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Rekordowa orkiestra serc
Padł rekord zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Wałbrzychu! – Na razie oficjalna suma wynosi 96 038,19 zł,
ale nadal liczymy! – cieszą się organizatorzy 24 Finału WOŚP
w Wałbrzychu.
- Z samych licytacji ze
sceny mamy w puszcze ponad 8000 zł, a to jeszcze
nie koniec. Złote serduszko
Grzegorza Śmigla zostało
sprzedane za 2000 zł, lot balonem z rekordzistą Polski
Krzysztofem Zapartem został wylicytowany za 1670 zł,
kurs na prawo jazdy za 1500
zł, lalka marionetka z Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 460 zł, a zestaw RMFMAXXX za 420 zł. Dodatkowo,
podczas 24 Finału WOŚP w
Wałbrzychu, 29 osób oddało
13,5 litra krwi – podkreślają
organizatorzy.
Boguszów Gorce
Od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum
Kultury w Boguszowie-Gorcach włącza się w ak-

cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powołany
na tę okoliczność sztab, w
którym z pełnym zaangażowaniem działali pracownicy
instytucji, przy współpracy
z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Stowarzyszeniem
„Boguszowska
Szóstka”,
Centrum Kultury w Czarnym
Borze oraz Fundacją „Na Pomoc Zwierzętom”, przez cały
styczniowy weekend starał
się zapewnić ciekawe atrakcje zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci.
Tradycyjnie
„Wielkie
Granie” rozpoczęto z samego rana, 9 stycznia 2016
r., kiermaszem ciast zorganizowanym przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny oraz
kiermaszem
domowych
pierogów, krokietów i rola-

dek mięsno-serowych, przygotowanych przez Halinę
Bieniecką. Tego samego
dnia o godz. 17.00 w Sali
widowiskowej MBP-CK w
Boguszowie Gorcach odbył
się koncert pełen humoru
i światowych przebojów.
W tym roku na zaproszenie
dyrektor Elżbiety Gajewskiej
w boguszowskiej bibliotece
gościli Inga Papkala, Andrzej
Potępa i Krzysztof Wierzchowski. Przepiękne, dobrze
znane wszystkim przeboje
światowej muzyki przeplatała koncertowo poprowadzona licytacją, owocem której
było zebranych 5 955 zł. Za
największą kwotę - 1000 zł zostały wylicytowane złote
serduszkowe kolczyki przygotowane przez Pracownię
Złotniczą Wiesława Cozaca.

W niedzielę, 10 stycznia, od
samego rana 50 wolontariuszy w różnym wieku kwestowało na terenie całego miasta, Czarnego Boru i Witkowa
Śląskiego. Najmłodszy wolontariusz miał 2 i pół roku i pomimo młodego wieku wsparł tę
piękną akcję. W 24 Finał zaan-

gażowała się również Boguszowska Fundacja „Na Pomoc
Zwierzętom”. Psiaki z logo
WOŚP również przyłożyły
łapkę do zbiórki. Nieoceniony
był także wkład Stowarzyszenia „Boguszowska Szóstka”.
Wraz ze znikającym pysznym
ciastem wartość puszki rosła.

Bajkowy nastrój zapewnili
animatorzy z wałbrzyskiej
grupy KAMAYU ART. Wesołe
dzieci z pomalowanymi buźkami i kolorowymi balonami
na pewno zapamiętają boguszowski finał Orkiestry Jurka
Owsiaka.
cd. na str. 2
REKLAMA:

DB2010

Czwartek, 14 stycznia 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Serwis Samochodowy
Goliat
WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

zatrudni doświadczonego
wulkanizatora/mechanika
ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 65 92

Rekordowa orkiestra serc
cd. ze str. 1
O godz. 16.30 Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum
Kultury zaprosiła wolontariuszy
oraz wszystkie zainteresowane
dzieci na premierowy spektakl
teatru Krewni i Znajomi Królika – „Bon czy Ton”. Dwudniową wielkoorkiestrową akcję
zwieńczył piękny pokaz sztucznych ogni przygotowany przez
firmę Euro Prosperita. Dzięki
doskonałej organizacji całej akcji oraz hojności mieszkańców
udało się zebrać 19 243,95 zł.
Ten wielki dar przekazany na
rzecz Fundacji WOŚP po raz
kolejny pokazał, że mieszkańcy
Boguszowa Gorc i Czarnego
Boru mają wielkie serca. Organizatorzy dziękują sponsorom,
ofiarodawcom,
wolontariuszom oraz ludziom dobrej woli,
bez których XXIV Finał WOŚP
nie miałby racji bytu.
Z kolei 13 tysięcy złotych
(czyli blisko dwukrotnie więcej
niż w roku ubiegłym) udało się
uzbierać wolontariuszom oraz
organizatorom imprezy na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum
Kulturalno-Kongreswym „Witold” w Boguszowie-Gorcach.
Organizatorzy imprezy zadbali
zarówno o atrakcje w plenerze,
jak również ciekawy, rodzinny
program na sali widowiskowej
szybu „Witold”.
Od wczesnych godzin popołudniowych parking na „Witoldzie” opanowali żołnierze
oraz wozy bojowe z Muzeum
Broni i Militariów w Witoszowie. Z kotła kuchni polowej
wydawano grochówkę (przygotowaną przez pracowników
Centrum „Witold” oraz Renatę
Stec). Za wrzut do puszki każdy
amator militariów mógł przymierzyć żołnierski ekwipunek
oraz poczuć się kierowcą opancerzonego czterokołowca. W
plenerze serwowano również
gorącą kawę i herbatę oraz
pyszne ciasta, które specjalnie
na rzecz WOŚP przygotowali
mieszkańcy Gorc. Jak co roku
w akcję na rzecz WOŚP zaangażowali się strażacy z OSP Gorce,
którzy specjalnie na tę okazję
przygotowali pokaz ratownic-

twa. Nie zabrakło też atrakcji dla
najmłodszych, którymi zajęła się
Myszka Miki oraz animatorka z
Centrum Animacji „Karolandia”
O godzinie 16:00 impreza przeniosła się do sali widowiskowej
gdzie na publiczność czekali już
artyści: zespół indiański, zespół
country „Catawba” oraz grupa
cyrkowa Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie. Przerwy w
programie wypełniały oczywiście licytacje. Podczas imprezy na rzecz 24 Finału WOŚP
najwyższe kwoty uzyskano z
licytacji vouchera na wczasy w
Bułgarii dla dwóch osób, który
wylicytowano na kwotę 2400
zł (voucher ufundowało Biuro
Podróży DUO TRAVEL – Robert
Świątek) oraz złotego serduszka z rubinami, które osiągnęło
cenę 2.200 zł (fundator serduszka Wiesław Cozac). Tradycyjnie
już wysokie kwoty uzyskały koszulki i kalendarze WOŚP, a także zaproszenie do Filharmonii
Sudeckiej. Wielu chętnych było
na kolację w Dworze Liczyrzepy
w Karpaczu oraz w Restauracji
APROPOS w Wałbrzychu. Powodzeniem cieszyły się również
torty Haliny Bienieckiej, a także
gadżety sportowe: piłka Górnika Wałbrzych oraz piłka podarowana przez Klub Piłkarski Boguszów-Gorce oraz wiele, wiele
innych. Impreza zakończyła się
o godzinie 20:00 tradycyjnym
już światełkiem do nieba – wyjątkowo widowiskowym pokazem fajerwerków przygotowanym przez firmę ADBAC.
Organizatorzy
imprezy:
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” oraz Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej
Sp. z o.o. serdecznie dziękują
wszystkim
wolontariuszom,
uczestnikom licytacji i imprezy
oraz sponsorom i ofiarodawcom.

Głuszyca
Orkiestra dęta, występy taneczne, pokazy siłaczy, koncerty rockowy, hip-hopowy i popowy towarzyszyły 24 finałowi
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Głuszycy. - Zebraliśmy kwotę 5.020, 65 zł – podaje szefowa głuszyckiego sztabu
Natalia Smolińska.

Od rana na ulicach Głuszycy
można było zobaczyć kwestujących 15 –u wolontariuszy,
którym nie przeszkadzała niska temperatura. W godzinach
popołudniowych finał WOŚP
przeniósł się do sali widowiskowej Centrum Kultury. Na scenie
pojawili się: Głuszycka Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Eugeniuszem, a także młodzieżowa i dziecięca grupa taneczna
z Głuszycy z instruktorką zumby fitness Magdaleną Truszczyńską. Publiczność mogła
zobaczyć przygotowywanych
przez Jacka Kędzierskiego zawodników
Uczniowskiego
Klubu Sportowego GIM Głuszyca w pokazowym treningu
trójboju siłowego. Dla fanów
rocka zagrał zespół Struktura z
okolic Legnicy, a dla fanów hip-hopu Kovsky z Wałbrzycha. Na
zakończenie 24 finału dla głuszyckiej publiczności zaśpiewała Ola Turoń, biorąca udział
w ostatniej edycji show TVP1
„The Voice of Poland”.
Organizatorami 24 finału
WOŚP w Głuszycy byli: Gmina
Głuszyca, Centrum Kultury-MBP, Firma Concept art. Dziękujemy Wioletcie Olszewskiej
z restauracji „Stara Piekarnia” i
Grzegorzowi Czepilowi z Jadłodajni Finezja za zasponsorowanie i przygotowanie cateringu
dla wolontariuszy i występujących na scenie zespołów.
- Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wsparli pracę naszego sztabu i przyłączyli się do
zbiórki finansowej przeznaczonej na pomoc medyczną dla
dzieci i osób w podeszłym wieku – podkreślają organizatorzy.

Świebodzice
Mnóstwo dobrej energii do
naszych serc i dużo gotówki do
puszek - tak można podsumować w skrócie 24. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Świebodzicach. Znów padł
rekord zbiórki: świebodziczanie przekazali na ratowanie
życia maluszków i godną opiekę seniorów 64 578,27 zł. To
ponad 11 tysięcy więcej, niż
w ubiegłym roku. 10 stycznia
to była naprawdę gorąca niedziela, pełna radości i wiary w

sens pomagania. Od samego
rana ponad setka wolontariuszy wędrowała ulicami miasta,
zapraszając do wsparcia Orkiestry. Bo siłą tej akcji są właśnie
młodzi ludzie.
24. Finał WOŚP punktualnie o 13:00 otworzyli: szefowa
świebodzickiego sztabu Zofia
Marek i burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz - od kilku lat
honorowy patron świebodzickiego finału.
- Wierzę, że ta niesamowita
Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej,
bawmy się i pomagajmy razem, bo na tę pomoc czekają
dzieci i osoby starsze - zachęcał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Orkiestrowe granie rozpoczęły tradycyjnie występy
milusińskich z miejskich przedszkoli publicznych i niepublicznych - tu jak zawsze widownia
była pełna, a przejęci rodzice
i dziadkowie z entuzjazmem
reagowali na popisy swoich
pociech. Nie zabrakło występów wokalnych i tanecznych
uczniów świebodzickich szkół,
na dzieci czekały liczne atrakcje
w postaci malowania twarzy,
loterii, strzelania z łuku; nieco
starsi mogli spróbować swoich
sił za kółkiem rajdowych aut,
bo w tym roku świebodzicką
WOŚP odwiedzili rajdowcy z
Bielawy. Dla wszystkich były
słodkości, domowe wypieki,
sałatki, czy gorąca grochówka;
było też coś dla zdrowia - możliwość zmierzenia sobie ciśnienia czy poziomu cukru. Zagrała
- i to naprawdę ostro - kapela
Quardia ze Strzegomia, świetny występ dał Adam Mladenis,
a swoimi anielskimi głosami
zaczarowały publiczność Asia
Siwarska i Asia Mirowska.
- Fantastycznie wypadła
orkiestrowa zbiórka, zorganizowana przez świebodzicki
Klub Honorowych Dawców
Krwi - chętnych było ponad
60 osób, a krew oddały ostatecznie aż 53 osoby. Zebrano
w sumie ponad 24 litry krwi,
brawo krwiodawcy! Gorąco
było także podczas licytacji,
uczestniczy nie skąpili grosza
na przekazane przedmioty,

wśród licytujących był m. in.
burmistrz Kożuchowicz, który
„zgarnął” orkiestrowe gadżety,
a także lokalni przedsiębiorcy
i wspaniali, hojni mieszkańcy
naszego miasta. Dziękujemy
– mówi Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach.

Walim
Zbiórkę pieniędzy na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów w
Gminie Walim prowadziło 8
wolontariuszy wyposażonych
w identyfikatory, skarbonki i
serduszka Wielkiej Orkiestry.
Wspólnymi siłami mali ochotnicy, w składzie: Fabian Nitkiewicz, Olek Młot, Kamila Młot,
Eryk Sowa, Arian Łukaszewski,
Bartek Chraścina, Damian Rudy
i Maja Bereś zgromadzili kwotę 2191,73 zł. Na szczególne
uznanie zasługuje Eryk Sowa,
który uzbierał największą sumę
pieniędzy do puszki, w wysokości 530,00 zł.
- Po godzinie 15.00 w walimskim Parku Jordanowskim,
gdzie odbywały się główne
wielkoorkiestrowe obchody,
zrobiło się niezwykle muzycznie. Stało się tak za sprawą
Krzysztofa
Gołębiowskiego
oraz zespołu LASER, dzięki
którym przy płonącym ognisku można było ponucić i pokołysać się w rytm wyśpiewywanych utworów. Miłośnicy
dobrego jedzenia i pluszaków
również mogli znaleźć coś dla
siebie. Z pośród różnorodnych
ciast, pierników, babek i rogali
każdy smakosz słodyczy miał
z czego wybierać. Szczególne

podziękowania kierujemy do:
J. Łagowskiej, J. Węglowskiej,
K. Motowilczuk, A. Frątczak, S.
Skowrońskiej, S. Ryl, E. Danieluk, J. Kulaszewicz, E. Firlej, Z.
Młot, D. Szczęśniak, M. Iskierka,
M. Gałysy, A. Alot, B. Rogozińskiej, A. Łukaszewskiej, J. Rubka, B. Madej oraz właścicieli
Delikatesy Centrum w Walimiu
ofiarodawców słodkości przeznaczonych na sprzedaż. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych pomagał przy akcji ” Kup
misia”, a także przy sprzedaży
urokliwych aniołków i wielkoorkiestrowych serduszek wykonanych z masy solnej. Wszyscy zziębnięci mieli możliwość
rozgrzania się kiełbasą wprost
z grilla oraz gorącą kawą i herbatą serwowaną przez właścicieli Karczmy Rycerskiej Zamek Grodno. Duży “zastrzyk”
gotówki wpłynął również z
licytacji Tytułu Honorowego
Kasztelana Zamku Grodno na
2016 rok “przynosząc” 1398,36
zł oraz z aukcji poprowadzonej
przez Artura Jarczok zasilając
naszą pulę kwotą 2001,65 zł.
Tym razem sztab WOŚP w Walimiu, wspomagając kolejny
szczytny cel, wspólnymi siłami
zebrał kwotę 7223,42 zł. i 13,21
euro. Punktualnie o godzinie
19.00 przy sygnale OPS Walim,
rozbłysło światełko do nieba,
kończąc tym 24 finał WOŚP,
ale równocześnie przypominając iż gramy do końca świata i
jeden dzień dłużej. Pragniemy
podziękować wszystkim tym,
którzy swoją pracą, zaangażowaniem oraz ofiarnością
wspomogli tę wyjątkową akcję
– dodają organizatorzy walimskiego finału WOŚP.
(RED)
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Polonez w Rynku
14 stycznia (czwartek), o
godzinie 13.00 w Rynku w
Wałbrzychu odbędzie się
II Wałbrzyski Polonez Maturzystów. Podobnie jak rok
temu, uczniowie wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych spotkają się w Rynku,
by zatańczyć specjalnie
przygotowany na tę okazję
układ. Impreza jest organizowana przez Zespół Szkół nr 2
w Wałbrzychu.
(RED)

