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

www.kasacja.info
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ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300 Wabrzych

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

Konsolidacja
kredytów bankowych

dla klientów z dobra historią kredytową
do 30% tańsza rata + zwrot ubezpieczeń!!!

POŻYCZKA poza bankowa
dla osób ze złą historia kredytową
bez sprawdzania bazy BIK do 40 tys. zł
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Obwodnica coraz bliżej
300 milionów złotych – taki jest szacunkowy koszt budowy zachodniej
obwodnicy Wałbrzycha. Gmina Wałbrzych będzie finansowała budowę drogi
w granicach miasta, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
odcinek przebiegający przez Szczawno Zdrój.
Budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha została
zapoczątkowana na przełomie XX i XXI wieku, ale
w 2002 roku prace zostały
zatrzymane. Największa w
historii miasta inwestycja
budziła wiele kontrowersji i
nie obyło się bez spraw sądowych. Jednak w ostatnich
latach, po długotrwałym
przestoju spowodowanym
sporami kompetencyjnymi
o to, kto ma budować i finansować budowę tej drogi, w końcu sprawa ruszyła
z miejsca. Przede wszystkim
zostały wznowione prace
projektowe i zostały podjęte działania mające na celu
przygotowanie
gruntów
pod budowę dwupasmowej drogi o długości około
6 kilometrów, która ma połączyć rondo na pograniczu Podzamcza, Piaskowej
Góry i Szczawna Zdroju ze

skrzyżowaniem ulic Wysockiego i Sikorskiego w centrum Wałbrzycha. Na trasie
będą ulokowane trzy węzły:
przy ulicach Wyszyńskiego
w dzielnicy Piaskowa Góra
(teraz jest tam wjazd na
niedokończoną drogę, która biegnie za szpitalem im.
Sokołowskiego w kierunku
ulicy św. Kingi w dzielnicy
Stary Zdrój), Żeromskiego
na Starym Zdroju oraz Reja
w Śródmieściu. Powstanie
także nowy wiadukt na linią
kolejową Wałbrzych Główny – Wałbrzych Miasto. To
wymagało wyburzenia wielu budynków i przesiedlenia
kilkudziesięciu rodzin.
- 36 rodzin otrzymało od
miasta mieszkania o wyższym standardzie od tych, w
których dotychczas mieszkały – zapewnia prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.

Gmina na początku lutego 2016 roku otrzymała
zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej, co
otwiera drogę do pozyskania pieniędzy na to przedsięwzięcie.
- Do 30 kwietnia 2016
roku nasz wniosek zostanie
złożony w Centrum Unijnych
Programów
Transportowych, ponieważ brakujące
pieniądze na budowę chcemy pozyskać z funduszy
unijnych. Będziemy także
starali się o dotacje z budżetu państwa, ale nie będą to
wielkie środki – dodaje prezydent Wałbrzycha.
Na razie nie wiadomo jak
długo będą trwały jeszcze
przygotowania do rozpoczęcia prac na drodze. Władze
miasta szacują, że same roboty budowlane będą trwały
około trzy lata.
(RED)

REKLAMA:

DB2010

Czwartek, 17 marca 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

REKLAMA

Nawiążę współpracę
z byłymi lub obecnymi
przedstawicielami
z branży finansowej.

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy
ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

Największy wybór ofert finansowych w mieście
Drogi Kliencie! Nasze
biuro Centrum Kredytowe
BEATU$, mieszczące się w
Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2/1 (parter), oferuje usługi w zakresie: udzielania KREDYRÓW,
POŻYCZEK,
CHWLÓWEK,
bezpłatnego doradztwa finansowego, wyszukiwania i
realizacji ofert w zależności
od indywidualnej potrzeby
klienta.
Co gwarantujemy? Profesjonalną obsługę, wstępne decyzje w 10 minut, największy
wybór ofert finansowych w
mieście oraz szybką realizację.
Kto może zostać naszym
klientem? Osoby pracujące
na umowę o pracę, zlecenie,
o dzieło - krótko i długo terminowe; osoby pracujące poza
granicami kraju; emeryci, renciści (również renty czasowe
jak i socjalne); osoby na zasiłkach przedemerytalnych; osoby na zasiłkach opiekuńczych
z MOPS-u; osoby bezrobotne
pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub otrzymujące dochody z alimentów czy innych
źródeł. Mamy także oferty dla
osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jak to działa? Wystarczy
podejść do biura i poinformować pracownika Centrum

Kredytowego BEATU$ o swojej potrzebie finansowej, a
on dopasuje indywidualnie
ofertę do Państwa możliwości.
Podpisanie umowy następuje
w biurze Centrum Kredytowego BEATU$, a środki wypłacane są na konto klienta lub na
poczcie do ręki na podstawie
czeku GIRO.
- Bardzo cenimy sobie
współpracę z naszymi stałymi
klientami, którzy nam zaufali i
od lat pomagamy im w utrzymaniu płynności finansowej.
Nasi stali klienci informowani są na bieżąco o nowych
ofertach kredytowych, po-

jawiających się na rynku finansowym. Zapraszamy do
naszego biura i skorzystania z
naszej wiedzy i umiejętności,
a zaoszczędzą Państwo czas
w poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie oferty: KREDYTU, POŻYCZKI lub CHWILÓWKI. Naszymi partnerami są:
Bank Pocztowy, Alior Bank,
Getin Bank, Smart Bank, TF
Bank, BPH, BGŹ Paribas Fortis
i inne. POŻYCZKI wieloratalne
bez BIK: TakTo, Optima, Aasa,
Ferratum Bank, Axcess, Sms
Kredyt, Rash-cash, Net Credit/
In Credit, Provident, Happy
Pożyczka, Gwarant i wiele in-

nych. CHWILÓWKI miesięczne z możliwością przedłużenia: Vivus, Ekspres kasa , Sms
365, TPW, Gwarant. Posiadamy również oferty dla osób
zadłużonych, figurujących w
bazach BIK, KRD INFOMONITOR, ERIF, ZBP i innych, mających problem z uzyskaniem
jakiejkolwiek pożyczki. Jeśli
jest tylko cień szansy na uzyskanie kredytu, pożyczki czy
chwilówki, to u nas na pewno
dostaniesz! – podkreślają pracownicy Centrum Kredytowego BEATU$ w Wałbrzychu
przy ul. Chrobrego 2/1.
(TS)

Mieroszowie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodno
– prawnego dla ujęcia wody
w Golińsku i uzyskania nowego, a także o informację
w jaki sposób Gmina Mieroszów ma zamiar rozwiązać
problem spłaty około 1,3 mln
zł z tytułu nienależnie pobranego podatku od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji.
- W nawiązaniu do zadanego mi pytania odnośnie
ujęcia wody w Golińsku pragnę poinformować, że na
dzień dzisiejszy nie jestem
w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Pierwszoplanowym
zadaniem
jest bowiem wyjaśnienie
stanu faktycznego sprawy
zarówno pod względem
formalno-prawnym jak i merytorycznym przez ZGKiM
„Mieroszów” spółka z o.o.
W zaistniałej sytuacji, pełną informację o podjętych
krokach przez Gminę oraz
ZGKiM w sprawie wygaśnięcia oraz uzyskania nowego
pozwolenia wodno-prawnego dla ujęcia wody w Golińsku, będę mógł przekazać

po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi od Prezesa spółki.
Odnosząc się do sprawy dotyczącej WZWiK w
Wałbrzychu mogę jedynie
stwierdzić, że jest ona niezwykle skomplikowana. Niestety, przepisy ustawy z 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa
zobowiazują
mnie do bezwzględnego
przestrzegania
tajemnicy
skarbowej. Burmistrz jako
organ podatkowy nie jest
uprawniony do udostępniania danych stanowiących
tajemnicę skarbową podmiotom i osobom, które nie
zostały wymienione w przepisach ww. ustawy.
Co do meritum sprawy,
mogę jedynie stwierdzić, iż z
uwagi na ważny interes społeczny i publiczny podejmę
wszelkie niezbędne działania przewidziane przepisami
prawa celem skutecznego
rozwiązania tej niezwykle
trudnej dla gminy sytuacji
– wyjaśnia zastępca burmistrza Wiesław Zalas w piśmie
nadesłanym do naszej redakcji.
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Echa naszych publikacji

Kosztowny rozwód
W artykule „Kosztowny rozwód”, który opublikowaliśmy w nr 9 (281)
Tygodnika DB 2010 informowaliśmy, że Gmina
Mieroszów musi oddać
Wałbrzyskim Wodociągom
około 1,3 mln. zł z tytułu
nadpłaty podatku od nieruchomości za 2014 r. Z
naszych nieoficjalnych informacji wynika także, że
mieroszowskie wodociągi
nie mają pozwolenia wodno-prawnego na użytkowanie studni głębinowej w
Golińsku. Dziś prezentujemy stanowisko burmistrza
Mieroszowa w tych bardzo
ważnych dla mieszkańców
gminy sprawach.
Przypomnijmy: z dokumentów wynika, że studnia
głębinowa nr V w Golińsku
została wykonana na zlecenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji na przełomie
lat 80 i 90 XX wieku i służyła
do zaopatrywania w wodę
mieszkańców Mieroszowa.
Po wystąpieniu Gminy Mieroszów z WZWiK, zostały jej
przekazane ujęcia wody w

Mieroszowie i Golińsku oraz
oczyszczalnie ścieków w
Golińsku i Sokołowsku. Pozwolenie wodno-prawne na
pobór wody zostało wydane
przez Urząd Wojewódzki w
Wałbrzychu do 31 grudnia
2010 roku, ale - zgodnie z
obowiązującym
prawem
wodnym - ważność ustalonej
strefy ochrony bezpośredniej
tego ujęcia wody, była ważna
do 31 grudnia 2012 roku. Z
naszych nieoficjalnych informacji wynika, że teraz pobór
wody ze studni głębinowej nr
V w Golińsku odbywa się bez
pozwolenia wodno – prawnego. Do uzyskania takiego
pozwolenia niezbędna jest
zgoda właściciela działki,
na której znajduje się ujęcie
wody. Tymczasem działka ze
studnią w Golińsku została
sprzedana osobie fizycznej,
która przebywa za granicą,
a przedstawiciele gminy nie
mogą się z nią skontaktować. Poprosiliśmy burmistrza
Mieroszowa o informacje o
działaniach podjętych przez
Gminę Mieroszów oraz Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w

(RED)
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Wałbrzyszanin pośmiertnie nagrodzony Konferencja rektorów
Fundacja im. Hanki Bożyk po raz szósty przyznała swoje nagrody za ratowanie ludzkiego
życia. Jednym z laureatów nagród za rok 2015 został policjant - Marek Dziakowicz
z Wałbrzycha. W jego przypadku przyznanie nagrody miało wymiar szczególny,
gdyż otrzymał ją pośmiertnie. Skutecznie ratując życie innego człowieka, sam zginął.
W uroczystości, która
odbyła się w warszawskim
Domu Dziennikarza, uczestniczyła wdowa po Marku
Dziakowiczu wraz z dziećmi,
a także wiceprzewodniczący
ZG NSZZ Policjantów Piotr
Malon, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Nagrodę Markowi Dziakowiczowi przyznano na wniosek
NSZZ Policjantów. - Dzielnicowy Komisariatu Policji I w

Wałbrzychu - st. asp. Marek
Dziakowicz przebywał 20 lipca 2015 r. na urlopie wypoczynkowym w miejscowości
Gąski. W trakcie spaceru po
plaży wraz z żoną i córką zauważył wołającego o pomoc
młodego mężczyznę, który
wyraźnie słabnąc walczył o
życie około 30 metrów od
brzegu. Marek Dziakowicz
bez zastanowienia podjął natychmiast akcję ratunkową.

Tonącego mężczyznę udało
się uratować, natomiast Marek Dziakowicz w trakcie tej
akcji poniósł śmierć. St. asp.
Marek Dziakowicz pozostał
wierny zasadom wyrażonym
w rocie przysięgi, którą złożył, podejmując 14 lat temu
służbę w policji, broniąc
bezpieczeństwa obywateli w każdej niebezpiecznej
sytuacji, zarówno w służbie,
jak i poza nią. Nie był to je-

dyny akt odwagi i determinacji Marka Dziakowicza
w ochronie życia i bezpieczeństwa obywateli. W 2014
roku uratował też nieprzytomną kobietę uwięzioną w
mieszkaniu. Był aktywnym
i zaangażowanym krwiodawcą, wyróżnionym przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu. Wałbrzyski
policjant, ratując życie innego człowieka, osierocił dwoje dzieci, 15-letniego syna
i 9-letnią córkę oraz żonę –
przypomina asp. szt. Paweł
Petrykowski z dolnośląskiej
policji.
(RED)
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W Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się XXIV
Zgromadzenie Plenarne
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
Konferencja
Rektorów
Publicznych Szkół Zawodowych jest zrzeszeniem
osób fizycznych, rektorów
reprezentujących polskie
publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mającym
na celu współpracę tych
szkół, dbanie o ich interesy
i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego,
zarówno w kraju, jak za granicą. Celem konferencji jest
inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół wyższych kierowanych przez
rektorów, podejmowanie
działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego
szkolnictwa zawodowego
oraz reprezentowanie interesu publicznych wyższych
szkół zawodowych w środowisku szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz.

