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Polskie prawo nakazuje, 
aby każdy pojazd mecha-
niczny przechodził okre-
sowe badanie techniczne. 
Cena za tę usługę w całej 
Polsce jest taka sama, nie-
zależnie od miejsca, w któ-
rym wykonujemy przegląd. 
Firma Speed Car w obrębie 
podstawowej ceny badania 
technicznego każdemu kie-
rowcy oferuje prezent. Do 
wyboru jest kilkadziesiąt ga-
dżetów:  alkomaty, odtwa-
rzacze MP3, pendrive, latarki 
LED, uchwyty do telefonu, 
mycie auta czy kosmetyki 
samochodowe. Można także 
zdecydować się na gadżet 
do domu - spośród kilku-
nastu opcji do wyboru są 
między innymi noże, narzę-
dzia lub komplety kluczy do 

majsterkowania. Jednym z 
prezentów jest także ozono-
wanie auta, czyli usuwanie 
wszelkich niepożądanych 
zapachów z klimatyzacji czy 
tapicerki w samochodzie. 
Kierowca może skorzystać z 
tej usługi w dogodnym dla 
siebie terminie.

Dodatkowo każda osoba 
�zyczna, która zdecyduje 
się na przegląd w Speed Car 
otrzyma poza prezentem 
rzeczowym roczny, darmo-
wy Pakiet Assistance od Avi-
vy. Jest to wiele przydatnych 
każdemu kierowcy bezpłat-
nych usług, takich jak ho-
lowanie pojazdu po kolizji 
do 100 km, a w przypadku 
uszkodzenia szyby czołowej 
do ustalonego warsztatu, 
transport ubezpieczonych z 

miejsca zdarzenia do miej-
sca holowania pojazdu, po-
jazd zastępczy na max. 3 dni, 
pomoc w przypadku uszko-
dzenia koła czy opony, i wie-
le innych.

Podczas badania tech-
nicznego pracownicy �rmy 
informują, w jakim terminie 
i co konkretnie powinno zo-
stać naprawione w Twoim 
aucie. Dodatkowo pracow-
nicy �rmy dbają, aby każdy z 
odwiedzających kierowców 
został odpowiednio wcze-
śniej poinformowany o zbli-
żającym się terminie przeglą-
du rejestracyjnego. Termin 
przeglądu technicznego to 
kolejna data w kalendarzu, o 
której łatwo zapomnieć, dla-
tego dział telemarketingu 
�rmy Speed Car na kilka dni 

Przegląd z prezentem i assistance!
W Wałbrzychu powstała nowa stacja kontroli pojazdów należąca 

do sieci Speed Car, która mieści się przy ul. Kolejowej 2. 
Każdy, kto wykona tu obowiązkowe badanie techniczne otrzyma 

wybrany przez siebie prezent oraz darmowy Pakiet Assistance na rok.

przez zbliżającym się termi-
nem przeglądu przypomni o 
tym każdemu klientowi tele-
fonicznie lub sms-em. 

Każdy kierowca może 
sprawdzić stan swojego 
pojazdu również poza ter-
minem przewidzianym 
na przegląd rejestracyjny 
pojazdu; jest to szczegól-

nie ważne, gdy kupujemy 
samochód używany a nie 
jesteśmy do końca pewni, 
jak obchodził się z nim po-
przedni właściciel. W Speed 
Car jest usługa Auto Lekarz, 
która ma na celu ułatwienie 
kupującym pojazdy używa-
ne ocenę ich stanu tech-
nicznego. W ramach usługi 

otrzymamy informację o 
stanie całego zawieszenia, 
hamulców oraz analizę spa-
lin. Mierzona jest także gru-
bość lakieru na poszczegól-
nych elementach nadwozia. 
Po zakończeniu takiego 
badania dostaniemy do ręki 
dokumenty z przydatnymi 
informacjami.

Stacja kontroli pojazdów Speed Car mieści się w Wałbrzychu, przy ul. Kolejowej 2 
(na terenie stacji Shell). Jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00 
oraz w soboty od 8.00 do 20.00, dlatego nawet najbardziej zajęte i zapracowane osoby 
mają szansę zrobić przegląd w dogodnym dla siebie terminie.
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

Pożyczka  ratalna
na oświadczenie

do 10 000 zł
Honorujemy wszystkie formy zatrudnienia

oraz renty socjalne i zasiłki opiekuńcze

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

tel. 74 307-07-37, 531-483-291
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
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Wymowny i pouczający 
był niedawny tekst Pana Sta-
nisława Michalika pt.”Krótki 
kurs z najnowszej historii”. 
Wybrane przez autora cytaty 
z wypowiedzi jednego z naj-
większych zbrodniarzy w hi-
storii ludzkości, Adolfa Hitle-
ra (nie piszę „największego”, 
bo trudno zhierarchizować 
wyczyny w orgiach zła i mor-
du, dokonywane w różnych 
okresach i różnych propor-
cjach, m. in. przez Stalina czy 
Pol Pota), dają do myślenia. 
Większość z nas doskonale 
zdaje sobie sprawę z tego, 
że nie chodzi tu o bezpow-
rotnie minioną historię, cho-
ciaż jeszcze do niedawna 
wydawać by się mogło, że 
nic podobnego nie mogło-
by się wydarzyć w jako tako 
cywilizowanym świecie XXI 
wieku. Przecież nie tak daw-
no dochodziły nas wieści 
o wyrzynaniu w Rwandzie 
Tutsi przez Hutu. A wszystko 
zapoczątkowała katastrofa 
rządowego samolotu... A 
Srebrenica? A zdegenero-
wane Państwo Islamskie? 
Absolutnie nie możemy być 
pewni, że jakiemuś watażce, 
w którego głowie legną się 
jakieś pomylone idee, nie 
zechce się zrobić masakry 
swoich przeciwników i nie 
można wykluczyć, że porą-
bana do cna istota mieniąca 
się ludzką, nie będzie chciała 
brutalną siłą uczyć innych, 

Pisane przed (z)mrokiem
Andrzej
Basiński

jak mają żyć i co jest dla nich 
dobre.

Odnosząc się do wspo-
mnianego tekstu Pan Janusz 
Bartkiewicz pisze z prze-
konaniem: „Mam nadzieję, 
że nie znajdzie się nikt, kto 
chciałby zarzucić autorowi 
(…) przyrównywania III RP 
do III Rzeszy, bo byłby to za-
rzut jak najbardziej bezpod-
stawny”. Pozwolę sobie mieć 
inne zdanie. Totalitaryzm, 
także ten obłędny i zbrod-
niczy, miewa różne, czasami 
niewinne, wręcz śmieszne 
początki i należy przed nim 
ostrzegać póki trwa gatunek 
homo sapiens. Podobnie, 
jak autorowi felietonu, tak 
i mnie, a jestem pewny, że i 
wielu innym, czytając słowa 
nazistowskiego fuehrera, 
nasuwają się pewne analo-
gie do współczesnej Polski i 
na pewno nie jest to zarzut 
przeciwko autorowi. Oczywi-
ście, znam proporcjum, Mo-
cium Panie: żyjemy w innym 
(czyżby?) świecie, nie ma u 
nas kazamatów, w których 
torturuje się przeciwników 
władzy, nie rozstrzeliwuje 
się ich i nie ścina lub wiesza 
w więzieniach oraz obozach 
koncentracyjnych, jeszcze 
nie ma pogromów. Jeszcze...

Jeszcze nie tak dawno 
dywagowaliśmy z Panem 
Januszem Bartkiewiczem, 
wytykając sobie to i owo, na 
temat modelu pisowskiego 
państwa, o którym wielu 
mówiło, że nikomu nie za-
graża, że straszenie PiS-em 
to obciach i strachy na La-
chy. Ale wypadki potoczyły 
się błyskawicznie, a rządzą-
cy uzurpują sobie prawo do 
tego, o czym wcześniej nie 

mieliśmy pojęcia i nie trzeba 
być zbytnio przenikliwym, 
by widzieć, że uszczęśliwiłby 
ich powszechny zamordyzm, 
śledczy w każdym kącie, wi-
dać, jak bardzo uwierają ich 
ludzie organizujący marsze 
protestu i jak bardzo chcie-
liby wiedzieć o nich jak naj-
więcej... Zgadzam się w pełni 
z intencjami Pana Stanisława 
Michalika: źle to wygląda.

Co pewien czas pojawiają 
się pytania: „Co zrobi pre-
zes?”, dodając: „Wszystko 
w jego głowie”. To dla Po-
laków upokarzające, by do-
chodzić, co też kombinuje 
ta postać, której każdą porę 
ciała wypełniają złe inten-
cje skierowane przeciwko 
inaczej myślącym. Trzeba, 
póki czas, uderzyć pięścią w 
stół i tupnąć nogą, głośno 
krzyczeć na ulicach, i to bez 
taryfy ulgowej i przesadne-
go ugrzecznienia, ogłaszać 
całemu światu o niecnych 
sprawkach i zamiarach uzur-
patorów, interweniować 
gdzie się da. Poczekajmy 
do następnych wyborów? A 
mamy gwarancję, że one się 
w ogóle odbędą?!

Wielce dają do myślenia 
słowa Jerzego Baczyńskiego, 
naczelnego redaktora „Poli-
tyki”, który pisze w artykule 
„Zamach marcowy”:

„(…) Autorzy tej anarchii, 
ataku na państwo, będą mu-
sieli kiedyś odpowiedzieć nie 
tylko przed Bogiem i Historią. 
W sumie to fatalna perspek-
tywa, również dlatego, że 
może rodzić w obozie „do-
brej zmiany” determinację, 
by władzę raz zdobytą tak 
poszerzyć i obwarować, żeby 
jej już (lub choćby przez wie-

le lat) nie oddać. Jeśli wyłączy 
się i zwasalizuje Trybunał 
Konstytucyjny, można będzie 
np. zmienić ordynację wy-
borczą lub wprowadzić taką 
ustawę o zwalczaniu terrory-
zmu, na podstawie której da 
się w ogóle odwołać wybory, 
a ugrupowania opozycyjne 
(…) zdelegalizować. (…) Jeśli 
sądy nas nie obronią, każdy 
może być oczerniony, oskar-
żony, prewencyjnie zatrzy-
many. (...) (Kaczyński) wciąż 
nie ujawnił, w czym mu obec-
na konstytucja przeszkadza. 
Dlatego każde podejrzenie 
jest dziś zasadne”.

