.

Nadzieję o świcie
świątecznego dnia - 
radujmy się życiem,
dopóki się da! 

I w takim optymistycznym, 
radosnym nastroju pomyśl-
my o świętach, które już tuż, 
tuż, tylko jeszcze wiele rzeczy 
mamy do zrobienia, by spędzić 
je w niezwykłej atmosferze 
świątecznej, z sercem pełnym 
miłości i dobroci.

Miłych, rozbrzmiewających 
staropolskimi kolędami i boga-
tych w rodzime obrzędy świąt, 
życzę jak najcieplej i jak najser-
deczniej wszystkim moim Czy-
telnikom!

Wesołych świąt!



Czwartek, 17 grudnia 2015 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Niech nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia 

przyniosą Mieszkańcom Głuszycy 
radość i spokój, 

a nadchodzący 2016 rok obfi tuje 
w pomyślność i szczęście. 

Najpiękniejszych chwil świątecznego 
odpoczynku w rodzinnym gronie

życzą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Burmistrz Głuszycy 

Roman Głód

R E K L AMAR E K L AMA

Pełnych ciepła, spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiary, siły i energii

do realizacji planów i pomysłów

w Nowym 2016 Roku
życzy

Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

w Wałbrzychu

W zasadzie powinienem 
być zadowolony z tego, co 
Prawo i Sprawiedliwość pod 
wodzą Jarosława Kaczyń-
skiego czyni, bo coraz bar-
dziej widocznym staje się, iż 
dąży do modelu, który swe-
go czasu wypracowała, pod 
kierownictwem pierwszych 
sekretarzy Komitetu Central-
nego, Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza. To w tam-
tych latach Konstytucja PRL, 
w swej preambule stanowi-
ła, że Polska jest republiką 
ludu pracującego, a w art. 
6 gwarantowała, że w swej 
polityce kieruje się dobrem 
Narodu Polskiego, jego su-
werenności, niepodległości 
i bezpieczeństwa. Prawda, 
jak znajomo to brzmi? I tak 
samo jak wtedy, tym, co sta-
nowi konstytucja, dziś nikt 
z rządzących specjalnie so-
bie głowy nie zawraca. Tak 
zresztą jak i wierny lud – ten, 
co został okradziony przez 
bene�cjentów Okrągłego 
Stołu i 13 grudnia 2015 roku 
zjechał się do stolicy, by 
wyjść na jej ulice – który ra-
czej mało tym się interesuje 
i niewiele z tego rozumie. 
Jarosław Kaczyński zaczyna 
pełnić rolę i funkcję podobną 
do funkcji i roli I sekretarza 
KC PZPR, którego realna wła-
dza nie została określona w 
konstytucji, a wynikała z po-
zycji, jaką rządząca partia w 
państwie zajmowała, ugrun-

Re�eksji kilka na koniec roku
Janusz
Bartkiewicz

towaną siłą wojska, milicji i 
organów bezpieczeństwa, a 
także ręcznym sterowaniem 
sądami oraz prokuraturą. Ja 
w tamtych czasach – tak jak 
miliony moich rodaków - 
czułem się bezpiecznie i nie 
mając pojęcia o tym, czym 
tak naprawdę jest i jak sma-
kuje demokracja, mało się 
ówczesną konstytucją i ce-
lami władzy przejmowałem. 
Jednakże zwycięstwo w 1989 
roku tzw. demokratycznej 
opozycji, trochę mnie rozbi-
surmaniło i życie w prawdzi-
wie demokratycznym kraju 
bardzo mi się spodobało. 
Powoduje więc moje zanie-
pokojenie, a wręcz obawę, 
widoczna restytucja tamtych 
czasów, kiedy rządzący na 
okrągło opowiadali o jedno-
ści ideowo-politycznej na-
rodu, który pod przewodem 
jedynej słusznej siły, wykuwa 
w znoju lepszą przyszłość. 
Wszystkich tych, którzy z 
różnych powodów z takim 
widzeniem rzeczywistości 
się nie zgadzali, oburzona 
władza miała za warchołów 
i obcy element zagrażający 
bezpieczeństwu państwa, 
przez co wielu z nich tra�a-
ło, na krócej lub dłużej, do 
więzień i aresztów. Obecnie 
słyszę z ust Jarosława Ka-
czyńskiego, że ci, którzy się z 
wizją przez niego roztaczaną 
nie zgadzają, to ludzie gor-
szego sortu, zwykli komuni-
ści i złodzieje, co wrogość do 
własnego narodu mają zapi-
saną w genach. Niezbyt na-
wet skomplikowana analiza 
tez głoszonych przez prezesa 
PiS, wskazuje, iż uważa on, że 
owe warcholstwo z czasów 
PRL, to dzisiejsi „komuniści 

i złodzieje”, bo jakimś dziw-
nym zbiegiem przypadków, 
z dzisiejszą wizją Jarosława 
Kaczyńskiego nie zgadzają 
się czołowi przedstawiciele 
tamtych warchołów, którzy 
głośno wołają o zwieranie 
szeregów w obronie podstaw 
demokratycznego ustroju. 
Wręcz chichotem historii jest 
fakt, że w szeregach tego gor-
szego sortu Polaków, obok 
byłych aktywistów i zwykłych 
członków dawnej „Solidarno-
ści”, obok przedstawicieli de-
mokratycznej opozycji z cza-
sów PRL, znajdują się ludzie 
określani mianem postkomu-
ny, czyli przedstawiciele sze-
rokiej polskiej lewicy. Złączył 
ich we wspólnym działaniu 
nie kto inny, jak właśnie Jaro-
sław Kaczyński i jego wizja IV 
Rzeczpospolitej, czyli – cze-
go się obawiam – faktyczna 
restytucja systemu rodem z 
PRL.