Dla osiągnięcia powyższych
celów Konferencja Rektorów
Publicznych Szkół Zawodowych podejmuje działania
na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego, zajmując stanowisko w
sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego
szkolnictwa zawodowego.
Współpracuje z organami reprezentującymi środowisko
naukowe i akademickie oraz
organami państwowymi i
samorządowymi, podejmując działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia
oraz poprawie finansowania publicznych wyższych
szkół zawodowych. Ponadto wspiera współpracę z
organizacjami samorządu
studenckiego oraz z partnerami zagranicznymi.
Otwarcie konferencji z
udziałem władz samorządowych zostało zaplanowane
na 17 marca (godz. 11:30) w
Centrum Nauki i Sztuki “Stara Kopalnia” – sala multimedialna bud.B-7.
(RED)

Rodzina 500 plus
w Wałbrzychu

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II

tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

Wnioski Program „Rodzina 500 plus”, czyli
świadczenia wychowawcze, można składać od
1 kwietnia 2016 r. do 30
czerwca 2016 r., a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1
kwietnia 2016r. Nie trzeba
się spieszyć!
Na ustalenie i wypłatę
świadczeń Ośrodki mają
wyjątkowo 3 miesiące, a
nie miesiąc od dnia złożenia wniosku. Dopiero na
wnioski złożone po 1 lipca
2016 r., świadczenia będą
przyznane i wypłacane od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Świadczenia
przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września. Tylko
pierwszy okres ustalenia
świadczenia rozpoczyna się
wyjątkowo: 1 kwietnia 2016
r. i kończy 30 września 2017
r. W Wałbrzychu realizatorem jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - Dział Świadczeń
Rodzinnych. Druki wniosków można już pobrać, a
od 1 kwietnia 2016 r. można będzie złożyć w: Dziale Świadczeń Rodzinnych
MOPS - ul. Limanowskiego

9-11 (w godz. 8.00 - 17.00);
Biurze Obsługi Klienta
MOPS - ul. Beethovena 1-2
(w godz. 8.00 - 15.30), Biurze Obsługi Klienta UM - ul.
Sienkiewicza 6-9 ( w godz.
8.00 – 15.30). W kwietniu
2016 r. wnioski będzie
można składać dodatkowo
w filiach biblioteki (wtorek – piątek, w godz. 10.00
- 17.00): Biały Kamień - ul.
Andersa 137, Stary Zdrój ul. Armii Krajowej 45, Nowe
Miasto - ul. Piłsudskiego
90 (filia dziecięca) oraz (poniedziałek – piątek w godz.
10.00 do 17.00): Piaskowa
Góra - ul. Główna 13 i Podzamcze - ul. Kasztelańska
7. Natomiast elektronicznie
E-wnioski można będzie
składać za pomocą portalu:
www.empatia.mrpips.gov.
pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej - instrukcje na stronie www.mops.
walbrzych.pl. Szczegółowe
informacje można uzyskać
pod specjalnymi numerami: 71 340 60 11, 71 340
61 17; na infolinii MRPiPS:
22 529 06 68 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych
MOPS: tel. 74 66 55 – końcówki 334, 336, 345, 362,
364, 366, 368, 369,370.
(RED)
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na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

na miejscu • na wynos • z dowozem
Familia

REKLAMA

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
za 5 zł
druga PIZZA
j!

- 20 % tanie
po godz. 17.00
tki 20 % taniej!
ar
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ar
pierog
DOWOZIMY

74 300 32 31

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00
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Skarabeusz®
Pożyczki gotówkowe

…wsparcie domowego budżetu

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
I UBEZPIECZENIA

 ekspresowa gotówka
 w domu klienta
 dogodne spłaty rat
 pożyczki od 300 zł
 ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
 akceptujemy różne formy dochodu

797 603 000*
 801 501 155*

* Opłata za połączenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora.

ZATRUDNIMY
DORADCÓW

www.skarabeusz.biz.pl

Konstytucja TAK, wypaczenie NIE
Janusz
Bartkiewicz

Mam problem z PiS, bo z
jednej strony podobają mi
się zapowiedzi polityki gospodarczej, jaką ma zamiar
prowadzić prezes Jarosław
(zniesienie śmieciówek, obowiązkowe umowy o pracę,
finansowanie służby zdrowia
z budżetu, industrializacja,
likwidacja bzdurnej reformy
szkolnictwa byłego ministra
Handkego, opodatkowanie
banków i innych obcych podmiotów gospodarczych, czy
wreszcie uszczelnienie systemu podatkowego), a także
ponowne włączenie Prokuratury Generalnej w struktury
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Funkcjonowała ona tak przez
lata, do czasu kiedy rządząca koalicja PO-PSL funkcje te
rozłączyła, aby zrzucić z siebie
odpowiedzialność za totalny
bałagan powstały w organach
ścigania, aby jednak – jednocześnie - bałagan ten utrzymywać, albowiem - tak sadzę
– w mętnej wodzie większym
rybom łatwiej znaleźć schronienie. Dlatego, od momentu
wyłączenia prokuratury spod
nadzoru państwa, politycy PO
bez przerwy podkreślali, że
oni na to, co się w sferze ściągania przestępstw dzieje, nie
mają absolutnie wpływu. Bo
od tego jest samodzielna prokuratura, na którą rząd nie ma
żadnego przełożenia, co było
oczywiście bardzo cynicznym
kłamstwem. Ponieważ prezes

Jarosław postanowił zakończyć ten chocholi taniec, PO
i Nowoczesna, jako zaprzysięgli obrońcy konstytucji i
demokracji, gromko zawołali,
że prezes znów się na demokrację zamachnął. I jakoś nie
zwracają uwagi na to, że w
Konstytucji RP o prokuraturze nie ma ani słowa, a więc
nie jest ona jednym z filarów
demokracji (przypomnę: trójpodział władzy), co już samo
z siebie w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że
jest częścią tzw. egzekutywy,
czyli organem sterowanym
i nadzorowanym przez rząd,
odpowiedzialnym m.in. za
bezpieczeństwo państwa i
jego obywateli. Tak samo jak
policja, której przecież nikt z
podległości ministrowi spraw
wewnętrznych nie chce wyrywać, aby ją w pełni, wzorem
prokuratury, usamodzielnić.
Z drugiej jednak strony,
projekty ustrojowe „Nowej
Polski”, jakie prezentuje narodowi prezes Jarosław, budzą
mój stanowczy sprzeciw, co
zapewne przynajmniej trochę
uspokoi red. Andrzeja Basińskiego. Otóż, przede wszystkim, nie podoba mi się bardzo
„lisi” zamiar prezesa, dotyczący
zmiany (zwanej z nadmierną
emfazą „dobrą zmianą”) istniejącej do tej pory demokracji
(jako ona była, taka byłą, ale
była) na autokrację, czyli rządy
prezesa i jego pomazańców,
zawsze i wszędzie wszystko
wiedzących lepiej, zwłaszcza,
co dla obywateli jest lepsze.
Tym wszystkim natomiast, którym będzie się wydawać, że
to sami wiedzą lepiej, władza
skutecznie pokaże, że to ona
jednak rację ma i jak trzeba bę-

dzie, to i bacik na opornych jakiś zawsze znajdzie. Ponieważ
prezes Jarosław nie dysponuje większością konstytucyjną,
postanowił zatem zastosować
taktykę faktów dokonanych,
za pomocą których zamierza
obejść wszystkie konstytucyjne zasady, jakie w państwie
naszym obowiązują od 1997
roku. Nie będąc w stanie zmiany tejże konstytucji dokonać
siłami PiS (plus przystawki),
doprowadził do zablokowania
Trybunału Konstytucyjnego,
aby ten z kolei nie blokował
mu wprowadzania niekonstytucyjnych ustaw, które mają za
zadanie wprowadzenie autorytarnego systemu władzy. I tu
się prezes Jarosław przeliczył,
albowiem zapewne nie spodziewał się, że oto nagle wyjdą
na ulice dziesiątki tysięcy obywateli, aby stanowczo przeciwstawić się tym autorytarnym
zapędom, aby bronić wartości
w tej konstytucji zapisanych.
Przypomina mi to pierwsze
strajki i manifestacje robotnicze z początku lat 80-tych XX
wieku, kiedy tzw. klasa robotnicza (była kiedyś taka) i reszta
społeczeństwa wystąpiła właśnie w obronie wartości socjalistycznego państwa, buntując
się pod hasłem ”Socjalizm
tak, wypaczenia nie”. Dopiero
później „doradcy” robotników
podpowiedzieli im, aby zmienić to żądanie na inne, ale to
już osobna historia. Obecnie
wystarczyło zamienić słowo
„socjalizm” na „konstytucja”
i wszystko jest tak jak wtedy.
Tego się prezes nie spodziewał,
a tu jeszcze Unia Europejska
naciska, senatorowie i Departament Stanu USA pomrukują
coraz bardziej niezadowoleni,

Targi dla uczniów
a Komisja Wenecka wprost
powiada, że prezes Jarosław
łamie konstytucję, a jego wysłannik na funkcję prezydenta
RP winien zaprzysiąc sędziów
Trybunału Konstytucyjnego
wybranych legalnie przez poprzedni parlament. Mało tego,
owa Komisja Wenecka wprost
postuluje, aby desygnowana
przez prezesa na stanowisko
premiera, mało znana i nierozpoznawalna
(wówczas)
posłanka z PiS, wykonała konstytucyjny nakaz i zarządziła
opublikowanie
ostatniego
wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności „dobrej zmiany” w
zakresie funkcjonowania Trybunału.
Akurat w tej sprawie trwa
najbardziej zagorzała wojna na
argumenty i pseudo argumenty. Ludzie prezesa jako najcięższy zarzut podnoszą, że Trybunał Konstytucyjny nie miał
prawa obradować nad „dobrą
zmianą” ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym, bo - zgodnie
z domniemaniem jej konstytucyjności - powinien dostosować się do jej przepisów, a więc
wnieść ją na wokandę po kilku
co najmniej latach, na czym
przecież prezesowi najbardziej zależy. Głoszą przy tym
gromko, a uparcie, że funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego podlega wprawdzie
przepisom konstytucji, ale też
i ustaw. A przecież konstytucja – przekonują - stanowi,
że Trybunał Konstytucyjny
składa się z 15 sędziów i tylu
sędziów winno orzekać, bo
tak postanowił prezes w tzw.
„ustawie naprawczej”. Przypomnę, że nie tylko Trybunał
Konstytucyjny, ale i Komisja

Wenecka nie pozostawiły na
niej suchej nitki. Jednakże,
zarówno prezes Jarosław, jak
i jego najwyżsi rangą funkcyjni urzędnicy państwowi, a
za nimi cała czereda pozostałych, nie są w stanie zrozumieć
(albo tylko udają), zdawałoby
się nadzwyczaj prostej rzeczy.
Mianowicie chodzi o to, że w
sytuacji kiedy Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać o
konstytucyjności nowej ustawy, regulującej na nowo zasady jego funkcjonowania, to
w sytuacji rozstrzygania „we
własnej sprawie” musi uczynić
to w oparciu o konstytucję,
albowiem jej stosowanie ma
pierwszeństwo przed ustawami. Siłą rzeczy, badanie
konstytucyjności musi więc
przeprowadzić w reżimie ustawy „starej”, a ta stanowi, że w
takim przypadku TK rozstrzyga w składzie 5 sędziów, przy
czym za pełny skład uważa się
co najmniej 9 sędziów Trybunału. Jak można się domyśleć,
to ten przepis najbardziej
uwiera prezesa Jarosława, bo
sporne orzeczenie Trybunału
wydało aż 12 sędziów, w tym
dwoje powołanych przez PiS.
Tylko ktoś wyjątkowo irracjonalny nie jest więc w stanie
zrozumieć, że gdyby Trybunał
oparł wyrok na nowej ustawie
i orzekł, że jest ona niekonstytucyjna, to wyrok ten były z
mocy prawa nieważny, czyli
ta nowa ustawa nie mogłaby
być nigdy rozpoznana. Czysta
kwadratura koła. I o takie zapętlenie prezesowi Jarosławowi
chodzi, albowiem zdaje się, że
liczy na zmęczenie materiału.
I mam nadzieję, że się mocno
przeliczy.