W innym miejscu Baczyń-
ski pisze:

„(…) Bo partia dała zwy-
cięstwo, ale może w zamian 
zażądać testu lojalności, 
gotowości do zwalczania 
wrogów rewolucji. To jest 
dziś najdalsza konsekwen-
cja prawnego zamachu 
stanu. Czy uda się postawić 
naprzeciw siebie, gotowe 
także do �zycznej agresji, 
wielkie tłumy Polaków? Czy 
odpowiedzią na Komitety 
Obrony Demokracji sta-
ną się pisowskie Komitety 
Obrony Rewolucji? (…) Być 
może taka jest intencja Ja-
rosława Kaczyńskiego, aby 
w Polsce, w związku z nim i 
o niego, Polacy nie tylko się 
wyzywali, ale i pobili? Tego 
też nie było w naszym do-
świadczeniu ćwierćwiecza 
wolnej Polski. Ale przecież 
historia zaczęła się na nowo 
wraz ze zwycięstwem PiS. 
Kiedy się słucha łomżyń-
skiej przemowy prezesa 
albo otwockiej prezydenta, 
nasuwają się nieprzyjemne 
historyczne skojarzenia. Ki 

diabeł? Naprawdę, ni z tego, 
ni z owego, bez wyraźnych 
przepowiedni socjologów, 
bez objawów społecznej 
depresji, nawet bez imi-
grantów i obcych, lęgnie się 
jakiś polski narodowy so-
cjalizm, gdzie rolę „obcych 
etnicznie” pełnią polityczni 
przeciwnicy? (…) To jest re-
wolucja tłoczona od góry, 
niesiona przez pisowskie 
elity, które chcą zająć miej-
sca okupowane przez mniej 
godnych i skończy się, kie-
dy dobrzy ludzie zastąpią 
złych. Wtedy nowa władza 
może okazać swoją bez-
względność wobec wrogów 
rewolucji – buntujących się 
znowu górników, oburzo-
nych rolników, libertyńskiej 
młodzieży, niepłacącego 
danin małego biznesu, 
nielojalnych nauczycieli, 
urzędników. A kiedy – jak 
w znanym powiedzeniu – 
przyjdą po nich, nie będzie 
już konstytucji i Trybunału, 
który mógłby ich bronić. 
Będzie partyjna prokuratu-
ra, wierne służby specjalne, 
przejęty IPN, wykonujące 
brudne usługi media i może 
zmilitaryzowana gwardia 
gwardia cywilna, opłacana 
i wychowana przez ministra 
Macierewicza. Rewolucja się 
dopełni”. Tyle Baczyński.

A jeśli chodzi o IPN: do-
wiaduję się, że do niszczą-
cej szczujni przystał znany 
w Wałbrzychu człowiek, do 
którego wcześniej miałem 
nawet szacunek, ale jego 
morale kształtuje teraz PiS. 
Nie posłużę się jego meto-
dami i nie wymienię po na-
zwisku, bo liczę na opamię-
tanie...

Nazwijcie mnie czarno-
widzem. Może, po prostu, 
należę do tych, co widzą 
dalej niż 500 plus. A niech 
tam, zniosę. Ale będę gęgał 
wraz z innymi, jak gęsi kapi-
tolińskie ostrzegające sta-
rożytnych Rzymian przed 
atakiem Galów. Nie będę 
optował za Nowoczesną, 
PO, SLD, czy Partią Razem. 
Konieczny jest jak najszyb-
szy wspólny front, ponad-
partyjny sojusz, swoiste 
wsparcie dla istniejącego 
już KOD, by przeciwstawić 
się zarazy, którą, bądźmy 
szczerzy, sprokurowaliśmy 
sobie (18 proc. uprawnio-
nych do głosowania) bez-
krytycznie na własne ży-
czenie. Bo mogą powrócić 
najczarniejsze czasy. Może 
się polać krew. Na wezwa-
nie guru, w imię chorych 
idei, może polować sąsiad 
na sąsiada. Mogą się za-
pełnić więzienia i to nie 
pospolitymi przestępcami. 
Mogą wywlekać z łóżek nie 
tylko o szóstej rano. Może 
się wydarzyć wiele, o czym 
na razie nie mamy pojęcia, 
albo wypieramy to ze swo-
jej świadomości. I jeszcze 
jedno: Kościół marnuje na 
naszych oczach jedną ze 
swoich epokowych szans. 
A co do niedawnego apelu 
prezesa: BARDZO CHCIAŁ-
BYM MU WIERZYĆ, ale, 
niestety, „po owocach ich 
poznacie”, a te dotychczas 
wyhodowane przez niego 
są wyjątkowo gorzkie...

I dlatego w samą porę 
Pan Stanisław Michalik przy-
toczył w swoim felietonie 
odpowiednie cytaty. Nie lek-
ceważmy ich.
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- Konieczność przeprowa-
dzenia zmian i dostosowania 
kwali�kacji nauczycieli do no-
wych wymogów widzi więk-
szość krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, nie jesteśmy 
w tym osamotnieni – przyzna-
je minister Anna Zalewska. 
– Jednak nowy model zosta-
nie wypracowany w oparciu 
o debatę społeczną, w której 
uczestniczą nie tylko dyrekto-
rzy i nauczyciele, ale również 
związki zawodowe, rodzice 
oraz sami uczniowie – pod-
kreśliła podczas spotkania w 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre�e 
Ekonomicznej.

Duży nacisk położony zo-
stanie na trzy etapy kształce-
nia, które wymagają przemo-

delowania. Mowa o nauczaniu 
wczesnoszkolnym, ogólno-
kształcącym oraz szkolnictwie 
zawodowym. Dostosowanie 
kształcenia pod realne potrze-
by przedsiębiorców jest głów-
nym założeniem Klastra Edu-
kacyjnego „INVEST in EDU”, 
który prowadzony jest przez 
wałbrzyską strefę. 

- Będziemy spotykać się z 
przedsiębiorcami, szkołami 
i uczelniami wyższymi, aby 
wypracować rozwiązania do-
stosowane do potrzeb gospo-
darki. Ważne również, aby to 
sami uczniowie powiedzieli 
jak powinna być zorganizowa-
na szkoła zawodowa. Klaster 
nie może stać się jedynie plat-
formą wymiany doświadczeń. 

Powinien być modelowym 
przykładem rozwiązań, któ-
re odpowiadają potrzebom 
przedsiębiorców – tłumaczyła 
minister Zalewska. 

Obecnie z klastrem eduka-
cyjnym „INVEST in EDU” zwią-
zanych jest 76 podmiotów, 
głównie szkoły zawodowe i 
techniczne oraz inwestorzy 
działający w stre�e. W jego 
ramach powstały dwie klasy 
patronackie kształcące na kie-
runkach „operator obrabiarek 
skrawających”. W tym roku 
zapowiedziano powstanie 
kolejnych klas, związanych z 
zawodami: tapicer, krawiec, 
ślusarz, mechanik oraz opera-
tor maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych.

Kształcenie dla przedsiębiorców
- Pod koniec czerwca przedstawione zostaną zmiany dotyczące 

systemu oświaty – zapowiedziała w Wałbrzychu Anna Zalewska, 
Minister Edukacji Narodowej. – Co ważne, pierwszy raz są one tak 
wyraźnie wpisane w plan rozwoju gospodarczego naszego kraju 

– podkreśliła szefowa resortu. Działania klastra edukacyjnego 
wałbrzyskiej strefy mają stać się modelowym przykładem rozwiązań 

dotyczących szkolnictwa zawodowego.  

- Przykładamy szczególną 
wagę do potrzeb kadrowych 
�rm działających w stre�e. 
Dostępność specjalistów na 
rynku pracy stanowi rów-
nież jeden z podstawowych 
czynników decydujących o 
nowych inwestycjach – pod-
kreśla Maciej Badora, prezes 
wałbrzyskiej strefy. – Musimy 
doprowadzić do sytuacji, w 
której absolwenci szkół tech-
nicznych i zawodowych, będą 
w pełni przygotowani do pod-
jęcia zatrudniania u konkret-

nych pracodawców – tłuma-
czył.  

- Moglibyśmy wydać setki 
milionów złotych na promocję 
szkolnictwa zawodowego, ale 
i tak nie zmienilibyśmy jego 
wizerunku. Tylko oferta szkół, 
w pełni dostosowana do re-
aliów, jest w stanie zmienić tę 
sytuację – dodaje Anna Zalew-
ska.

Jak zapowiedziała Minister 
Edukacji Narodowej, zmiany 
zostaną przedstawione już w 
czerwcu tego roku. Następne 

miesiące upłyną na dosto-
sowaniu założeń do ustawy, 
która zostanie wprowadzona 
w życie w 2017 roku. Nowa 
formuła dotycząca szkolnic-
twa zawodowego zostanie 
przedstawiona na specjalnym 
spotkaniu w Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Stre�e Ekonomicznej. 
Weźmie w niej udział wicepre-
mier i Minister Rozwoju Mate-
usz Morawiecki oraz Minister 
Edukacji Narodowej Anna Za-
lewska.

(RED)

- Pod koniec czerwca przedstawione zostaną zmiany dotyczące systemu oświaty – zapowiedziała 
w Wałbrzychu Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.

Firma db9 Usługi IT z po-
wodzeniem działa na ryn-
ku od września 2011 roku. 
Bardzo łatwo ją znaleźć, bo-
wiem sklep i serwis znajdują 
się w centrum Wałbrzycha, 
przy ul. Nowy Świat 6a. Ta 
lokalizacja jest wielkim udo-
godnieniem zwłaszcza dla 
osób, które chcą kupić lub 
osobiście dostarczyć do ser-
wisu komputer, monitor, czy 
kopiarkę. Wejście do lokalu 
znajduje się przy miejscach 
postojowych! Także dla pa-
sażerów komunikacji miej-
skiej jest to znakomita loka-
lizacja, bowiem kilkadziesiąt 
metrów dalej jest przystanek 
autobusowy. Najważniejsza 
jest jednak kompetentna i 
miła obsługa.

Sklep
Zajmujemy się sprzedażą 

szerokiej gamy części, ak-
cesoriów komputerowych 
oraz materiałów eksploata-
cyjnych wielu światowych 
marek – wyliczają właściciele 
�rmy db9 Usługi IT. – Pro-
wadzimy sprzedaż kopiarek 
znanych producentów o 
światowej renomie: Toshiba, 
Ricoh oraz Konica Minolta, a 
także szeroki wachlarz ma-
teriałów eksploatacyjnych 
do urządzeń drukujących. 
Nasz sklep komputerowy 
oferuje między innymi: płyty 
główne, procesory, pamięci, 
obudowy, zasilacze, monito-
ry i inne podzespoły. Mamy 
również w swojej ofercie 
duży wybór akcesoriów 

komputerowych, między 
innymi: myszki, głośniki, kla-
wiatury i inne.