Fundusz Toyoty
Uroczysta prezentacja laureatów VI edycji Funduszu Toyoty odbędzie się
15 stycznia (piątek) o godz
9:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Angelusa Silesiusa (ul. Zamkowa 4, sala 120). Podczas
spotkania
przedstawione
zostanie podsumowanie VI
edycji konkursu oraz zaprezentowanych zostanie 5
zwycięskich projektów, które
otrzymały dotację w ramach
VI edycji Funduszu Toyoty o
łącznej wartości 59 809 zł.
(RED)

Z Japonii pod Chełmiec
Eiji Takeichi został nowym prezesem Toyota Motor Manufacturing
Poland. Zastąpił na tym stanowisku Carla Klemma, który pełnił
funkcję przez blisko 6 lat. Wałbrzyska fabryka Toyoty, to jeden
z największych zakładów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej i największa fabryka koncernu poza Japonią.
Toyota Motor Manufacturing Poland produkuje
skrzynie biegów oraz silniki do samochodów małolitrażowych. Podzespoły
montowane są zarówno w
pojazdach japońskiej marki, jak i w modelu francuskiego Citroena oraz brytyjskiego Lotusa. Zdolności
produkcyjne fabryki wynoszą milion podzespołów
rocznie.
Eiji Takeichi, nowy prezes Toyoty, zdobywał doświadczenie zarówno w samej Japonii oraz w Stanach
Zjednoczonych i Europie.
Jako priorytet stawia ciągły
rozwój firmy oraz etykę w
biznesie.
- Najważniejsze jest
zapewnienie
stabilnego
wzrostu i konkurencyjno-

ści. Jest to możliwe dzięki
rozwojowi zasobów ludzkich, czyli kształceniu pracowników, rozwojowi ich
umiejętności
podstawowych oraz tych zaawansowanych – podkreśla Eiji
Takeichi.
Wałbrzyska fabryka Toyoty to nie tylko wyniki gospodarcze. Firma angażuje
się w rozwój miasta i pomoc lokalnej społeczności.
TMMP prowadzi akcje: Fundusz Toyoty, Bezpieczny
Kierowca, Syta Zima, Zielony Wałbrzych oraz bieg Ekiden, dofinansowuje projekty sportowe oraz placówki
kulturalne, angażuje się w
rozwój szkolnictwa zawodowego organizując staże
i praktyki oraz doposażając
szkoły.

- Chcemy aby nasz rozwój
szedł w parze z rozwojem regionu. Toyota ma być dumą
zarówno pracowników, jak i
mieszkańców i interesariuszy – tłumaczy Eiji Takeichi.
Toyota Motor Manufacturing Poland była jedną z
pierwszych firm w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na inwestycje
wartą ponad 2 mld złotych
zdecydowała się w 1999
roku. Na kompleks zakładów
składa się 5 hal obejmujących powierzchnię około 11
boisk piłkarskich.
- To jeden z największych
pracodawców w regionie.
W zakładzie zatrudnionych
jest ponad 1600 osób, natomiast w 16 strefowych
firmach działających w Wałbrzychu pracę znalazło już

Eiji Takeichi - nowy szef wałbrzyskiej fabryki Toyoty.

blisko 7200 pracowników
– wylicza Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
(RED)

Młody Kopernik podbija Wałbrzych

REKLAMA

Rozmowa z Jowitą Rząsowską – DYREKTOREM NIEPUBLICZNEJ JĘZYKOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ MŁODY KOPERNIK ORAZ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO
MICHAŁEK W WAŁBRZYCHU
Witam Panią, skąd pomysł
otwarcia szkoły?
Jowita Rząsowska: - Do
otwarciu szkoły namówili
nas rodzice naszych przedszkolaków, którzy, słysząc o
przeniesieniu przedszkola
do nowego budynku przy
ul. Obrońców Westerplatte
39 (budynek po dawnej SP
nr 13), stwierdzili, że teraz
możemy otworzyć szkołę
podstawową, w której mogliby kontynuować edukację swoich dzieci po przedszkolu, wiedząc już jakiego
standardu nauki i opieki
można od nas oczekiwać. Z
dniem 31 marca 2015 r. Postanowieniem nr 23/2015
Dolnośląskiego
Kuratora
Oświaty - Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa
„Młody Kopernik” uzyskała
pozytywną opinię określoną w art. 7 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty i tym
samym uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Cykl
kształcenia w naszej szkole

jest 6 letni, natomiast nabór
prowadzimy obecnie do
klas pierwszych i drugich
od nowego roku szkolnego.
A dlaczego szkoła językowa bo nazwa szkoły to:
Niepubliczna
Językowa
Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”?
- Językowa, bo kontynuujemy to co, realizujemy również w naszym przedszkolu.
W związku z uruchomieniem „grupy żłobkowej”,
dzieci nabywają umiejętności językowych w wieku
1,5 roku. Kładziemy nacisk
na naukę języków obcych,
szczególnie języka angielskiego. W szkole, w klasie
o profilu anglojęzycznym,
zajęcia z języka obcego są
prowadzone codziennie, w
przypadku klasy ogólnej są
to 2 godziny tygodniowo,
ponadto w planie lekcji ujęliśmy po 1 godzinie lekcyjnej języka niemieckiego dla
każdej z klas. Dzieci łatwiej

chłoną wiedzę szczególnie,
że nauka jest podawana z
wykorzystaniem autorskich
programów na bazie Berlitza, techniki Helen Doron
czy metody Callana.
Co Państwo możecie zaoferować swoim uczniom?
- W szkole są uruchomione dwa profile klas: klasa
o profilu anglojęzycznym
z czesnym w wysokość 400
zł oraz klasa o profilu ogólnym, gdzie czesne wynosi
250 zł. Każda z klas liczy do
15 uczniów. W ramach czesnego dzieci uczestniczą
w zajęciach dodatkowych:
taekwondo,
gimnastyce
korekcyjnej, mini koszykówce oraz zajęciach z logopedą. Jako nowoczesna
szkoła, stawiamy na zajęcia
prowadzone metodami aktywizującymi - raz w miesiącu dzieci spotykają się
z kulturą: mają organizowane wyjścia do muzeum
i biblioteki, a także uczest-

niczą w przedstawieniach.
We współpracy z Explora
Parkiem – Parkiem Nauki i
Techniki - który objął swoim patronatem naszą szkołę – powstała pracownia
badawcza. Realizacja zajęć
pokazuje naszym uczniom
jak wspaniały jest świat
nauki. Ponadto w czesnym
dzieci otrzymują 2 posiłki
dziennie – dwudaniowy
obiad oraz podwieczorek.
Mamy także w zanadrzu
rożne formy rozwoju zainteresowań uczniów, zgodnie z diagnozowanymi potencjałem i zdolnościami
dzieci. Dzieci korzystające z
naszej oferty mają zapewnioną opiekę od godz. 7:00
do godz. 17:30.
A co może Pani powiedzieć
o bazie placówki?
- Szkoła znajduje się na I
piętrze budynku przy ul.
Obrońców Westerplatte
39 w Centrum osiedla Piaskowa Góra w Wałbrzychu

– jest to budynek po PWSZ
i PSP nr 13. Dzieci do dyspozycji mają nowocześnie
wyposażone sale dydaktyczne (w każdej jest tablica interaktywna), świetlicę, salę informatyczną,
bibliotekę, pełnowymiarową salę gimnastyczną,
własne ogrodzone boisko
szkolne z placem zabaw, a

wkrótce także własny kryty basen, którego budowę
planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.
Serdecznie
zapraszamy
do skorzystania z naszej
oferty oraz do zapoznania
się z nią na miejscu, już od
14 stycznia, podczas dni
otwartych.
(RED)
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Popiołem głowy nie posypię
Janusz
Bartkiewicz

Mam szczęście, że nie jestem przesądnym, dlatego
też jestem przekonany, że
tematyka mojego pierwszego
w tym roku felietonu nie jest
znakiem całorocznego tłumaczenia się z tego, co mi się
zdarzyło w kampanii wyborczej do parlamentu w 2015
roku napisać kilkakrotnie. Z
góry więc oświadczam, że nie
wycofuję się z ani jednego
słowa, jakie wówczas napisałem o Jarosławie Kaczyńskim,
PiS, PO-PSL i SLD na dodatek.
Mało tego, uważam, że moje
przewidywania spełniły się
praktycznie co do joty, a kto
nie wierzy niech jeszcze raz
sięgnie do tamtych tekstów.
Piszę o tym, ponieważ ponownie stałem się obiektem
zatroskania redaktora Andrzeja Basińskiego(Tygodnika
DB2010 nr 1 z 07.01.2016 r.),
którego zbyt szanuję (i nie ma
w tych słowach jakiejkolwiek
kokieterii czy fałszu) by Jego
kolejne uwagi, co do prezentowanego przeze mnie
stanowiska, zbyć wymownym milczeniem. Dlatego też
– przyznam szczerze – przymuszony do riposty, Panu
Redaktorowi odpowiadam
najpoważniej jak potrafię.
Zacznę od wyrażenia
najwyższego zdziwienia, iż
Andrzej Basiński absolutnie
nie zrozumiał przesłania mojego felietonu zatytułowanego „Geniusz Jarosława”
(Tygodnik DB2010 nr 47 z

03.12.2015), który zaczynam słowami „Wydarzenia
ostatnich dni sprawiły, że
popadam w jakiś czarny pesymizm...”, aby następnie – w
odniesieniu do J. Kaczyńskiego - stwierdzić, że „Jest
on – wg mojej oceny – najbardziej skutecznym i pragmatycznym politykiem, jaki
pojawił się w Polsce i to co
robi, ACZKOLWIEK W WIELU
ASPEKTACH NIE ZGADZAM
SIĘ Z NIM, budzi mój prawdziwy podziw.” Szanowny Panie
Andrzeju, mój podziw budzi
również np. feldmarszałek III
Rzeszy Edwin Rommel, który
jako taktyk i strateg działań
wojennych był swego czasu
podziwiany przez strategów
antyhitlerowskiej koalicji za te
właśnie zdolności, wykazane
podczas walk na terenie Afryki Północnej, przez co został
przez nich nazwany Lisem
Pustyni. Czy to, że akurat za
te zdolności feldmarszałka
podziwiam oznacza, że jestem zwolennikiem nazizmu?
Myślę, że Pan tak nie pomyśli,
dlatego też tym bardziej zdziwiony jestem, iż mój podziw
dla taktycznych zdolności
Jarosława Kaczyńskiego utożsamia Pan z moją rzekomą
akceptacją jego poczynań.
Mając na uwadze nie tylko
red. A. Basińskiego, ale przede
wszystkim Czytelników Tygodnika DB 2010, powołam się
na Słownik Języka Polskiego,
w którym znajduję definicję
hasła „geniusz”, czyli osobę
wybitnie inteligentną, uzdolnioną, zdolną osiągać nadzwyczajnie wysokie efekty w
swojej działalności. Nikt chyba nie zaprzeczy, że prezes
Jarosław takimi przymiotami
dysponuje, co udowodnił
REKLAMA

STACJA KONTROLI

POJAZDÓW

To m a l i k
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.

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

m.in. znakomitym rozegraniem (jak przedni pokerzysta)
kampanii wyborczej. To moje
uznanie nie oznacza jednak,
że akceptuję sposób i metody
realizacji tego co zaplanował
i uczyni, mając przecież ku
temu demokratycznie uzyskany mandat. Byle kto przecież nie byłby zdolny do tego,
by wykorzystać demokrację
do wprowadzenia autorytarnych rządów. Trzeba mieć
przebłysk geniuszu, aby to
zaplanować i wykorzystać. I
to właśnie rodzi, wspomniany wcześniej, mój czarny
pesymizm. Szanowny Panie
Andrzeju, czym innym jest
uznanie dla czyjejś zdolności, odwagi i konsekwencji,
a zupełnie czymś innym, akceptacja takich działań i ich
efektów. I dopóki Pan tego
nie zrozumie, nie będziemy
mogli się porozumieć, nad
czym naprawdę boleję. Napisał Pan, że niedawno przypisałem PO niemal zbrodnie
i pyta Pan, jak się czuję z tym
„czego dopuszcza się PiS,
któremu dawał Pan szansę”.
Otóż Panie Andrzeju, znów
budzi Pan moje zdumienie.
W tekstach swych odnosiłem
się do NIEGODZIWOŚCI, których dopuścili się działacze i
politycy Platformy, a które są
na tyle powszechnie znane,
że nie muszę je ponownie tu
przywoływać. Ale nie tylko o
te niegodziwości chodzi, lecz
także o to, że w czasach swych
8-letnich rządów Platforma
dopuściła się tak wielu przypadków brutalnego łamania
demokratycznych zasad, że
teraz śmieszą mnie jej wszelkie protesty w obronie tejże
demokracji. Nie kojarzy Pan o
czym piszę? Przypomnę więc
(hasłowo) tylko te najbardziej
drastyczne: złamanie zasady
zakazu stosowania odpowiedzialności zbiorowej i niedziałania prawa wstecz (ustawa
o zmniejszeniu emerytur dla
b. funkcjonariuszy SB), klauzula sumienia pielęgniarek i
położnych (ustawa z 2011 r.)
odmawiająca praw osobom
mającym inne przekonania
religijne lub etyczne, czy chociażby ostatni „sukces” PO w
demontażu konstytucyjnych
zasad funkcjonowania trybunału czerwcową nowelizacją
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 roku. Zresztą,
jeżeli chodzi o sam trybunał,
to również i on ma na swym
sumieniu cyniczne łamanie
konstytucyjnych zasad będących gwarantem polskiej
demokracji. Przykładów jest
tyle, że nie jestem w stanie
przytoczyć ich wszystkich,
z braku miejsca. Przywołam
zatem tylko te najbardziej
drastyczne: utrzymanie tzw.