Mam jednak z tym pe-
wien kłopot, ponieważ rów-
nież dostrzegam to, na co 
wskazuje nie tylko Jarosław 
Kaczyński, ale też bardziej 
niestrachliwi przedstawiciele 
polskiej lewicy. Otóż chodzi 
o to, że w pierwszych sze-
regach „obrońców demo-
kracji” znaleźli się nagle ci, 
którzy przez długie osiem 
lat z tej demokracji jawnie 
sobie kpili. Ci, którzy zamiast 
dbać o przestrzeganie prawa 
i konstytucji, o zrównowa-
żony rozwój kraju i sprawie-
dliwy podział osiąganych 
pożytków i dóbr, walczyli je-
dynie o wysokopłatne stołki 
dla siebie i swoich bliskich, 
wygrywali co lepsze prze-
targi i dzielili między siebie 
unijną kasę, która w przera-

żającej ilości została przez 
nich zmarnowana. I teraz 
po tym, jak z woli obywateli 
otrzymali czerwoną kart-
kę, zdjęli z siebie plakietki z 
napisem „władza” i rozpo-
częli „bój o demokrację”, co 
dla nich w skrytości ducha 
oznacza powrót na stołki, 
z których kartką wyborczą 
zostali zrzuceni. Problem w 
tym, że Jarosław Kaczyński 
i całe jego środowisko, nie 
dopuszcza do siebie myśli, 
iż wybory wygrali jedynie 
dzięki niskiej frekwencji wy-
borczej (50,92%), co spowo-
dowała, że z ogólnej liczby 
30 milionów uprawnionych 
do głosowania, na PiS swój 
głos oddało jedynie nieca-
łe 6 milionów obywateli, a 
to, że uzyskali bezwzględną 
większość w parlamencie 
jest efektem braku w nim 
przedstawicieli lewicy, która 
- mimo uzyskania znacznie 
lepszych od PSL wyników 
- mandatów poselskich nie 
zdobyła. Szkoda, że szere-
gi PiS ogarnął triumfalizm 
tego rzędu, iż nie dostrze-
gają tak oczywistego faktu, 
że to nie większość narodu 
– co bez przerwy i wszędzie 
podkreślają – ich wybrała. 
Szkoda, że nie dopuszczają 
do siebie myśli, iż te ponad 
80% uprawnionych do gło-
sowania nie ich poparło. Z 
różnych przyczyn, ale jednak 
nie poparło i nie dostrze-
gam żadnych symptomów, 
aby obecnie popierało to, 
co prezes PiS umyślił sobie 
przeprowadzić. Jarosław Ka-
czyński i jego środowisko nie 
dopuszcza do siebie myśli, 
że demokracja to nie tylko 
rządy większości, że demo-

kracja polega na tym, iż rzą-
dząca faktycznie większość 
uwzględnia, a nawet chroni, 
prawa mniejszości. Odrzuce-
nie tej fundamentalnej za-
sady powoduje, że tego ro-
dzaju większość demokrację 
zmienia w dyktaturę, co w 
zasadzie kończy się dyktatu-
rą „wodza” owej większości, 
która praw mniejszości nie 
uznaje, a nawet nimi pogar-
dza. Uszczęśliwianie na siłę 
zawsze kończy się fatalnie. Z 
reguły dla uszczęśliwiające-
go, jak i uszczęśliwianego, o 
czym każdy winien pamiętać.

Kiedyś malarz Styka modlił 
się do Pana Boga, by pomógł 
mu namalować Jego obraz. 
A Bóg mu odpowiedział, by 
nie malował go na klęczkach, 
jeno by malował dobrze. Dzi-
siaj ludzie „gorszego sortu” 
zwierają szeregi, aby przypo-
mnieć prezydentowi RP, że 
składał ślubowanie na Kon-
stytucję RP, której teraz nie 
chce uznać za obowiązujące 
najwyższe prawo. Ślubując 
(jak wszyscy posłowie PiS) 
zwracał się do Boga z proś-
bą o pomoc w dotrzymaniu 
złożonej przysięgi. Szkoda, 
że Bóg mu nie odpowiedział, 
aby - tak jak Styka - zabrał się 
uczciwie do pracy i zapisów 
konstytucji przestrzegał. Ale 
to, że ziemia się nie zakołysa-
ła, a z nieba nie sypią się gro-
my, wcale nie musi oznaczać, 
iż Bóg sprzeniewierzeniu 
się przysiędze sprzyja. I z tą 
optymistyczną re�eksją, ży-
czę wszystkim Czytelnikom 
Tygodnika DB 2010 - mimo 
wszystko – wesołych i szczę-
śliwych świąt oraz lepszego 
życia w Nowym Roku. 

www.janusz-bartkiewicz.eu

Nie ma pociągu?
W Starej Kopalni w Wałbrzychu 
odbyła się prezentacja rapor-
tów z badań wykonanych przez 
XYZ spółka cywilna oraz na-
ukowców z Akademii Górniczo 
– Hutniczej w Krakowie i Disco-
very Channel, w związku ze zgło-
szeniem znaleziska “Pociąg pan-
cerny z okresu II Wojny Światowej” 
w Wałbrzychu. – Dostaliśmy dwa 
diametralnie różne raporty. Oso-
by, które zgłosiły znalezienie tzw. 
„złotego pociągu” ze spółki XYZ 
twierdzą, że z ich badań wynika, 
że na 65 km linii kolejowej Wro-
cław - Wałbrzych jest ukryty po-
ciąg, natomiast naukowcy z AGH 
twierdzą, że jest tunel, ale pociągu 
tam nie ma. Teraz nasza komisja 
musi szczegółowo przeanalizo-
wać oba raporty – mówi Arkadiusz 
Grudzień, rzecznik prasowy prezy-
denta Wałbrzycha.