Serwis
Dzięki temu, że prowa-

dzimy sklep z częściami 
komputerowymi oraz akce-
soriami, jesteśmy w stanie 
na życzenie klientów złożyć 
komputery w dowolnych 
kon�guracjach, by najlepiej 
były dopasowane do ich po-
trzeb. Gama usług oferowa-
nych przez nasz serwis jest 
bardzo szeroka: naprawa, 
konserwacja i modernizacja 
komputerów stacjonarnych 
i notebooków; naprawa ko-
piarek �rm: Toshiba, Ricoh 
i Konica Minolta, a także 
naprawa urządzeń peryfe-

ryjnych, jak drukarki, plo-
tery itp. Na tym nie koniec, 
ponieważ zajmujemy się 
także instalowaniem  sieci 
LAN  - zarówno kablowych 
jak i bezprzewodowych oraz 
montażem systemów moni-
toringu tak analogowego, 
jak  i cyfrowego. Dla klientów 
�rmowych świadczymy tak-
że usługę stałej opieki serwi-
sowej. Jest to bardzo cieka-
we i praktyczne rozwiązanie, 
obejmujące nie tylko usługi 
bieżącej konserwacji i napra-
wy sprzętu komputerowego 
oraz infrastruktury LAN, ale 
przede wszystkim  - co dla 
funkcjonowania �rm jest 
niezwykle ważne - wizyty w 
nagłych wypadkach. Oferu-
jemy również doradztwo w 

Sklep i serwis jakich mało
Na rynku jest wiele �rm zajmujących się komputerami i urządzeniami z nimi 

powiązanymi. Niewiele jest jednak takich, które świadczą usługi na najwyższym 
poziomie i w bardzo szerokim zakresie. – Prowadzimy sklep komputerowy, 

serwis komputerów i kopiarek oraz instalujemy sieci LAN i systemy monitoringu 
– wyliczają właściciele �rmy db9 Usługi IT z ul. Nowy Świat 6a w Wałbrzychu.

zakresie zakupu sprzętu oraz 
oprogramowania.

Kontakt
Firma db9 Usługi IT 

świadczy usługi dla �rm oraz 
klientów detalicznych. Za-
praszamy do naszego skle-
pu i serwisu przy ul. Nowy 
Świat 6a  w Wałbrzychu od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30 – 16.30, a w 

soboty w godzinach 10.00 
– 14.00. Można się z nami 
skontaktować telefonicznie, 
dzwoniąc pod numery: 531 
792 365 i 531 788 646 lub za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej sklep@db9.net.
pl. Więcej informacji znajdą 
Państwo na naszej stronie 
internetowej: http://db9.net.
pl – zachęcają właściciele �r-
my db9 Usługi IT.
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Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA za 5 zł
po godz. 17.00  - 20 % taniej!

pierogarnia – w czwartki 20 % taniej!

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy 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

R E K L A M A

Przez kilka dni nie mówiło się o ni-
czym innym więcej jak o świętach. Nawet 
polityka zeszła na plan dalszy, a przema-
wiającego po raz pierwszy od lat ludzkim 
głosem Prezesa nikt o zdrowych zmy-
słach nie potraktował poważnie. Nawet 
jego najbliższe chorągiewki (prezydent i 
premier) nie potra�ły się ustrzec w życze-
niach świątecznych do narodu złośliwej 
nuty pogardy dla ludzi myślących inaczej 
niż oni sami.

Święta stały się więc znakomitą od-
skocznią od niezbyt różowej rzeczywisto-
ści dnia codziennego. Ale święta wielka-
nocne, to najwyżej tydzień przygotowań, 
robienia porządków, zakupów, uczestnic-
twa w obrzędach kościelnych i na koniec 
dwa dni prawdziwego świętowania. W 
naszej tradycji staropolskiej sprowadza 
się ono głównie do przyjemności korzy-
stania z ob�tego stołu. Dobrze, że w tym 
roku nie zawiodła nas pogoda, a ożywcze 
ciepło promieniującego na niebie słońca 
spowodowało, iż wyruszyliśmy całymi ro-
dzinami na spacery.

No i stało się to co zwykle następuje – 
święta, święta i po świętach.

Dobrze, że jak to napisała w najlep-
szym swoim wierszu nasza noblistka 
Wisława Szymborska – „nic dwa razy się 
nie zdarza”. Oznacza to, że za rok kolejne 
święta wielkanocne już będą inne. Żyjmy 
nadzieją, że po PiS-owskiej „dobrej zmia-
nie”, zaaplikowanej nam przez żądnych 
nieograniczonej władzy polityków, pozo-
stanie już tylko niemiłe wspomnienie.

A ja na osłodę przypominam wiersz 
Szymborskiej w całej swej urodzie, by w 
ten sposób przenieść się razem z moimi 
Czytelnikami od ponurego świata zakła-
mania i obłudy, w krainę nieskazitelnej 
poezji:

Poświąteczne reminiscencje
Stanisław 
Michalik

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Gdybyż po świętach zaiste miał miej-
sce cud i stało się to, do czego zachęca w 
wierszu Wisława Szymborska: „spróbuje-
my szukać zgody”, gdyby i prezes PiS-u, i 
wiecznie uśmiechnięty prezydenciunio, 
i przyboczna prezesa, premier rządu (o 
której dowcipnie napisał jeden z komen-
tatorów na facebooku, że pasuje jak ulał 
do dawno napisanej przez Sztaundyrgera 
fraszki: „Aby równowaga nie była zwich-
nięta, łamiąc konstytucję – spuszczała 
oczęta!”), gdyby więc cała „trójca święta” 
wyciągnęła rękę do zgody, uznając za waż-
ne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, być 
może byłby to dobry krok do kompromisu.

Oczywiście mam pełną świadomość, 
że to co piękne i wartościowe w poezji nie 
dociera do polityków. Oni żyją w innym 
świecie. Dla nich ideą jest władza. Goto-
wi są na największe bezeceństwa, by ją 
zdobyć, a potem utrzymać. Dobro ogółu 
społeczeństwa, dobro narodu i państwa, 
to tylko szumne hasła potrzebne do tego, 
by ludziom zamknąć gęby.

To do nich pisał JulianTuwim w okre-
sie międzywojennym w wierszu „Dziesię-
ciolecie” z tomiku „Rzecz czarnoleska” - o 
dziwo - jakże znów dziś aktualnym:

„Było wam panowie, witrażowo i seledynowo,
Było „jakoś dziwnie” w „osmętach” i „tęsknicach”,
Jak pięścią między oczy uderzyło Słowo
I poszli starzy zrzędzić po kawiarniach i ulicach…

Jeszcze by dziś ze słówek pitrasili swojskie
Malowanki, kilimki i freblowskie wzorki,
Kwiląc „wiązaną mową”, że to „takie polskie”
I kwitłyby rodzime poetyckie Tworki.

Trzaskiem strof pękających walić w tych matołów
I gradem strzał skrzydlatych prażyć  w ich kilimy!
A na strzałach osadzać świszczące wesoło
Ostrza słów rozpalonych, pałające rymy!

Tak się przyszłość buduje – muskularną mową.
Tak się życie pcha naprzód – śpiewną robocizną.
Młodości, daj nam skrzydła! Boże, ześlij słowo!
W pęd sławy, w dzieje swoje, porwij nas ojczyzno!

Powinniśmy powtarzać znów słowa 
głośnej tuż po wojnie inwokacji z „Kwia-
tów polskich” Juliana Tuwima:

„Chmury nad nami rozpal w łunę,
Uderz nam w serca złotym dzwonem,
Otwórz nam Polskę, jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone.
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych:
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

Ziemi gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci…”

Oj, łza się w oku kręci na sama myśl o 
tym, że mamy w kraju prezydenta, którego 
nie musimy się wstydzić, cieszącego się po-
wszechnym szacunkiem i uznaniem, że jest 
to człowiek niezależny od układów politycz-
nych, stateczny, roztropny, wykształcony, 
mający za sobą osiągnięcia w pracy zawo-
dowej i społecznej, że premierem rządu jest 
osoba z autorytetem, doświadczona i nie-
zależna, imponująca wiedzą i wykształce-
niem, potra�ąca czarować nie tylko uśmie-
chem i broszką, ale praktyczną znajomością 
gospodarki i ekonomii zarówno w kraju jak 
i za granicą, że mamy w rządzie najlepszych 
fachowców w danej dziedzinie, ludzi z do-
robkiem naukowym i praktycznym, z osią-
gnięciami powszechnie uznanymi, słowem 
takich, o jakich pisał Tuwim w cytowanej 
inwokacji – ludzi mądrych i dobrych.

Wydawałoby się to tak oczywiste, że 
nie warte, aby o tym pisać. Okazuje się, że 
w prawie czterdziestomilionowym kraju 
nad Wisłą, jak dotąd nie da się utworzyć 
rządu mądrych i dobrych ludzi, mamy za 
to ob�tość ludzi pazernych na władzę. To 
smutna konstatacja, niestety – prawdziwa.

Dlatego proponuję wraz z Tuwimem 
przenosić się jak najczęściej do świata 
poezji:

„A kto marzenie ukochał i sen,
Niechaj je w śpiewną splata słów perlistość,
To nic że z szczytów i przepastnych den
Dźwiga się potwór: Wielka Rzeczywistość!

Nie stracił czaru romantyczny smęt
Róż i słowików, rusałek i goplan,
Lecz coraz szybciej warczy życia pęd:
Tam, gdzie jest księżyc, jest i aeroplan!”

Ponieważ jest już po świętach zapra-
szam w podniebny lot do pełnej ładu i 
czaru poetyckiej krainy fantazji, dalekiej 
od naszej szarej rzeczywistości – obo-
wiązkowo – aeroplanem! Wyjątkowo - dla 
osób z lękiem przestrzeni – na skrzydłach 
własnej fantazji.

Kwali�kacja 
wojskowa

Od 4 do 29 kwietnia w Wał-
brzychu zostanie przeprowa-
dzona kwali�kacja wojskowa dla 
mężczyzn urodzonych w 1997 
roku oraz w latach 1992-1996, 
jeżeli nie określono dotąd ich 
zdolności do czynnej służby woj-
skowej. 