REKLAMA

wartości
chrześcijańskich
w TV i Polskim Radiu (ograniczenie wolności słowa),
przekroczenie kompetencji
Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie ustawy liberalizującej przerywanie ciąży (odmowa prawa wyboru przez
matkę), utrzymanie stopnia z
religii na świadectwie szkolnym (stygmatyzacja uczniów
nie chodzących na religię),
klauzula sumienia lekarzy
(ograniczenie prawa do opieki medycznej), zmniejszenie
emerytur dla byłych funkcjonariuszy SB (naruszenie praw
nabytych oraz utrzymanie
odpowiedzialności zbiorowej), odmowa rozpoznania
sprawy dotyczącej działania
tzw. Komisji Majątkowej. No
i na koniec skarga prywatna
piosenkarki Dody. Trybunał
Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucją wyrok sądu
bezczelnie łamiący zasadę
wolności słowa i głoszenia
poglądów, albowiem została ona skazana za wyrażone
przypuszczenia, iż autorzy
dawnych „świętych ksiąg”
pisali je pijąc wino i wdychając (paląc) zioło, czyli kadziło. Została skazana mimo, iż
żaden sąd nie udowodnił, że
było inaczej, a Trybunał Konstytucyjny to klepnął. Mało?
Dla mnie aż za dużo. Kiedyś
(niesłuszna) władza dała mi
brązowy medal „W Służbie
Narodu”, a niedawno prezes
Rzepliński otrzymał watykańskie odznaczenie, które ja na
własny użytek nazwałem orderem „W Służbie Kościoła”,
albowiem prezes Trybunału
Konstytucyjnego wielokrotnie pokazywał (tak jak i sam
Trybunał), że interesy kościoła
ponad Konstytucją RP stoją.
Nie dziwię się uwagom Pana
Andrzeja, odnoszącym się do
mojej osoby, albowiem sam
napisał, że znajduje się „w stanie permanentnej, rujnującej
zdrowie, wściekłości”. A stan
taki nigdy nie sprzyja chłodnemu osądowi. Trzeba mieć
nadzieję, że to stan przejściowy, czego panu Andrzejowi
serdecznie życzę.

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

POŻYCZKA
DO 9000 ZŁ NA 36 RAT
- akceptujemy wszystkie źródła dochodu!!!
- bez sprawdzania w BIK
- również dla osób z zajęciami komorniczymi
- decyzja w 3 minuty

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

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

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Do trzech razy
sztuka
Rada Powiatu Wałbrzyskiego ma nowego
przewodniczącego.
11
stycznia, w trakcie drugiej
części sesji (przerwanej…
15 grudnia), radni wybrali
Dorotę Piotrzkowską.
Przypomnijmy: podczas
sesji 15 grudnia 2015 r. radni przyjęli rezygnację Marka
Tarnackiego z PiS z funkcji
przewodniczącego rady powiatu. Radny Mirosław Potapowicz z zarządu powiatu
zgłosił wtedy kandydaturę
Doroty Piotrzkowskiej, która pełniła funkcję… przewodniczącej Klubu Radnych
Platformy Obywatelskiej. Ale
wtedy radnym nie udało się
przegłosować jej kandydatury, Piotrzkowska została usunięta z Klubu Radnych PO, a
sesja została przerwana do
11 stycznia.

W poniedziałek, podczas
II części sesji, radny Potapowicz ponownie zgłosił Dorotę Piotrkowską, a Andrzej
Lipiński z PO - Grzegorza
Walczaka (który w tej kadencji był już przewodniczącym
rady powiatu). Do wyboru
nowego przewodniczącego
potrzebne były trzy głosowania: w dwóch pierwszych
głosowaniach był remis, w
końcu, za trzecim razem,
przewagę w głosowaniu
uzyskała Dorota Piotrzkowska i to ona została trzecią
przewodniczącą rady powiatu w tej kadencji.
Ale radni Platformy Obywatelskiej nie zamierzają
składać broni i zapowiadają
zaskarżenie sposobu wyboru przewodniczącego rady
powiatu wałbrzyskiego.

PS.

Chciałbym jeszcze dodać,
że niesamowicie dziwię się
Panu Stanisławowi Michalikowi (którego niezmiernie
bardzo szanuję), że w jednym
szeregu ustawił Hitlera, Stalina i Putina. Jestem głęboko
przekonany, że to tylko pomyłka. Mogę wymienić wielu
zbrodniarzy XX i XXI wieku,
ale nigdy w ich szeregi nie odważyłbym się wstawić prezydenta Rosji Putina. Szkoda, że
brak tu miejsca, bym mógł to
uzasadnić.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Grzegorz Walczak przegrał z Dorotą Piotrzkowską rywalizację o
stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
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Anioły i diabły
Andrzej
Basiński

Kiedyś na tych łamach nazwałem
Jerzego Owsiaka współczesnym
świętym i po ostatnim koncercie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prolonguję to określenie.
Przechodzi moje, a także ogromnej
rzeszy uczestników i kibiców jego
przedsięwzięcia, pojęcie, że Owsiak i
jego dzieło wzbudzają u niektórych
aż taką nienawiść. Za co, na Boga?!
Za to, że szef Orkiestry jest postacią
energiczną, pełną inicjatyw i pomysłów, barwną, dynamiczną i głośną?
Za to, że co roku rozlicza się co do
grosza ze swojej akcji? Bo chyba nie
za to, że z owoców Orkiestry skorzystało dotychczas wiele tysięcy ludzi
dotkniętych chorobą i cierpieniem,
a wielu z nich zakupiona z datków
aparatura uratowała życie. Oznaczona serduszkiem obecna jest w
całej Polsce, także w Wałbrzychu. Za
Owsiakiem świadczą efekty pracy
kierowanego przez niego sztabu i
ofiarności armii wolontariuszy. A te
są z roku na rok coraz bardziej imponujące.
„Jest szansa na pozbycie się dokuczliwych Owsiaków i innych glist

ludzkich” - oto pobożne życzenie
Marcina Wolskiego, prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Glist...
Niegdyś popularny satyryk sam
przeistoczył się w robala rezydującego pod obślizgłym kamieniem.
Poseł Stanisław Pięta z PiS na
Twitterze: „Jeśli funkcjonariusz
publiczny zaangażuje się w hecę
WOŚP, niech nazajutrz składa raport o zwolnienie ze służby”. Jedna
z odpowiedzi: „Jestem żołnierzem
zawodowym, biorę udział w WOŚP
i z całym szacunkiem niech mnie
pan w tyłek pocałuje”. I tak trzymać,
gdy ma się do czynienia z karłami.
Coraz częściej spotykam się z
opinią, że każdy wróg Owsiakowej
orkiestry, powinien nosić przy sobie deklarację sprzeciwiającą się,
w przypadku stania się ofiarą tragicznego zdarzenia, wykorzystania
do ratowania aparatury zakupionej
przez Orkiestrę... Oczywiście, dla
ratowników nie byłby to dokument
wiążący. Ale trudno oprzeć się refleksji: a szkoda...
Wielu wyraża wątpliwość, że
ostatni występ WOŚP był ostatnim
w telewizji publicznej. Jeśli ta wyrzuci Owsiaka ze swojego programu, jestem przekonany, że kolejna
zbiórka znowu pobije rekord, tak
jak tegoroczna, która była reakcją na nienawistny hejt. Po prostu
podłość nie popłaca.

Sprawdź swoją wiedzę

Zamkną przełęcz
Walimską
Grupa Walim Rajdowy - organizator konkursu samochodowego
Walimska Zimówka informuje,
że w 17 stycznia 2016 roku, w
Walimiu przy ul. Tadeusza Kościuszki nastąpi wzmożony i
utrudniony ruch pieszy oraz samochodowy, zaś ulica ta od nr 28
w kierunku Przełęczy Walimskiej, w
godzinach od 9:00 do 18:00 będzie
całkowicie zamknięta. - Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy
do kibicowania na trasie zawodów
– mówią przedstawiciele Grupy
Walim Rajdowy.
(RED)

Bal „Dla Andrzeja”
Burmistrz Głuszycy Roman Głód
i MKS Włókniarz Głuszyca zapraszają na bal charytatywny „Dla
Andrzeja” w sobotę, 30 stycznia
na godz. 18.00, do sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury.
Bilety w cenie 30 zł od osoby i 60
zł od pary są dostępne w CK-MBP
i pod numerami tel. 793 320 970,
691731693. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji balu i
zbiórki publicznej zostaną wkrótce
przekazane przez organizatorów.
(RED)

Jesteś pewien swojej dużej
wiedzy w zakresie ubezpieczeń
społecznych? Zweryfikuj ją w quizie na portalu www.gazeta.pl.
i zobacz czy nie powinieneś się
jeszcze podszkolić.
To będzie najbardziej życiowy
quiz, jaki kiedykolwiek rozwiążesz
w sieci, dlatego też taki będzie nosił
tytuł. Powstał we współpracy twórców cyklicznych quizów na gazeta.
pl i ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na portalu pojawi się w już w czwartek, 14 stycznia.
Będzie składał się z 10 pytań, z których każde będzie miało trzy możliwe warianty odpowiedzi. Zakres
tematyczny quizu pokrywa się z zakresem tematycznym „Lekcji z ZUS”,
stąd też ci którzy przykładali się do
zajęć prowadzonych w ramach tego
projektu nie powinni mieć problemu ze stuprocentową skutecznością w udzielaniu odpowiedzi.

- Wszystkich chcących pogłębić
wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych zapraszamy do edukacyjnego serwisu Gazety.pl, pod adres:
www.edulandia.pl. Tam w zakładce
„Świadomy zawsze ubezpieczony”
można znaleźć szereg ciekawych
tekstów o ubezpieczeniach społecznych oraz informacje o projekcie „Lekcje z ZUS” i konkursie
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W marcu
zaś na stronach ogólnopolskich
Gazety Wyborczej i w serwisie wyborcza.biz rozpocznie się cykl edukacyjny „Co z naszą emeryturą”. Z
kolei w kwietniu w dodatku mertocafe.pl zostaną zamieszczone wywiady z uczniami i nauczycielami o
„Lekcjach z ZUS” – mówi Monika Bisek-Grąz, rzecznik prasowy Zakład
Ubezpieczeń Społecznych Oddział
Wałbrzych.
(RED)

Uczestnicy „Lekcji z ZUS” nie będą mieli problemu z rozwiązaniem quizu z wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych.
REKLAMA

HITY ZIMA 2016
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
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!!!

FIRST MOMENT - długi weekend majowy

WIELKANOC 2016:

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!!
NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!

Kudowa, Rewal, Sokolec

RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

TERMIN: 29.04 – 06.05.2016!!! CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ
OSTATNICH 12 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!!!
Kudowa, Rewal, Sokolec, Szczawnica - 29.04-03.05.2016 - od 299 PLN/osoba

Wczasy POLSKA 2016:
Kudowa, Szczawnica, Rewal, Grzybowo
- marzec-czerwiec, wrzesień
- pakiety 8 noclegów z wyżywieniem - od 699 PLN!!!

25-29.03.2016 - 499 PLN - pakiet
26-29.03.2016 - 449 PLN - pakiet

Szczawnica
25-28.03.2016 - 499 PLN - pakiet

Zakopane, Rokiciny Podhalańskie
25-28.03.2016 - 399 PLN - pakiet

FIRST MOMENT LATO  BUŁGARIA!

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.
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Układ przeciwsobny
Stanisław
Michalik

Dziś, przed kolejnym
weekendem, nie mam sumienia zadręczać moich
wiernych Czytelników jakimiś uczonymi wywodami.
Proponuję coś lżejszego,
tym razem nawet zabawniejszego, ze świata poezji. Ale
poezji wziętej z życia. Przeczytajcie co niezwykłego
udało mi się napisać dawno,
dawno temu na cześć pewnej białogłowy:
Ty jesteś
Ty jesteś vox naura, vox Dei,
lotny obłok sięgający nieba,
dym kadzielny pachnący mirrą,
marsz Mozarta grany pianissimo.
Ty jesteś żelazna sprężyna,
gwałt odciskasz w dwójnasób,
nie dajesz się uformować zewnętrznie,
nie pozwalasz uścisnąć bezwiednie.
Ty jesteś awionetką w hangarze,
mgłą, ulotną efemerydą,
która zawsze może ulecieć,
miejsca dłużej nie zagrzeje.
Ty jesteś góralską ciupagą,
lśnisz tandetnym połyskiem pozoru,
tam gdzie szukam naturalnej gładkości,
szczerzy zęby szorstkość rękojeści.
Ty jesteś głaz pustynny w tropiku,
promieniujesz energią odbitą,
każde z tobą mimowolne zetknięcie,
muska żarem gorącej oazy.
Ty jesteś - Salwatore Dali,
przezabawny mariaż purenonsensów.