(RED)

Rada bez szefa
Marek Tarnacki z PiS zrezygno-
wał z funkcji przewodniczącego 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 
Jest to konsekwencja wypowie-
dzenia przez Prawo i Sprawiedli-
wość porozumienia koalicyjnego 
z Polskim Stronnictwem Ludo-
wym. Wtorkowa sesja Rady Powia-
tu Wałbrzyskiego została przerwa-
na do 11 stycznia. Być może wtedy 
radnym uda się wybrać nowego 
przewodniczącego.

(RED)

Dowiozą na wigilię
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Czarnym Borze wraz z 
wójtem gminy Adamem Górec-
kim po raz kolejny organizuje 
spotkanie wigilijne dla osób 
starszych, chorych, ubogich i sa-
motnych. Wigilia odbędzie się 18 
grudnia 2015 r. o godzinie 16.30 w 
Karczmie Kamiennej w Czarnym 
Borze. Harmonogram transpor-
tu, który dowiezie zaproszonych 
przez OPS uczestników na uro-
czyste świętowanie dostępny jest 
na stronie internetowej urzędu 
gminy.

(RED)
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Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom Gminy Stare Bogaczowice spokoju oraz szczęścia,
rodzinnej atmosfery oraz samych cudownych, świątecznych chwil. 
Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie, niech w Państwa domach 
zagości radość z przebywania w gronie najbliższych.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w 2016 roku
życzą

Radni oraz Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech 
wraz z pracownikami urzędu gminy

Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce

• keratynowe prostowanie włosów

• wizaż

• manicure artystyczny

• depilację pastą cukrową

• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

już w Galerii Victoria!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Wałbrzych, 
ul. 1 Maja 68 (I piętro)

rejestracja telefoniczna: 

535 115 115

•  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 

R E K L AMA

Roksana Plinta została 
Miss Mam 2015 oraz Miss 
Mam Publiczności, tytuł I 
wicemiss zdobyła Andże-
lika Godyk – Kijewska, a II 
wicemiss Monika Jakubow-
ska – to laureatki konkursu 
Miss Mam 2015, zorgani-
zowanego przez Fundację 
Polny Kwiat w Starych Bo-
gaczowicach.

W szranki stanęło 12 mam 
nie tylko z Gminy Stare Boga-
czowice, ale także z Sadów 
Dolnych, Boguszowa Gorc, 
Łomnicy i Mieroszowa. Pięcio-
osobowe jury oceniało spo-
sób przygotowania śniadania 
dla 4-latka, bajki opowiadane 
przez około minutę, świątecz-
ne stroiki oraz przebieg trud-
nej rozmowy z nastolatkiem. 
- Poziom we wszystkich kon-
kurencjach był bardzo wyso-
ki, a o kolejności decydowały 
pojedyncze punkty – zgodnie 
przyznali członkowie jury.

Wszystkie tytuły tra�ły do 
mam z gminy Stare Boga-

czowice: Miss Mam oraz Miss 
Mam Publiczności została 
Roksana Plinta, I wicemiss An-
dżelika Godyk – Kijewska, a II 
wicemiss Monika Jakubow-
ska.

Galę �nałową prowadził 
Robert Delegiewicz, który - 
przy znakomitym akompania-
mencie zespołu Reaktywacja 
Band - również śpiewał znane 
standardy. Na uczestniczki 
i gości czekał poczęstunek. 
Konkurs i �nałowa gala były 
do�nansowane w ramach FIO 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

- Bardzo dziękuję uczest-
niczkom sobotniej gali - na-
szym wspaniałym mamom za 
udział w wyborach. Wszystkie 
mamy były rewelacyjne, każ-
da zasługuje na tytuł Miss 
Mamy. Bardzo dziękuję przy-
byłym gościom i mieszkań-
com, którzy aktywnie wspie-
rali uczestniczki zmagań o 
tytuł Miss Mam 2015 oraz 
jurorom za rzetelne ocenianie 

poczynań naszych uczest-
niczek. Dziękuję Urzędowi 
Gminy Stare Bogaczowice z 
wójtem Mirosławem Lechem 
za użyczenie profesjonal-
nej sceny oraz jej przywóz i 
montaż oraz dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Starych Bogaczowicach Elż-
biecie Wojtowicz za wszelką 
pomoc i życzliwość przy re-
alizacji projektu Miss Mama. 
Trzeba podkreślić, że gdyby 
nie współpraca Gminy Stare 
Bogaczowice, biblioteki oraz 
GCES to projekt by się nie 
udał. Dziękuję moim współ-
pracownikom - wolontariu-
szom z Gminnego Centrum 
Edukacyjno - Społecznego 
oraz fundacji i każdemu, kto 
w jakikolwiek sposób przy-
czynił się do organizacji i 
sprawnego przeprowadzenia 
plebiscytu Miss Mam 2015 – 
podkreśla Agnieszka Lecho-
wicz, prezes Fundacji Polny 
Kwiat.

(RED)

Piękne mamy

12 grudnia 12 par małżeńskich świętowało 50-lecie pożycia 
małżeńskiego w sali Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Złote 
gody obchodziło 5 par ze Szczawna-Zdroju i 8 par z gminy Stare 
Bogaczowice. Dostojni jubilaci ze Starych Bogaczowic to państwo: 
Anna i Tadeusz Antoszkiewicz, Maria i Władysław Czarnecki, Ewa i 
Józef Juckiewicz, Wanda i Bronisław Karczmarz, Maria i Bronisław 
Rajca, Zbigniewa i Józef Schmidt, Zofia i Władysław Sitko oraz Janina 
i Józef Wójtowicz. Po marszu weselnym pary małżeńskie odnowiły 
przysięgę sprzed 50 lat, a później otrzymały odznaczenia nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pozycie małżeńskie. 
Medale wręczali burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk i wójt 
Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.