Kwali�kacji wojskowej podle-
gają również kobiety urodzone 
w latach 1992 – 1997, posiada-
jące odpowiednie kwali�kacje 
lub pobierające naukę w celu ich 
uzyskania. Celem kwali�kacji woj-
skowej jest określenie �zycznej i 
psychicznej zdolności do czynnej 
służby wojskowej oraz wydanie 
książeczek wojskowych z wpisem o 
przeniesieniu z urzędu do rezerwy, 
oznaczającym uregulowany sto-
sunek do służby wojskowej. Oso-
ba zgłaszająca się do kwali�kacji 
wojskowej powinna posiadać przy 
sobie: dowód osobisty lub inny do-
kument pozwalający na ustalenie 
tożsamości; aktualną fotogra�ę o 
wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia 
głowy; dokument potwierdzający 
posiadane wykształcenie lub fakt 
pobierania nauki; posiadaną doku-
mentację medyczną. Wobec osoby, 
która nie stawiła się do kwali�kacji 
wojskowej bez uzasadnionej przy-
czyny może być zarządzone przy-
musowe doprowadzenie przez 
policję. Podlega ona również karze 
grzywny albo karze ograniczenia 
wolności, zgodnie z art. 224 pkt 1 
i 3 ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej. Kwali�kacja wojskowa 
zostanie przeprowadzona w bu-
dynku przy ul. Matejki 3 (parter) w 
Wałbrzychu. Telefon kontaktowy: 
74 66 55 359, kom. 519 693 042.

(RED)
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, obok pogotowia ratunkowego i stacji krwiodawstwa). 
Rejestracja telefoniczna: 881-488-989.

R E K L A M A

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

SUPER  PRICE  2016

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

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!!!

OSTATNIE 14 MIEJSC!!! - BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI 
- DŁUGI WEEKEND MAJOWY 29.04-07.05 2016!

WSZYSTKO W CENIE - 699 PLN!!!

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

- Chodzę do lekarza, bo 
to panu Darkowi obiecałem. 
Ale przecież wiem, że nogę 
zawdzięczam tylko jemu. Bo 
lekarze już mówili, że nada-
je się tylko do amputacji, 
że krążenia krwi nie ma. A 
tymczasem po kilku wizy-
tach u pana Darka rany na 
nodze  przestały się goić, a 
sinizna też częściowo zeszła. 
Cukrzyca poczyniła też wie-
le innych zniszczeń w moim 
organizmie, mam ją ponad 
dwadzieścia lat. Ale pod do-
tykiem pana Darka wiele się 

Fenomen wałbrzyskiego 
uzdrowiciela

Jest taki mit, że uzdrowiciele odradzają wizyty u lekarza. 
Ten inaczej – wręcz odmawia przyjmowania osób, 

które rezygnują z opieki lekarskiej. Bo jak wyjaśnia, 
on medycynę akademicką wspiera, a nie zastępuje. 

A jak skutecznie to robi!
cofnęło. Wyrównało się ci-
śnienie, nawet wzrok się po-
prawił – opowiada pan An-

drzej Pacułek z Wrocławia, 
który chodzi do wałbrzyskie-
go uzdrowiciela od roku.

Tra�ł tu, gdy pod do-
tykiem dłoni jego siostrze 
zniknęły mięśniaki macicy, a 
też była zakwali�kowana do 
operacji. – Pomyślałem, że 
jak pomogło Kasi, pomoże i 
mnie. No i pan Darek sprawił, 
że czuję się dwadzieścia lat 
młodszy.

Marta Głowacz ze Świd-
nicy jest natomiast po uda-
rze mózgu. Lewą stronę 
ciała miała niewładną. Ani 
samej jeść, ani się ubrać, ani 
wyjść z domu bez balkonika. 
Mowa też niewyraźna i za-
traciła zdolność czytania. W 
takim stanie tra�ła rok temu 
do pana Darka. Po kilku wi-
zytach zamieniła balkonik 
na kule, po kilku kolejnych 
na laskę. W ręce potra� też 
utrzymać widelec, sama się 
ubrać. 

– No i nareszcie znów 
rozumiem, co babcia mówi 

przez telefon – cieszy się jej 
wnuczka, Natalia. Która też 
tra�ła do pana Darka, gdyż 
miała niską odporność, cią-
gle choroby, infekcje. Po 
trzech wizytach całą zimę 
przechodziła bez jednego 
przeziębienia. – Pan Darek 
pomógł wnuczce i mnie. A 
ja już traciłam nadzieję, bo 
mimo trzech lat rehabilita-
cji poprawy specjalnie nie 
było. Tymczasem jego ręce 
sprawiły cud – mówi pani 
Marta. 

Słowo „cud” pada w po-
czekalni uzdrowiciela czę-
sto, a ludzie na dowód po-
kazują swoje wyniki badań. 
Dla porównania, w jakim 
byli stanie, zanim tu tra�-
li oraz w jakim są teraz, po 
kilku wizytach. – To jeszcze 
jedna przyczyna, dla któ-
rej chcę, by ludzie chodzili 
do lekarzy. Wyniki badań 
najbardziej pokazują, na ile 
jestem skuteczny – mówi 
uzdrowiciel.

(ego)

Chcę, by ludzie chodzili do lekarzy. Wyniki 
badań najbardziej pokazują, na ile jestem 
skuteczny – mówi uzdrowiciel

Nogę zawdzięczam tylko jemu. 
Bo lekarze już mówili, że nadaje się 
tylko do amputacji, że krążenia krwi 
nie ma. A tymczasem po kilku wizytach 
u pana Darka rany na nodze  przestały się 
goić, a sinizna też częściowo zeszła.
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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

R E K L A M A

19złza 8 sztuk

99

FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

• DOWÓD OSOBISTY  • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

TANIE ZDJĘCIA !!!

Wyrabiasz dowód oso-
bisty, paszport lub prawo 
jazdy? Nie masz zdjęcia? 
- Firma „Foto – ID” ma dla 
Ciebie dobrą ofertę: w 
ciągu 3 minut zrobimy 8 
zdjęć za kwotę 19,99 zł! 
Wystarczy przyjść do na-
szej siedziby w budynku 
wydziału paszportowego 
przy ul. Słowackiego 23 w 
Wałbrzychu – zaprasza An-
drzej Wojciechowski, wła-
ściciel �rmy „Foto – ID”.

Legitymacja szkolna 
przez lata była pierwszym 
dokumentem ze zdjęciem, 
który każdy z nas musiał po-
siadać. Potem były dowody 
osobiste, prawa jazdy, stu-
denckie indeksy, legityma-
cje branżowe i paszporty. 
I na dobrą sprawę do dziś 
wiele się w tej kwestii nie 
zmieniło, choć – gdy już 
możemy swobodnie po-
dróżować po całym świecie 
– teraz częściej pierwszym 
dokumentem ze zdjęciem 
jest paszport. W ostatnim 
okresie coraz częściej oka-
zuje się, że coraz więcej 
państw wprowadza różne 
ograniczenia i właśnie pasz-
port, a nie dowód osobisty, 
znów jest dla nich najważ-
niejszym dokumentem po-
dróżnym. - Warto pomyśleć 
o tym już dziś, bo przed 
nami majówka, potem dłu-

gi weekend w czerwcu, a 
następnie wakacje, a wy-
robienie paszportu wyma-
ga czasu. Najważniejszym 
składnikiem tych dokumen-
tów jest zdjęcie właściciela. 
Fotogra�e do dokumentów 
zawsze musiały spełniać 
określone kryteria, ale w 
ostatnich latach są one bar-
dzo wyśrubowane. Dlatego 
bardzo ważne jest facho-
we wykonanie zdjęcia, by 
urzędnik wydający doku-
ment nie musiał nas odsy-
łać z kwitkiem. A w ofercie 
naszego zakładu są zdjęcia 
do wszystkich dokumentów 
krajowych i zagranicznych, 
w tym do wizy USA na no-
śniku elektronicznym. Co 
ważne dla naszych klientów, 
dajemy 100 procent gwa-
rancji na prawidłowo wy-
konane zdjęcie, spełniające 
kryteria ICAO w zakresie 
biometrycznego wizerunku 
w paszportach i dokumen-
tach podróży – podkreśla 
właściciel �rmy „Foto – ID” 
Andrzej Wojciechowski. - Po 
dobre zdjęcia do dokumen-
tów, wykonane szybko, a w 
dodatku w atrakcyjnej ce-
nie, zapraszamy do naszej 
siedziby przy ul. Słowackie-
go 23 w Wałbrzychu, w bu-
dynku wydziału paszporto-
wego.

(TP)

Zdjęcie w 3 minuty

Mieszkańcy Świebodzic 
zainteresowani rządowym 
programem Rodzina 500 
+ powinni odwiedzić świe-
bodzicki ratusz w najbliż-
szą sobotę, 2 kwietnia. W 
godzinach 10.00 – 15.00 
będzie można dowiedzieć 
się wszystkiego o warun-
kach korzystania z pro-
gramu, pobrać i wypełnić 
formularz a także uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące 
pytania.

Informacjami i pomo-
cą w wypełnieniu wniosku 
służyć będą pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świebodzicach, który 

jest realizatorem programu 
w tej gminie. Na stronie 
internetowej OPS www.
ops.swiebodzice.pl została 
także uruchomiona spe-
cjalna zakładka 500+, w 
której znajdują się: druk 
formularza wniosku w wer-
sji elektronicznej oraz akty 
prawne, dotyczące progra-
mu. Informacji można tak-
że zasięgnąć telefonicznie, 
pod nr telefonu: 74 666 99 
27, w Dziale Świadczeń Ro-
dzinnych. Szacuje się, że w 
Świebodzicach do wypłaty 
będzie około 2500 świad-
czeń miesięcznie.

(RED)

Sobota z 500 +

W �nale pierwszej pol-
skiej edycji międzynarodo-
wego konkursu European 
CanSat weźmie udział Ze-
spół „MMAMMSat” z II Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu. Ich satelita 
wyniesie w powietrze spek-
trometr. Finałowe minisate-
lity wzbiją się w powietrze 
9 kwietnia, na poligonie w 
Nowej Dębie.