REKLAMA

Cóż dziwnego, że razem jesteśmy
układ przeciwsobny - push pull !
Napisałem ten wierszyk
dla zabawy, by zabłysnąć
swoją elokwencją... Było
to oczywiście przed laty.
Spodziewałem się, że od
podmiotu lirycznego tego
przekornego
tekściku
mogę dostać po uszach.
Jego adresatka miała rzeczywiście kwaśną minę,
ale zachowała należyty
dystans. Powiedziała, że
mógłbym pisać jaśniej o
co chodzi. Nie zapytała nawet, co oznacza owe push
pull. A po jakimś czasie
moje dzieło sztuki poszło
do szuflady. Traf chciał, że
odgrzebałem je przypadkiem. Dziś ze zdumieniem
odkrywam
zadziwiającą
trafność tych metafor.
Przeżyliśmy razem szmat
czasu. Jak to się stało, że
ten „układ przeciwsobny”
wytrzymał wszystkie próby
i funkcjonuje nadal? Chyba
to skutek praw fizyki, która
głosi, że bieguny przeciwstawne się przyciągają. I
to jest dobrze, że na tym
bożym świecie wszyscy
podlegamy żelaznym prawom natury. Chyba, że są
wyjątki, ale to tylko po to,
by potwierdzać regułę.
P.S. W słowniku wyrazów
obcych, push-pull - od angielskiego push - popychać
i pull - ciągnąć, elektrotechnika – układ przeciwsobny, układ dwóch połówek
uzwojenia połączonych w
taki sposób, że powstałe w
obwodzie zakłócenia znoszą
się wzajemnie.
REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

I wszystko jasne! Znosimy
się wzajemnie. Dlatego jesteśmy.
Byłoby dobrze gdyby
układ push pull zafunkcjonował w naszej polityce i
pozwolił znosić się wzajemnie. Jest ku temu mnóstwo
powodów. Boję się, że poszliśmy już tak daleko, iż żadne autorytety i żadne racje
nie są w stanie przywrócić
rozsądku. Słowo kompromis
zostało wykreślone z politycznego słownika.
Miłuj drugiego jak siebie
samego, mówi najważniejsze przykazanie boskie. Ale
to tylko w kościele, broń
Boże na sali sejmowej, tam
każdy kto ma przeciwne zdanie, to nasz wróg, a wroga
trzeba zdeptać, zohydzić,
wyeliminować. No tak, bo
tam toczy się walka o władzę, a władza to najwyższy
cel polityka. Władza, zaszczyty i pieniądze – to jest ich
Bóg. A zwykły, przeciętny
zjadacz chleba niech się cieszy, że żyje i dziękuje Bogu.
Ale to już jest osobny temat, którego tak chciałem
uniknąć, ale nie dałem rady.
W oczach wciąż mam bożyszcze sejmowych ław PiS-u, posłankę Krystynę Pawłowicz, u której w króliczej
główce zrodziła się myśl, że
publiczne media powinny
być rządowe. Tak jest po 25
latach wolnej Polski znalazła
się wybitna indywidualność,
która zatęskniła za PRL-em.
Mieli rację propagandziści
tych czasów, kiedy głosili; że
idee Lenina wiecznie żywe!
***
Potrzeba autorytetów

„Usta odczuwają niezmierną słodycz przy całowaniu kamienia, tak iż
chciałoby się całować go
bez końca”, pisał w swojej książce Abu Abd Ajjah
Mohammed ibn Abd Allah
ibn Mohammed ibn Ibrahim al.-Lawati at-Tandżi,
znany jako Ibn Batuta. Dla
ludzi Uzboju kamień był
istotą boską. Jest to typowe dla mieszkańców pustyni, którzy oddają cześć
wszystkiemu, co ich otacza
- drzewom, studniom, kamieniom. Całowanie kamienia dawało ludziom nieomal
zmysłową rozkosz.
Uzboj to rzeka wymarła.
Nie ma już po niej śladu w
pustynnej Turkmenii. Dawniej brała wody z Amu-Darii,
przecinała pustynię Kara-Kum i wpadała do Morza
Kaspijskiego. Była to piękna
rzeka, długa jak Sekwana.
Brzegi Uzboju stanowiły

kwitnącą i ludną oazę. Były
tu liczne faktorie, pojawiły
się plantacje i ogrody. Oto
co może sprawić woda.
Jest początkiem wszystkiego, pierwszym pokarmem,
krwią ziemi. W wodzie żyją
ryby, wyśmienity pokarm
wioślarzy i przemieszczających się wzdłuż rzeki karawan. Ryba była symbolem
szczęścia. Każdy starał się
żyć jak najbliżej Uzboju.
Agonia rzeki miała miejsce czterysta lat temu.
Uzboj zaczął wysychać, jego
energia słabła, a prąd utracił
siłę. Stało się to samo, co w
potokach górskich w czasie
suszy. W parę miesięcy życie na przestrzeni kilkuset
kilometrów wzdłuż rzeki
całkowicie umarło. Exodus
tysięcy turkmeńskich plemion, które w panice porzuciły swój dobytek i szukały
ratunku, rzucając się w podróż przez pustynię, to makabryczna wyprawa śmierci.
Pisze o tym wszystkim z
przejęciem i wzruszeniem
Ryszard Kapuściński w znakomitej książce „Imperium”.
Jak łatwo się domyśleć treść
książki dotyczy Wielkiej Rosji, olbrzymiego pod względem obszaru imperium w
czasach komunistycznych,
kiedy nazywała się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jakie
to było imperium, jak niezwykle przypadkowe, jak
absurdalne pod każdym
względem - ustrojowym,
cywilizacyjnym,
narodowościowym, kulturalnym,
religijnym, rasowym pokazuje nasz wybitny reporter
i pisarz Ryszard Kapuściński,
relacjonując swoje wielomiesięczne podróże po tej
rozległej przestrzeni.
O paradoksach Turkmenii wspominałem już wcześniej w jednym z postów,
pokazując przy okazji marionetkową postać dyktatora, Sapatmurata Nijazowa,
wiernej kopii Józefa Stalina.
Dziś chcę skupić uwagę Czytelników na niezwykle interesującej postaci wymienionego powyżej Ibn Battuta,
autora najsłynniejszych w
świecie arabskim dzienników, wielkiego podróżnika i
geografa, drugiego po Marco Polo odkrywcy nieznanych ziem i ludów w Afryce
i Azji.
Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta (w takiej
formie znajdujemy jego
nazwisko w internetowych
goglach), urodzony w 1304,
a zmarły w 1377 roku, pochodził z Tangeru, dużego
portowego miasta w Maroku. Tu odebrał wykształ-

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje

POMOCY.

Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT
KRS0000037904 w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez
cenie z dziedziny prawa
muzułmańskiego, stąd wyruszył zwiedzać świat, odbył kilka dalekich podróży,
dzięki czemu zyskał sobie
przydomek Rahhalat al.-asr
(podróżnik epoki). W 1325
roku odbył pielgrzymkę do
Mekki, w czasie której zwiedził także Egipt, Syrię i Arabię. Następnie udał się do
Zanzibaru i innych miejsc
w Afryce, skąd drogą morską dotarł do Persji, a dalej
przez Azję Mniejszą (Turcję) nad Morze Czarne. Ale
to nie koniec jego podróży
po świecie. Dalsze miejsca,
to rosyjskie stepy nad dolną Wołgą, Bułgaria, a dalej
przez Bucharę, Samarkandę, Kabul do obecnej stolicy Indii, Delhi, gdzie przez
pewien czas był sędzią (kadim). Następnie rok przebywał na Malediwach, gdzie
chciał zostać sułtanem. Stąd
udał się na Sumatrę, a dalej
do Wietnamu, Chin, Cejlonu, Persji, i ponownie Egiptu. Tu zakończył na jakiś
czas podróżowanie w roku
1349. Kolejny etap jego podróży prowadził do arabskiej Hiszpanii, na Sardynię,
a dalej znów do Afryki, przez
Saharę dotarł aż do Timbuktu, skąd powrócił do Fezu w
Egipcie.
Jego wędrówki trwały w
sumie ćwierć wieku (13251353), według współczesnych obliczeń przemierzył
750 000 mil, czyli 120 000
kilometrów jadąc i idąc.
Owocem tych podróży była
książka „Podarunek dla
patrzących na osobliwości miast i dziwy podróży”
zredagowana w 1355 roku.
Dzieło daje pełny obraz społeczności
muzułmańskiej
XIV wieku. Zostało też przetłumaczone na język polski

w 1962 roku pod tytułem
„Osobliwości miast i dziwy
podróży 1325-1354”.
Ale to nie wszystko, co
wywołuje zdumienie. Drugą stronę medalu wypełnia
jego sława w całym świecie
arabskim, nie mająca sobie
równej, nie licząc oczywiście Mahometa. Jest ona
potwierdzeniem ogromnej
potrzeby autorytetów we
wszystkich społecznościach
niezależnie od języka, kultury, religii. Ibn Battuta stał
się arabskim idolem po
wsze czasy. Jego imieniem
nazywane są ulice i place. We wszystkich krajach
arabskich, w większych miastach, można znaleźć jego
pomniki. W bibliotekach
znakomite wydania dzienników z podróży, dzieło jego
życia. W Egipcie jest jednym
z najwyższych autorytetów,
czemu trudno się dziwić.
W Dubaju wybudowano
olbrzymi Hotel Ibn Battuta Gate by Mőrenpick, 10
minut od plaży, z siedmioma restauracjami w stylu
marokańskim, z 20-metrowym basenem na dachu,
zaś obok hotelu Centrum
Handlowe Ibn Battuta. Jego
imieniem nazwano krater
na Księżycu.
To właśnie z jego książki pochodzi cytowane na
wstępie zdanie na temat
kultu kamienia u turkmeńskich osadników znad
Uzboju.
O wszystkich tych i wielu, wielu innych osobliwościach wielkiego świata
możemy przeczytać w dziełach naszego polskiego Ibn
Battuty - Ryszarda Kapuścińskiego. Zachęcam gorąco
do skorzystania z jego książek w najbliższej bibliotece.
Stanisław Michalik
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Policjanci dali przykład

Awaria samochodu na skrzyżowaniu ruchliwych dróg
w centrum miasta, zwłaszcza zimą, jest częstym zjawiskiem. Tak też było we wtorek, 12 stycznia około godziny
10.00 na ulicy Kolejowej w Wałbrzychu. Zepsuty renault migane kombi przez kilka minut blokował prawy pas jezdni, co
powodowało korki i problemy dla kierowców jadących od
strony Piaskowej Góry w kierunku Sobięcina i Białego Kamienia. Na pomoc kierowcy nie ruszyli jednak ani inni użytkownicy samochodów (choć blokada pasa im najbardziej
doskwierała…), ani przechodnie z pobliskiego przejścia dla
pieszych. Zrobili to czterej policjanci, patrolujący tego dnia
okolice skrzyżowania ulic Kolejowej, Wysockiego i Sikorskiego. W ten sposób funkcjonariusze dali także przykład godny
naśladowania.
(RED)

IV Integracyjny
Przegląd Jasełek
i Pastorałek
14 stycznia w Publicznej
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznym
Gimnazjum
Specjalnym
nr 10 w Wałbrzychu odbędzie się IV Integracyjny
Przegląd Jasełek i Pastorałek. Patronem honorowym przeglądu jest Biskup
Diecezji Świdnickiej Ignacy
Dec oraz poseł na Sejm RP
Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz senator RP Wiesław
Kilian. Zespoły, które zgłosiły się na przegląd przyjadą
m.in. z placówek specjalnych
z Wrocławia, Świebodzic,
Nielestna, Kamiennej Góry i
Wałbrzycha. Jest to impreza
integracyjna, podczas której osoby niepełnosprawne
mają szansę zaprezentować
swoje możliwości i pokazać
się od zupełnie innej – pozytywnej strony. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 9.00
uroczystą mszą św. w Parafii p.w. św. Józefa Robotnika
w Wałbrzychu. Następnie
uczestnicy przejdą w marszu aniołów do szkoły przy
ul. Ogrodowej 5a. Przegląd
rozpocznie się o godz.11.00.
(RED)

Jak legalnie szukać skarbów?
Zapraszamy na spotkanie dotyczące omówienia
prawno – technicznych
aspektów uzyskiwania pozwoleń na poszukiwania
ukrytych lub porzuconych
zabytków
ruchomych,
w tym zabytków archeologicznych przy użyciu
wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i
technicznych oraz sprzętu
do nurkowania. Prelekcja
będzie miała charakter
otwarty i odbędzie się 15
stycznia – piątek, o godzinie 12:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Spotkanie
poprowadzi
mgr Marek Kowalski, archeolog, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków – Delegatura w
Wałbrzychu. W programie:
- europejska konwencja o
ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La Valetta z dnia
16 stycznia 1992 roku;
- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.;
- rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac

restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
zabytków z dnia 14 października 2015 r.;
- rozporządzenie Ministra
Kultury w sprawie nagród
za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych z dnia 01 kwietnia 2004 r.;
- ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego
2015 r. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i

-

-

Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród za
znalezienie zabytków lub
materiałów archiwalnych
z dnia 14 lipca 2015 r.;
kodeks cywilny;
kodeks postępowania administracyjnego;
wstępna kwalifikacja poszukiwań ze względu na
podmiot poszukiwań;
ramowy wniosek na poszukiwania;
program
poszukiwań
jako najtrudniejszy punkt
wniosku – jak podjeść
do tematu i co w nim
uwzględnić?
pytania – odpowiedzi.
(RED)
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RESTAURACJA GOŚCINIEC SUDECKI
GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A

TEL. 534 636 516, 609 150 579
ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE
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POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU
Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8, tel. 74 641 97 50, fax. 641 97 51
e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl, www.opiekapaliatywna.hb.pl
Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia
W 2014 roku pomagaliśmy ok.1300 pacjentom w najtrudniejszym okresie życia.
Wspieraliśmy rodziny chorych oraz dzieci osierocone organizując wsparcie socjalne,
psychologiczne i inne pozwalając wrócić do równowagi po stracie najbliższych
Dzięki Państwa ofiarności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

Pomożemy rozliczyć PIT

1 % podatku
dla hospicjum
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum
- to już 22 lata jak pomagamy
chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.
Leczymy ból i inne przykre
dolegliwości, nie zawsze jest
to pasmo sukcesów, mamy
też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych
doświadczeń dzięki którym
możemy bardziej efektywnie
leczyć objawy choroby.
W ubiegłym roku zakończyliśmy rozbudowę hospicjum,
środki na to otrzymaliśmy z funduszu obywatelskiego miasta
Wałbrzycha oraz z 1%. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18,
powstał dział rehabilitacji, gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla
zmarłych, gdzie rodzina może
pożegnać się ze swoim bliskim.
Dzięki rozbudowie powstało
okazałe atrium na które można
wyjechać z chorym na wózku
a nawet z pacjentem leżącym
w łóżku. Chwile spędzone na
świeżym powietrzu w otoczeniu
zieleni są wielką radością dla naszych podopiecznych.
W dalszym ciągu środki z NFZ
nie wystarczają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych,

tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w ubiegłym
roku objęliśmy opieką ponad
1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko
dzięki Państwa wsparciu jesteśmy
wstanie sprawować opiekę na
odpowiednim poziomie.
Dziękujemy tym wszystkim
którzy corocznie wspierają działalność hospicjum w postaci
przekazania 1%, tym którzy wpłacają darowizny, mieszkańcom
Wałbrzycha za głosowanie na
rozbudowę hospicjum, posłom
ziemi wałbrzyskiej za stałą gotowość pomocy w rozmowach z
NFZ, umożliwienie przedstawienia problemów przed sejmową
Komisją zdrowia, wałbrzyskim
radnym za nieustające wsparcie
Prezydentowi Wałbrzycha za
wieloletnią pomoc i zrozumienie. Mieszkańcom sąsiednich
gmin – Boguszowa-Gorc, Starych Bogaczowic, Czarnego Boru
za trwającą wiele lat pomoc. I
tym wszystkim nie wymienionym, którzy przyczyniają się do
propagowania idei hospicyjnej
dobrym słowem, wsparciem finansowym i wielkim sercem.
Zarząd Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej Oddział
w Wałbrzychu

Wałbrzyskie hospicjum pomaga nieuleczalnie chorym i ich rodzinom
oraz aktywizuje wolontariuszy.