(RED)

Złote godyŚwiąteczna paczka
- Jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego - to hasło Szlachet-
nej Paczki, która w tym roku 
już po raz XV scaliła w jedną 
wielką rodzinę tych, którzy 
potrzebują pomocy oraz tych, 
którzy nie są obojętni na ludz-
kie dramaty. W tym roku do 
tego szlachetnego dzieła dołą-
czył również Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice, który przygoto-
wał paczkę dla jednej z rodzin 
zamieszczonych w bazie Szla-
chetnej Paczki. - Przygotowania 
pomocy podjęła się grupa 40 
osób: część pracowników Urzę-
du Gminy wraz z władzami gmi-
ny, grupa radnych Rady Gminy 
Stare Bogaczowice i sołtysów 
oraz osoby prywatne, które z 
potrzeby serca chciały wspól-
nie z nami zrobić coś dobrego 
dla innych. Rozmiar pomocy 
rzeczowej (ok. 2500 zł.) którą 
udało nam się przygotować dla 
naszej rodziny zaskoczył chyba 
nas samych jako darczyńców. 
Cieszymy się, że mogliśmy stać 
się częścią Szlachetnej Paczki, 
bo pomaganie innym daje dużo 
radości – mogliśmy tego do-
świadczyć! – podkreślają organi-
zatorzy akcji.

(RED)
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L AMA

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz

- kierowca kat. C

PRACA
W NIEMCZECH

DLA FACHOWCÓW

KR
A

Z 
77

65

preferowana znajomość języka niemieckiego

R E K L AMAR E K L AMA

Medale KO Gym
Grzegorz Ciosek z KO Gym 
Świebodzice, zdobył złoty 
medal w wadze supercięż-
kiej na MP w boksie tajskim 
(muay thai), które odbyły się 
w Starachowicach pod pa-
tronatem Polskiego Związku 
Kickboxingu. Brązowe krążki 
dla tego klubu wywalczyli: 
Katarzyna Jeziorska (57 kg, se-
niorki), Arkadiusz Osienienko 
(57 kg, seniorzy) oraz Marcel 
Marecki (71 kg, juniorzy).

(BAS)

Puchalski z kadetami
Wychowanek koszykarskie-
go Górnika Wałbrzych Da-
niel Puchalski poprowadzi 
koszykarską reprezentację 
Polski kadetów. Szkoleniow-
cowi MUKS Niedźwiadki Prze-
myśl w prowadzeniu kadry 
złożonej z zawodników uro-
dzonych w latach 2000/2001, 
pomagać będą: Wojciech Bo-
blewski (King Wilki Morskie 
Szczecin) i Maciej Szelągowski 
(Asseco Gdynia). Najważniej-
szą imprezą dla drużyny Da-
niela Puchalskiego będą �nały 
mistrzostw Europy Kadetów 
Dywizji A, które zostaną roze-
grane w dniach 12-21 sierpnia 
2016 r.

(RED)

Wałbrzyszanie po porażce 
we własnej hali z Jamalexem 
Polonią Leszno 57:76 chcieli 
wygrać derby, aby zmazać 
plamę po przegranym w złym 
stylu meczu z liderem. Fawo-
rytami spotkania byli pod-
opieczni Arkadiusza Chlebdy, 
choć zajmujące 6. miejsce 
WKK chciało powalczyć o zwy-
cięstwo, gdyż miało szansę na 
awans na 4. lokatę.

Gospodarze rozpoczęli 
od wysokiego „C” - po 4 mi-
nutach prowadzili pewnie 
9:0, a przyczynił się do tego 
głównie kapitan Rafał Gla-
piński, który 2 razy tra�ł zza 
linii 6,75 m. Goście starali się 
odrobić straty, ale byli nie-
skuteczni w ataku i popeł-
niali dużo strat, a po celnych 
rzutach błyskawicznie odpo-
wiadali miejscowi. Ostatecz-
nie po 10 minutach Górnik 
prowadził 18:8, choć wynik 
mógłby być wyższy, nieste-
ty niecelne lay-upy zaliczyli 
Bartłomiej Ratajczak, Paweł 
Bochenkiewicz oraz Rafał 

Glapiński. Druga kwarta była 
bardziej wyrównana w sto-
sunku do premierowej i w 
13 min. meczu wrocławianie 
zmniejszyli stratę do 6 oczek. 
Wtedy jednak wałbrzyszanie 
znów rzucili się do ataku, od-
skakując przez chwilę nawet 
na 18 punktów! Po pierwszej 
połowie na tablicy widniał 
rezultat 39:24.

Trzecia odsłona była naj-
gorsza w wykonaniu biało-
-niebieskich, a w szczegól-
ności ostatnie 5 minut tej 
części spotkania. Goście od 
początku postawili na atak 
i zmienili system gry obron-
nej, co przyniosło efekty, 
bo w pewnym momencie 
przegrywali już tylko 48:50, 
wykorzystując słabszą dys-
pozycję rywali (9 punktów 
zdobył Jakub Kobel). Jednak 
Rafał Niesobski wykorzy-
stał 3 rzuty wolne w samej 
końcówce, dzięki czemu 
na 10 minut przed końcem 
spotkania było 53:48 dla 
Górnika. Ostatnia ćwiartka 

zaczęła się źle dla zespołu z 
Wałbrzycha, ponieważ WKK 
wyrównał wynik, do czego 
przyczynił się w dużej mierze 
Kobel, który w całym me-
czu zdobył 18 punktów. O 
przerwę na żądanie poprosił 
Arkadiusz Chlebda i przynio-
sła ona efekty, ponieważ po 
niej znów zawodnicy z Wał-
brzycha zaczęli grać lepiej w 
ataku.i pokonali WKK 70:59, 
umacniając się na pozycji wi-
celidera grupy D II ligi.