- Wystarczy puszka po na-
poju, mikroprocesor, antena 
i niewielki spadochron, by 
przystąpić do konstruowania 
własnego satelity. To, co znaj-
dzie się w puszce dodatkowo, 
zależy od inwencji konstrukto-
ra i badań, które chce przepro-
wadzić. Dziecinnie proste? Nie 

do końca, choć takie minisate-
lity tworzą właśnie uczniowie 
gimnazjów i liceów. Uczniowie 
muszą umieścić w puszce całe 
wyposażenie satelity, czyli sys-
tem zasilania, komputer pokła-
dowy, moduł komunikacji i nie-
zbędne czujniki. Początkujący 
zawodnicy mogą skorzystać z 
gotowych zestawów, dosto-
sowując je do swoich potrzeb. 
Gotowe CanSaty  zostaną 
umieszczone w specjalnej ra-
kiecie, zbudowanej na potrze-
by konkursu przez �rmę Bow-
man Dynamics i wyniesione 
na wysokość kilku kilometrów. 
Spadając ku Ziemi, przeprowa-
dzą różnorodne badania, za-
projektowane przez uczniów. 
Mogą one dotyczyć poziomu 

promieniowania jonizującego, 
aktywności słońca, wilgotno-
ści powietrza czy tempera-
tury. Dlatego w niewielkich 
puszkach muszą zmieścić się 
różne akcesoria pomiarowe: 
termometry, barometry, ka-
mery, kompasy. Pomysłowość 
uczniów jest nieograniczona 
– w poprzednich �nałach eu-
ropejskich podjęli nawet próby 
kontrolowanego lądowania 
minisatelity z wykorzystaniem 
specjalnej konstrukcji na wy-
suwanych nogach. Polscy 
uczniowie i studenci już od kil-
ku lat biorą udział w zawodach 
CanSatów. W tym roku polski 
�nał odbędzie się na poligonie 
i w aeroklubie pod Sandomie-
rzem w dniach 7-10 kwietnia. 

Organizuje go Europejskie 
Biuro Edukacji Kosmicznej ESE-
RO, stworzone przez Europej-
ską Agencję Kosmiczną, żeby 
wspierać nauczanie przedmio-
tów ścisłych i wiedzy o kosmo-
sie, a także inspirować młodych 
ludzi do wybierania zawodów 
związanych z inżynierią i tech-
nologią. Polskim partnerem 
programu jest Centrum Nauki 
Kopernik. Zwycięska drużyna 
będzie reprezentować Polskę 
na konkursie European CanSat 
organizowanym przez Euro-
pejską Agencję Kosmiczną w 
czerwcu tego roku w Portugalii 
– wyjaśnia Katarzyna Nowicka 
z Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie.

(RED)

Kosmiczna puszka z Wałbrzycha
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L A M A

21 marca 2016 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Wał-
brzychu odbyły się  mediacje 
w sprawie formy �nansowa-
nia bieżącej działalności jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie Gminy 
Czarny Bór.

Inicjatorem i organizato-
rem spotkania był Starosta 
Wałbrzyski Jacek Cichura. W 
mediacjach, oprócz przed-
stawicieli jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z 

Gminy Czarny Bór, prezesa 
Zarządu Powiatowego PSL 
Piotra Zimnickiego, uczest-
niczyli także radni Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego z Gminy 
Czarny Bór: Jarosław Buzare-
wicz oraz Stanisław Janor. W 
wyniku rozmów, z powodu 
nieobecności Wójta Gminy 
Czarny Bór Adama Górec-
kiego, uczestnicy spotkania 
wystosowali do wójta list 
otwarty, licząc na pozytywny 
odzew.

W Starostwie Powiato-
wym w Wałbrzychu odbył 
się konkurs wielkanocny 
pod nazwą Kultywowanie 
kulinarnych tradycji świą-
tecznych w Powiecie Wał-
brzyskim - Wielkanoc 2016 r.

Corocznie jest on organi-
zowany wraz z Dolnośląskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego we Wrocławiu. W tym 
roku dołączyła również Dol-
nośląska Izba Rolnicza, która 
ufundowała nagrody dla wy-
różnionych osób. W rywaliza-
cji wzięli udział przedstawi-
ciele z terenu gmin Powiatu 

Wałbrzyskiego, którzy zapre-
zentowali swoje popisowe 
dania związane ze świętami 
wielkanocnymi. Wszystkie da-
nia były niezwykle smaczne, 
wiele innowacyjnych, jak kieł-
basa jajeczna czy bardzo tra-
dycyjne, jak żupa chrzanowa 
w chlebku.

- Cieszymy się, że tak chęt-
nie mieszkańcy uczestniczą w 
naszych konkursach, że dbają 
z nami o tradycje i chcą poka-
zać innym, jak smacznie i pięk-
nie może wyglądać nasz stół 
na Wielkanoc – mówi Jacek 
Cichura, Starosta Wałbrzyski.

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego przekazał samochód 
Ford Transit dyrektorowi 
Domu Dziecka Catharina w 
Nowym Siodle. Samochód 
ten pozwoli na bezpieczniej-
sze przemieszczanie się jego 
małych mieszkańców.

 - Cieszymy się, że może-
my mieć swój mały wkład w 
poprawę komfortu i bezpie-
czeństwa jazdy naszych ma-
łych podopiecznych. Mamy 
nadzieję, że samochód będzie 
Wam dobrze służył - mówił 
starosta Jacek Cichura.

Wzruszającym momentem 
było przekazanie Zarządowi 
Powiatu Wałbrzyskiego przez 
wychowawcę z Domu Dziecka 
Catharina ciasta, które zostało 
przygotowane przez małych 
mieszkańców placówki jako 
słodkie podziękowanie. - Za-
rząd Powiatu Wałbrzyskiego 
bardzo serdecznie dziękuje 
dzieciom za ten ciepły gest. 
Pamiętajcie dzieci, że m y dla 
Was jesteśmy - mówią zgod-
nie Jacek Cichura, Krzysztof 
Kwiatkowski i Mirosław Pota-
powicz.

Dla wygody 
i bezpieczeństwa

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przekazał samochód Ford Transit 
na potrzeby Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle.

Czy jest szansa na porozumienie?

Magia pisanki

Jury nagrodziło laureatów, 
a także złożyło podziękowa-
nia wszystkim uczestnikom 
konkursu. Zwycięską potrawę 
- kaczkę z podrobami - przy-

rządziła Ewa Durkacz z Borów-
na. - Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i zachęcamy do 
udziału w przyszłorocznej 
edycji – dodają organizatorzy.

Laureaci konkursu z organizatorami.
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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 za-
awansowanej 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 wystar-
czają 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 jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana 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 na-
szych 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%. 

R E K L A M A R E K L A M A

Twoje pieniądze

   

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Nawiążę współpracę 
z byłymi lub obecnymi

przedstawicielami 
z branży finansowej.

Ostatnio znów głośno o 
zamachach terrorystycznych, 
w wyniku których giną zupeł-
nie przypadkowi ludzie, albo-
wiem nadmiernie liberalna i 
poprawna politycznie Europa 
nie ma odwagi powiedzieć 
wreszcie basta i zaprowadzić 
drastyczne porządki, gwaran-
tujące nam bezpieczne życie 
w naszych własnych ojczy-
znach. Terror nie jest wyna-
lazkiem XXI wieku, bo akty 
terroru zdarzały się od zara-
nia dziejów, ale nigdy, tak jak 
w XX i XXI wieku, nie był kie-
rowany na zabijanie zupełnie 
przypadkowych i niczego 
winnych ludzi. Nigdy jego 
zasadniczym celem nie było 
wywołanie strachu i paniki w 
całych społeczeństwach, tak 
jak dzieje się to obecnie na 
naszych oczach. Dzisiejsi ter-
roryści – a zwłaszcza ci spod 
znaku islamu - mają jeden 
cel, a mianowicie zabicie jak 
największej liczby ludzi, aby 
w konsekwencji terroryzo-
wać ich strachem. I nie czynią 
tego dla samej przyjemności 
siania strachu, bo czynią tak 
z powodów ideologicznych, 
stawiając sobie za cel islami-
zację Europy. Ci którzy tego 
nie dostrzegają i udają, że 
miliony obcych mentalnie i 
kulturowo, niechcących się 
asymilować „najeźdźców”, to 
tylko masy biednych uchodź-
ców wojennych, to nikt inny, 
jak zwykli zdrajcy, stawiający 

Janusz
Bartkiewicz

Zamachowcy
wyżej niż bezpieczeństwo 
rodaków swą chorą ideolo-
gię liberalnej poprawności 
politycznej. Czas nareszcie 
zdobyć się na odwagę i po-
wiedzieć im głośno, islam no 
pasaran. Mamy prawo żądać, 
aby wszyscy ci, którzy chcą 
żyć razem z nami i między 
nami, uznali bezwzględnie 
nasze prawa i szanowali na-
sze tradycje i obyczaje, a ci, 
którym to nie odpowiada, 
muszą wracać do siebie. I 
taka reguła postępowania 
winna być stosowana w sto-
sunku do wszystkich „gości”, 
nawet w sytuacji, kiedy ozna-
czałoby to ograniczenie ich 
praw. Ktoś powie zaraz, że 
głoszę szowinistyczne i nie-
demokratyczne idee, więc 
wszystkim takim radzę, by 
odpowiedzieli sobie na py-
tanie: w imię czego musimy 
się teraz godzić na ogranicza-
nia naszych praw? Czy nie w 
imię naszego powszechnego 
bezpieczeństwa, czego bez 
obecności obcych czynić nie 
musielibyśmy? I taka jest bru-
talna prawda.

Jak na razie wszyscy nasi 
specjaliści od „terroru i bez-
pieczeństwa” uspokajają 
nas, że w Polsce akty ter-
roru nie grożą, że sytuacja 
jest monitorowana, a więc 
wszystko jest OK. Chociaż 
niektórzy wyrażają obawy 
– myślę, że mocno uzasad-
nione – iż pewne realne za-
grożenie może pojawić się 
w trakcie zbliżającego się 
szczytu NATO w Warszawie i 
zlotu młodzieży na spotkanie 
z papieżem w Krakowie. Bar-
dziej obawiam się tej drugiej 
imprezy, bo ma w niej wziąć 
udział ponoć ponad dwa mi-

liony pielgrzymów z całego 
świata, wśród których poje-
dyncze „samotne wilki” bez 
trudu się na miejsce zlotu do-
staną. A odróżnić ich będzie 
bardzo trudno, ponieważ 
nowa taktyka ataków terrory-
stycznych zezwala (ba, wręcz 
nakazuje), aby ci, którzy w 
przyszłości będą dokonywać 
zamachów, całkowicie wtopi-
li się w środowiska, w których 
przebywają. Mają przyjąć i 
eksponować swoją rzeko-
mą europejskość, co ma się 
przejawiać nie tylko wyglą-
dem, ale wiarą chrześcijańską 
i obyczajami niewiernych. 
Zostanie to im, jako bojow-
nikom Allacha, w rezultacie 
wybaczone i po zamachach 
tra�ą prosto do Seraju peł-
nego dziewic. Oni mają być 
po prostu nieodróżnialni, a 
jest to dla nich tym łatwiej-
sze, że się w Europie urodzili 
i wychowali, bo ich rodziny 
mieszkają tu od trzech - czte-
rech pokoleń.