Ferie w mieście
1 lutego rozpoczyna się
zimowa przerwa w nauce
dla uczniów naszego województwa. Oferta ferii w
Świebodzicach jest już gotowa, a szczególnie interesująco zapowiadają się zajęcia
zorganizowane przez Miejski
Dom Kultury. Tegoroczne
ferie z MDK będą bardzo
wyjazdowe, dzieci odwiedzą wiele ciekawych miejsc
m. in. Dom Pachnący Chlebem w Raszowie, Muzeum
Tkactwa w Kamiennej Górze; zajrzą do TVP Wrocław,
gdzie będą mogli obejrzeć
studia telewizyjne i zobaczyć
pracę dziennikarzy. Oprócz
tego obowiązkowe wyjazdy na sanki do Andrzejówki
i Rzeczki, a także wizyty w
Wodnym Centrum Rekreacji.
Zapisy już trwają, zostały
ostatnie wolne miejsca. Na
swoje obiekty zaprasza także
OSiR Świebodzice sp. z o.o.,
tradycyjnie dla uczniów ze
świebodzickich szkół wejście
na krytą pływalnię będzie
kosztować tylko 2 zł. Zimowe półkolonie dla swoich
uczniów organizuje także
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka.
Zajęcia rekreacyjne w czasie
ferii zimowych odbywać się
będą od 1 do 12 lutego. Do
22 stycznia szkoła przyjmuje
zapisy dzieci w wieku od 7
do 13 lat.
(RED)

Bezpłatne wi-fi
Przez cały 2016 rok będzie
można nadal korzystać z
bezpłatnego dostępu do
sieci wi-fi w obrębie świebodzickiego Rynku. To
efekt współpracy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
z firmą Allegro, która dostarcza hot spot. W ubiegłym
roku świebodziczanie mogli
skorzystać z przygotowanego przez Allegro kina letniego, a także cieszyć się właśnie bezpłatnym internetem.
Ta dobra współpraca będzie
kontynuowana. W ubiegłym
tygodniu po raz kolejny gościła w Świebodzicach ekipa
Allegro. Przez trzy dni, tuż
obok ratusza, można było
napotkać charakterystyczny,
pomarańczowy kiosk, w którym świebodziczanie mogli
nagrać swoje życzenia noworoczne, w zamian otrzymując kupon w wysokości
20 zł na zakupy za pośrednictwem tej największej platformy handlowej w Polsce.
(RED)

Równi na rynku
pracy
14 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu projektu „Równi
na rynku pracy - YEI”, który był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Gwarancji
dla Młodzieży, a realizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Świebodzicach.
Projekt skierowany był do młodzieży 18-25 lat, niepracującej, o niskich kwalifikacjach
zawodowych lub kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb aktualnego rynku pracy,
które wymagają wsparcia z zakresu poruszania się po rynku pracy.

14 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu projektu „Równi na rynku pracy - YEI”.

Każdy z uczestników
otrzymał
pełną ofertę wsparcia, obejmującą
wszystkie formy pomocy,
które zostały zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej
sytuacji na rynku pracy lub
uzyskania zatrudnienia. W
ramach interwencji beneficjenci skorzystali z takich
form wsparcia jak: doradztwo zawodowe, wsparcie
psychologa, prawnika, brali
udział w kursie języka angielskiego, kursie prawa jazdy
kat. B, podstawowym kursie
komputerowym, kursie komputerowym ECDL oraz szkoleniu zawodowym. Każdy
uczestnik, po zakończonym
kursie zawodowym, skierowany został na 6 -miesięczny
staż zawodowy u lokalnych
pracodawców (staż wraz ze
stypendium dla uczestnika
i dodatkiem do wynagrodzenia dla opiekuna stażu z
zakładu pracy). Jeną z form
wsparcia zatrudnienia była
także jednorazowa premia
dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika po stażu na kolejne 6
miesięcy na umowę o pracę
w pełnym wymiarze godzin.
5 uczestników projektu ma
możliwość kontynuowania
zatrudnienia u tych samych
pracodawców, a 5 znalazło
zatrudnienie po zakończonym stażu u innych pracodawców.

- Młodzieżowe Centrum
Kariery OHP w Świebodzicach przygotowuje się do
realizacji kolejnych projektów skierowanych do młodzieży bezrobotnej. Osoby
zainteresowane zapraszamy do MCK lub prosimy o
kontakt telefoniczny. Swoją
ofertę kierujemy również do
uczniów przygotowujących
się do planowania swojej
kariery zawodowej jaki i dla
wszystkich osób potrzepujących pomocy w napisaniu

profesjonalnego CV i przygotowaniu się do rozmowy
kwalifikacyjnej. Zapraszamy
wszystkich do skorzystania
z bezpłatnych porad doradcy zawodowego. Przypominam, że MCK będzie działało
pod nowym adresem: ul. Piłsudskiego 28 (przy Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach),
tel. 74 664 76 55 – wyjaśnia
Anna Stochaj, doradca zawodowy w MCK Świebodzice.
(RED)
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Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej
Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

DB2010

Czwartek, 14 stycznia 2016 r.
www.db2010.pl

Pamiętali
o seniorach

Poprawią
powietrze

Grudniowy czas jest niezwykle bogaty w uśmiechy, ciepłe słowa i
życzliwość. W tych szczególnych dniach warto pamiętać o osobach
starszych i samotnych. Spółka Sanatoria Dolnośląskie
nie mogła pozostać obojętna wobec swoich pensjonariuszy, dlatego
zapewniła pacjentom wiele świątecznych niespodzianek.

Występy dzieci sprawiły seniorom wiele radości.

W ośrodkach Spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
odbyło się kilka wydarzeń
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Pierwsze
z nich – Przegląd Kolęd i
Pastorałek, miało miejsce
17 grudnia 2015 roku w Palmiarni DOOM „Biały Orzeł”.
Uczniowie ze szkół gminy
Mieroszów, wychowankowie
domu dziecka, a także chóry
seniorów wykonali piękne

polskie kolędy. Uczniowie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Sokołowska
przygotowali również kiermasz świąteczny, podczas
którego uczestnicy wydarzenia mogli kupić przedmioty
przygotowane własnoręcznie przez najmłodszych.
19 grudnia 2015 roku
pacjentów w Rościszowie
odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół i Placówek ReREKLAMA

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

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

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
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socjalizacyjnych w Walimiu.
Uczniowie zaprezentowali
program artystyczny o tematyce bożonarodzeniowej.
Zaśpiewano również wspólnie wiele tradycyjnych kolęd,
a na koniec pensjonariusze
otrzymali od młodzieży własnoręcznie przygotowane
upominki i kartki z życzeniami. Natomiast 21 grudnia 2015 roku, uczniowie I
Liceum Ogólnokształcącego
z Dzierżoniowa zaprezentowali jasełka, które wzbudziły
u pacjentów wiele wzruszeń
i wspomnień.
Świąteczne spotkanie nie
mogło ominąć pensjonariuszy DOOM „Biały Orzeł” w Sokołowsku. 21 grudnia 2015
roku uczniowie z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w
Sokołowsku oraz najmłodsi z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie wykonali
piękne kolędy. Miłym zaskoczeniem dla pacjentów były
upominki w postaci własnoręcznie wykonanych kartek
oraz ciasteczek. Po występach w „Białym Orle” uczniowie z Sokołowska udali się
do ZOL „Odrodzenie”, aby
wykonać pastorałki dla przebywających tam osób.
Podczas każdego spotkania padło wiele ciepłych
słów, świątecznych życzeń,
nie zabrakło uśmiechów,
życzliwości i serdeczności.
(RED)
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Gminy
Mieroszów
i
Szczawno-Zdrój
oraz
PGNiG Obrót Detaliczny
sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy
na rzecz poprawy jakości
powietrza atmosferycznego na terenie tych gmin.
Poprawa jakości powietrza
- nadrzędny cel porozumienia - zostanie osiągnięta
poprzez eliminację nieekologicznych palenisk opalanych
paliwami stałymi i zastąpienie ich urządzeniami wykorzystującymi paliwo gazowe.
Strony porozumienia będą
współpracować w zakresie
prowadzenia działań edukacyjnych oraz wsparcia merytorycznego i ekonomicznego na wszystkich etapach
realizacji inwestycji. Klienci,
którzy zrealizują zmianę
systemu ogrzewania na gaz
ziemny, będą mogli skorzystać z nagród motywacyjnych w wysokości do 500 zł.
Jest to forma refundacji zakupu urządzeń grzewczych
w ramach akcji promocyjnej
związanej z ograniczaniem
niskiej emisji. Gminy Mieroszów i Szczawno-Zdrój są
jednymi z przedstawicieli
samorządu terytorialnego
współpracujących z PGNiG
Obrót Detaliczny na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Dotychczas spółka zawarła
podobne porozumienia z
miastami i gminami: Kraków,
Poznań, Jasło, Wałbrzych,
Ostróda, Kościerzyna, Sopot, Gdynia, Chojnice, Kalisz,
Leszno i Nowy Targ.
(RED)

Jubileuszowe
konkursy
Zapraszamy do udziału w
otwartych konkursach z
okazji jubileuszu 70-lecia
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie
– Gorcach. W konkursie na
logo jubileuszu, literackim
„Szkoła moich dziadków,
rodziców i MOJA” oraz plastycznym „Moja szkoła”
mogą uczestniczyć zarówno
dorośli, jak i dzieci. Wszystkich chętnych do udziału
w konkursach odsyłamy do
strony internetowej szkoły
www.psp6boguszow-gorce.
pl gdzie znajduje się więcej
informacji, regulaminy konkursów, formularze zgłoszenia. Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 stycznia
2016 roku. Na zwycięzców
czekają nagrody.
(RED)

Kolędy i pastorałki
W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, odbył
się XIII Przegląd Kolęd
i Pastorałek w wykonaniu dzieci z miejscowych
przedszkoli.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Przedszkole
Samorządowe nr 14, OSK
oraz sponsorzy, którzy je
wsparli. Barwne widowisko
rozpoczął chór z Zespołu
Szkół Integracyjnych, kiero-

wany przez Agnieszkę Skiruchę. W przeglądzie wzięły
udział maluchu z 9 placówek.
Na specjalnie udekorowanej
scenie śpiewały i grały kolędy, pastorałki oraz zaprezentowały krótkie inscenizacje
nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia. Przegląd
zorganizowano w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie
występów kwestowano do
specjalnych puszek.
(BAS)

Św. Mikołaj w oczach
dzieci

W pasażu hipermarketu Auchan w Wałbrzychu, odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom V edycji miejskiego
konkursu plastycznego „Portret Świętego Mikołaja”, połączone
z wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac. Organizatorami
konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków
Polskich, Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” oraz Auchan Wałbrzych. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów klas I-III oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wpłynęło
535 prac. Komisja konkursowa przyznała 12 nagród oraz 14 wyróżnień
w 4 kategoriach wiekowych. Wystawy pokonkursowe zorganizowano
także w PSP nr 21 oraz w OSK. Na zdjęciu laureaci konkursu.

(BAS)
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

Rozmowa z Mirosławem Lechem, wójtem Gminy Stare Bogaczowice.
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1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Nie bądźmy obojętni
Okres zimowy jest dla
wielu osób trudny w codziennym funkcjonowaniu.
Wiele osób pozostaje bez
dachu nad głową, koczując
na klatkach schodowych,
strychach, piwnicach, przystankach lub ogródkach
działkowych. W trakcie mrozów ich życie jest zagrożone.
- Co roku staramy się monitorować miejsca, w których
najczęściej można spotkać
osoby bezdomne. Aby jednak
reagować natychmiastowo,
potrzebujemy również uwag
i wskazówek mieszkańców.

Współpraca buduje

Dlatego Ośrodek Pomocy
Społecznej w Głuszycy zwraca
się z ogromną prośbą o informowanie pod niżej wskazanymi numerami telefonów o każdej zauważonej przez Państwa
sytuacji wskazującej, iż życie
ludzkie może być zagrożone z
uwagi na wychłodzenie lub zamarznięcie. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! – apelują pracownicy OPS
w Głuszycy. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Głuszycy – tel. 74
8456 343, komisariat policji –
tel. 74 8456 317 lub 997.
(RED)

Karkonosze
w fotografii

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu, zaprezentowano wystawę fotograficzną
„Karkonosze 2015”, której współorganizatorem była Komisja Fotografii
Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. Prace powstały
podczas pleneru szkoleniowego w październiku ub. r. Uczestniczyło
w nim 23 fotografów. Dodatkowo obejrzeć można pokazy diaporam
„Impresje zimowe”, Waldemara Kałasznikowa, „Tatry familijnie”
Krystyny i Marka Kosińskich oraz „Rodzinnie” Włodzimierza Palusko
i Wojciecha Piątkowskiego, które przygotował Alek Ziółkowski. Na
zdjęciu wystawa fotograficzna w OSK.