W następnej serii gier 
wałbrzyszanie zagrają w 
Otmuchowie z miejscowym 
MKS-em. Mecz odbędzie się 
w niedzielę, 20 grudnia o 
godz. 17:30.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - WKK Wro-
cław 70:59 (18:8, 21:16, 14:24, 17:11)
Górnik: Wróbel 14, Niesobski 14, Gla-
piński 12, Bochenkiewicz 11, Obarek 5 
oraz Krzymiński 6, Piros 2, Ratajczak 4, 
Rzeszowski 2, Marcin Ciuruś, Damian 
Durski.

Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych przegrali po raz 
kolejny w tym sezonie - tym 
razem w 12. kolejce I ligi z 
GKS-em Katowice 0:3. Przez 
to wałbrzyszanie pozostaną 
na dłużej w stre�e spadko-
wej.

W drużynie gości wystąpił 
rozgrywający Maciej Fijałek, 
który w poprzednim sezonie 
w barwach wałbrzyskiej dru-
żyny zdobył mistrzostwo I ligi. 
A warto dodać, że zawodnik 
ten był kapitanem drużyny 
Krzysztofa Janczaka, więc tym 
bardziej było to dla niego 
ważne spotkanie. Na meczu w 
Wałbrzychu pojawił się Edward 
Superlak - były selekcjoner re-
prezentacji Polski siatkarek i 
wielu czołowych klubów.

Victoria PWSZ rozpoczęła 
w składzie: Matula, Superlak, 
Rutecki, Białek, Szczygielski, 
Filipiak oraz Mierzejewski jako 
libero. Przez całe spotkanie 
lepiej grał GKS, który może po-
wtórzyć sukces miejscowych 
- również ma duże szanse, aby 
jako beniaminek rozgrywek 
wygrać I ligę. Po bardzo do-
brej grze blokiem przyjezdni 
prowadzili 8:5 i nie oddali pro-
wadzenia do końca seta I. Go-

spodarze zepsuli 4 zagrywki i 
nie mogli przebić bloku rywali, 
przez co w bardzo słabym sty-
lu przegrali premierową partię 
18:25. Po pierwszym secie na 
trybunach pojawiło się ok. 300 
widzów, ale - niestety - nie po-
mogło to zawodnikom Victorii 
PWSZ, gdyż druga odsłona 
wyglądała jeszcze gorzej w ich 
wykonaniu. Już na samym po-
czątku katowiczanie odskoczy-
li na 3-4 punktową przewagę, 
choć nie unikali błędów. Nie-
stety, zawodnicy z Wałbrzycha 
nie potra�li tego wykorzystać. 
Goście nadal powiększali swój 
dorobek punktowy, prowa-
dząc przed II przerwą technicz-
ną 16:10 i potem stracili tylko 3 
punkty, dzięki czemu wygrali 
25:13. Trzecia część spotkania 
była już dużo lepsza w wyko-
naniu gospodarzy: najpierw 
wyrównali rezultat do stanu 
5:5, a następnie wyszli na pro-
wadzenie 11:10. Potem znów 
zaczęli grać bardzo nieskutecz-
nie i stracili 6 oczek z rzędu. 
Podopieczni Krzysztofa Jancza-
ka zamiast zmniejszać stratę, 
nadal nie wykorzystywali za-
grywek i ostatecznie przegrali 
z GKS-em Katowice 0:3.

Radosław Radczak

Victorio, co się dzieje?Rehabilitacja w derbach
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w 11. kolejce grupy D II ligi pokonali we własnej hali 

WKK Wrocław 70:59. Biało-niebiescy odnieśli dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie.

ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 842 65 92

Niech te święta będą jasne, 
ciepłe i pełne śmiechu, 
niech wypełnią 
Wasze serca radością, 
a w Nowym Roku 
– samych szczęśliwych 
kakart od losu.
   Właściciele i pracownicy 
   Serwisu Goliat
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Spółka z o.o. 
zatrudni:

pracownika do działu 
księgowości

logistyka
pracownika 

magazynowo - 
gospodarczego.

CV składać: 
biuro@ransigma.pl

tel. 602-51-22-01

STACJA KONTROLI
POJAZDÓW
To m a l i k

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Boguszów – Gorce

ul. Lipowa 2
tel. 728 968 355, 608 520 047

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Jedlina Zdrój

ul. Kłodzka 25 B
tel. (74) 845 58 70, 608 520 047

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, 
w soboty w godz. 8.00 – 14.00

Oferujemy pełną gamę przeglądów technicznych 
samochodów do 3,5 tony:
- przeglądy rejestracyjne: osobowe, ciężarowe, 

motocykli, ciągników rolniczych,
- badania pojazdów z napędem 4x4,
- przeglądy aut sprowadzonych z zagranicy 

przed pierwszą rejestracją,
- przeglądy samochodów używanych dla klientów 

kupujących auta na rynku wtórnym,
- posiadamy uprawnienia do przeglądów aut 

z instalacją gazową,
- przeglądy aut skierowanych przez policję i starostę,
- przeglądy pojazdów do ciągnięcia przyczep,
- badania dodatkowe samochodów zasilanych gazem.

R E K L AMA

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Pracuj jako Opiekun Seniorów 

w Niemczech, Anglii, Polsce.

Specjalne bonusy. 

Zarób 1518EURO 

na rękę za miesiąc!

tel. 509 892 436

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
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

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...

Choinki żywe 

z dowozem
ul. II Armii 7 w Wałbrzychu

(Sobięcin, na terenie 

Autoserwisu Pit Car)

Tel. 696 473 695

19-letni Alan Dobrowol-
ski z Boguszowa – Gorc, 
biega dopiero od roku, ale 
zdążył już osiągnąć sporo 
wartościowych wyników. 
Poza tym jest ambitny, a 
jednym z jego głównych 
celów jest pokonanie Ke-
nijczyków.