Takimi właśnie niczym się 
niewyróżniającymi w środo-
wisku, byli dwaj nieletni za-
machowcy, którzy 1 kwietnia 
1985 lub 1986 roku (dokład-
nie już nie pamiętam) odpa-
lili bombę pod ówczesnym 
Rejonowym Urzędem Spraw 
Wewnętrznych (dzisiejsza 
Komenda Miejska Policji) w 
Wałbrzychu przy ul. B. Chro-
brego, który mieścił się w 
budynku obok dzisiejszego 
Banku Zachodniego. I niech 
nikogo dzień 1 kwietnia nie 
myli, bo nie był to żaden tam 
jakiś niemądry dowcip. Ładu-
nek z zegarowym systemem 
odpalania, ukryty chyba w 
reklamówce, został umiesz-
czony na terenie parkingu 

przy komendzie. Właśnie w 
tym miejscu zaparkowała 
milicyjna „nyska” z której wy-
siadło kilku funkcjonariuszy 
milicji, zwiezionych z rejo-
nów, w których pełnili służby 
patrolowe. Ledwie zdążyli 
przejść kilka metrów i wejść 
do środka budynku, kiedy 
powietrzem targnął potężny 
wybuch powodujący całko-
wite zniszczenie tego pojaz-
du. Tylny jego most wraz z 
kołami został wyrzucony w 
górę na kilka metrów i na-
prawdę wiele szczęścia mieli 
pasażerowie przejeżdżające-
go akurat autobusu MPK, że 
ten kawał żelastwa w niego 
nie uderzył. Oczywiście o 
jeszcze większym szczęściu 
mogą mówić owi funkcjona-
riusze, którzy - gdyby przy-
jechali w to miejsce minutę 
później - na przeżycie raczej 
niewielkie mieliby szan-
se. Pamiętam, jak na drugi 
dzień z całym wydziałem 
kryminalnym WUSW i RUSW, 
klęcząc przez kilka godzin 
na okalających budynek ko-
mendy trawnikach, przeszu-
kiwaliśmy je centymetr po 
centymetrze, aby odszukać 
i zabezpieczyć odłamki. Naj-
więcej szczęścia miał kierow-
ca naszej służbowej „wołgi”, 
który odnalazł najbardziej 
istotne części zapalnika i me-
chanizmu zegarowego, co 
miało zasadnicze znaczenia 
dla ustalenia sprawców tego 
terrorystycznego zamachu. 
Zostały powołane dwie gru-
py operacyjne. Jedna w wy-
dziale kryminalnym WUSW, 
w skład której wchodzili nie 
żyjący już Jurek Konarzewski 
i Franek Korbal oraz ja. Drugą 
grupę powołano w wałbrzy-

skiej Służbie Bezpieczeństwa, 
która działała niezależnie od 
naszej. Koordynacją dzia-
łań zajmował się zastępca 
naczelnika wydziału krymi-
nalnego major Jerzy G., a ze 
strony SB naczelnik jednego 
z wydziałów major Józef K. 
Bez nadmiernego zarozu-
mialstwa muszę stwierdzić, 
że to nasza milicyjna grupa 
była o niebo skuteczniejsza 
i to nam udało się, chyba 
po kilku tygodniach, „na-
mierzyć” i zatrzymać dwóch 
sprawców, czyli uczniów jed-
nej ze świebodzickich szkół 
średnich, którzy - wobec ze-
branych przez nas twardych 
dowodów - bardzo szybko 
do zamachu się przyznali. 
Jak wyjaśnili, powodem ich 
działania była chęć zemsty 
na funkcjonariuszach milicji, 
którzy jakiś czas wcześniej 
przyłożyli im pałkami pod-
czas jakiejś solidarnościowej 
zadymy w wałbrzyskim Ryn-
ku, gdzie znaleźli się zupełnie 
przypadkowo. Nasz profe-
sjonalizm został doceniony 
przez majora Józefa K., który 
tylko naszą grupę zaprosił 
osobiście na „małą imprezę” 
do restauracji w milicyjnej 
bursie w Szczawnie Zdroju, 
którą w całości s�nansował 
z własnej kieszeni. Wspomi-
nam o tym, bo był to chyba 
taki jedyny akt terroru w 
Wałbrzychu, a może i nawet 
na Dolnym Śląsku, a jego 
sprawcy absolutnie niczym 
się spośród swych kolegów 
i sąsiadów nie wyróżniali. Bo 
zamachowcy skuteczni, to 
tacy, o nic nie podejrzewani i 
niech to będzie takie swoiste 
moje memento.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Szaleństwa 
na linach
Park aktywności Czaro-
dziejska Góra w Jedlinie-
-Zdroju przygotowuje na 
nadchodzący sezon moc 
atrakcji dla odwiedzają-
cych. Gwarantowane emo-
cje na wysokim poziomie! 
Na spragnionych wrażeń 
czeka taka ilość i różno-
rodność atrakcji, że każdy 
z pewnością znajdzie coś 
dla siebie. I to zarówno jeśli 
chodzi o najmłodszych, jak 
i dorosłych, amatorów oraz 
wytrawnych wyczynowców. 
Będzie w czym wybierać, bo 
do dyspozycji są: tor sanecz-
kowy, zjazd na pontonie, ka-
ruzela rotondo, hulajnoga i 
deskorolka górska. W parku 
linowym do wyboru trasy 
zróżnicowane pod wzglę-
dem poziomu trudności: 
„Maluch”, „Junior”, „Stan-
dard”, „Extremum”, „Tyrolka” 
oraz wieża wspinaczkowa. 
Niewątpliwą atrakcję parku 
stanowią bardzo konkuren-
cyjne ceny, praktycznie na 
każdą kieszeń: za zjazd na 
torze saneczkowym lub pon-
tonowym zapłacimy już od 2 
zł, dzieci do lat 3 bezpłatnie. 
Za godzinną wspinaczkę na 
wieży dzieci i młodzież do 
16 lat zapłacą tyle, ile mają 
lat. Jednakże prawdziwym 
hitem z pewnością okaże się 
nowość – bilet na wszystkie 
atrakcje, uprawniający do 
jednorazowego skorzystania 
z każdej z licznych propozy-
cji. Wykupienie tej opcji już 
od 50 zł za osobę, a oszczę-
dzamy wówczas ok. 70-90 zł! 
Otwarcie sezonu nastąpi 2 
kwietnia (sobota).

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

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

 Wałbrzych, dnia 18.03.2016 r

1. przy ul. Senatorskiej 17/34 – położonego na XI piętrze, składającego się z pokoju 
z aneksem  kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użyt-
kowej 41,40 m². Cena wywoławcza wynosi 71 300,00 zł, wadium 3 565,00 zł. Prze-
targ odbędzie się 19.04.2016 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch po-
koi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,40 m². 
Cena wywoławcza wynosi 92 777,00 zł, wadium 4 639,00 zł. Przetarg odbędzie się 
19.04.2016 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni. 

3. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m². Cena 
wywoławcza wynosi 143 784,00 zł, wadium 7 189,00 zł. Przetarg odbędzie się 
19.04.2016 r o godzinie 12,40 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu 
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 
2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 18.04.2016 r. lub w kasie Spółdziel-
ni pok. Nr 34 w dniu przetargu 19.04.2016 r. w godz. od 8,00 do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania 
przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej 
w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygra-
ły przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie 
później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie 

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

 ZARZĄD

R E K L A M A

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju 
rozstrzygnął dwa konkursy: 
palm wielkanocnych oraz 
bab wielkanocnych.

- Konkurs Palm Wielkanoc-
nych od samego początku 
zyskał aprobatę mieszkańców 
naszego miasta, szczawień-
skich szkół, uczestników z Wał-
brzycha, a także kuracjuszy 
przebywających w uzdrowi-
sku na leczeniu, bowiem jest 
to wydarzenie, które oprócz 
współzawodnictwa i dążenia 
do zwycięstwa, wpisuje się w 
atmosferę przeżywania świąt 
wielkanocnych. W tym roku 
do konkursu zgłoszono 10 

palm ze Szczawna i Wałbrzy-
cha. Organizatorzy powołali 
jury, w skład którego weszli: 
Beata Wilczewska, Alicja Mło-
decka, Halina Jasionowska, 
Bogusław Giriń. Po ocenie wy-
jątkowo pięknych w tym roku 
palm. jury przyznało miejsca 
w trzech kategoriach: dzieci, 
młodzież, dorośli – wyjaśnia 
Iwona Czech z Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Szczaw-
na-Zdroju.

W kategorii dzieci I miej-
sce zdobyła palma wykonana 
przez Przedszkole Miejskie 
w Szczawnie-Zdroju, II miej-
sce – Niepubliczny Zespół 
Szkół Specjalnych Sanatorium 

Mieszko w Szczawnie-Zdro-
ju, a III miejsce – Niepublicz-
ne Przedszkole U Mikołaja w 
Wałbrzychu. W kategorii mło-
dzież I miejsce zajęło Publicz-
ne Gimnazjum w Szczawnie 
– Zdroju (klasy pierwsze), a II 
miejsce – Publiczne Gimna-
zjum w Szczawnie – Zdroju 
(klasy drugie). W kategorii do-
rośli zwyciężyło Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina S.A., II miej-
sce zajęła Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczawnie-Zdro-
ju, a III miejsce – Towarzystwo 
Miłośników Szczawna-Zdroju. 
- Gratulujemy zwycięzcom, 
dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za wzięcie udziału w 

przedsięwzięciu i zapraszamy 
na następny rok – dodaje Iwo-
na Czech.

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju 
zorganizował także spotka-
nie wielkanocne z otwartym 
konkursem bab wielkanoc-
nych. Uroczystość odbyła 
się w restauracji Pod Lwami. 
- Konkurs bab wielkanocnych 
jest, podobnie jak odbywa-
jący się w tym samym czasie 
konkurs palm wielkanocnych, 
ważnym czynnikiem zarówno 
scalającym środowisko lokal-
ne jak i tworzącym miejscowe 
tradycje tak potrzebne, by łą-
czyć mieszkańców we wspól-

nej idei. Tegoroczne baby 
miały bardzo oryginalne for-
my. Jedna z nich miała kształt 
Wieży Anny, druga Domu 
Zdrojowego – wyjaśnia Iwo-
na Czech.