17 marca odbędzie się
czwarta edycja Świebodzickich Targów Przedsiębiorczości i Planowania Kariery
Zawodowej. W targach weźmie udział rekordowa liczba
szkół wyższych i instytucji,
wspomagających planowanie
edukacji i ścieżki zawodowej aż 27 podmiotów. Na targach
będzie można znaleźć propozycje kształcenia się w różnorodnych dziedzinach. Poza
standardowymi i cieszącymi
się niesłabnącą popularnością
kierunkami studiów (ekonomia, kierunki inżynieryjne,
itp.), w tym roku odwiedzający
będą mogli zapoznać się m. in.
z tak nietypowymi kierunkami,
jak architektura światła, kryminalistyka, realizacja dźwięku
czy jedynym w Polsce wydział:
psychofizyczne
kształtowanie człowieka. Będzie również
bogata oferta dla osób, które wiążą swoją przyszłość ze
służbami mundurowymi – zaprezentują się Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku, czy Komenda
Powiatowa Policji w Świdnicy.
Fachowymi uwagami i wskazówkami będą służyć pracownicy instytucji, zajmujących
się doradztwem zawodowym
i wspomaganiem kariery: to
m. in. doradcy świebodzickiej
Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy czy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.
Targi skierowane są nie tylko
dla osób poszukujących ofert
uczelni wyższych, ale również
będzie wiele ciekawych propozycji kształcenia na szczeblu ponadgimnazjalnym. Początek targów - godz. 10:00,
Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13 w Świebodzicach.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Święta bez nudy
Pogoda płata nam figle
i choć do Wielkanocy pozostał nieco ponad tydzień, to
wciąż nie wiemy jaka będzie
pogoda w nadchodzące święta. – Tych, co chcą uniknąć
rozczarowania, zapraszamy
na wyjątkową Wielkanoc do
Szczawnicy. W gościnnych
progach Domu Wypoczynkowego Trzy Korony będzie
smacznie, rodzinnie i radośnie – zachęcają Renata i
Wojciech Majerczakowie.
- Ostatnio dopadało w
Szczawnicy trochę śniegu, ale
prognozowanie pogody na
zbliżające się święta to loteria –
śmieje się Wojciech Majerczak.
– Bez względu na pogodę, u
nas na pewno będzie co robić.
Jedną z atrakcji Szczawnicy
jest czteroosobowa wyprzęgana kolej krzesełkowa Palenica,
usytuowana w centrum miasta,
nieopodal dworca PKS. Już po
3 minutach jazdy koleją można
znaleźć się na samym szczycie
Palenicy (722 m n.p.m.). Stanowi on latem świetny punkt
wypadowy dla wędrówek pieszych i rowerowych, skąd rozciągają się malownicze widoki
na Pieniny z Trzema Koronami
i Sokolicą oraz na Tatry Słowac-

kie z wyraźnie widoczną Łomnicą. Od wiosny do jesieni przy
górnej stacji kolei czynna jest
bardzo popularna zjeżdżalnia
wózkowa.
- Jeśli śnieg się utrzyma,
to zapraszamy na Palenicę
miłośników narciarstwa. Można tam skorzystać z naszego
baru „Groń”, w którym między innymi można zjeść gorący posiłek oraz wypić gorącą
herbatę lub kawę. Przy barze
znajduje się również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego
oraz pokoje, w których można
przenocować. W jego pobliżu
są stoki narciarskie o różnym
stopniu trudności: od polanek
dla początkujących na stokach
Szafranówki wraz z trzema wyciągami orczykowymi, poprzez
rynnę snowboardową, aż po

trasę dla zaawansowanych
narciarzy Palenica I oraz nową
tzw. „trasę rodzinną „ Palenica
II. Wszystkie trasy są sztucznie
naśnieżane i utrzymywane
przez maszyny do uprawy śniegu, więc jeśli warunki pozwolą
będzie sobie można zrekompensować brak śniegu podczas wyjątkowo ciepłych świąt
Bożego Narodzenia. Może się
jednak zdarzyć i tak, że śniegu będzie niewiele, a pogoda
uniemożliwi naśnieżanie stoków. Na to także mamy swoje
sposoby, bo góry są atrakcyjne
o każdej porze roku. Tym bardziej, że uzdrowisko Szczawnica leży u stóp góry Bryjarki, w
bezpośrednim sąsiedztwie Pienińskiego Parku Narodowego,
w malowniczej dolinie Dunajca. Ze wszystkich stron wzno-
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szą się górskie zbocza, pokryte
iglastymi i modrzewiowymi
lasami. Uzdrowisko posiada 12
źródeł wód mineralnych. Wody
te to szczawy wodorowęglanowe, sodowe, jodkowe, bromkowe bogate w sole mineralne
i liczne mikroelementy. Do najbardziej znanych zaliczyć można: „Stefan” - zalecany w schorzeniach dróg oddechowych
niezalecany przy nadkwasocie
żołądka; „Magdalena” - zalecana w schorzeniach dróg żółciowych i przy zaparciach; „Jan”zalecany w schorzeniach dróg
oddechowych i nadkwasocie
żołądka; „Szymon” - zalecany
przy niedokrwistości u rekonwalescentów. Spacerując po
Szczawnicy można odnaleźć
liczne budowle XVIII - XIX w.
wiecznej architektury zdrojowej między innymi noszącej
cechy stylu szwajcarskiego oraz
rzadkie już domy góralskie, niektóre z unikatowymi herbami godłami rodów szczawnickich.
Coraz większą popularnością
cieszy się ostatnimi czasy turystyka rowerowa. Jej rozwojowi służą przygotowane trasy
rowerowe o różnym stopniu
trudności i liczne wypożyczalnie rowerów górskich. Często

odwiedzane jest pieszo-rowerowe przejście graniczne
w Pieninach, umożliwiające
zwiedzenie słowackich Pienin,
pobliskiej Leśnicy czy wycieczkę do Czerwonego klasztoru
brzegiem Dunajca. Zainteresowaniem turystów spotkały się
także nowo otwarte przejścia
piesze w Jaworkach i Szlachtowej. Pobyt w Szczawnicy to
doskonała okazja do poznania
przyrody Pienińskiego Parku
Narodowego, zwiedzenia zamków w Czorsztynie i Niedzicy.
W zależności od pogody organizujemy: rafting po Dunajcu,
filmowanie i robienie zdjęć
widokowych; wyprawy piesze i
rowerowe z przewodnikiem w
góry; podchody w terenie - podział na grupy, poszukiwanie
ukrytych w terenie punktów
orientacyjnych, jazdy autami
terenowymi i robienie zdjęć
widokowych; ogniska z kapelą w plenerze i wiele innych

atrakcji. Wszystko w zależności od potrzeb naszych gości
– dodaje właściciel Domu Wypoczynkowego Trzy Korony,
który zajął pierwsze miejsce w
plebiscycie „Gościnny Próg”,
organizowanym przez redakcję Poznaj Swój Kraj.
DW Trzy Korony oferuje 2,
3 i 4 osobowe pokoje z łazienkami o wysokim standardzie,
wyposażone między innymi w
telewizory i bezprzewodowy
dostęp do internetu. Istnieje
także możliwość wynajęcia
apartamentu. Wielkim atutem,
zwłaszcza w okresie wielkanocnym, jest domowe wyżywienie
(z możliwością negocjacji cen:
dzieci 3- 7 lat płacą 60% ceny
wyżywienia). Dla wielu gości
ważne jest także to, że w Trzech
Koronach są mile widziani ich
czworonożni przyjaciele. Więcej informacji na stronie http://
www.trzykorony.net.
(RED)
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SUPER PRICE 2016

PROMOCJA WIELKANOCNA NAWET DO 1000 PLN TANIEJ WAŻNA DO 31.03.2016 !!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM
V,VI i IX.2016 - 1499 PLN - od 999 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY SAMOLOTEM
V, VI, IX.2016 - 2799 PLN - od 1350 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 3299 PLN - od 2299 PLN!!!
• ZŁOTE PIASKI OBÓZ TANECZNY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!
• BIAŁA WCZASY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!
• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!
CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 PLN!!!
• DOBRA WODA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII,VIII.2016 - 1999 PLN - od 1799 PLN!!!
CHORWACJA Z WYŻYWIENIEM:

• PAKOSTANE, PODACA, ZAOSTROG WCZASY AUTOKAREM
VI, VII, VIII, IX.2016 - od 1400 PLN!!!

HISZPANIA Z WYŻYWIENIEM:
• LLORET DE MAR WCZASY AUTOKAREM
VI, VII, VIII, IX.2016 - 2399 PLN - od 1690 PLN!!!
• LLORET DE MAR OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 2099 PLN - od 1949 PLN!!!
POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1099 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE VII,VIII.2016 - 1099 PLN - 999 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1160 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO
- WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!
WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL,
GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!
WIELKANOC 2016!!!

• Kudowa, Rewal, Sokolec

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

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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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

Krótki kurs z najnowszej
historii
Stanisław
Michalik

Oto kilka „złotych myśli” znanej nam
wszystkim osobistości historycznej minionego wieku. Czy nie wydają się nam
bardzo bliskie ?
- „To jest tylko czcza gadanina, która
prowadzi do tego, że każdy członek partii miałby prawo decydować co jest ideą,
a co nie, a nawet czy przywódca jest
wierny tzw. idei. To najgorzej pojęta demokracja, dla której nie ma u nas miejsca; u nas wódz i idea to jedno, a każdy
członek partii ma robić i mówić, co wódz
mu każe. Wódz jest wcieleniem idei i
tylko on zna jej ostateczny cel. Nasza organizacja oparta jest na dyscyplinie. Nie
życzę sobie, aby te organizacje rozbijali
jacyś pismacy”.
- „Masy ludu pracującego chcą tylko
chleba i zabawy. Nie mają zrozumienia dla żadnych ideałów, toteż nigdy
nie zdobędziemy ich odwołując się do
ideału. Każdy kto właściwie ocenia polityczną inteligencję mas, łatwo dojrzy,
że nie jest ona dostatecznie rozwinięta,
by pozwalała im stworzyć własny polityczny osąd. Trzeba więc im to narzucić.
Chcemy rewolucji dla nowej rządzącej
klasy, która nie kieruje się etyką litości,
ale wie, że ma prawo rządzić innymi,
bo reprezentuje wyższą rasę” . (Dziś poznaliśmy nieco inne określenie – lepszy
sort).
- „Sztuka przewodzenia polega na
skoncentrowaniu uwagi tłumu na jednym przeciwniku i na przypilnowaniu,
aby nic tej uwagi nie rozproszyło… Genialny wódz potrafi przedstawić różnych
przeciwników tak, jakby należeli do tej
samej kategorii”. (Najlepiej jeśli to będą

komuniści albo złodzieje, albo liberałowie, albo internacjonaliści, albo wszyscy
razem do kupy, czyli gorszy sort).
- „Prawdą jest, że w wielkim kłamstwie zawsze jest pewien element wiarygodności, albowiem szerokie masy
narodu w głębi emocjonalnej sfery swej
natury nie tyle są świadome i celowo złe,
ile łatwo ulegają zepsuciu; tak więc w
swych prymitywnych umysłach łatwiej
padają ofiarą wielkiego kłamstwa niż
drobnego. Najbardziej bezczelne kłamstwo zawsze pozostawia po sobie trwały
ślad…”
Oto tylko kilka wybranych sentencji
wodza III Rzeszy Niemieckiej, Adolfa Hitlera.
I jeszcze jeden fragment z oficjalnej
deklaracji Fuhrera (a tak jakbyśmy to
samo słyszeli dzisiaj):
- „Rząd zamierza utrwalać i chronić
fundamenty, na których wspiera się siła
naszego państwa. Pod swoją szczególną
ochronę rząd bierze wartości chrześcijańskie, które stanową podstawę naszego systemu moralnego oraz rodzinę,
najważniejsze ogniwo naszego narodu. Stając ponad klasami i warstwami
społecznymi, zamierza on przywrócić
narodowi poczucie jedności oraz poczucie wynikających z nich obowiązków.
Wychowanie młodzieży rząd zamierza
oprzeć na poszanowaniu naszej wielkiej przeszłości i dumy z naszej tradycji.
Dlatego zamierzamy wydać bezlitosną
walkę duchowemu, politycznemu i kulturalnemu nihilizmowi.”
To cytat z „orędzia do narodu niemieckiego” kanclerza Adolfa Hitlera,
nadanego przez radio l lutego 1933
roku.
Dekret nadzwyczajny „o ochronie
narodu niemieckiego”, podpisany przez
prezydenta trzy dni później, zezwalał
rządowi na zawieszanie tytułów prasowych i zebrań publicznych. Parę dni później, 28 lutego, nazajutrz po podpaleniu
Reichstagu, zawieszono konstytucję…