Od dziecka interesował 
się sportem i wyżywał na lek-
cjach wf. Jak mówi, to, że po-
stawił na biegi, zawdzięcza 
Marcinowi Adamskiemu, z 
którym się przyjaźni. Wspie-
rają go też koledzy z wał-
brzyskiej grupy Biegaj – Za-
pobiegaj, którzy zauważyli 
predyspozycje i talent Alana. 
Po raz pierwszy wystartował 
25 maja ub. r. w Półmara-
tonie Górskim w Jedlinie – 
Zdroju.

 - O debiucie zadecydo-
wał przypadek. Tego dnia 
miałem zagrać w meczu pił-
karskim, ale został odwołany 
i postanowiłem spróbować 
swoich sił w półmaratonie. 
Biegło mi się świetnie i dy-
stans ukończyłem na 36. 
miejscu, zwyciężając w swo-
jej kategorii. Sprawiło mi to 
wiele radości i zachęciło do 
dalszych startów – mówi.

Miesiąc później był trzeci 
w kat. open w Nocnym Ma-
ratonie Górskim w ramach 
Sudeckiej Setki w Boguszo-
wie – Gorcach. - Nie mo-
głem źle wypaść na „swoich 
śmieciach” - twierdzi. Ma-
raton Wrocław ukończył na 
49. miejscu i był 4. w swojej 
kategorii, a w Maratonie Po-
znań zajął 28. lokatę i 15. w 
kategorii. Wygrał Bieg No-
woroczny w Świdnicy i Wro-
activ we Wrocławiu. W Biegu 
Mietkowskim był drugi, po-
dobnie w Biegu Wielkanoc-
nym w Wałbrzychu i Biegu 
Przełajowym z Historią w Tle 
w Kamiennej Górze (za Ukra-
ińcem). Kolejny sezon rozpo-
czął od 2. miejsca w Biegu 
Noworocznym w Świdnicy, a 
w Ultramaratonie Nowe Gra-
nice w Zielonej Górze razem 
z Dariuszem Kaliszem, Prze-
mysławem Krasińskim i Rafa-
łem Klubą, zwyciężył w dru-
żynie. Był 15. (8. Polakiem) 
w Półmaratonie Ślężańskim, 
zajmując 2. miejsce w swojej 
kategorii z czasem 1:17,03. 
Okazał się najlepszy w swo-
jej kategorii na 10 km we 
Wrocławiu i w biegu prze-
łajowym w Legnickim Polu, 

Wygrać z Kenijczykami

został mistrzem Dolnego 
Śląska w przełaju w Oleśnicy 
oraz był 4. w Półmaratonie 
Jeleniogórskim (wyprzedziło 
go dwóch Kenijczyków i Po-
lak). Inne ważniejsze wyniki: 
Półmaraton Górski w Jedlinie 
Zdroju – 6. w open, wygrana 
w kategorii, zwycięstwa w 
Biegu Śladem Konia we Wro-
cławiu, Biegu Mieszka i Do-

ry. Czy będzie kontynuował 
naukę?

 - Czas pokaże, jeśli nie – 
pójdę do pracy – mówi.

W mijającym roku dawa-
ły mu się we znaki kontuzje, 
więc w przyszłym będzie 
próbował to sobie odbić.

Jestem przekonany, że 
jeszcze usłyszymy o nim wiele 
dobrego. Czas jednak najwyż-

szy, by Alanem Dobrowolskim 
zainteresował się i troskliwie 
zajął jakiś klub, by jego talent i 
możliwości nie poszły na mar-
ne. Systematyczna i fachowa 
opieka byłyby z wielkim po-
żytkiem dla jego dalszej karie-
ry. Wtedy może realne stałoby 
się pragnienie pokonania Ke-
nijczyków...

Andrzej Basiński

brawy w Mieroszowie, Biegu 
Książańskim. W Grodziskim 
Półmaratonie zajął 8. lokatę 
w open i 2. w kategorii. Były 
zwycięstwa w Nocnym Ma-
ratonie Górskim w ramach 
Sudeckiej Setki w Bogu-
szowie-Gorcach (3:24,36), 
Półmaratonie WOP-isty w 
Kamiennej Górze i w Bielań-
skim Biegu Rodzinnym we 
Wrocławiu, gdzie ustanowił 
rekordy trasy na 5 (16,26) i 10 
km (34,42). W Biegu Solidar-
ności we Wrocławiu był 6. w 
open i wygrał swoją katego-
rię, a w Maratonie Wrocław 
zajął 21. miejsce (12. Polak) 
i 8. w kategorii, ustanawia-
jąc rekord życiowy 2:42,48. 
W Toyota Półmaratonie 
Wałbrzych był 17. w open i 
4. w swojej kategorii. Sezon 
zakończył zwycięstwem w 
35. przełaju na wałbrzyskim 
Podzamczu i ustanowieniem 
rekordu trasy.