Powołane jury konkurso-
we w składzie: Barbara Willak, 
Barbara Świątczak, Henryk 
Ozimek i Henryk Malinowski 
najwyżej oceniło Wieżę Anny 
i przyznało jej pierwsze miej-
sce, drugie miejsce zdobył 
Dom Zdrojowy a trzecie baba 
przyniesiona przez Janinę Ma-
linowską. Zwycięzcy to: Iwona 
Czech (I miejsce), Eugeniusz 
Leć (II miejsce), Janina Mali-
nowska (III miejsce). Podczas 

obrad jury prezes Towarzy-
stwa Miłośników Szczawna-
-Zdroju Iwona Czech przed-
stawiła przygotowaną na 
spotkanie wielkanocne pre-
zentację, w której znalazły 
się najpiękniejsze wiersze 
polskich poetów zestawione 
z obrazami polskich malarzy. 
Tematyka prezentacji doty-
czyła okresu świąt wielkanoc-
nych. Po odczytaniu wyników 
i obdarowaniu zwycięzców 
nagrodami przystąpiono do 
konsumpcji bab zgłoszonych 
do konkursu. Przy kawie, her-
bacie i lampce wina spędzono 
czas na miłych pogawędkach.

(RED)

nym Borze, która wykonała 
prace o wartości ponad 1 300 
000 złotych. Realizacja inwe-
stycji była możliwa dzięki do-
�nansowaniu z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, z którego Gmina 
Czarny Bór pozyskała ponad 
2 000 000 złotych. W 2014r. 
zakończono I etap budowy 

obwodnicy, który obejmował 
remont mostu oraz przebudo-
wę drogi nr 3366D o długości 
864 m. 

- Budowa obwodnicy to in-
westycja wyczekiwana przez 
mieszkańców naszej gminy 
od ponad 20 lat. Jej realizacja 
zdecydowanie poprawi bez-
pieczeństwo mieszkańców, 

ponieważ cały ruch ciężarowy 
zostanie wyprowadzony na 
nową obwodnicę, poza cen-
trum Czarnego Boru. Realizacja 
nowego szlaku komunikacyj-
nego przyczyni się uruchomie-
nia nowych terenów inwesty-
cyjnych o obszarze około 17 
hektarów. Budowa obwodnicy 
jest także elementem Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i jej 
budowa znacząco wpłynie na 
poprawę czystości powietrza 
w Czarnym Borze – wyjaśnia 
wójt Adam Górecki.

Zakończenie realizacji całej 
obwodnicy przewidywane jest 
na przełom lat 2016/2017.

(RED)

Szczawieńskie palmy i baby

Obwodnica do użytku
Gmina Czarny Bór uzyskała 

pozwolenie na użytkowanie 
II etapu obwodnicy Czarnego 
Boru. Całość II etapu budowy 
obwodnicy kosztowała ponad 
4 000 000 złotych. W ramach 
realizacji zadania powstał 
ponad 1 km nowej drogi oraz 
przebudowany został frag-
ment drogi powiatowej.

Na wybudowanych odcin-
kach wykonano ponad 8 500 m 
kwadratowych warstwy z masy 
asfaltowej. Wykonawcą inwe-
stycji wyłonionym w drodze 
przetargu została �rma Berger 
Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocła-
wia. Partnerem realizacji pro-
jektu i jej współrealizatorem 
była Kopalnia Mela�ru w Czar-
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech
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A
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Z �agą na Trójgarb
Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce wraz z Wójtem Gminy Czar-
ny Bór zapraszają do wspól-
nego biegania. 2 maja 2016 r. 
odbędzie się Górski Półmaraton 
z Flagą na Trójgarbie. W impre-
zie może wziąć udział każdy, 
kto w dniu biegu ukończy 16 
lat. - Mieszkańców Gminy Sta-
re Bogaczowice, Gminy Czarny 
Bór oraz okolic zapraszamy na 
start o 12:00 przy stadionie w 
Starych Bogaczowicach. Zapisy 
ruszyły. Chętni mogą zapisywać 
się na bieg na stronach inter-
netowych: http://online.data-
sport.pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=2245. Regulamin 
oraz trasa biegu dostępne są na 
stronach www.starebogaczowi-
ce.ug.gov.pl oraz  www.czarny-
-bor.pl – mówią Mirosław Lech i 
Adam Górecki.

(RED)

Będzie bezpieczniej
Na drodze wojewódzkiej 
w Starych Bogaczowicach i 
drodze ze Strugi do Starych 
Bogaczowic wycięto kilkana-
ście drzew. Jest to efekt petycji 
mieszkańców domagających się 
zwiększenia bezpieczeństwa na 
drogach. Podczas wycinki oka-
zało się, że drzewa były stare, 
chore i powodowały zagrożenie 
dla użytkowników dróg.

(RED)

Odbudują most
Wójt Gminy Czarny Bór Adam 
Górecki podpisał umowę z 
przedstawicielami �rmy „WA-
LOR” z Lisowic na zadanie 
„Odbudowa mostu przez Po-
tok Lesk w ciągu drogi dojaz-
dowej do budynku ul. Polna 6 
w Czarnym Borze oraz remont 
i przebudowa drogi w obrębie 
przepustu zlokalizowanego na 
działce nr 672 w Witkowie”. War-
tość zadania to 233 431,34 zł.

(RED)

Z inicjatywy burmistrza 
Marcina Raczyńskiego i Re-
feratu Rozwoju i Pozyskiwa-
nia Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie, w Mieroszowskim 
Centrum Kultury odbyło się 
spotkanie informacyjne z 
mieszkańcami gminy.

Tematami spotkania były 
możliwości ubiegania się o 
uzyskanie do�nansowania na 
działania związane z termo-
modernizacją i rewitalizacją 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w Gminie Mie-
roszów oraz rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych w 
ramach wsparcia z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020.

Główne zasady dotyczące 
projektów, składania wnio-
sków, terminów i wymagań 
dotyczących pozyskiwania 
do�nansowań na termo-
modernizację i rewitalizację 
przedstawił Artur Pawela z �r-
my E�con. W spotkaniu wzięli 

udział mieszkańcy, zarządcy 
nieruchomości z terenu gmi-
ny, przedstawiciele wspólnot 
mieszkaniowych.

- Jeśli uda się państwu lub 
Urzędowi Miejskiemu w Mie-
roszowie pozyskać środki i 
wyremontować choćby kilka 
budynków, doprowadzić do 
rewitalizacji zaplanowanych 
obszarów to będzie sukces całej 
Gminy Mieroszów. Dlatego pro-
szę i zachęcam do brania udzia-
łu w pozyskiwaniu funduszy, w 
zgłaszaniu projektów do Lokal-
nego Programu Rewitalizacji. 
Wraz z pracownikami urzędu 
miejskiego i w miarę możli-
wości, będę zawsze wspierał 
inicjatywy społeczności naszej 
gminy. Dziękuję państwu za 
przybycie i cieszę się, że zaini-
cjowaliśmy na naszym terenie 
i kontynuować będziemy tak 
potrzebne nam, wspólne pro-
jekty i wspólne decydowanie 
o losach gminy – powiedział 
burmistrz Marcin Raczyński w 
podsumowaniu spotkania.

(RED)

Termomodernizacja 
i rewitalizacja

Mieszkańcy Gminy Mieroszów mają szansę na dofinansowanie 
termomodernizacji i rewitalizacji wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych.

Wszystkich zaniepoko-
jonych obecnym poziomem 
wody w Jeziorze Bystrzyc-
kim w Zagórzu Śląskim 
uspakajamy – nie jest on 
wynikiem Śmigusa Dyngu-
sa, lecz jest to zaplanowane 
i konieczne przedsięwzię-
cie, nadzorowane przez 
TAURON Ekoenergia Sp. z 
o. o  z Jeleniej Góry. Prace 
modernizacyjne na zapo-
rze wodnej przeprowadzo-
ne zostaną w terminie od 
1.04.2016 r. do 30.04.2016 
r., przy znacznie obniżonym 
poziomie piętrzenia wody 
w zbiorniku, sięgającym do 
około 2 mln metrów sze-
ściennych.

Urozmaicona linia brzego-
wa z głębokimi zatoczkami, 
strome brzegi z malowniczymi 
skałkami gnejsowymi, góru-
jąca nad jeziorem tajemni-
cza sylwetka Zamku Grodno 
sprawia, że wiele osób uważa 
Jezioro Bystrzyckie za jedno 
z najpiękniejszych jezior za-
porowych w Sudetach. Ten 
niewielki sztuczny zbiornik, o 
długości około 3 km i  średniej 
szerokości zaledwie 300 m, 
zajmuje krętą i wąską dolin-
kę rzeki Bystrzycy. Powstał w 
latach 1911-1914 w Zagórzu 
Śląskim, po katastrofalnych w 
skutkach powodziach w Su-
detach, i zajmuje powierzch-
nię 500 ha, gromadząc około 
8 mln metrów sześciennych 
wody. Jezioro Bystrzyckie 
ograniczone jest od strony 
Lubachowa potężną zaporą, 
zbudowaną z gnejsowych blo-
ków skalnych, stanowiącą dziś 
zabytek techniki. Wysoka na 
44 m, długa na 230 m tama ma 

Ubyło jeziora

Prace modernizacyjne za zaporze spowodowały obniżenie poziomu 
lustra wody na Jeziorze Bystrzyckim.

u swojej podstawy 29 metrów 
grubości. U góry znajduje się 
10 przelewów na wypadek 
nadmiaru wody, poniżej zaś 4 
upusty. Nieopodal od zapory 
stoi wiekowa hydroelektrow-
nia o mocy 1.2 MW z zainsta-
lowanymi trzema turboge-
neratorami. Oprócz funkcji 
przeciwpowodziowych i re-
tencyjnych Jezioro Bystrzyckie 
jest także popularnym miej-
scem rekreacji oraz turystyki 
rodzinnej. Nad jeziorem znaj-
dują się ośrodki wypoczyn-
kowe z bazą noclegową i ga-
stronomiczną. Rowery wodne, 
kajaki, żaglówki i statki to tyl-
ko niektóre z atrakcji, z jakich 
mogą skorzystać turyści przy-
bywający nad jeziorem. Na mi-
łośników wycieczek pieszych i 
rowerowych oraz wspinaczek 
czeka tu także wiele niespo-
dzianek: od ścieżek ekologicz-

nych, szlaków rowerowych, 
po ścianki wspinaczkowe oraz 
platformy widokowe z krajo-
brazami zapierającymi dech w 
piersiach. Zaś korona zapory, 
przez którą poprowadzono 
wygodną drogę, ze względu 
na wyjątkowe walory wido-
kowe, stała się celem częstych 
spacerów zarówno turystów, 
jak i mieszkańców okolicznych 
miejscowości.