Choroba sieroca
Andrzej
Basiński

Chociaż mam już swoje lata i do tzw.
piórnika bliżej mi niż dalej, odnoszę
wrażenie, że dopiero teraz ogarnia mnie
jakaś osobliwa choroba sieroca. Nie jest
oczywiście związana z odejściem rodziców, odnosi się do najważniejszych ludzi
w państwie, którzy - będąc u władzy - ponuro i bezczelnie sobie ze mnie, obywatela, zakpili, szydzą i mają w nosie normy,
które są dla mnie święte, a więc osoby te
zasługują jedynie na pogardę. Dlatego
ich nazwisk staram się nie wymieniać.
Czuję się jak człowiek, którego tatuś
jest brutalnym alkoholikiem i co rusz
smaga go pasem po plecach, a mamusia
nie dość, że też tęgo popija, to jeszcze
często zapomina o przygotowaniu mu
chociaż najprostszego posiłku. W tle pokazuje się czasami wujek, postać mimo
mikrego wzrostu najbardziej wyrazista,
ale zawdzięczająca to głównie psychozie
paranoidalnej z urojeniami prześladowczymi. Nic, tylko dać dyla, jak najdalej od
takiego porąbanego towarzystwa. Ale
bywa, że się nie da.
Oglądam oto kolejny popis prezesa
– naczelnika. Siewca niepokoju i złych
emocji znowu w akcji. Po raz kolejny
obraża swoich rodaków, odbiera prawo
członkom KOD-u do manifestowania
pod biało-czerwonymi sztandarami, jak
zwykle insynuuje i kłamie, by zatwardziały elektorat był z nienawiścią na bieżąco,
po raz kolejny bajdurzy o poniżanej przez
obcych Polsce. I że sobie nie damy! I że im
pokażemy! Ani kroku w tył! Olejemy sojuszników i wszystkie najważniejsze europejskie gremia! Stać nas na to! Nowość:
prezes zaczyna walić pięścią w pulpit, bliski jest czas, że rozjuszony ludzik pomoże
sobie ściągniętym kamaszem, jak (przed
56 laty) nieboszczyk Chruszczow na fo-

rum ONZ. Aż przykro na to patrzeć. Ale to
się dzieje naprawdę. W drugiej dekadzie
XXI wieku, w państwie jeszcze niedawno
aspirującym do znalezienia się w cywilizowanej, wolnej Europie. Co za wstyd
przed tą Europą i całym światem...
Widowisko to ośmieliło lokatora pałacu na Krakowskim Przedmieściu, który
w poczuciu upodlenia po reakcji na jego
wystąpienia prawniczej elity, powinien
siedzieć w najdalszym kącie zabytkowej
budowli i ciągle się rumienić. W wiecowym stylu naurągał „przyspawanym do
stołków” amatorom „dojnej ojczyzny”
oraz tym, co ośmielają się wtrącać w nasze sprawy. To się dzieje naprawdę... A
jest jeszcze osoba o charyźmie zgryźliwej salowej, która gardłuje, że ma gdzieś
wyroki jakichś tam profesorów i wchodzi
w rolę kolejnej marionetki prezesa. Państwo prawa – won!
Włodzimierz Cimoszewicz zawsze był
dla mnie autorytetem i nadal imponuje
mi mądrością, przenikliwością oraz realizmem do bólu. Po obejrzeniu występu
człowieka usadowionego na najważniejszym urzędzie w państwie, ocenił: „Wstydliwy przypadek wyboru marionetki na
to stanowisko”, a także „Wstyd dla demokratycznej Polski, że ma taką władzę”. Andrzej Olechowski nazwał wspomnianego
człowieka nieodpowiedzialnym. Kiedyś
obiecywał łączyć, a teraz szczuje i poniża
również tych, co mu uwierzyli.
Ale obawiam się, że wielu żadnego
wstydu nie odczuwa, przeciwnie – czuje się bardzo zadowolonych, że sprawy
przybrały taki obrót. Im bardziej prezes
przeciąga strunę, tym bardziej pieją
z zachwytu. Sypnęło kmiotami pasującymi do Europy, jak wół do karety.
Nareszcie, jak mówią ich zachowania,
ktoś ich chwycił za buźki, nareszcie im
wskazuje wroga, którego będą zwalczać
ile sił starczy, bo nie damy sobą pomiatać! O tym obezwładniającym odmóżdżeniu części społeczeństwa (wierzyć
sondażom?) kiedyś będzie się uczyć
młodzież z podręczników historii. Jeżeli
oczywiście część narodu kiedykolwiek

otrzeźwieje oraz ktoś takie podręczniki
napisze i wyda. 18 proc. uprawnionych
do głosowania, odebrało pozostałym
poczucie godności, a kraju podzielić
się nie da. Nie można dokonać podziału administracyjnego na Polskę 1 oraz
Polskę 2 i wzdłuż tej granicy postawić
zasieki odgradzające dwa plemiona.
Dokonał się już, niestety, podział mentalny, mogący doprowadzić do nieobliczalnych skutków odczuwanych przez
co najmniej dziesięciolecia. Niesłychaną
głupotą, a nawet przestępstwem jest
podgrzewanie tych podziałów, a mistrzem w dolewaniu benzyny do ognia
jest prezes, traktujący państwo jak prywatny folwark. Maniacki upór i własne
ambicje w tak ciężkiej sytuacji, w jakiej
znalazła się Polska, grożą mu zmiażdżeniem przez historię. Z pełną premedytacją, w jakimś amoku, dopingowany przez
wspomnianych kmiotów, kieruje pociąg
na tor, gdzie z przeciwka pędzi inny skład
wagonów. Ludzie, którym autentycznie
leży na sercu przyszłość kraju, tego temu
człowiekowi nie zapomną. Jak również
słów ministra obrony, który każe siedzieć
cicho Amerykanom i bredzi o rosyjskich
terrorystach w Smoleńsku. Pisowski dżihad poszedł na wojnę z całym światem.
Czy potrzeba milionowych manifestacji,
by szaleńcy się opamiętali?
Gdyby to wszystko działo się ze trzydzieści lat wcześniej, pewnie bym z kraju
wyjechał, bo dobrym Polakiem można
być wszędzie. Jaki paradoks: wtedy byłem przekonany, że takim jest się tylko w
ojczystym kraju, emigrantów traktując z
rezerwą...
Niedawno mój wnuczek obudził się
przerażony informując, że gonił go skrzeczący kurdupel z jakiejś oglądanej bajki.
Uspokoiłem wnuczka, że nic mu nie grozi. Dość mamy horroru, który dzieje się na
naszych oczach. Niech chociaż on czuje
się bezpieczny, bo nadszedł czas, że ludzie trzeźwi mają poczucie sieroctwa, a
patologiczne starszeństwo z początku
tego tekstu naśladuje wykolejone potomstwo.
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O dziedzictwie i kulturze

Szanowni Państwo.

W miniony piątek (11
marca 2016 r.) w Urzędzie
Marszałkowskim
we Wrocławiu odbyło się
spotkanie Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury
i Wicemarszałka Tadeusza
Samborskiego.
Samorządowcy rozmawiali o możliwościach rozwoju kulturalnego Powiatu
Wałbrzyskiego. Między innymi poruszono także temat
dziedzictwa narodowego, w
tym kwestie rewitalizacji kościołów. Wspólnie ustalono,
iż w temacie kultury Panowie będą ściśle współdziałać
i współpracować.

Mediacje w starostwie
Na zaproszenie Starosty
Wałbrzyskiego Jacka Cichury, w poniedziałek (21
marca 2016 roku) o godz.
12.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu
przy al. Wyzwolenia 24, w
sali 206 na II piętrze odbędą
się mediacje z wójtem gminy Czarny Bór i przedstawicielami Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Czarny

Bór w sprawie formy finansowania bieżącej działalności jednostek ratowniczych
w gminie.
- Starosta Jacek Cichura do
udziału w mediacjach zaprosił: Wójta Gminy Czarny Bór
Adama Góreckiego, przedstawicieli OSP z terenu Gminy,
Komendanta PSP w Wałbrzychu, Radnych Rady Powiatu
Wałbrzyskiego oraz Wicewo-

jewodę Dolnośląskiego Pana
Kamila Zielińskiego. Po krótce
naświetlając temat: na 5 funkcjonujących w gminie jednostek OSP: Czarny Bór, Jaczków,
Witków, Grzędy, Borówno tylko jedna - OSP Witków - ma
podpisaną umowę z gminą na
działalność w roku 2016. Wójt
gminy przeznaczył kwotę ok 88
tys. złotych dla wszystkich OSP
na zasadzie dotacji, zawierając

- jak twierdzą zainteresowani –
jednostronną umowę. Gmina
liczy 7 sołectw, rozproszonych
po sporym terenie. Jednak
jedna jednostka OSP nie wystarczy do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. To
główny temat sporu – wyjaśnia
Aneta Błaszkiewicz, naczelnik
Wydziału
Organizacyjnego,
Promocji i Oświaty Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu.

Zachęcamy
wszystkich
chętnych do uczestnictwa
w Konkursie Wielkanocnym
pod nazwą „Kultywowanie
kulinarnych tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim
- Wielkanoc 2016r.” Konkurs,
jak w roku ubiegłym, organizuje Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wraz z Dolnośląskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Konkurs adresowany jest do
właścicieli Gospodarstw Agroturystycznych i osób fizycznych
z terenu Powiatu Wałbrzyskiego ,mających osiągnięcia w tej
dziedzinie.
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się
z regulaminem konkursu oraz dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie pod nr. 0607855467. Sprawę naboru koordynuje Pani Danuta Szczęśniak. Uczestnictwo można zgłaszać do
dnia 11 marca 2016r., a decyduje kolejność zgłoszeń.
Ważne! Zamknięcie listy uczestników następuje po przyjęciu pierwszych dziesięciu zgłoszeń. Pomimo trwania terminu
do składania zgłoszeń, po zamknięciu listy dalsze zgłoszenia
nie będą przyjmowane. Uroczyste wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w dniu 22 marca
2016r.o godz.13:00 w sali nr. 206.
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Skutecznie szkolą
kierowców
Pierwszym krokiem na
drodze do uzyskania prawa
jazdy jest odbycie szkolenia
w wybranym przez siebie
ośrodku szkolenia kierowców. - Nie powinien to być
jednak wybór przypadkowy. Decydując się na daną
szkołę nauki jazdy, warto
sprawdzić kwalifikacje, a
przede wszystkim skuteczność w przygotowaniu do
egzaminu – radzą pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.
Na podstawie wyników
egzaminów
teoretycznych
i praktycznych, jak co roku,
sporządzony został ranking
ośrodków szkolenia kierowców w Wałbrzychu i powiecie
wałbrzyskim, odzwierciedlający zdawalność wśród osób
egzaminowanych. - Ranking
uwzględnia nie tylko wyniki
osób zdających w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ale także w
ośrodkach w cały kraju – wyjaśnia Leszek Tkaczyk, dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.
Osoby opracowujące ranking zwracają uwagę, że do
szkół nauki jazdy, które w
każdym roku zajmują czołowe miejsca, dołączają kolejne
ośrodki. - Taka konkurencja
wymusza na ośrodkach szkolenia kierowców podnoszenie
jakości świadczonych usług –
podkreślają urzędnicy.
W ubiegłym tygodniu, w
sali Witrażowej ratusza w Wałbrzychu podsumowane zostały wyniki wałbrzyskich szkół
jazdy za ubiegły rok. Wśród
ośrodków szkolenia kierowców w kategorii powyżej 200
egzaminów rocznie, od lat na
podium miejsca zajmują te
same szkoły jazdy. Liderem
rankingu za 2015 rok został
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Grzegorz Drzewiecki, który na
egzamin skierował 355 kandydatów na kierowców i aż 191
zdało za pierwszym razem,
co daje wynik 53,8 procent.
Drugie miejsce zajął Ośrodek

Szkolenia Kierowców Łukasz
Sztymala, który - po zsumowaniu wyników egzaminów w
2015 roku – uzyskał wynik na
poziomie 51 procent (za pierwszym razem egzamin zdało 277
z 543 kandydatów). Trzecią lokatę zajął Ośrodek Szkolenia
Kierowców Leszek Faryna z wynikiem 48,3 procent (za pierwszym razem egzamin zdało 168
z 348 kandydatów).
W kategorii od 101 do 200
egzaminów najlepszy wynik
osiągnął Ośrodek Szkolenia
Kierowców Auto - Stop Piotr
Stokłosa z wynikiem 58,3 procent (za pierwszym razem
egzamin zdało 95 ze 163 kandydatów). Drugą pozycję zajął
OSK Sokół Agnieszka Sokół-Horeglad z wynikiem 53,5
procent (za pierwszym razem
egzamin zdało 61 ze 114 kandydatów), a na trzeciej pozycji
uplasował się OSK Kam-An
Patryk Antkowiak, który uzyskał wynik na poziomie 44,7
procent (za pierwszym razem
egzamin zdało 55 ze 123 kandydatów).

REKLAMA

Z kolei w kategorii do 100
egzaminów zwyciężył OSK
Scorpius Artur Solecki, który
wyprzedził OSK TOK Krzysztof
Wojtczak i OSK Schoolworld
Jarosława Szymańczaka.
W rankingu instruktorów
nauki jazdy znalazło się 13
osób ze skutecznością przekraczającą 50 procent: Katarzyna Paul-Czapska 64,9;
Marian Michalczak 63,1; Grzegorz Drzewiecki 61,6; Konrad
Rakowski 61,5; Piotr Stokłosa
61,4; Łukasz Sztymala 59,8; Bogusław Starybrat 59,3; Paweł
Gonera 59,2; Mariusz Skorubski 57,6; Piotr Warmiłło 57,1;
Leszek Faryna 56,5; Mateusz
Cyman 53,3; Agnieszka Sokół-Horeglad 51,2.
Wśród szkół dla kierowców z obszaru powiatu wałbrzyskiego ponownie na czele rankingu jest Nauka Jazdy
Krzysztofa Machowskiego z
Głuszycy, z wynikiem 57,35
procent (za pierwszym razem egzamin zdało 117 z 204
kandydatów). Kolejne miejsca zajęły Nauka Jazdy Artur

.
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Rzeczkowski (29,82 procent)
oraz OSK Wyższa Szkoła Jazdy Łukasz Kędra (25,84 procent).
- Szkolimy kandydatów na
kierowców już od blisko 20
lat, a dobre wyniki naszych
kursantów zawsze nas cieszą,
ponieważ w pewnym sensie
odzwierciedlają naszą pracę.
Wydaje mi się jednak, że bar-

dziej istotne od wyniku na egzaminie jest to jakimi kierowcami za 10 czy 20 lat będą nasi
klienci i czy będą pozytywnie
wpływać na poprawę kultury
i bezpieczeństwa na naszych
drogach – podkreśla Krzysztof
Machowski, właściciel najlepszej szkoły nauki jazdy w powiecie wałbrzyskim.
(RED)
REKLAMA

Twoja bezpieczna i pewna jazda
Szkoła Jazdy Sztymala to wykwalifikowana kadra instruktorów
i wykładowców, która za cel stawia sobie jak najlepsze przygotowanie osób
ubiegających się o prawo jazdy. - Nasze doświadczenie zawodowe jest naszym
dużym atutem i corocznie procentuje kolejnymi bardzo dobrze wyszkolonymi
adeptami oraz jest nagradzane za bardzo dobre wyniki w szkoleniu
kandydatów na przyszłych kierowców – podkreśla Łukasz Sztymala,
właściciel Szkoły Jazdy Sztymala.
Czołowe lokaty, zajmowane co rok przez Szkołę
Jazdy Sztymala w rankingach zdawalności ośrodków
szkolenia kierowców oraz
w indywidualnych rankingach przez jej instruktorów
to efekt wieloletniej, konsekwentnej pracy.
- Każdego roku uczestniczymy w szkoleniach i kursach, aby pogłębiać wiedzę i
podnosić swoje kwalifikacje,
co pozwala nam na jeszcze
lepsze szkolenie kandydatów na kierowców – wyjaśnia Łukasz Sztymala. - Dzięki dużemu zaangażowaniu
i pasji kadry instruktorskiej
oraz sumienności naszych
kursantów osiągamy coraz
lepsze wyniki.