Gdy pytam Alana o meto-
dy treningowe, odpowiada, 
że...trenuje rzadko i bez ści-
słego planu oraz że po pro-
stu wsłuchuje się w swój or-
ganizm. Uczy się w Zespole 
Szkół nr 5 w Wałbrzychu, za 
pół roku przystąpi do matu-

Alan Dobrowolski powinien 
systematycznie trenować 
w klubie.
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58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Stary Zdrój okolice Placu Gedymi-
na 2pok 30m2  bardzo słoneczne. 
Cena 45tys kontakt 535-416-014

PODZAMCZE, 54m2, 3 pokoje,9 
piętro, piękny widok SUPER CENA 
110.000,-zł tel. 530-998-374

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje 42m2, 3 piętro w bloku 
czteropiętrowym po termomo-
dernizacji, balkon, cena 93 tys. do 
negocjacji!, Tel: 535-285-514

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

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 3 po-
koje, 2 piętro w bloku czteropię-
trowym po termomodernizacji, 
balkon, cena 92 tys. do negocja-
cji!, Tel: 535-285-514

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

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokaliza-
cji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 199 tys. do neg, 
TEL. 535- 285 -514

PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3 
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu, 
CENA 105.000,-zł Kontakt 535-
285-514 

OBNIŻKA 8tys ! Kawalerka w 
nowym budownictwie (94r) Nowe 
Miasto, ogrzewanie miejskie. 
Cena:51.900 tys. zł. Kontakt 535-
416-014

3 pokoje, 67m2, parter z samo-
dzielnym wejściem do mieszka-
nia, dwa ogródki! Bardzo atrakcyj-
na lokalizacja Białego Kamienia, 
cisza, spokój, Cena 130.000zł DO 
NEGOCJACJI! Kontakt  535- 311- 
265

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

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

3 pokoje, 57m2, Nowe Mia-
sto, spokojna lokalizacja, cena 
105.000zł DO NEGOCJACJI Kon-
takt 535-311-265

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

Do wynajęcia  3pokojowe luksu-
sowe mieszkanie na Piaskowej 
Górze. Metraż 53m2 plus balkon. 
Mieszkanie jest po remoncie, peł-
ne wyposażenie. Cena 950,-zł/1m-
-c plus czynsz 500zł  Dostępne od 
zaraz. Kontakt 535-416-014

Dom wolnostojący  Michałko-
wa, pow 142m2  piękna działka 
3100m2. Super widok, wokół 
spokój i cisza. cena 349.000,-zł  
Kontakt 535-416-014

NOWE MIASTO, kawalerka z 
kuchnią i łazienką, budynek zamy-
kany, 1 piętro, okna na podwórko, 
boczna uliczka, CENA 33.000,- zł 
Kontakt 530-998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje, 
mieszkanie po remoncie, do za-
mieszkania, okazja CENA 65.000zł  
kontakt 530- 998-374

NOWE MIASTO, 50m2, po remon-
cie, wykończone, ładna okolica, 2 
pokoje,  CENA 79.000 zł. Kontakt 
530-998-374

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.plDB2010 .PL
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Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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

RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, 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. Kasz-
telańska, 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

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZA-
MIANA - 2 pokoje ul. Broniewskie-
go, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę 
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze 
lub w bloku z windą, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka, 27m2 z 
jasną kuchnią, 1 piętro w 4, cena 
89.000zł po kapitalnym remon-
cie!, 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 KA-
MIEŃ, 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

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
120 m2, dwupoziomowe, cena 
200 000 zł Tel. 606 976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

OKAZJA !!! MS- 2392 Piaskowa 
Góra, kawalerka po remoncie, 1 
piętro, cena 76 tys. Tel. 606 976 
630

OKAZJA !!! MS- 2388 Piaskowa 
Góra, kawalerka do remontu, 
wysoki parter, cena 59 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2385 Podzamcze, 2 pokoje, 
40m2, do remontu, cena 85 tys. 
Tel. 793 111 130

MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 37m2, do remontu, cena 83 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2381 Piaskowa Góra 2 pokoje, 
36m2, do odświezenia, cena 89 
tys. Tel. 883 334 486

MS-2374 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 793 111 130

MS-2363 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, do odświeżenia, 
cena 115 tys. Tel. 883 3334 486

1. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
działka budowlana o powierzchni 
1127 m2 w Mieroszowie. Dosko-
nała lokalizacja. Media: prąd i 
woda na działce. Cena: 52,000 zł. 
Tel: 502-657-640

2.SOWA&VICTORIA Doskonała 
lokalizacja, kilkuletni dom wolno-
stojący, komfortowo wykończony. 
4 pokoje, 124 m2 powierzchni 
użytkowej. Cena: 410,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, kawalerka z widną kuchnią 
na II piętrze w budynku IV-
-piętrowym. Cena: 69,900 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
63 m2, 3 pokoje z dużym balko-
nem w pełnym rozkładzie, cena: 
130,000 zł. Tel: 502-657-640

5. SOWA&VICTORIA Kilkuletni, 
parterowy dom, z użytkowym 
poddaszem, w stanie idealnym w 
pobliżu Świdnicy Tel: 502-657-353

6. SOWA&VICTORIA Kawalerka na 
Piaskowej Górze z jasną kuchnią, 
gotowa do wprowadzenia cena 
77 tys. Tel: 502-657-353

7. SOWA&VICTORIA Lokal użytko-
wy na Podzamczu, przy  przystan-
kach i głównym ciągu pieszych 
27m2 cena 36 tys, do negocjacji. 
Tel.502-657-353

8.SOWA&VICTORIA Funkcjonujący 
pensjonat w Górach Sowich,10 
pokoi, dwa zarybione stawy, 
hektarowa działka. Cena 950 tys, 
Tel.502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Duże, 
dwupokojowe mieszkanie do 
odświeżenia w pięknej kamie-
nicy w Śródmieściu. C.O gaz + 
kominek. 56m2 za 69 000zł!! Tel: 
502-665-504

10. SOWA&VICTORIA Piękny, duży 
dom w Strudze w trakcie remon-
tu, 169 000zł. Nowy dach, okna, 
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drzwi, reszta w trakcie moderniza-
cji. Polecam! Tel: 502-665-504

11.SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe mieszkanie po remoncie w 
pełnym rozkładzie na Podzamczu. 
41,5m2 za 115 000zł. DOSKONA-
ŁA LOKALIZACJA Tel: 502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe mieszkanie po remoncie na 
Piaskowej Górze, w doskonałej 
lokalizacji, cena: 145 000zł. Tel: 
502-665-504