(BAS)

Za Panem pierwszy rok pracy na stanowisku wójta Gminy Stare Bogaczowice. Jak
podsumuje Pan ten okres?
Mirosław Lech: - To był czas pozytywnych zmian i wytężonej
pracy.
Jaka zmiana, w Pana ocenie,
była najważniejsza?
- Moim zdaniem najważniejsza
dla naszej gminy była zmiana
nastawienia mieszkańców i
ich podejścia do naszej małej
ojczyzny. Nazywam to obywatelskim przebudzeniem.
Czym się to objawia?
- Wielkim zaangażowaniem
w sprawy naszej gminy i w jej
życie, w myśl zasady: nic o nas
bez nas. Mieszkańcy angażują
się w realizację różnych przedsięwzięć i – co najważniejsze
– sami je inicjują. Przykładów
jest wiele: budowa pomnika
upamiętniającego przyjazd
repatriantów do Gminy Stare
Bogaczowice; akcja ratowania
zalewu; akcja mająca na celu
doprowadzenie do wycięcia
niebezpiecznych drzew przy
drodze łączącej Stare Bogaczowice ze Strugą; utworzenie
plenerowego miejsca spotkań
seniorów; akcja „kolorowe
wstążki” oraz liczne imprezy.
Jaka jest w tym rola władz
gminy?
- Przede wszystkim jesteśmy
otwarci na sprawy mieszkańców. Wraz z moim zastępcą
Bogdanem Stochajem i innymi
współpracownikami
staramy się wspierać różne
inicjatywy i przedsięwzięcia, a
mieszkańcy widząc, że „władza nie przeszkadza” coraz
chętniej się angażują. Ważne
jest również to, że współpraca z radnymi gminy oraz sołtysami jest - w mojej ocenie
- bardzo dobra. Ich praca i
zaangażowanie pomagały w
przedsięwzięciach realizowanych w minionym roku.
Jaka była pierwsza Pana decyzja po objęciu urzędu?
- Przywrócenie oświetlenia
ulic w naszej gminie. W poprzednich latach, przez długi
czas po zmroku, ulice tonęły w
ciemnościach…
Rok 2015 upłynął także pod
znakiem wielu inwestycji.
- To – obok rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – jest
jednym z naszych priorytetów.
Od razu podjęliśmy współpracę z wieloma instytucjami, co
pozwoliło nam remontować
drogi, mosty, poprawiać stan

rzek i potoków również poprawić bezpieczeństwo na drogach. W tym miejscu chciałbym podziękować za pomoc
władzom województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego jak również Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Legnicy, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Świdnicy, czy Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska. Oprócz tego udało nam
się wybudować i oddać do
użytku wielofunkcyjne boisko
przy Zespole Szkół w Starych
Bogaczowicach, poprawić estetykę placu koło pawilonów
w Starych Bogaczowicach,
zmodernizować
przystanki
autobusowe i utworzyć przejście dla pieszych w Chwaliszowie, czy doprowadzić do
uruchomienia
oświetlenia
obwodnicy Szczawna Zdroju,
która przebiega przez naszą
gminę. W grudniu 2015r oddaliśmy do użytku Świetlicę
Wiejską w Jabłowie. To nasza
najważniejsza inwestycja w
mijającym roku. Świetlica jest
obiektem bardzo nowoczesnym, co stanowi gwarancję,
że będzie służyć mieszkańcom
przez długie lata.
A w innych dziedzinach?
- Jak już Czytelnicy zauważyli,
współpraca jest naszą podstawową metodą działania.
Między innymi dlatego do
mieszkańców naszej gminy
od września ubiegłego roku
trafiło 33,5 tony żywności
przekazanej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych
Bogaczowicach przez Polski
Komitet Pomocy Społecznej w
Wałbrzychu. I w tym miejscu
pragnę serdecznie wszystkim
osobom i instytucjom za tę
owocną współpracę podziękować. Jestem przekonany,
że w tym roku i w kolejnych
latach wspólnie uda się nam
zrobić wiele dobrego.
Jakie ma pan plany na 2016
rok?
- Przede wszystkim kontynuacja współpracy ze wszystkimi
podmiotami, z którymi działaliśmy do tej pory, i poszukiwanie nowych partnerów do
kolejnych przedsięwzięć.
Porozmawiajmy o konkretach. Co zakłada plan inwestycyjny?
- Lista jest bardzo długa i nie
wiem, czy wystarczy nam miejsca na wymienienie wszystkich naszych zamierzeń. Dol-

nośląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Świdnicy przeznaczy środki finansowe na kolejne inwestycje w
poprawę stanu rzek i urządzeń
melioracyjnych. Z powiatem wałbrzyskim będziemy
kontynuowali remonty dróg
lokalnych w Starych Bogaczowicach i Gostkowie, łącznika
między Chwaliszowem a Cieszowem oraz odcinka między
Cieszowem Górnym a Świebodzicami. Będziemy także
kontynuowali
współpracę
przy pozimowym utrzymaniu
dróg, co obejmuje sprzątanie, koszenie i odkrzaczanie.
Wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu
będziemy poprawiali bezpieczeństwo na drodze Struga
– Stare Bogaczowice - Chwaliszów, budowę chodnika w
Chwaliszowie, przebudowę
drogi Struga – Lubomin i budowę chodnika. A z Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Legnicy będziemy
kontynuowali porządkowanie koryta rzeki Strzegomki.
W ramach Partnerstwa Wokół
Trójgarbu planujemy budowę
wieży widokowej i infrastruktury turystycznej, a wraz z
Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji I etap
budowy kanalizacji Strugi i Lubomina. W planach mamy także zakończenie projektowania
Świetlicy Wiejskiej w Strudze i
Chwaliszowie, budowę boiska
wielofunkcyjnego w Lubominie oraz boiska typu „orlik” w
Starych Bogaczowicach, modernizację tak zwanej „dro-

Mirosław Lech
gi czereśniowej” w Strudze,
stanowiącej dojazd do pól w
kierunku zalewu w Starych Bogaczowicach; budowę chodników w Strudze, Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach,
przebudowę kolejnych dróg w
ramach ministerialnych środków na usuwanie klęsk żywiołowych; pierwszy etap termomodernizacji zespołu szkół,
rozpoczęcie prac projektowych świetlicy i boiska wielofunkcyjnego w Cieszowie oraz
wdrożenie projektu instalacji
fotowoltaicznych, który jest
realizowany z powiatem oraz
gminami Walim i Czarny Bór.
Co poza tym będzie działo
się w gminie?
- Na pewno będą organizowane wszystkie najważniejsze
imprezy kulturalne, sportowe
i rekreacyjne. Zapraszamy już
dziś na Dni Gminy Stare Bogaczowice, które odbędą się
w czerwcu oraz na dożynki
gminne, które planujemy na
miesiąc wrzesień. Zostanie
oddany do użytku zalew rekreacyjny w Starych Bogaczowicach, co w okresie letnim
zwiększy atrakcyjność naszej
gminy. Reszta będzie zależała
od aktywności mieszkańców.
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
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Po wysypiskach
nie ma śladu
Ścieżki
edukacyjno-przyrodnicze,
makiety,
dzięki którym można „zajrzeć” do wnętrza składowiska, wiaty z drewnianych bali z trawiastymi
dachami, ciekawe gatunki
roślin: tak dziś wyglądają
dwa zrekultywowane wysypiska odpadów komunalnych, w Lubawce i Czarnym Borze (Dolny Śląsk).
Lubawska spółka Sanikom
wydała ponad 5,5 mln złotych. Znacząca większość
tej kwoty - przeszło 3,5 mln
zł pochodzi ze środków
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. WFOŚiGW we Wrocławiu również dofinansował
inwestycję – przekazał 600
tys. zł.
Czym jest rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych?
Działanie
to - jak tłumaczy Grzegorz
Szmajdziński,
wiceprezes
zarządu Sanikom sp. z o.o. w
Lubawce - poprzedza jego
zamknięcie i polega na takim
zabezpieczeniu odpadów,
aby wyeliminować ich szkodliwe działanie na atmosferę
oraz wody powierzchniowe
i podziemne. Celem rekultywacji jest zintegrowanie obszaru składowiska ze środowiskiem naturalnym, po to
aby przywrócić mu funkcje
życiowe. Ważną częścią projektu rekultywacji jest rozwój
świadomości ekologicznej

Noworoczne
warcaby

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

17 stycznia (niedziela) w
sali Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu, al. Podwale 1,
odbędzie się Turniej Noworoczny w Warcabach
64-polowych, zorganizowany przez Stowarzyszenie
Rekreacyjno-Sportowe Dęby
Wałbrzych. Turniej rozpocznie się o godz. 10.00. Zapisy
będą przyjmowane w godz.
9.00-10.00. Możliwe jest
wcześniejsze zgłoszenie się
do rywalizacji u Kazimierza
Kaczugi, tel. 791-680-101.
Dla trzech najlepszych zawodników przygotowano
puchary i nagrody. Turniej
przeprowadzony
będzie
systemem szwajcarskim (7
rund). Nad jego przebiegiem
czuwać ma licencjonowany
sędzia Polskiego Związku
Warcabowego.
(BAS)

Ścieżka edukacyjna powstała w miejscu zlikwidowanego wysypiska
śmieci.

osób odwiedzających takie
wysypiska, zwłaszcza dzieci
i młodzieży. Dlatego tablice,
w ciekawej i zabawnej formie, pomagają zapoznać się
z zagadnieniami z zakresu
ochrony środowiska, ekologicznego gospodarowania
odpadami, poznać zasady
segregowania śmieci.
- Z myślą nie tylko o najmłodszych
przygotowaliśmy kolejny odcinek serialu
„nieNIEPOTRZEBNI”. Wysypisko, na którym mieszkają:
Rolli, Bjuti, Wiadzio i Major
REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

nawiedza tym razem tajemnicza Wróżka. Dostępna jest
również darmowa aplikacja
mobilną na smartfony. Gra
ekologiczna uczy prawidłowego segregowania odpadów – dodaje Grzegorz
Szmajdziński.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Sanikom"
sp. z o.o w Lubawce już dawno odstąpiło od organizowania sztampowych kampanii
promujących ekologię. Uważa, że ekologią należy ciekawić, a nie nudzić. Zadanie:
„Rekultywacja
składowisk
odpadów komunalnych na
cele przyrodnicze w Środkowosudeckim
Regionie
Gospodarki Odpadami" jest
tego najlepszym przykładem.
Andrzej Wojdyła, prezes
zarządu Sanikom sp. z o.o.
pytany o szczegóły projektu
podkreśla, że ilość gazu cieplarnianego emitowanego
z obu składowisk zmniejszy
się o około 80 ton w ciągu
roku (przy założeniu 80%
skuteczności biofiltra w
pierwszym roku po realizacji inwestycji). Zamknięte
składowiska (7,5 ha) przestały szpecić krajobraz, są
atrakcją dla mieszkańców i
turystów. W Lubawce zrekultywowane
wysypisko
znajduje się na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania
Odpadów, przy ul. Zielonej,
w Czarnym Borze, przy budowanej obwodnicy.
(Mo-Ja)
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Dofinansowanie
na OZE
Gmina Głuszyca informuje o możliwości uzyskania
dofinansowania na przedsięwzięcia
nakierowane
na zwiększenie poziomu
produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim.
Inwestycje ujęte są w ramach
działań 3.1 Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – „Produkcja i
dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych”. Celem działania będą przedsięwzięcia,
mające na celu produkcję
energii elektrycznej (wraz
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej),
polegające
na budowie (w tym zakup
niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych (w
tym mikroinstalacji), takich
jak instalacje fotowoltaiczne. Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów
kwalifikowanych. Minimalny
wkład własny 15% kosztów
kwalifikowanych.
Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy – Biuro Obsługi Klienta - do 29 stycznia 2016 r.
kompletnego wniosku wraz
z załącznikami, które wraz z
wnioskiem można pobrać w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
(RED)

20 LAT TRADYCJI

ZIMOWA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

Gminy mają budżety
Rady miejskie Głuszycy i
Jedliny Zdroju przyjęły budżety tych gmin na 2016
rok. Oba samorządy planują wiele kosztownych
inwestycji.
Rada Miejska Głuszycy jednogłośnie przyjęła
uchwałę w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016
rok. Ustalono dochody
Gminy w łącznej wysokości
29.506.708,51 zł oraz wydatki w łącznej wysokości
31.509.742,95 zł. Deficyt budżetu Gminy Głuszyca wynoszący 2.003.034,44 zł zostanie pokryty obligacjami.
- Oprócz wielu zadań
własnych i zleconych, które
realizuje Gmina Głuszyca na
podstawie obowiązujących
przepisów prawa, rok 2016
będzie dla głuszyckiego samorządu czasem rozpoczęcia wielu inwestycji – mówi
burmistrz Głuszycy Roman
Głód.
Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy pochłonie
2 mln zł (dotacja 1,7 mln zł,
wkład gminy 300 tys. zł), rewitalizacja wielorodzinnych
budynków mieszkalnych na
terenie miasta Głuszyca – 1,7
mln zł (dotacja 1,475 mln
zł, wkład gminy 225 tys. zł),
termomodernizacja przedszkola w Głuszycy – 200 tys.
zł (dotacja 165 tys. zł, wkład
gminy 35 000 zł,), kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie
Głuszyca – 1 mln zł (dotacja
850 tys. zł, wkład gminy 150
tys. zł), termomodernizacja
Centrum Kultury Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy – 300 tys. zł (dotacja

260 tys. zł, wkład gminy 40
000 zł). Kwota 2 500 000
zł, uzyskana z tytułu emisji
obligacji przychodowych,
zostanie przeznaczona na
realizację w latach 20162017 przez Gminę Głuszyca
przedsięwzięcia pod nazwą
„Sowiogórski Raj - Głuszyca,
budowa basenu przy Szkole
Podstawowej nr 3”. Na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w tegorocznym budżecie Gminy
Głuszyca przeznaczona będzie kwota przychodów na
2016 rok w wysokości 870
000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Z kolei w tegorocznym budżecie Jedliny Zdroju zaplanowano dochody na poziomie 18 778 690 zł, a wydatki
w wysokości 18 348 242,60
zł. W ramach wydatków planowana jest między innymi
przebudowa dróg gminnych,
modernizacja
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
(budowa skateparku, bieżni
lekkoatletycznej), budowa
trasy pieszo rowerowej w
ciągu drogi wojewódzkiej
nr 381 (ul. Kłodzka), a także
kontynuacja modernizacji lokali mieszkalnych i cmentarza
komunalnego. W trakcie roku
może dochodzić do zmian
budżetu spowodowanych
ogłaszaniem kolejnych naborów o środki unijne. W planie
są: wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ograniczenie
niskiej emisji w uzdrowisku
oraz zwiększenie dostępności e- usług. Wydatki inwestycyjne stanowić będą aż 27,58
% wydatków ogółem.
(RED)
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Biathlonowa rodzina
Podwałbrzyska wieś Czarny Bór, to jeden
z najsilniejszych ośrodków biathlonowych
w Polsce. Z tą dyscypliną związana jest
tu rodzina Filipów. Jej głowa, 45-letni
Zbigniew, zajął 16. miejsce w biegu na 10 km
na igrzyskach zimowych w Albertville (1992).
Była to wtedy najlepsza lokata Polaka w tej
konkurencji.
- Czasami wracam pamięcią do tego startu, ale przede
wszystkim
wspominam...
twardą rękę trenera Aleksandra Wierietielnego. Jako zawodnik zakończyłem karierę
dwa lata później i zająłem
się działalnością gospodarczą. Teraz prowadzę tartak
– mówi Zbigniew Filip.
W barwach Górnika Wałbrzych i Biathlonu Wałbrzych
zdobył 9 medali mistrzostw
Polski, w tym 5 złotych. Jego
żona, Urszula, nauczycielka
z zawodu, od dwóch lat jest
prezesem
Uczniowskiego
Klubu Narciarskiego Melafir
Czarny Bór (Melafir to skała
stosowana w budownictwie
drogowym i kolejowym, której złoża są tu eksploatowane).
- Kierowanie klubem to
czasochłonne zajęcie, ale
dostarcza mi wiele satysfakcji, która bierze się głównie
stąd, że pracuję we wspaniałej atmosferze stworzonej przez miejscowe władze,
sponsorów i tutejszych kibiców narciarstwa – podkreśliła prezes.
Dodała, że każdemu środowisku sportowemu życzy takich ludzi czujących
jego sprawy, jak wójt Adam
Górecki, który dba m. in. o
finansowe bezpieczeństwo
klubu. Z klimatu życzliwości
wokół tej dyscypliny Melafir
jest znany w Polskim Związku Biathlonu i stawia się go
innym za wzór.
Jednym z widocznych
owoców tej opieki, jest po-

wstały właśnie w Czarnym
Borze Biathlonowy Ośrodek
Szkolenia Sportowego Młodzieży, którego 21 strzelnic
jest stale zajętych.
- Systematycznie trenuje
tu około 40 młodych ludzi.
Niedawno grupa otrzymała
15 nowych licencji zawodniczych. Panuje w niej atmosfera zdrowej rywalizacji,
czego dowodem są wyniki,
dzięki którym Czarny Bór zaliczany jest do najlepszych
środowisk biathlonowych w
kraju – wyjaśniła.
Dowodem sprawności organizacyjnej, są przeprowadzone w Czarnym Borze w
latach 2013 – 2015 letnie mistrzostwa Polski na nartorolkach, na których gospodarze
zdobyli sporo medali.
Nad formą zawodników
czuwa trenerski duet: Jerzy
Szyda – Zdzisław Kotas. Po
osiągnięciu 18. roku życia ich
podopieczni trafiają do AZS
AWF Wrocław.
W grupie z Czarnego
Boru, wyróżnia się dwóch synów państwa Filipów: 19-letni Bartłomiej i o dwa lata
młodszy Wojciech. Pierwszy zajął na mistrzostwach
świata czwarte miejsce
wśród juniorów młodszych,
a poza tym był dwukrotnie
mistrzem Polski na nartorolkach. Obecnie jest członkiem
kadry B. Drugi, kadrowicz juniorów, wygrywa zawody o
Puchar Polski.
Z Czarnego Boru wywodzi się Krzysztof Pływaczyk,
olimpijczyk z Turynu (2006)