O wysokiej zdawalności
świadczą liczne nagrody i
wyróżnienia, przyznawane
między innymi przez prezydenta Wałbrzycha, starostę
powiatu wałbrzyskiego czy
dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Wałbrzychu.
- Przez cztery lata z rzędu
osiągaliśmy najwyższą zdawalność wśród szkół nauki
jazdy w powiecie wałbrzyskim, a instruktorzy otrzymywali indywidualne wyróżnienia. Naszym atutem są także
nasze samochody, które odpowiadają tym, z którymi kursanci spotykają się podczas
egzaminu państwowego w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, co z pewno-

ścią ułatwi opanowanie stresu i pomoże w osiągnięciu
pozytywnego wyniku. Jeśli
myślisz o karierze zawodo-

wego kierowcy, również się
na nas nie zawiedziesz. Nasza wiedza, która zostanie Ci
przekazana, nie jest oparta jedynie na suchej teorii, lecz na

bogatych doświadczeniach
i praktyce. Po ukończonych
kursach na wyższe kategorie
pomożemy Ci w otrzymaniu
potrzebnych świadectw kwa-

lifikacji do przewozu osób lub
rzeczy, abyś stał się pełnoprawnym kierowcą zawodowym. Jeżeli wykonujesz już
zawodowo przewóz drogowy, zapraszamy na szkolenia
okresowe obowiązkowe co 5
lat. W naszej szkole w cenie
kursu otrzyma się gwarancję profesjonalizmu. Z nami
nie tylko zdasz egzamin ale
również uzyskasz wiedzę i
umiejętność bycia dobrym
kierowcą – podkreśla Łukasz
Sztymala.
(RED)
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Śnieżne zagrożenie
Co kilka dni na Dolnym
Śląsku pada śnieg. Drogi są
śliskie i trzeba jeździć wyjątkowo ostrożnie. Wałbrzyscy
policjanci
przypominają,
na co trzeba zwrócić szczególną uwagę jeżdżąc zimą.
Nieodśnieżony samochód,
brudne lub zalepione śniegiem reflektory czy tablice
rejestracyjne mogą słono
nas kosztować. Nie brakuje
wykroczeń, za które mandat można dostać tylko, gdy
pada śnieg lub jest mróz.
Zgodnie z art. 66 ustawy
prawo o ruchu drogowym pojazd, który uczestniczy w ruchu musi być tak wyposażony
i utrzymany, aby korzystanie
z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących
lub innych uczestników ruchu
oraz nie narażało kogokolwiek
na szkodę. Kierowca musi
mieć zapewnione odpowiedni pole widzenia. Odśnieżone,
oczyszczone z lodu i innych
zabrudzeń muszą być więc
przynajmniej szyby w przednich drzwiach, szyba czołowa,
a także lusterka. Oczywiście
najlepiej, żeby wszystkie takie
były, to tylko i wyłącznie poprawi nasze bezpieczeństwo.
Zabrudzone i oblepione śniegiem nie mogą być też przed-

nie i tylne reflektory, tablice
rejestracyjne, czy kierunkowskazy. Śnieg nie może zalegać
również na dachu samochodu,
przedniej masce, czy pokrywie
bagażnika. Może stwarzać
on zagrożenie dla innych kierowców. Może spaść na szybę
samochodu jadącego za nami
lub osunąć się na naszą szybę
podczas hamowania.
- Mandaty za te przewinienia zaczynają się od 20, a
kończą na 500 zł. Dodatkowo
za nieczytelne tablice rejestracyjne można dostać 3 punkty
karne. Kierowca może dostać
stuzłotowym mandat także za
zbyt długi postój z włączonym
silnikiem. Konkretniej: zabroniony jest postój na terenie
zabudowanym, nie wynikający z przepisów ruchu drogowego, trwający więcej niż
jedną minutę. Silnik może być
uruchomiony tylko podczas
odgarniania śniegu z samochodu. Natomiast gdy podczas dłuższego postoju cały
czas grzejemy się silnikiem
albo zostawiamy auto na chodzie i oddalamy się, wówczas
- zgodnie z art. 60 kodeksu
drogowego - policjant może
nas za to ukarać. Przepis mówi
bowiem o tym, że kierowca
nie może oddalać się od po-
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz
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- Jazda ośnieżonym samochodem może kierowcę drogo kosztować
– przestrzegają wałbrzyscy policjanci.
jazdu, którego silnik jest w ruchu. Nie może także powodować uciążliwości związanych z
nadmierną emisją dwutlenku
węgla lub hałasem. Przepis
zabrania także pozostawiania
auta z włączonym silnikiem w
obrębie obszaru zabudowanego. Taryfikator mandatów
zimowych przewinień: nieodśnieżony samochód: 20-500
złotych i 6 punktów karnych;
nieoczyszczone szyby i lusterka - 20-500 złotych; nieczytelne tablice rejestracyjne: 200
złotych i 3 punkty karne; włączony silnik w zaparkowanym
aucie w terenie zabudowanym - 100 złotych – przestrzega nadkomisarz Magdalena
Korościk z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Utrzymujące się zimowe
warunki na drodze powodują
także zwiększenia zagrożenia
dla pieszych. Jak już informowaliśmy na naszych łamach, w
styczniu i lutym 2016 roku na
drogach Wałbrzycha i powiatu
wałbrzyskiego doszło do 30
wypadków, w których obrażenia ciała doznało 40 osób.
- Wśród tych zdarzeń aż
16, czyli ponad 53 % stanowią zdarzenia z udziałem
pieszych. 10 wypadków zostało spowodowanych przez
kierujących, którzy nie ustąpili
pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla
pieszych – wylicza podinspektor Marek Czapula, Naczelnik
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
- O dużym ciężarze gatunko-
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tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

wym wykroczeń związanych z
nieprawidłowym zachowaniu
się wobec pieszych świadczy
fakt, że ustawodawca przewidział w taryfikatorze mandatów karnych surowe kary za
te wykroczenia: omijanie pojazdu , który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał
się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym - mandat

karny 500 zł i 10 pkt. karnych;
nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu dla pieszych - mandat karny 350 zł i
10 pkt. karnych; wyprzedzanie
na przejściach dla pieszych
i bezpośrednio przed nimi
mandat karny 200 zł i 10 pkt.
karnych – przypomina szef
wałbrzyskiej drogówki.
(RED)
REKLAMA

Postaw na doświadczenie
Ośrodek Szkolenia Kierowców Faryna w Wałbrzychu to jedna
z najlepszych szkół jazdy w regionie. Potwierdza to najnowszy ranking
zdawalności egzaminów, w którym OSK Faryna po raz kolejny uplasował
się na podium wśród ośrodków z największą liczbą kursantów.

- Nie wahaj się i wybierz
doświadczonych instruktorów. Nasi kursanci mają najwyższą zdawalność w Wałbrzychu. Mamy na to twarde

dowody. Jesteśmy firmą
założoną przez jednych z
najbardziej doświadczonych
instruktorów, od wielu lat
osiągających bardzo dobre

efekty w szkoleniu przyszłych kierowców – mówią
Leszek i Ryszard Faryna - założyciele Ośrodka Szkolenia
Kierowców Faryna.
W 2015 roku w Ośrodku
Szkolenia Kierowców Faryna
do egzaminu praktycznego
na prawo jazdy kategorii B
przystąpiło 348 kandydatów,
spośród których 168 zdało
egzamin za pierwszym razem. Wynik 48,3 procent plasuje OSK Faryna na trzecim
miejscu!
- Możemy pochwalić się
nie tylko wysoką zdawalnością, potwierdzoną w rankingach tworzonych przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Wałbrzychu. Obaj założyciele firmy
– Leszek i Ryszard Faryna
otrzymali indywidualne wyróżnienia za wysokie wyniki
zdawalności
egzaminów

05.042016 r., godz. 17.00
kandydatów na kierowców
pojazdów mechanicznych –
z dumą podkreślają pracownicy OSK Faryna.
Ten renomowany ośrodek szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo
jazdy kategorii: A, B, C, D,
B+E, C+E, D+E , a także doszkalające kierowców oraz
kandydatów na kierowców.
- Gwarantujemy bardzo
dobre rezultaty, widoczne
już po kilku lekcjach. Zapraszamy na naszą stronę
internetową http://faryna.pl

- tam znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.
Wszelkie pytania prosimy
kierować na dane zawarte w
zakładce KONTAKT – mówi
Leszek Faryna.
Kandydaci na kierowców,
zainteresowani ofertą OSK
Faryna, w zakładce NOWE
KURSY na stronie http://
faryna.pl mogą na bieżąco
sprawdzać termin rozpoczęcia najbliższego kursu.
- Kolejny kurs na prawo
jazdy kategorii B rozpocznie się już 5 kwietnia 2016

r. o godzinie 17.00. Wszystkich chętnych prosimy o nie
zwlekanie do ostatniej chwili. Liczba kursantów w jednym cyklu jest ograniczona
i liczy się kolejność zgłoszeń.
Mamy także niespodziankę:
wszystkie osoby obchodzące urodziny i imieniny w
kwietniu, które zapiszą się na
kurs w naszym ośrodku szkolenia kierowców, otrzymają
dodatkowe 4 godziny jazdy
gratis! – dodają właściciele
OSK Faryna.
(RED)

DB2010

Czwartek, 17 marca 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

REKLAMA

REKLAMA

Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

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. Środki przekazywane przez 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 w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana była przez
zbierane przez kilka lat środki z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam
na wyposażenie naszego hospicjum. 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.
Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Drzwi otwarte
Drzwi Otwarte - to wydarzenie zorganizowane dla
przyszłych, jak i obecnych
uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. Z okazji do zwiedzenia
tej placówki skorzystało liczne grono przybyłych gości.
Zarówno dzieci, jak i rodzice
wzięli udział w wielu atrakcjach. Odbyły się zabawy muzyczno - ruchowe, warsztaty
plastyczne, zajęcia pokazowe
w sali gimnastycznej, zajęcia
czytelnicze,
multimedialna
prezentacja szkoły oraz słodki
poczęstunek.
(RED)

Droga do kościoła
Kończą się prace związane z
remontem drogi gminnej do
kościoła w Starych Bogaczowicach. Ponad 100-metrowa
droga została wyłożona kostką
betonową. Na odpust patrona
parafii św. Józefa Oblubieńca,
będzie można już przejść nie
brnąc w błocie. W roku przyszłym zostanie wyremontowana droga wiodąca do kościoła
od strony Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.
(RED)

Wystawa w Szczawnie
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju
odbył się pierwszy wernisaż
fotografii. Artyści pochodzący z Łomży przedstawili swoje
widzenie otaczającego świata. Iwo Świątkowski w swoich
dziełach pokazał w specyficzny sposób portrety kobiece, a
Zbigniew Brzeziński kwiaty w
skali makro. Zgromadzonym
bardzo podobały się prace,
które tchnęły słońcem i optymizmem.
(RED)

Sołtysi świętowali
11 marca - w Dzień Sołtysa,
wojewoda dolnośląski Paweł
Hreniak rozstrzygnął konkurs „Sołtys Roku 2015”. W
zaszczytnym gronie ponad 90
sołtysów z województwa dolnośląskiego znalazł się sołtys
Grząd Górnych w Gminie Czarny Bór - Eugeniusz Chudziak,
który otrzymał wyróżnienie
za zaangażowanie w sprawy
społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją
mieszkańców, działalność na
rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.
Wyróżnienie
Eugeniusza
Chudziaka to jest uhonorowaniem jego pracy na stanowisku
sołtysa w kadencji 2011 - 2015,
jak również wyboru na kolejną
kadencję 2015 -2019. Tymczasem 11 marca, w Czarnym Borze,
na zaproszenie wójta, spotkali
się sołtysi 6 sołectw wraz z radami sołeckimi, żeby uczcić Dzień
Sołtysa. Spotkanie rozpoczęli
wójt Adam Górecki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Czarny Bór Sylwestra Wawrzyniak,
którzy podziękowali sołtysom i
radom sołeckim za dotychczasowy wysiłek włożony w rozwój
sołectwa i życzyli wszystkim
zadowolenia z wykonywania
codziennych obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkańcami

Targi edukacyjne

oraz licznych inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej. Licznie
przybyli reprezentanci otrzymali
od gospodarza upominki, a czas
umiliły wszystkim dzieci ze świetlic wiejskich w występie tanecznym oraz Zespól Radość z Witkowa występem wokalnym. Był też
poczęstunek i czas na rozmowy
o trudach i radościach pracy na
rzecz społeczności wiejskich.
Także 11 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach
uczczono Dzień Sołtysa, chcąc
podziękować sołtysom z dziewięciu sołectw Gminy Walim za ich
zaangażowanie i pracę na rzecz
społeczności lokalnej. Z tej okazji
zaprezentowano program artystyczny, na który złożył się m.in.
skecz kabaretowy pt. ,,Odwiedziny ojca”, quiz wiedzy o gminie
dla sołtysów oraz piosenki w wykonaniu szkolnego chóru i koła
gitarowego. Wszystkich sołtysów
obdarowano ręcznie wykonanymi, drewnianymi wizytówkami
oraz autorskimi wierszykami,
stworzonymi indywidualnie dla
każdego z sołtysów. Uwieńczeniem uroczystości był wspólny
słodki poczęstunek, podczas którego degustowano przygotowany specjalnie na tę okazję okazały
tort.
(RED)

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach
uczczono Dzień Sołtysa.