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w bloku I piętro, 2 
pokoje z balkonem, 40m2. cena 
59.000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
dom wolnostojący 210 m2 z 
pomieszczeniami do prowadze-
nia działalności gospodarczej w 
Żarowie. Do natychmiastowego 
wprowadzenia się. Cena 400.000 
Tel: 506-717-014

15. SOWA & VICTORIA Na sprze-
daż mieszkanie 54m2 na Podzam-
czu wraz z całym umeblowaniem. 
Cena 170.000 Tel:506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
dom wolnostojący w Gostkowie 
po. 166 m2. Pierwsza kondy-
gnacja do wprowadzenia druga 
do remontu. cena 170.000 Tel: 
506-717-014

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

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

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

20. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
w pełni rozkładowe 2 pokoje, 48 
m2, do remontu:115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-104

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
112 tys. Tel. 793 111 130

MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel. 
883 334 481

MS-1320 Sobięcin, 2 pokoje, 51m 
2 drugie piętro nowe budownic-
two do wprowadzenia, cena 79 
tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
52 m2, 4 piętro cena 145 tys.zł. 
Tel. 793 111 130

MS-2002 Podzamcze, 3 pokoje, 
72m2, cena 143 tys. Tel 883 334 
481

MS-2276 Szczawienko, super 
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena 
78 tys.  Tel. 883 334 481

MS-2386 Nowe Miasto, spokojna 
lokalizacja, 2 pokoje, 50m2, do 
wprowadzenia, cena 79 tys. Tel. 
793 111 130

USŁUGI

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne. – TANIO! Tel. 

607-218-533.

(1) EKSPRES gotówkowy! Pożyczy-

my do 25.000 zł! 728 874 282

Instalacje: gaz, c.o., woda. Od 

projektu, przez montaż, po od-

biór. Serwis kotłów, przeglądy. 

Tel: 509 107 337, 501 252 870. 

(1) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE 

TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-

MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 

SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 

MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-

NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(1) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(1) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 

Całodobowo. Tel. 726-005-726 

tanio, szybko, profesjonalnie, 

www.speed24h.info

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-

RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 

I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 

DO UZGODNIENIA. TEL. 790-

709-590

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 

TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

(3) 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.

Super okazja! Uzbrojone działki 

budowlane, usługowe – rejon 

Poniatów. Tel. 609-461-816. 



Czwartek, 17 grudnia 2015 r.

www.db2010.pl Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

cena 70 tys.zł. ogrzewanie miej-
skie, 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy przestronną 
kawalerkę na Podgórzu, cicho 
lokalizacja, 46m2, stan  b.dobry, 2 
piętro, kominek, cena 55 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, cena 90 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 37m2 na 
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikow-
skiego, 2 piętro w czteropiętrow-
cu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666 
42 42, 881 788 200.

WILLA –  Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie, balkon, 56m2, Śród-
mieście, cena 95000zł. 74 666 42 
42, 881 788 200.

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

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

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-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do 
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Ka-
mień, parter, co gaz, 47 tys.zł!!! 74 
666 42 42, 507 153 166.

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 - Biały Kamień, 50 m2, 
DOBRY STAN, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z kabiną prysz-
nicową i wc, przedpokój.Cena: 55 
000 zł (nr: 2064) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – DO WYNAJĘCIA, Śródmie-
ście, 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 – Biały Kamień, 33 m2, wy-
soki 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 – 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 – Podgórze, 1 piętro, 2 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (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

BON - Świebodzice, okolica 
osiedla Piastowskiego, 46 m2, 1 
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka. 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 przedpo-
kój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – 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 - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 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, dom wolno-
stojący, 133 m2, działka 1454 m2. 
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - Piaskowa Góra,dom w za-
budowie bliźniaczej, 80 m2,dział-
ka 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 wolno-
stojący, 120 m2 , działka 600 m2. 
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – Unisław Śląski, dom wolno-
stojący, 145 m2, działka 4100 m2, 

cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  B.Kamień, ul.Pionierów, 
cena 45000zł!!! -  Cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

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

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

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

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę, 
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45 
tys.zł.  74 666 42 42,  881 788 200.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 , 33 
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena 
53 tys.zł 74 666 42 42, 881 424 
100.

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
w Gorcach, blok, 4 piętro, 38m2, 

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.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA R E K L AMA R E K L AMA

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 - Śródmieście, 50 m2, parter, 

3 pomieszczenia biurowe, wc, 

hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-

kich. Cena najmu: 1300 zł Cena 

sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) - 

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

666 66 09

BON - Zagórze Śląskie, działka 

budowlana, 2800 m2, droga asfal-

towa. Woda- studnia, kanalizacja- 

szambo, prąd- na działce. Cena: 

196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33 

33, (74) 666 66 06

BON – 7 km od granicy Wałbrzy-

cha 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 bezpo-

średnim sąsiedztwie działki.Cena: 

90 zł/ m2 (nr: 1877) - (74) 666 66 

06, (74) 666 66 09, (74) 843  33 33

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 

remoncie na B.Kamieniu, cicha 

lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!! 

74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 

58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co 

gaz, 666 42 42, 881 788 200.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 

55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 

3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-

cjacji! 666 42 42, 881 788 200.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 

w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 

55tys.zł. do zamieszkania,  74 666 

42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 

Szczawno-Zdrój, 54m2, po 

remoncie, b.dobra lokalizacja, 

cena 140 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 

153 166.

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

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, 

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl
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www.gosciniec-sudecki.pl             Rezerwacja stolików Tel. 534 636 516
Cena od pary 400 zł.                          Ilość miejsc ograniczona do 90 osób.

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.

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.

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.

   Gościniec Sudecki w Głuszycy

zaprasza na

SYLWESTER 2015/16

Po północy godzinny  koncert 

na żywo zespołu LASER