Urszula i Zbigniew Filipowie.

i Soczi (2014). W 2008 roku
na MŚ w szwedzkim Oestersund, zajął 6. miejsce w sztafecie, najlepsze w historii
polskiego biathlonu, a w biegu indywidualnym był 13.
Zdobywał też mistrzostwo
Polski. Innym z tutejszych
biathlonistów jest Jan Wojtas, olimpijczyk z Albertville
i Lillehammer (1994).
Teraz największe nadzieje rokuje 20-letni Mateusz
Janik, o którym fachowcy
mówią, że może kiedyś zastąpić Tomasza Sikorę. Po
pożegnaniu Melafiru, startuje w AZS AWF Wrocław. W
ub. r. na MŚ na nartorolkach
w Tiumeniu (Rosja) był drugi.
Trzeci sezon startuje w zawodach Pucharu Świata, ostatnio m.in. dobrze wypadł w
austriackim Hochfilzen.
- Wiele sobie obiecujemy również po takich zawodnikach, jak: Karolina
Trzaska, Paulina Król, Karol
Turek, Przemysław Pancerz,
Damian Marczak i Tomasz
Jurczak. O Czarnym Borze
będzie jeszcze głośno – zakończyła prezes Urszula Filip.
Warto dodać, że oprócz
biathlonu postawiono we
wsi na zapasy, a jej drugą

wizytówką jest Heros Czarny Bór, trenowany przez
Dariusza
Piaskowskiego,
byłego wicemistrza Europy
klasyków i pierwszego szkoleniowca Agnieszki Wieszczek-Kordus, naszej jedynej
jak dotychczas medalistki
olimpijskiej (brąz w Pekinie,
2008), która karierę zaczynała właśnie w Herosie. Poza
tym wieś organizuje w grudniu liczący się w Europie turniej Czarny Bór Open, będący każdorazowo przeglądem
reprezentacyjnego zaplecza.
W ostatnim uczestniczyło 13
państw. Stąd wywodzi się też
Radosław Romanik, szosowy
mistrz Polski, olimpijczyk z
Aten (2004), uczestnik Giro
d’ Italia oraz zapaśnicy – klasycy Kazimierz i Józef Lipieniowie, z których pierwszy
zdobył złoty medal igrzysk w
Montrealu (1976) i brązowy
w Moskwie (1980), a drugi
zgarnął srebro w Montrealu
oraz startował w Meksyku
(1968) i Monachium (1972).
Sztandarowym hasłem
Czarnego Boru jest „Gmina
ludzi z pasją”. Nic, tylko brać
przykład z takiego „olimpijskiego” sioła.
Andrzej Basiński

Remis akademiczek
z kadrowiczkami
AZS PWSZ Wałbrzych
zremisował 2:2 z piłkarską
reprezentacją Polski do lat
17. Było to pierwsze spotkanie kontrolne wałbrzyszanek w tym roku.
7 stycznia piłkarki nożne
AZS PWSZ Wałbrzych rozpoczęły przygotowania do
rundy wiosennej. - Nasze
zespoły tej zimy okres przygotowań spędzą na miejscu,
nie będzie obozu wyjazdowego, a będzie obóz dochodzeniowy na obiektach
uczelni i kompleksu Aqua
Zdrój. Obie drużyny zagrają
po kilka sparingów. Drużyna
młodzieżowa wystąpi w dużym turnieju międzynarodowym w Grodzisku. Na pierwszych treningach zabraknie
kilku piłkarek, bowiem niektóre leczą jeszcze kontuzje
z ubiegłego roku lub są przeziębione. W zajęciach powinna już uczestniczyć Kamila Okoń, która swój ostatni
mecz zagrała w kwietniu
2015, a potem długo leczyła
kontuzję. Teraz wraca powoli do pełnej sprawności
i będzie znacznym wzmocnieniem naszych linii ofen-

sywnych. Z kadrą AZS PWSZ
będzie trenować Dagmara
Najbuk, która poprzednio
grała w Victorii Aglomeracji Wałbrzyskiej, całą jesień
pauzowała i teraz może stać
się zawodniczką naszego
klubu – wyjaśniają działacze
AZS PWSZ Wałbrzych.
Tymczasem
pierwszy
mecz kontrolny wałbrzyskich
akademiczek zakończył się
remisem 2:2. Rywalem podopiecznych trenera Marcina
Gryki była reprezentacja Polski do lat 17. Gole dla AZS
PWSZ zdobyły Karolina Borkowska i Katarzyna Konat, a
dwa gole dla kadry zdobyła
Ratajczyk. Wałbrzyski zespół zaczął mecz w składzie:
Antończyk – Aszkiełowicz,
Mesjasz, Konopka, Bosacka,
Kowalczyk, Konat, Brzeska,
Pluta J., Gonzalez, Pluta D.
Następnie na zmiany, w systemie hokejowym, wchodziły: Ludwiczak (grała całą
druga połowę w bramce), Żurawska, Miłek, Jędras, Choińska, Staranowicz, Borkowska.
Nie wystąpiły w tym meczu
Botor, Sobkowicz i Rędzia.
(RED)

Krawiec wraca
do Górnika
Mateusz Krawiec po
prawie 9 latach wrócił do
piłkarskiego Górnika Wałbrzych. Urodzony 13 marca
1993 r. pomocnik podpisał
kontrakt z biało-niebieskimi
i pojawił się na pierwszych
treningach zespołu Roberta
Bubnowicza w tym roku.
Zawodnik ten odszedł z
klubu przy ul. Ratuszowej
już jako junior, przenosząc
się w 2007 r. do Zagłębia Lubin. Tam długo miejsca nie
zagrzał, przeszedł do Amiki
Wronki, a stamtąd do Lecha
Poznań. Ale w każdym z tych
klubów grał w drużynach ju-

niorskich i w 2011 r. przyszedł
do 3-ligowej Unii Swarzędz,
w której w ciągu 2 sezonów
zagrał 26 meczów i strzelił 3
gole. W sezonie 2013/14 grał
w II-ligowej Odrze Opole, następnie zagrał jedną rundę w
barwach Zdroju Jedlina-Zdrój,
a przez ostatni rok reprezentował barwy Gromu Wolsztyn.
Warto dodać, że nowy zawodnik jest synem byłego piłkarza
Górnika i KP Wałbrzych - Grzegorza Krawca, który reprezentował ten pierwszy klub w
ostatnim sezonie w ekstraklasie (1988/89).
Radosław Radczak
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Punkt ze Spały

Rewanż po horrorze

Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych, po zaciętym meczu, przegrali w Spale z SMS PZPS 2:3. A już
16 stycznia czeka ich prestiżowe
starcie w Nysie ze Stalą.
Wałbrzyszanie pojechali do Spały
z nowym rozgrywającym Piotrem Lipińskim, a poza nim w wyjściowym
składzie Victorii PWSZ znaleźli się:
Szczygielski, Smolarczyk, Rutecki,
Macek, Filipiak oraz Mierzejewski
jako libero. Faworytem starcia w
Centralnym Ośrodku Sportowym
byli młodzieżowi reprezentanci Polski, uczący się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego, ale to podopieczni
trenera Krzysztofa Janczaka lepiej
rozpoczęli sobotnie zawody. Dobrze prowadzący grę Lipiński dodał
pewności pozostałym graczom Victorii PWSZ i już na pierwszej przerwie technicznej goście mieli 5 pkt.
przewagi. Podobnie było na drugiej
przerwie, ale w końcówce I seta SMS

Koszykarze Górnika Trans.eu
potrzebowali dogrywki, by w Wałbrzychu pokonać Rawię Rawicz
67:58. Gospodarzy do drugiego
zwycięstwa w nowym roku poprowadził kapitan Rafał Glapiński,
który zdobył 19 pkt. oraz zaliczył
po 10 zbiórek i asyst.
Podopieczni trenera Arkadiusza
Chlebdy mieli w pamięci jesienny
mecz w Rawiczu, który niespodziewanie przegrali, zatem zwycięstwo w sobotnim meczu rewanżowym było dla
nich sprawą honorową. Ale spotkanie
w hali Aqua Zdrój lepiej rozpoczęli
goście, którzy po 4 minutach gry prowadzili 7:6. Wynik trafieniami zza linii
6,75 m odwrócili Paweł Piros i Rafał
Niesobski, a w 8 min., po kolejnej trójce Pirosa, Górnik wygrywał już 18:9. W
końcówce I kwarty rawiczanie odrobili 5 oczek i w kolejnych 10 minutach
kibice byli świadkami zaciętej gry. To
jednak wałbrzyszanie kontrolowali
wynik, po serii trafień Marcina Wróbla
i Karola Obarka w 18 min. prowadzili
już 31:18, a na długą przerwę schodzili
z 10 pkt. zaliczką (33:23).
Po zmianie stron oba zespoły miały problemy z umieszczeniem piłki
w koszu. Na trójkę Stankiewicza z
23 min. odpowiedział tym samym
Niesobski w… 25 min. (36:26)! I choć
biało – niebiescy częściej zbierali piłki
na obu tablicach, to niewiele punktów zdobywali z ponowienia. Na
szczęście rywale także nie grzeszyli

zbliżył się na 2 pkt. i przy stanie 22:20
trener Janczak poprosił o czas, po
którym jego zespół zdołał zakończyć
zmagania przy stanie 25:21. Mistrzowie świata kadetów w barwach SMS
poprawili grę w drugiej partii, dzięki
czemu wypracowali kilka punktów
przewagi i nie dodali jej do końca,
wygrywając 25:20. Trzeci set był bardzo wyrównany (18:18, 21:21), ale w
zaciętej końcówce skuteczniej zagrali gospodarze, zwyciężając 25:23.
Jeszcze więcej emocji było w czwartej odsłonie. Victoria PWSZ prowadziła 14:10, potem SMS 17:16, a potem
było punkt za punkt i skończyło się…
32:30 dla gości, którzy tym samym
doprowadzili do tie-breaka. W V secie gra punkt za punkt toczyła się do
stanu 11:11. Potem uczniowie zdobyli 3 pkt. z rzędu i nie pozwolili sobie
wydrzeć zwycięstwa. Skończyło się
15:13 i w całym meczu 3:2.
(RED)

Młodzieżowi reprezentanci Polski znów okazali się lepsi od mistrza I ligi.

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

PILNIE KUPIĘ
MIESZKANIE
NA PODZAMCZU
LUB PIASKOWEJ
GÓRZE
TEL. 535 285 514

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

Koszykarze Górnika potrzebowali dogrywki, by pokonać Rawię.
skutecznością, dlatego na ostatnią
ćwiartkę ekipy wyszły przy prowadzeniu Górnika 42:33. Gdy na 6,5
min. przed końcową syreną przewaga miejscowych wzrosła do 12 oczek
(49:37), mogło się wydawać, że nie
będą mieli problemów z doprowadzeniem bezpiecznego wyniku do
końca zawodów. Tymczasem Rawia
rzuciła się do odrabiania strat, w
czym pomogła im lepsza skuteczność w akcjach ofensywnych. Coraz
bardziej nerwowo grający wałbrzyszanie popełniali wiele błędów szybko trwonili przewagę, by na 33 sek.
przed końcem meczu - po serii 5 pkt.
doświadczonego Jakuba Dryjańskiego - przegrywać 52:54! W ostatniej
akcji ofensywnej Górnika Staśkowiak
sfaulował przy rzucie Glapińskiego
i kapitan gospodarzy z zimną krwią
wykorzystał oba rzuty wolne, czym

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

zatrudni handlowców
ze znajomością zagadnień
marketingu i reklamy.
CV prosimy wysyłać na email:

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

rekrutacja@citydruk.pl

Spółka z o.o.
Pracuj jako opiekun seniora
w Niemczech i Anglii.
Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone kontrakty.
Tel. 509892436

zatrudni:

pracownika do działu
księgowości
logistyka
pracownika
magazynowo gospodarczego.
CV składać:
biuro@ransigma.pl

tel. 602-51-22-01

i inne...

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

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

doprowadził do dogrywki. W dodatkowych 5 minutach meczu „Glapa”
i spółka pozwolili rywalom zdobyć
zaledwie 4 pkt., a sami zdobyli ich 13
i po końcowej syrenie mogli cieszyć
się ze zwycięstwa 67:58.
W następnej serii spotkań Górnik
po raz trzeci z rzędu zagra we własnej hali. 16 stycznia (sobota) o godz.
18.00 będzie podejmował Muszkieterów Nowa Sól.
(RED)
Górnik Trans.eu Wałbrzych - Rawia Rawag
Rawicz 67:58 (18:14, 15:9, 9:10, 12:21, d. 13:4)
Górnik: Rafał Glapiński 19 (3x 3 pkt., 10 zb.,
10 as.), Rafał Niesobski 17 (2x3, 8 zb.), Paweł
Piros 11 (3x3, 5 zb.), Marcin Wróbel 8 (14 zb., 5
as.), Paweł Bochenkiewicz 3 (10 zb.) oraz Karol
Obarek 5, Marcin Rzeszowski 2, Bartłomiej
Ratajczak 2, Maciej Krzymiński, Marcin Ciuruś.