W Publicznym Gimnazjum
w Zespole Szkół w Starych
Bogaczowicach odbyły się
kolejne targi edukacyjne.
Ich celem było przybliżenie
uczniom oferty edukacyjnej
szkół
ponadgimnazjalnych.
Była to okazja do zapoznania się z ofertą na kolejny
rok szkolny w liceach ogólnokształcących,
technikach
i zasadniczych szkołach zawodowych. Każdy zainteresowany mógł porozmawiać z
nauczycielami oraz uczniami
wybranej szkoły, poznać jej
osiągnięcia, plany na przyszłość, a także zaznajomić się
z kryteriami rekrutacyjnymi.
Uczniowie otrzymali ulotki zawierające niezbędne informacje oraz obejrzeli prezentacje.
(RED)

Bezcenny uśmiech
Koło charytatywne, działające w Publicznym Gimnazjum w Walimiu, wraz z
opiekunem –Katarzyną Flis
– zorganizowało dla dzieci
z Domu Małego Dziecka w
Wałbrzychu wyjazd na sanki
do Andrzejówki. - Uczniowie
miło spędzili czas z maluchami. Jazda na sankach, bitwa
na śnieżki i lepienie bałwana
wywołały ogromną radość
zarówno wśród gimnazjalistów, jak i u dzieci. Na wszystkich twarzach, niezależnie od
wieku, pojawił się promienny
uśmiech. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
akcji „Zostań gwiazdą dobrego uczynku” i kupili ciastko.
To dzięki Waszej pomocy nasi
gimnazjaliści mogli uszczęśliwić dzieci, dać im chwile radości. Dziękujemy – podkreślają
Oliwia Łukaszewska i Roksana
Młocek z koła dziennikarskiego w Publicznym Gimnazjum
w Walimiu.
(RED)

Zjazd rycerstwa
W pałacowym w Jedlinie
Zdroju odbył się zjazd Rycerstwa Świętego Sebastiana w Europie. Goście zjazdu
odwiedzili także Głuszycę.
W 1985 roku Jego Cesarska Wysokość Arcyksiążę Otto
von Habsburg utworzył przy
Europejskiej Wspólnocie Historycznych Strzelców (EGS)
zakon rycerski św. Sebastiana.
Zakon ten kultywuje tradycje
rycerstwa oraz św. Sebastiana,
patrona strzelców, przyjmując
do swego grona osoby szczególnie zasłużone dla propagowanych przez siebie idei. Zakon Rycerski przemianowano
na Rycerstwo Orderowe św.
Sebastiana, a obecnym Wielkim Mistrzem jest głowa Domu
Habsburskiego, Arcyksiążę Karol von Habsburg. Przeorem
Rycerstwa jest Książę Charles
Luis de Merode, natomiast
wiceprzeorem jest Polak, Andrzej Wegner. Rycerstwo św.
Sebastiana stanowi swoistą
elitę EGS, gdyż na około 6 mln.
członków tej organizacji, pasowania na rycerza przez cały
okres istnienia Zakonu Orderowego dostąpiło około 500 wyróżnionych braci zakonnych.
Wybór pałacu w Jedlince
na miejsce spotkania Komandorii V Rycerstwa św. Sebastiana nie był przypadkowy.
Pobliski majątek był w XVII
własnością rodu Habsburgów,
a sam majątek Jedlinka w XVIII
wieku należał do austriackiego feldmarszałka Hansa Christoffa von Seher – Thoss, który
był osobą szczególnie zasłużoną na dworze Marii Teresy.
W czasie zjazdu Komandorii
V rycerstwa św. Sebastiana w
Pałacu Jedlinka została otwarta
wystawa „Zakonne i Orderowe

Tradycje Rycerstwa Europejskiego”, współorganizowana
przez Instytut Kultury Rycerskiej. Wystawa prezentuje oryginalne nadania europejskich
orderów rycerskich, a także dokumenty źródłowe związane z
historią Zakonu Maltańskiego,
Krzyżackiego i samego Rycerstwa św. Sebastiana. Wystawa
stanowi okazję do zapoznania
się z przykładami wyjątkowego
kunsztu kaligrafii i malarstwa
dokumentów wystawianych
przez poszczególne kancelarie monarchów europejskich,
m.in. pergaminowe dokumenty wydane przez kancelarie
dworu wiedeńskiego oraz Korony Brytyjskiej. Wystawa jest
jedyną w swoim rodzaju okazją
do poznania nie tylko historii
zakonów rycerskich oraz samych orderów, ale także poszczególnych wyróżnionych
osób.
Na zaproszenie burmistrza
Głuszycy Romana Głoda, Komandoria V Rycerstwa św. Sebastiana odwiedziła również
Głuszycę. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.
Przeor Rycerstwa Książę Charles Luis de Merode i wiceprzeor Andrzej Wegner. O historii
Głuszycy ciekawie opowiadał
Grzegorz Czepil, który zaprezentował prywatną kolekcję
pocztówek „Głuszyca na starej fotografii”. Dopełnieniem
opowieści o dziejach gminy
było oglądanie przez przybyłych zbiorów artefaktów zgromadzonych przez właścicieli
Łowiska Pstrąga Złota Woda
w Łomnicy. Na zakończenie
pobytu na terenie Gminy Głuszyca goście odwiedzili Podziemne Miasto Osówka.
(RED)
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Końska dawka od Medyka
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych przegrały
w Koninie z Medykiem 0:4. Z powodu
porażki akademiczki spadły
na 6. pozycję w tabeli ekstraligi kobiet.

Faworyt spotkania był
tylko jeden – koniński mistrz
Polski i zdobywca krajowego
pucharu. Podopieczne Marcina Gryki były praktycznie
skazane na pożarcie, gdyż w
rundzie jesiennej przegrały z
Medykiem 0:4, a w zimowym
sparingu aż 1:10. Szkolenio-

wiec wałbrzyskiej drużyny
z nowych zawodniczek wystawił w pierwszym składzie
tylko Karolinę Jędras, która
znana jest z występów w
Zagłębiu Lubin. Za to Julia
Kowalczyk oraz Kamila Okoń
usiadły na ławce rezerwowych.
REKLAMA
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Warto dodać, że w poprzednim ligowym meczu
koninianek na trybuny został wyrzucony trener Roman Jaszczak i rywalizację
z AZS PWSZ musiał oglądać
z trybun. Od początku dużą
przewagę miały gospodynie,
co udokumentowały już w
14 min. gdy po kontrataku
do dogodnej sytuacji doszła Agata Tarczyńska, która
otworzyła wynik spotkania.
W 29 min. do głosu w końcu
doszły przyjezdne i dobrą sytuację miała Weronika Aszkiełowicz, ale źle dośrodkowała w pole karne Medyka.
Jedenaście minut później
bliska wyrównania była Agata Sobkowicz, jednak po jej
akcji został odgwizdany spalony. Minutę przed przerwą
po akcji lewą stroną boiska
z 5 metrów swoją drugą
bramkę zdobyła Agata Tarczyńska.
W przerwie Marcin Gryka dokonał 2 zmian: Julia

Kowalczyk zastąpiła Karolinę Jędras, a Sofia Gonzalez
weszła za Annę Rędzię. Początek drugiej połowy był
dość spokojny i dopiero po
20 minutach gra się ożywiła. W 66 min. świetną okazję
miały koninianki, ale jedna z
zawodniczek z 5 m fatalnie
spudłowała. Pięć minut później piłka po przelocie przez
całe pole karne dotarła do
Radosławy Sławczeny, która
pokonała Darię Antończyk.
W 87 min. po akcji na lewym
skrzydle futbolówka dotarła do Katarzyny Daleszczyk,
która płaskim uderzeniem
ustaliła wynik spotkania na
4:0 dla swojej ekipy. Jeszcze
w końcówce szansę mieli goście, lecz po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego strzał Sofii
Gonzalez został zatrzymany.
W następnej kolejce AZS
PWSZ Wałbrzych będzie podejmował AZS Wrocław (sobota, 19 marca, godz. 11:00).
Radosław Radczak

Jeszcze jeden
Koszykarze
Górnika
Trans.eu wygrali we własnej hali z WKK Wrocław
68:63 w ramach I rundy
play–oﬀ o awans do I ligi.
Jest to już trzecia wygrana
biało–niebieskich z wrocławianami w tym sezonie.
Spotkanie zaczęło się od
prowadzenia miejscowych
5:0, po trafieniach Pawła Bochenkiewicza i Marcina Wróbla. Goście szybko wyrównali
rezultat, ale wtedy gospodarze błyskawicznie ruszyli
znów do ataku i odskoczyli na
13:5. Ostatnie 5 minut I kwarty było dość wyrównanie i zakończyła się wynikiem 21:14,
a wałbrzyszanie zawdzięczali
przewagę głównie dzięki
Marcinowi Wróblowi, który
zdobył 10 punktów w ciągu
10 minut. Początek drugiej
ćwiartki był dobrą kontynuacją w wykonaniu podopiecznych Arkadiusza Chlebdy,
którzy po 3 minutach i 43
sekundach wygrywali 30:14.
Ale następne 6 minut i 17
sekund było wręcz tragiczne
w ich wykonani, bowiem nie
zdobyli w tym czasie ani jednego punktu, grali fatalnie w
defensywie, mieli dużo strat
oraz byli bardzo nieskuteczni.
W konsekwencji pod koniec
WKK zdążyło wyrównać i po
pierwszej połowie było 30:30.
W trzeciej partii gospodarze starali się odskoczyć rywalowi, co im się udało, gdyż
po 4,5 min. mieli 9 oczek

przewagi. Rywale chcieli
znów odrobić straty, ale po
dobrej grze Pawła Bochenkiewicza i Rafała Glapińskiego nie byli w stanie znacząco zmniejszyć dystansu. Na
10 minut przed końcem meczu Górnik prowadził 52:45,
lecz po 2 minutach gry w IV
kwarcie drużyna z Wrocławia przegrywała tylko 50:52.
Wałbrzyska ekipa w chwili
zagrożenia znów odskoczyła na 10 punktów, dzięki
czemu mogła spokojnie rozegrać ostatnie minuty potyczki. W końcówce zrobiło
się jednak gorąco, kiedy to
na 45 sekund przed ostatnią syreną Jakub Kobel trafił na 63:65 i wydawało się,
że może dojść do dogrywki,
jednak Rafał Glapiński trafił
zza linii 6,75 m i ustalił wynik
na 68:63 dla swojego zespołu.
Górnik Trans.eu drugi
mecz z WKK rozagra we Wrocławiu w sobotę, 19 marca o
godz. 18:00.
Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałrzych – WKK Wrocław 68:63 (21:14, 9:16, 22:15, 16:18)
Górnik: Wróbel 18, Glapiński 13, Niesobski 9, Ratajczak 8, Bochenkiewicz
7, Obarek 7, Piros 6, Jeziorowski 0,
Kołaczyński 0, Ciuruś 0, Rzeszowski 0.
WKK: Józefiak 14, Wilk 12, Kobel
10, Kiwilsza 9, Kapa 8, Rutkowski 6,
Jędrzejewski 4, Gawlina 0, Matusiak 0,
Wnorowski 0.
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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!!!

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

Regon: 891505158 NIP: 886 273 72 92 KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Pech w czwartym secie
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych przegrali w Katowicach z
GKS–em 1:3. Wałbrzyszanie zapewnili sobie 10. lokatę na zakończenie sezonu zasadniczego.
Goście rozpoczęli w składzie: Matula, Olszewski, Rutecki, Szczygielski,
Smolarczyk, Filipiak oraz Mierzejewski
jako libero. Na trybunach pojawiło się
ok. 200 kibiców, w tym mała grupa z
Wałbrzycha. I set był jednak bardzo
słaby w wykonaniu przyjezdnych,
gdyż przed I przerwą techniczną przegrywali 5:8, a przed drugą 8:16. W samej końcówce lider z Górnego Śląska
odskoczył na 10 punktów i w konsekwencji goście przegrali 14:25. Druga
odsłona była już dużo bardziej wyrównana – początkowo gospodarze
mieli 2 oczka więcej od przeciwnika,
lecz wałbrzyszanie najpierw zdołali wyrównać, a następnie prowadzili

REKLAMA

16:14. Utrzymali przewagę do końca
tej części spotkania, dzięki czemu
wygrali 25:23 i wyrównali rezultat
meczu. Na początku trzeciej partii wynik oscylował koło remisu, ale potem
miejscowi znów mieli 1–2 punktową
przewagę. Końcówka seta należała również do nich, wygrali 25:21 i
potrzebowali tylko jednego seta do
zwycięstwa, a goście musieli walczyć
o 10 w 2016 r. tie–break. Przez większość czwartej odsłony katowiczanie
mieli kilka punktów więcej od rywala. Sytuacja zmieniła się w końcówce,
kiedy to wałbrzyszanie niespodziewanie wyrównali do stanu 21:21. Lider z
Katowic miał już meczbola, ale chwilę
później to goście mieli piłkę setową.
Jednak jej nie wykorzystali i w konsekwencji przegrali seta 25:27 i cały
mecz 1:3.
Radosław Radczak

Szlakiem Złotego Pociągu

Pomimo zimna i mokrej aury, blisko 40 osób wzięło udział w V edycji Marszu Nordic
Walking, tym razem pod hasłem Czekamy na Wiosną – Szlakiem Złotego Pociągu,
zaliczanego do cyklu imprez Grand Prix Idol 2016. Uczestnicy marszu przeszli 8 km.
Wystartowano z hipodromu w Książu, zaliczając po drodze Palmiarnię w Lubiechowie
i 65 kilometr trasy kolejowej z Wrocławia do Wałbrzycha, gdzie podobno we wnętrzu
ziemi czeka na odkrywców słynny już Złoty Pociąg. Potem zwiedzono muzeum w
zamku Książ, a wędrówkę zakończył piknik z ogniskiem na terenie hipodromu. Marsz
zorganizował Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze - Zamek Książ, który dziękuje
współorganizatorom: prezesom: Zamku Książ Krzysztofowi Urbańskiemu, Palmiarni –
Zbigniewowi Mudy i Stada Książ – Monice Słowik.

(BAS)

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

Kolarze-poligloci w Cannes
Działająca od niedawna Akademia Kolarska SEVEN-R-SPORT,
zaczyna być coraz bardziej znana,
i to nie tylko w naszym rejonie, nie
tylko ze szkolenia utalentowanej
młodzieży w tej dyscyplinie, ale
także z zajęć języków obcych – angielskiego i hiszpańskiego.
Jak twierdzi Rafał Wiśniewski, generalny menedżer akademii, kolarski
narybek robi szybkie postępy sportowe i coraz lepiej porozumiewa się
we wspomnianych językach. Jego
zdaniem, ich znajomość wpłynie na
zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie młodych kolarzy
oraz ułatwi im kontakty z rywalami i
mediami podczas zagranicznych imprez czy zgrupowań, gdzie będą się
czuli swobodnie.
- Każda pozaszkolna edukacja to
wartość dodana, a dzisiejszy sport to
nie tylko trening fizyczny – dodał.
Przygotowaniom do sezonu oraz
szlifowaniu umiejętności językowych, służyło 10-dniowe zgrupowanie siódemki najlepszych zawodników akademii we francuskim Cannes
na Lazurowym Wybrzeżu. Uczestniczyli w nim: Kacper Andrejczuk (rocznik 2004), Mateusz Ślawski (2005) i
Mikołaj Demeszuk (2005) w kategorii
żaków, Kamila Ślawska (2003) i Hanna Demeszuk (2002) w kategorii młodziczek oraz Krzysztof Wierzelewski
(2000) i Marcin Rozmiarek (2001) w
kategorii juniorów młodszych oraz
pośrednio firma ROWERY A-Z, dzięki
której trenerzy mieli do dyspozycji
znacznie większą niż zazwyczaj ilość
sprzętu.
- Często podczas treningów dołączały do nas inne grupy i były okazje
do towarzyskich pogawędek. Zdecydowana większość naszej grupy
czuje się językowo już znacznie pewniej niż jeszcze do niedawna, a ja nie
muszę już często występować w roli
tłumacza – podkreślił Wiśniewski.

Akademicy pod palmami Cannes.
Opiekę nad zawodnikami sprawowali trenerzy: Rafał Wiśniewski, który
zajmował się m.in. taktyką na wyścigach, Wojciech Wiśniewski, który zastąpił Radosława Romanika (z powodów rodzinnych musiał pozostać w
domu) i Piotr Balcerzak prowadzący
trening ogólnorozwojowy. Wojciech
Wiśniewski z powodu kontuzji na
początku ubiegłego roku zawiesił
swoją karierę zawodniczą i obecnie
studiuje dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Na obozie w
Cannes prezentował młodzieży technikę jazdy i panowania nad rowerem.
Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem
jego umiejętności ekspresowej i
technicznie perfekcyjnej jazdy na
krętych i trudnych zjazdach, tzw.
jazdy bez klamek prawie 100 km na
godzinę. Należy oczekiwać, że jego
podopieczni przyswoją sobie sztukę
jazdy swojego trenera.
Jak wyjaśnił Rafał Wiśniewski, zawodnicy akademii w nowym sezonie
będą rywalizować przede wszystkim
w wyścigach szosowych, a głównym celem są mistrzostwa Polski.
Poza tym startować będą w najważniejszych wyścigach z kalendarza
Polskiego Związku Kolarskiego oraz
prestiżowych imprezach organizo-

wanych przez Czesława Langa, takich
jak Nutella Mini Tour de Pologne, Puchar Polski Młodzików, czy też Tour
de Pologne amatorów. W planach
są również starty zagraniczne we
Francji, Włoszech, w Niemczech, Czechach, Chorwacji i na Słowacji, gdzie
będą zdobywać doświadczenie w
dużych i bardzo mocno obsadzonych wyścigach.
Poza rywalizacją na szosie, akademia będzie też widoczna na największych kolarskich maratonach, nie tylko w kraju. Jej najmłodsi zawodnicy,
w wielu od 7 do 10 lat, będą także
startować we wszystkich imprezach
przewidzianych dla tej grupy wiekowej.
- To nie była ostatnia nasza wizyta
na Lazurowym Wybrzeżu. Prawdopodobnie tam, w Roc d’ Azur, zakończymy w październiku sezon – zakończył główny menedżer.
Dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w kolarstwie i rozpocząć nową życiową przygodę,
Akademia Kolarska SEVEN-R-SPORT
prowadzi nabór otwarty. Szczegółowe informacje o zapisach znajdują
się na stronie www.sevenrsport-cycling.com oraz pod nr tel. 790 205 777.
Andrzej Basiński
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Sportowy raport
• Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM
Głuszyca - Paweł Wiącek i
Andrzej Woźniak stanęli na
podium podczas Mistrzostw
Europy w Trójboju Siłowym
Klasycznym w estońskim
Tartu. W kategorii do 59 kg
juniorów do lat 18 Paweł
Wiącek i zaliczył start na poziomie rekordów życiowych,
uzyskując łącznie w trójboju
382,5 kg ( 150 + 77,5 + 155 ).
Pozwoliło to na zajęcie trzeciego miejsca, zdobycie dużego brązowego medalu za
całość i małego brązowego
krążka za przysiad. W kategorii do 84 kg juniorek do lat
23 Kamila Wróbel uplasowała
się na ósmej pozycji z wynikiem w trójboju 285 kg ( 100
+ 60 + 125 ). Andrzej Woźniak

obronił tytuł wicemistrzowski
uzyskany w ubiegłym roku w
Pilźnie. Nasz zawodnik zdobył
duży srebrny medal, uzyskując łącznie w trójboju 600 kg (
235 + 135 + 230 ). Andrzej był
najlepszym zawodnikiem w
przysiadzie i w ostatnim podejściu atakował rekord Europy, wynoszący 237,5 kg. Nasz
reprezentant wstał ze sztangą
ważącą 240 kg, ale prostując
się za bardzo odchylił się do
tyłu i ciężar zsunął się mu się
z pleców.
• Bartosz Gołębiewski z Jedliny Zdroju wywalczył tytuł młodzieżowego mistrza
Dolnego Śląska i Opolszczyzny w wadze do 75 kg. Pięściarz Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego Dzierżoniów

obie walki wygrał pewnie po
3:0. - Rozgrywane w Nysie II
Mistrzostwa Dolnego Śląska i
Opolszczyzny były pierwszym
moim startem w tym roku.
Stoczyłem w tym turnieju
dwie bardzo emocjonujące
walki z twardymi przeciwnikami. Cieszę się, że wszystkie
walki wygrałem 3:0 i zostałem
wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Teraz jednak
na laurach nie spoczywam.
Jest mobilizacja do dalszych
treningów, w trakcie których
przygotowuję się do Młodzieżowych Mistrzostwa Polski.
W tym roku złoto musi być
moje! – powiedział nam Bartosz Gołębiewski, który jest
aktualnym wicemistrzem Polski seniorów w wadze średniej.

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

CENY już od 18 ZŁ/WOREK

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

Eurokontakt (nr lic. 1109)

poszukuje do pracy za granicą:
pielęgniarek/pielęgniarzy, kelnerów/kelnerek,
pomocy kuchennej, osób do pracy na zmywaku, zbieraczy
pieczarek, ogrodników, pracowników tartaku, magazynierów,
a także masarzy- wędliniarzy.
Mile widziana znajomość j.angielskiego,
niemieckiego lub francuskiego.
gazeta109@euro-kontakt.eu (71) 71 60 830

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

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze
• jakość życia
• pozytywna atmosfera

PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH
Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

Tylko u nas:

regulacja i naprawa okien PCV,
wymiana szyb i uszczelek

(RED)

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.

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

• Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej
wybrało nowy zarząd i komisję rewizyjną. Prezesem
drugą kadencję będzie Dariusz Stachurski. Wiceprezesami zostali: Łukasz Czajkowski,
Jan Mularczyk i Łukasz Bienias,
a skład zarządu uzupełnili:
Włodzimierz Bortnik, Ryszard
Wiktor, Andrzej Somala, Paweł Sibik, Józef Mierzwiński, Mariusz Tylak i Jarosław
Rudnicki. Członkami komisji
rewizyjnej delegaci wybrali:
Andrzeja Włodarczyka, Pawła
Michalskiego, Jerzego Sticha,
Ryszarda Bieruta i Mirosława
Lecha. Delegatem na zjazd
Dolnośląskiego ZPN wybrany
został Andrzej Bolisęga.

HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

UBEZPIECZENIA

Serwis Motoryzacyjny Goliat

OKNA z Wałbrzycha

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

TANIE

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

REKLAMA

Kurs
języka niemieckiego
od podstaw!
Ostatnie wolne miejsca!

Tel. 509 892 436

NAPRAWA
SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622
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

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń
Od 500 do 6000 zł
Nowość! Wakacje kredytowe
Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

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

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

Eurokontakt (nr lic. 1109)

poszukuje do pracy za granicą:
cieśli szalunkowych, monterów silosów, dekarzy,
elektromonterów, spawaczy TIG, stolarzy, malarzy,
monterów mebli, płytkarzy, pracowników rozbiórki
oraz brygadzistów budowy.
Mile widziana znajomość j. niemieckiego,
angielskiego lub francuskiego.
gazeta109@euro-kontakt.eu (71) 71 60 831

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje,

USŁUGI

mieszkanie po remoncie, do
zamieszkania, okazja CENA

(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
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) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(1) Samochód osobowy matiz,
po przeglądzie, 2000 r. przebieg
64 tys. km. Cena 2 tys. zł. Tel. 609
334 270.
(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(3) Szukasz pracy? Zostań doradcą! Tel. 22 228 71 00, wyślij sms:
696 006 100.
(3) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam szeregówkę na
Piaskowej Górze, ul. Przelotowa
5; nieruchomość na ul. Wrocławskiej 5 obok komina – były klub
Pokusa. Tel. 609 334 270.
(3) Sprzedam mieszkanie (3
pokoje - 62,7 m) na Podzamczu bez pośredników – PILNE.
Kontakt 501 49 73 37

65.000zł do negocjacji kontakt
530- 998-374
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIASKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ
Kontakt 530-998-374
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL.
535 285 514

Okolice Placu Gedymina 2pok
30m2 po kapitalnym remoncie,
Cena 65tys kontakt 535-416-014
ROZKŁADOWE MIESZKANIE NA
PIASKOWEJ GÓRZE! 60 m2, 3 pokoje, duży balkon CZTEROPIĘTROWY budynek po termomodernizacji, CENA 134.000,-zł Kontakt
535-285-514
Piaskowa Góra kawalerka po
kapitalnym remoncie, wysoki
standard Cena 85tys kontakt
535-416-014
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w bloku, miejskie ogrzewanie.
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2,
balkon. 115.000zł DO NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
2 pokoje z ogródkiem, 1 piętro,
56m2. Cena 78.000zł do negocjacji. Kontakt 535- 311- 265
Biały Kamień, 67m2, 3 pokoje,
samodzielne wejście, 2 ogródki. Spokojna lokalizacja. Cena
130.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto,
cena 99.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
działka 660m2. Super widoki cena
185.000,-zł Kontakt 535-416-014
PODZAMCZE, 7 piętro, 4 pokoje,
spiżarnia, 2 balkony, SŁONECZNE,
rozkładowe, do wprowadzenia,
OFERTA GODNA POLECENIA!,
CENA 225.000 ZŁ, tel. 535- 285
-514
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 35 m2,
1 piętro W BLOKU, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, CENA 60 tys.zł do neg,
TEL. 535- 285 -514

(3) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.