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

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.

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

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

DB2010
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.PL

Czwartek, 14 stycznia 2016 r.
www.db2010.pl

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

USŁUGI

Cena 51.900 tys. zł. Kontakt 535-

MS-2002 Podzamcze, 3 pokoje,

416-014

72m2, cena 143 tys. Tel 883 334
481

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-

nie, szafy, garderoby, zamówienia

chałkowej, pow. 92m2 4pokoje

MS-2276 Szczawienko, super

MENTOR Nieruchomości

działka 660m2. Cisza spokój, cena

lokalizacja, kawalerka 40m2, cena

ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

185.000,-zł Kontakt 535-416-014

78 tys. Tel. 883 334 481

NOWE MIASTO, kawalerka z

MS-2441 Stary Zdrój, bardzo do-

indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

kany, 1 piętro, okna na podwórko,

na 2pok 30m2 bardzo słoneczne.

boczna uliczka, CENA 33.000,- zł

Cena 41tys kontakt 535-416-014
PODZAMCZE, 54m2, 3 pokoje,9

Zapraszamy do sklepu przy ul

piętro, piękny widok SUPER CENA

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. (

110.000,-zł tel. 530-998-374

(3) Usługi remontowo – wykoń-

kuchnią i łazienką, budynek zamy-

Stary Zdrój okolice Placu Gedymi-

PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,

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

bra lokalizacja, 31m2, kawalerka
do remontu, cena 42 tys. Tel. 883
334 486
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
56m2, cena 139 900 tys. Tel. 883
334 481
MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje,
59m2, budynek z cegły, balkon,

czeniowe: malowanie, gładzie,

rozkładowe, OFERTA GODNA

NOWE MIASTO, 50m2, po remon-

płytki, sufity podwieszane, panele,

POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO

cie, wykończone, ładna okolica, 2

NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514

pokoje, CENA 79.000 zł. Kontakt

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os.

530-998-374

Solicowo, apartamnent 65m2, 3

tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE
neczne mieszkanie w rozkładzie,
59.000 tys. Tel: 535-285-514
ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 199 tys. Zł do neg,
TEL. 535- 285 -514
PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu,
CENA 103.000,-zł Kontakt 535285-514
STARY ZDRÓJ, 1 piętro, kawalerka
po remoncie, 38 m2, ogrzewanie
centralne, cena 45.000 tys, Tel:
535-285-514
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2
piętro w bloku, Cena 79.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 535-

Podzamcze, 2 pokoje, 35m2, 7

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

piętro w wieżowcu. Cena 85.000zł
do negocjacji. Tel 535-311-265
Biały Kamień, 69m2, 4 pokoje,
ogródek pod oknami. Spokojna
lokalizacja. Cena 145.000zł do
negocjacji. Kontakt 535- 311- 265

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

NIERUCHOMOŚCI
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.

pokoje, 319 tys. Tel. 883 334 481

MIEJSKIE, parter, 42 m2, sło-

311- 265

MOTORYZACJA

cena 159 900 Tel. 883 334 481

3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto,
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Do wynajęcia kawalerka z
ogródkiem. 700zł plus liczniki,
OGRZEWANIE W CENIE. Tel: 535311-265
BOGUSZÓW GORCE 1pok 30m2
okolice rynku. Do wprowadzenia
cena 33tys Kontakt 535-416-014
OBNIŻKA 8tys ! Kawalerka w
nowym budownictwie (94r) Nowe
Miasto, ogrzewanie miejskie.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
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
225 000 zł Tel. 606 976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 494 tys. Tel. 606
976 630
MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, do remontu, cena 79 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, do wprowadzenia, cena
112 tys. Tel. 793 111 130
MS-2438 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 36m2, widna kuchnia, do
wprowadzenia, cena 99 tys. Tel.
606 976 630
MS-2432 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, 2 piętro, do wpowadzenia,
cena 123 tys Tel. 606 976 630
MS-2446 Nowe Miasto, 2 -pokoje,
58 m2, parter bardzo ładne, cena
129 tys. Tel. 793 111 130
MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel.
883 334 481
MS-2385 Podzamcze, 2 pokoje,
40m2, do remontu, cena 84 tys.
Tel. 793 111 13
MS-2389 Podzamcze, 2pokoje,
54m2, cena 100 tys. Tel. 883 334
486
MS-2365 Podzamcze, 3 pokoje,
54m2, po kapitalnym remoncie,
nowocześnie wykończone, cena
168 tys. Tel. 606 976 630
MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje,
49m2, po remoncie, cena 149 tys.
Tel. 606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią
na I piętrze w budynku IV-piętrowym. PO KAPITALNYM
REMONCIE! Cena: 139,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel:502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią.
39 m2 do wprowadzenia, cena:
112,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
530-913-259
3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
pokój z kuchnią, 34 m2 do wprowadzenia, spokojna okolica, w
cenie: 60,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 530-913-259
4. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 37 m2 na II piętrze
w budynku IV-piętrowym, do
wprowadzenia, w cenie: 108,000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913259
5. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
cicha zielona okolica, mieszkanie
2-pokojowe z widną kuchnią,
36m2, w cenie: 76,000 zł. Tel:
502-657-353

pełnym rozkładzie na Podzamczu.
41,5m2 za 115 000zł. DOSKONAŁA LOKALIZACJA Tel: 502-665-504
11.SOWA&VICTORIA Duże,
dwupokojowe mieszkanie do
odświeżenia w pięknej kamienicy w Śródmieściu. C.O gaz +
kominek. 56m2 za 69 000zł!! Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Piękny, duży
dom w Strudze w trakcie remontu, 159 000zł. Nowy dach, okna,
drzwi, reszta w trakcie modernizacji. Polecam! Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Świdnica,
bliźniak o powierzchni 80 m2,
do częściowego remontu, cena:
350,000 zł. Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący o powierzchni użytkowej
100 m2, a powierzchni całkowitej
200 m2 z dogodnym dojazdem
do Świdnicy i Strzegomia, cena:
400,000 zł. Tel: 506-717-014
15. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra, rozkładowe mieszkanie o
powierzchni 50 m2 na I piętrze w budynku IV-piętrowym.
Do remontu, cena: 132,000 zł.
Tel:506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom wolnostojący w Gostkowie
po. 166 m2. Pierwsza kondygnacja do wprowadzenia druga
do remontu. cena 170.000 Tel:
506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Podzamcze mieszkanie 3 pokoje po remoncie
z całym wyposażeniem, parter,
63m2, cena 199000zł. Tel: 519121-104
18. SOWA&VICTORIA Duży szereg
na Piaskowej Górze, 220m2, cena
440000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący parterowy na Szczawienku, 166m2, cena 578000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra ul. Nałkowskiej, mieszkanie
2 pokoje duży balkon, 42m2, cena
127000 zł Tel: 519-121-104

6.SOWA&VICTORIA Kawalerka na
Piaskowej Górze z jasną kuchnią,
gotowa do wprowadzenia cena
77 tys. Tel: 502-657-353
7. SOWA&VICTORIA Lokal użytkowy na Podzamczu, przy przystankach i głównym ciągu pieszych
27m2 cena 36 tys, do negocjacji.
Tel.502-657-353

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

8.SOWA&VICTORIA Luksusowo
wykończony apartament w
Szczawnie Zdroju 3 pokoje, 60 m2
na I piętrze, w cenie: 335,000 zł.
DO NEGOCJACJI!Tel.502-657-353

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

9. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie po remoncie na
Piaskowej Górze, w doskonałej
lokalizacji, cena: 145 000zł. Tel:
502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po remoncie w

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

RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje,
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro
w 4, cena 149.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE,
ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 3
piętro w 4, cena 107.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro
w 10, cena 147.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro
w 4, cena 140.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze
lub w bloku z windą, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Okrzei, 3 pokoje, 57m2 z jasną
kuchnią, 1 piętro w 10, cena
129.000, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODGÓRZE, ul. Jagiellońska, kawalerka, 34m2, C.O.
Gaz, parter w 2, cena 65.000zł 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 – NOWE MIASTO, ul.
11-go Listopada, 3 pokoje z
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 ,
cena 122.000zł tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Wańkowicza, 40m2,
kawalerka z łazienką i WC, ogród,
parter, cena 47.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, 31m2,
1 piętro w 2, cena 39.000zł, do
odnowienia tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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000 zł. Ewentualność zamiany na
dom na wsi z dopłatą (nr: 2111 ) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

BON – Górny Sobięcin, 34 m2,
1 piętro, 1 pokój, duża kuchnia,
do remontu. Cena: 35 000 zł (nr:
2090) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON- Jaczków, dom wolnostojący wraz z zabudowaniami gospodarczymi na działce 5000 m2.
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 275 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON - Świebodzice, okolica
osiedla Piastowskiego, 46 m2, 1
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Bardzo dobry stan, okna PCV,
ogrzewanie elektryczne. Cena:
110 000 zł (nr: 2068) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

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

BON - Podzamcze, 40 m2, 2
piętro, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową i wc oraz przedpokój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Do wjnajęcia Biały Kamień,
28,5 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka i WC, ogrzewanie
miejskie, umeblowane. Cena: 690
zł/ mc (nr: 1940)

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

BON – Unisław Śląski, dom wolnostojący, 145 m2, działka 4100 m2,
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe,
dom do remontu. Cena: 180 000
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, Dom
dwukondygnacyjny, 170 m2,
możliwość podziału na 2 niezależne mieszkania. Dodatkowo
dzierżawa dużego ogrodu. Cena:
345 000 zł (nr: 2109) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

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

- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33
BON – Biały Kamień, 33 m2, wysoki parter, pokój, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
WC. Ogrzewanie gazowe, całość
po remoncie, spokojna okolica!
Cena: 67 000 zł. (nr: ----)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON - Piaskowa Góra,dom w zabudowie bliźniaczej, 80 m2,działka 710 m2, ogrzewanie gazowe,
budynek ocieplony. Cena: 339
000 zł (nr: 2088) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działka 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

BON - Śródmieście, 43 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
poczekalnia/przedpokój.

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki
parter, 3 pokoje, łazienka z wc
i wanną, dodatkowo ogródek.
Cena: 58 000 zł. (nr: ----)- (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33

Cena sprzedaży: 95 000 zł (nr:
2107) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – Boguszów Gorce, 1 piętro,
2 pokoje z aneksem kuchennym,
kominkiem, oraz łazienka z kabiną
prysznicową i wc. Świeżo po
kapitalnym remoncje. Cena: 98

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 wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku.
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

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

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 negocjacji! ogrzewanie gazowe, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 36 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.

38m2, cena 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166

mień, parter, co gaz, 47 tys.zł!!! 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy przestronną
kawalerkę na Podgórzu, cicha
lokalizacja, 46m2, stan b.dobry, 2
piętro, kominek, cena 52 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie na B.Kamieniu, cicha
lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!!
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
90 tys.zł. 74 666 42 42, 881 788
200.

WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co
gaz, 666 42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy nowo
wybudowany dom wolnostojący
w Lubominie, 4 pokoje, 130m2,
działka 2760m2, cena 440 tys.zł.
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.Dunikowskiego, 2 piętro w czteropiętrowcu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, balkon, 56m2, Śródmieście, cena 95000zł. 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1
piętro, czteropiętrowiec, cena 130
tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
parter, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w Szczawnie - Zdroju, 2 piętro,

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Ka-

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Szczawno-Zdrój, 54m2, po
remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 140 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku
w godz. 10.00 - 15.00

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

w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
55tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 788 200.

(w czwartki - nieczynne)

.PL

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

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

Kupiê zegarki

tel. 790 709 590
www.db2010.pl

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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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.
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Modne miejsce w Świebodzicach
15 stycznia 2016 r. swoje podwoje otworzy nowy
sklep wałbrzyskiej firmy
Textim Recycling – lidera
na rynku odzieży używanej w naszym regionie. – W
naszym nowym sklepie na
targowisku w Świebodzicach, przy ul. Wolności 29,
każdy znajdzie coś dla siebie – zapewniają właściciele Textim Recycling.
Sklep przy ul. Wolności 29
w Świebodzicach to czwarta
placówka handlowa Textim
Recycling w powiecie wałbrzyskim. - Widząc jak wielkim zainteresowaniem klientów cieszą się nasze sklepy
w Wałbrzychu przy ul. Chro-

brego 14 i Głównej 13 oraz
w Szczawnie Zdroju przy ul.
Równoległej 1, postanowiliśmy być jeszcze bliżej naszych klientów i stąd decyzja
o otwarciu nowej placówki
handlowej w Świebodzicach.
Każdy łatwo odnajdzie nasz
nowy sklep, ponieważ znajduje się on na targowisku
przy ul. Wolności – wyjaśniają
właściciele Textim Recycling.
Zaplanowane na piątek,
15 stycznia, otwarcie sklepu
przy ul. Wolności 29 w Świebodzicach na pewno przyciągnie mnóstwo osób poszukujących nie tylko atrakcyjnej
odzieży. - Tak jak w każdym
z naszych sklepów, tak i w

tym nowym oferujemy szeroki asortyment starannie
wyselekcjonowanej odzieży używanej oraz unikalne
dodatki, jak torebki, paski,
apaszki, szaliki itp. Posiadamy w sprzedaży odzież damską, męską, dziecięcą, w tym
także sportową i wieczorową. W naszym sklepie każdy
znajdzie coś dla siebie, bo
tu można kupić tanią odzież
najmodniejszych
światowych marek, jak również
wyjątkowe ubrania od mniej
znanych projektantów. Ale
na tym nie koniec, ponieważ
naszym klientom oferujemy
także tekstylia gospodarcze.
Przy tym często wymieniamy

kolekcję i oferujemy atrakcyjne ceny oraz okazyjne przeceny – zapewniają miłe ekspedientki z nowego sklepu
Textim Recycling.
A skoro mowa o wymianie
kolekcji, to zapraszamy również do pozostałych sklepów
Textim Recycling, w których
nowości zostaną zaprezentowane: 22 stycznia w Wałbrzychu przy ul. Głównej 13 i w
Boguszowie Gorcach przy ul.
Fornalskiej 43 oraz 29 stycznia w Szczawnie Zdroju przy
ul. Równoległej 1. - Zapraszamy i życzymy udanych zakupów! – dodają właściciele
wałbrzyskiej firmy.
(TS)

W nowym sklepie Textim Recycling przy ul. Wolności 29 w Świebodzicach jest duży wybór markowej odzieży.
REKLAMA

Nowy sklep
na targowisku
w Świebodzicach
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• Częste wymiany kolekcji
• Atrakcyjne ceny
i ciekawe promocje

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 – 13.00