PIASKOWA GÓRA, 3 piętro z 4ech,
54 M2, ROZKŁADOWE 3 POKOJE,
balkon, ogrzewanie miejskie, cena
138.000 tys, Tel: 535-285-514

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

piętro, CENA 100.000 zł. Kontakt
530-998-374
NOWE MIASTO, ogródek, garaż,
50m2, 2 pokoje, niski czynsz,
ładna okolica, CENA 115.000 zł do
negocjacji. Kontakt 530-998-374

NOWE MIASTO, 64m2, 3 pokoje,
dwa poziomy, piękna kamienica,
CENA 85.000zł do negocjacji
kontakt 530- 998-374

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje,
59m2, budynek z cegły, balkon,
cena 159 900 Tel. 883 334 481
MS-2499 Podgórze, kawalerka,
50m2, po kapitalnym remoncie,
cena 65 tys. Tel. 534 210 153
MS-2467 Szczawno Zdrój, 2
pokoje, 52m2, do remontu, cena
94 tys. Tel. 883 334 481
MS-2439 Szczawno Zdrój – Os.
Solicowo, apartament 65m2, 3
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481
MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys,
tel. 883 334 486

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 2
piętro w czwórkach, balkon, niski
czynsz CENA 105.000,- zł Kontakt
530-998-374

(4) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE
37 M2 NA NOWYM MIEŚCIE, UMEBLOWANE, WSZYSTKIE MEDIA,
CO. TEL. 668-549-462.

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

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 5

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
do wprowadzenia 56m2, cena
139 900 tys. Tel. 883 334 481

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 z
tarasem w apartamentowcu, ul.
Odlewnicza, 80 m2, cena 225 000
zł Tel. 606 976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662 m2, cena 494 tys. Tel. 606
976 630
Piaskowa Góra, 2 pokoje 42m w
pełnym rozkładzie ul. Nałkowskiej, po kapitalnym remoncie,
cena 139 tys. Tel. 606 976 630
MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, po kapitalnym remoncie,
cena 129 tys. Tel. 883 334 486
MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, do wprowadzenia, cena
109 900 tys. Tel. 793 111 130
MS-2463 Piaskowa Góra, 1 piętro
w 4, 2 pokoje, 42m2 pełen rozkład, do odświeżenia , cena 109
tys. Tel. 606 976 630
MS-2475 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, cena 85 tys. Tel. 793
111 130
MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
56m2, do odświeżenia, 2 pietro ,
cena 129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
54m2, do wprowadzenia, cena
139 tys. Tel. 793 111 130
MS-2505 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po remoncie, cena 119 tys.
Tel. 606 976 630
MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel.
883 334 481
MS-2453 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro, cena 118 tys. Tel.
883 334 481
Podzamcze 3 pokoje, 65m2, cena
129 tys. Tel. 606 976 630
MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
78 tys. Tel. 883 334 481
MS-2447 Biały Kamień, kawalerka
41m2, cena 47 tys. Tel. 793 111
130

MS-2515 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45 m2, 2 piętro w 4! cena 105 tys,
tel. 883 334 486
MS-2415 Podzamcze, 3 pokoje,
po kapitalnym remoncie, 3 piętro
w 4, 168 tys, tel. 883 334 486

1.SOWA&VICTORIA Duża działka
budowlana ze stawem w pobliżu
Szczawna Zdroju. 4800m2 za 95
tys.Tel: 502-657-353
2. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie na Podzamczu w
bardzo dobrym stanie.54m2 cena
129 tys. do negocjacji000 Tel:
502-657-353
3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe .mieszkanie po kapitalnym
remoncie z ogrodem na pograniczu Rusinowa i Podgórza, Tel:
502-657-353

tu na Nowym Mieście 35 m2 cena
33.000 Tel: 506-717-014
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaz
mieszkanie po kapitalnym remoncie do wejścia Jedlina Zdrój cena
80.000 Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Białym Kamieniu
50.000 do kapitalnego remontu,
2 duże pokoje, widna kuchnia,
ogrzewanie węglowe Tel: 506717-014
15. SOWA & VICTORIA Ładne,
dwupokojowe mieszkanie w
Śródmieście, do delikatnego odświeżenia. Ogrzewanie miejskie!
Atrakcyjna cena: 69 900zł do
negocjacji! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne
mieszkanie, trzy pokoje, jasna
kuchnia, do delikatnego odświeżenie, Piaskowa Góra, cena: 145
000zł Tel: 502-665-504
17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- dwupokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie po kapitalnym remoncie! Cena 109 000zł
do negocjacji! Tel: 502-665-504

6.SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na sprzedaż - Głuszyca - 69 m2,
2 pokoje, do remontu. Cena 85
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519121-102

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 – PIASKOWA GÓRA, ul.
NAŁKOWSKIEJ, 2 pokoje, 41m2,
po remoncie, 10 piętro w 10, cena
115.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

20. SOWA&VICTORIA Boguszów
- mieszkanie na I piętrze w czteropiętrowym budynku. 3 rozkładowe pokoje, kuchnia, duży balkon,
spokojna zielona okolica, 60m2,
cena 100000Tel: 519-121-104

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 – Nowe Miasto, ul.
Prusa, 34m2, 2 pokoje z łazienką
i WC, C.O. gazowe, 1 piętro, cena
79.000zł po remoncie!, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

8.SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu w Jedlinie-Zdrój.
55m2,cena 50 000 Tel. 530-913259

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

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Piaskowa Góra 39 m2,2 pokojecena 90 000 Tel: 530-913-259

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 145.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka do kapitalnego remon-

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

19. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra - Mieszkanie na I piętrze w
czteropiętrowym budynku, 2 pokoje, jasna kuchnia, duży balkon
spokojna zielona okolica 40m2
cena115000zł Tel: 519-121-104

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 piętro
w 10, cena 127.000zł, po kapitalnym remoncie w 2016roku! tel.
74 840 40 40, 512 085 489

11.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 3 pokoje,2 piętro, cena 115
000 do negocjacji. Tel: 530-913259

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
BRONIEWSKIEGO, 3 pokoje, 45m2,
do remontu, 4 piętro w 4, cena
85.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro w
4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

7. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na sprzedaż - Świdnica (Osiedle
Młodych) - 37 m2, 2 pokoje, do
remontu. Cena 125 tys. Cena do
negocjacji.Tel: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Blizniak
do remontu z ogrodem na
Szczawienku. Cena 250 000 do
negocjacji. Tel: 530-913-259

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro
w 10, cena 133.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

18. SOWA&VICTORIA Skrajny szereg w spokojnej części Szczawienka. 250m2, 6 pokoi, działka 380m2
do zamieszkania cena 549000zł
Tel: 519-121-104

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na sprzedaż - Boguszów-Gorce 37 m2, 1 pokój, do remontu. Cena
49 tys. Cena do negocjacji.
5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na sprzedaż - Jedlina-Zdrój - 54
m2, 2 pokoje, do wprowadzenia.
Cena 69 tys. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102

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. Basztowa, kawalerka, 21m2, 11 piętro
w 11, cena 59.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 1
piętro w 10, po remoncie cena
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

RENOMA – OKAZJA! STARY
ZDRÓJ, 31m2, 1 piętro w 2, cena
29.000zł, do odnowienia tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – GŁUSZYCA, dwupoziomowe mieszkanie, 4 pokoje,
173m2, cena 210.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW,
120m2, działka 800m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 169.000zł
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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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 – Nowy Zieluń do sprzedania
śliczny domek ,40m2,3 pokoje
.300.000tyś.(nr: 2136) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

pokoje, atrakcyjna oferta ,do
wprowadzenia, cena 179 tys. do
negocjacji, dobra lokalizacja, kontakt 74 842 90 60.

BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
Górny Sobęcin, 48 m2, parter, 2
pokoje, jasna kuchnia, łazienka
z kabiną prysznicową oraz WC ,
przedpokój, ogródek, 2 piwnice.

WGN Piaskowa, mieszkanie 2 pokoje na 2 piętrze, widna kuchnia,
41m, przystępna cena 109 tys. zł .
kontakt 74 842 90 60.

Cena sprzedaży: 85 000 zł (nr:
2039) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON -Podgórze, dom wolnostojący 96 m2, z działką 900 m2, do
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

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 – Zamienię kawalerkę z
jasną kuchnią na Piaskowej Górze
na mieszkanie 2,3-pokojowe w
nowym budownictwie z dopłatą.
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

BON – Stary Zdrój, zamiana 2 pokoje, łazienka, kuchnia, 58 m2 na
kawalerkę w nowym budownictwie (nr:--- ) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Mieszkanie 57,4m2-Biały
Kamień.3 pokoje ,łazienka,duży
balkon,wc.Nieruchomosc po
remoncie .179 000 tys. . (nr: 2128)(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
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 – ZAMIANA Luksusowe
mieszkanie w Świebodzicach 2
pokoje,54m2 na ładny dom lub
mieszkanie willowe. (nr: ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 64,5
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wysoki standard. Cena:
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – Szczawno Zdrój, do sprzedania mieszkanie 31,28 m2, przy
promenadzie,1` pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój Cena:70 000
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY,
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Cena 115.
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – OKAZJA -Nowe Miasto,
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia ,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie
kominkowe. Cena 60 000 ( nr:
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON- Mieszkanie 41m2 w
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – ZAMIANA 2 pokojowego
mieszkania 42m2 znajdującego
się na Podgórzu na 70m2 w
ładnym miejscu i budynku(może
być do remontu) (nr: 2130) - (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 - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
holl. 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

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
WGN sprzedam mieszkanie na
Piaskowej, 2 pokoje, widna kuchnia , 39m, czwarte piętro/4p
cena 99,9 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa , sprzedaż mieszkania 2 pokoje, balkon, parter
wysoki, 38m, cena 118 tys. do
negocjacji. kontakt 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, bardzo ładne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4
piętro, dobra lokalizacja, cena 139
tys. kontakt 74 8942 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 33m,
balkon, wolne, do przekazania od
zaraz, 83 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 3 pokoje, 45m, wolne
od zaraz, 2 piętro, cena 120 tys. zł
, kontakt 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, mieszkanie na
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter,
mało rodzin, ogródek , wolne, do
przekazania , cena 69,5 tys. neg.
kontakt 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, na sprzedaż
mieszkanie 50 m, 2 pokoje, na 3
piętrze, wolne od zaraz, cena 39,8
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, dom w
zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi,
duża działka, atrakcyjna cena, do
przekazania od zaraz, cena 340
tys. kontakt 74 842 90 60.
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. zł do negocjacji, kontakt 74 842 90 60.
WGN dom na sprzedaż, Biały
Kamień, 200m, 5 pokoi, wolnostojący, do zamieszkania, cena
565 tys. do negocjacji. kontakt 74
842 90 60.
WGN Wałbrzych, Szczawienko,
dom w zabudowie szeregowej,
6 pokoi, 230m, do zamieszkania,
cena 499 tys. zł ,kontakt 74 842
90 60.

50000zł. - co gaz, 74 666 42 42,
507 153 166.

ZATRUDNIĘ doświadczoną osobę

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

na samodzielne stanowisko logistyka – spedytora.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro
, cena 50 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.
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 – OKAZJA! Do sprzedania 2 pokoje, Piaskowa Góra, 41
m2, cena 90 tys.zł. 4 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.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

Wymagania: bardzo dobra znajomość obsługi komputera
(programy giełdy transportowej), komunikatywność, język
niemiecki lub angielski w stopniu komunikatywnym.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV
(w zaklejonych kopertach z opisem logistyk – spedytor)
w sekretariacie Fabryki Okien ROL
przy ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu.
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WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z wc w dzielnicy Nowe Miasto,
35m2 , 33 tys.zł. 1 piętro, 74 666
42 42, 507 153 166.

80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

WILLA- Sprzedamy pół domu

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

WILLA – Sprzedamy szereg na
P.Górze, 3 pokoje, 70m2 cena 299
tys.zł. 666 42 42, 507 153 166.

765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

WILLA – Sprzedamy mieszkanie

Wałbrzycha, 74 666 42 42

cena 120 tys.zł. 74 666 42 42 .

WILLA – Sprzedamy 40m2 na
P.Górze, 2 pokoje, co gaz, ul.Wrocławska, 2 piętro, 55 tys. zł. do
negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Stary Zdroju, 3 piętro, 42m2, cena
79 tys.zł. co gaz, po remoncie,74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 195 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 65000zł. 74 666 42 42.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42.

na Poniatowie, 4 pokoje, działka
cjacji 74 666 42 42, 507 153 166.

3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra,

pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro,
co gaz, 90 tys.zł!!! 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po

WGN Wałbrzych, śródmieście,
dom wolnostojący 140m, 4 pokoje, działka 9 arów, cena 460 tys. zł ,
kontakt 74 842 90 60.

remoncie na B.Kamieniu, cicha
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł.
74 666 42 42.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co

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

WGN sprzedam garsonierę na
Piaskowej Górze 18m, do wprowadzenia, winda, cena 65 tys. do
negocjacji, tel. 74 842 90 60.

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

WGN sprzedaż mieszkania na
Szczawienku, parter, 70m, 3-4

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 31m2, na Rusinowie, cena

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

gaz, 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 57 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
55tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
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