- Zapraszamy nad Jezioro 
Bystrzyckie w Zagórzu Ślą-
skim, do korzystania z jego 
uroków i atrakcji, a także do 
wspólnej ekozabawy , która 
odbędzie się 23 kwietnia 2016 
r. na Przystani Słonecznej w 
Zagórzu Śląskim - na Święto 
Ziemi na Brzegu Jeziora -w ra-
mach akcji Sprzątanie Świata 
2016 – zachęca Adam Hau-
sman, wójt Gminy Walim.

(RED)
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OKNA z Wałbrzycha

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

R E K L A M A R E K L A M A

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

Wyniki I edycji Wodnej Ligi – Sztafeta pływacka
Klasy I-III :
I miejsce – Publiczna Szkoła nr 15 w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Maria Kuźma i Filip Glejzer
II miejsce – Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju
Sztafeta w składzie Roksana Popiel i Jan Brzozowski
III miejsce 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Ines Martinez – Słowikowska i Dominik Ochudło
Klasy IV-VI:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Julia Majcherczyk i Paweł Hyckowski

Wodna Liga

Piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali w Mostkach 
miejscową Formację Port 
2000 2:0. Pierwszy raz na 
listę strzelców w ligowych 
meczach wpisali się Mateusz 
Krawiec oraz Marcin Moraw-
ski.

Po środowej wygranej 2:1 
w zaległym meczu z Lechią w 
Dzierżoniowie (bramki: Buryło 
(56) oraz Radziemski (63) i 1:2 
Migalski (66)), wałbrzyszanie 
nadal walczą o przepustkę do 
baraży o awans do II ligi - aby 
awansować na pozycję lidera, 
musieli pokonać mistrza III ligi 
dolnośląsko-lubuskiej – Forma-
cję Port 2000 Mostki, a KGHM 
ZANAM Polkowice nie mógł 
wygrać w Świdnicy z Polonią-
-Stal. Trener Robert Bubnowicz 
nie mógł skorzystać z Grzego-
rza Michalaka (który dopiero 
wraca do treningów po zda-
rzeniu ze sparingu z Zagłębiem 
Sosnowiec, kiedy to doznał 
urazu głowy) oraz kontuzjowa-
nego Michała Oświęcimki.

W przedświątecznym me-
czu w Mostkach już na począt-
ku mogli prowadzić goście, gdy 
po dośrodkowaniu Marcina 
Morawskiego główkował Da-
riusz Michalak, ale minimalnie 
nad poprzeczką. W 11 min. 
tym razem głową uderzył piłkę 
Dominik Radziemski, lecz fanta-
styczną paradą popisał się Łu-
kasz Merda. Dwie minuty bliski 
strzelenia samobójczej bramki 
był Marcin Iwan, ale znów swój 
uratował golkiper gospodarzy. 
Miejscowi odpowiedzieli w 17 
min., gdy z 18 m huknął Kamil 
Kruszyński, jednak piłka pole-
ciała obok bramki. W 31 min. 
po centrze Iwana błąd popełnił 
Kamil Jarosiński, do strzału do-
szedł Szymon Kaźmierowski, ale 
bramkarz gości zrehabilitował 

się za pomyłkę. Jeszcze przed 
przerwą okazję na zmianę wy-
niku miał Marcin Morawski, 
jednak znów na posterunku był 
Łukasz Merda.

Po zmianie stron, w 54 min. 
świetną sytuację miał Marcin 
Orłowski, jednak posłał piłkę 
obok słupka. Trzy minuty póź-
niej na bombę z dystansu zde-
cydował się Damian Migalski, 
świetnie obronił Merda, lecz 
z dobitką zdążył Mateusz Kra-
wiec, który dał Górnikowi pro-
wadzenie. Dziesięć minut póź-
niej wynik podwyższył Marcin 
Morawski, który zdobył bramkę 
w bardzo nietypowy sposób, 
bo zrobił to bezpośrednio z rzu-
tu... rożnego. W 76 min. bliski 
strzelenia kontaktowego gola 
był Kamil Kruszyński, ale bram-
karz biało-niebieskich sparował 
futbolówkę na słupek. Jeszcze 
przed końcem regulaminowe-
go czasu gry drugi raz mógł 
wpakować piłkę do siatki Mate-
usz Krawiec, lecz tra�ł w słupek.

W następnej kolejce wał-
brzyszanie zagrają w Kątach 
Wrocławskich z Bystrzycą. 
Spotkanie odbędzie się w so-
botę, 2 kwietnia o godz. 16:00.

Radosław Radczak

Formacja Port 2000 Mostki - Górnik 
Wałbrzych 0:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Krawiec (57), 0:2 Morawski 
(67). Żółte kartki: Kaźmierowski, M. 
Juchacz oraz Krawiec, D. Michalak. Sę-
dziował: Paweł Kucharczyk (Wrocław). 
Formacja: Merda – Górski, Świtała, 
Iwan, Małecki - Skiba, Kruszyński, M. 
Juchacz (84 D. Juchacz), Stefanowicz 
(84 Mycan) - Sikora, Kaźmierowski (84 
Pierzyński).
Górnik: Jarosiński - Rytko, D. Michalak, 
Tyktor, Surmaj - Radziemski, Moraw-
ski, Krawiec (90 Krzymiński), Orłowski, 
Sawicki - Migalski. 

Po dwóch porażkach 
AZS-u z Medykiem Konin 
(0:4) i z AZS-em Wrocław 
(3:6) drużyna spadła na 6. 
pozycję w ligowej tabeli i 
wydawało się, że rywalizacja 
z Czarnymi będzie począt-
kiem pogoni za rywalami i 
ponownej walki o podium. 
Trener Marcin Gryka nie 
mógł skorzystać z kontu-
zjowanych Anny Rędzi oraz 
Katarzyny Brzeskiej. Za to 
do dyspozycji wróciła Alek-
sandra Lizoń, która ostatnio 
pauzowała za 4 żółte kart-
ki. Do pierwszej naprawdę 

dobrej sytuacji doszło w 
14 min., kiedy to okazję na 
zdobycie gola miała Klau-
dia Miłek, jednak jej strzał 
obroniła bramkarka gospo-
dyń. Piętnaście minut póź-
niej świetną sytuację miała 
reprezentantka Polski Nikol 
Kaletka, jednak nie była w 
stanie pokonać Darii Antoń-
czyk. W 37 min. po błędzie 
defensywy Czarnych piłkę 
otrzymała Agata Sobkowicz, 
ale uderzyła nad poprzecz-
ką. W przerwie Marcin Gry-
ka dokonał zmiany: Edyta 
Botor zastąpiła Julię Kowal-

czyk. Na początku II połowy 
okazję miały wałbrzyszanki, 
lecz jej nie wykorzystały i 
potem przewagę osiągnęły 
miejscowe. W 55 min. świet-
ną sytuację miała Nikol Ka-
letka, ale świetnie interwe-
niowała Daria Antończyk. 
Sześć minut później zmienić 
wynik mogła Agata Sobko-
wicz, lecz oddała niecelny 
strzał, po chwilę znów oka-
zję miały wałbrzyszanki, jed-
nak obroniła golkiperka so-
snowiczanek. W ostatnich 2 
kwadransach do AZS PWSZ 
miał przewagę i był bliższy 

Przeskoczyli Mostki

II miejsce – Zespół Szkół Fundacji – Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Zuzanna Fridrich i Rafał Załęcki
III miejsce – Podstawowa Szkoła nr 15 w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Dominika Batóg i Mateusz Augustyniak
Gimnazja:
I miejsce – Zespół Szkół nr 2 – XIII Gimnazjum w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Marcelina Glejzer i Amadeusz Kołaczek
II miejsce - Zespół Szkół Fundacji – Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa 
Gimnazjum w Wałbrzychu
Sztafeta w składzie Martyna Borczyk i Michał Matusewicz
III miejsce Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu – Publiczne Gimnazjum nr 12 Sztafeta 
w składzie Wiktoria Skupin i Kacper Janiszewski

Tylko punkt
zdobycia 3 punktów, jednak 
brakowało klarownych akcji, 
które mogłyby zakończyć 
się golem.

Dzień po Wielkanocy 
akademiczki podejmowały 
na swoim boisku wicelidera 
z Łęcznej. Do przerwy AZS 
PWSZ prowadził 1:0, po golu 
zdobytym w 19 minucie 
przez Agatę Sobkowicz. Po 
zmianie stron faworyzowane 
łęcznianki zdobyły trzy gole, 
których autorkami były: Na-
tasza Górnicka (55 min.), 
Patricia Hmirova (70 min.) 
oraz Dżesika Jaszek (75 min.) 
i mecz zakończył się zwycię-
stwem Górnika 3:1.

Następna seria gier, ze 
względu na występ repre-
zentacji Polski w kwali�ka-
cjach do mistrzostw Europy 
(powołanie dostały Daria 
Antończyk i Anna Rędzia), 
została zaplanowana na 16 i 
17 kwietnia. AZS PWSZ Wał-
brzych rozegra wtedy wyjaz-
dowy mecz z KKP Bydgoszcz.

Radosław Radczak

Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych zremisowały 
w Sosnowcu z Czarnymi 0:0 w 17. kolejce ekstraligi. 
Była to pierwsza punktowa zdobycz wałbrzyszanek 

w 2016 r., które we wtorek na własnym boisku 
uległy Górnikowi Łęczna 1:3.
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I Bieg Koliby 
Łomnickiej
Organizatorzy Waligóra 
Run Cross Głuszyca w celu 
popularyzacji wrześnio-
wego biegu zapraszają 
wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w I Biegu 
Koliby Łomnickiej – Pro-
logu WRC Głuszyca. Bieg 
odbędzie się dnia 3 kwietnia 
2016 roku o godzinie 12:00. 
Start i meta zlokalizowane 
będą obok resturacji Koli-
ba Łomnicka w Łomnicy w 
gminie Głuszyca. Bieg nie 
ma charakteru komercyjne-
go, wpisowe wynosi tylko 5 
zł i będzie przeznaczone na 
posiłek dla zawodników. - 
Chcemy zorganizować bieg 
dla ludzi, którzy kochają bie-
ganie i wystartują w naszej 
imprezie dla przyjemności. 
Tak więc nie będzie, meda-
li czy gadżetów w pakiecie 
startowym. Bieg zak ończy 
się o�cjalnym komunikatem 
o wynikach oraz wspólnym 
ogniskiem. Trasa biegu nie 
należy do łatwych, liczy oko-
ło 15,5 km, a przewyższe-
nia wynoszą odpowiednio: 
+619m/-583m. Zaczynamy 
na drodze asfaltowej przy 
Kolibie Łomnickiej przez 
Łomnicę, Radosną, na Ru-
prechticki Szpiczak, dalej 
szlakiem granicznym, z 
którego zbiegamy do głu-
szyckich kamieniołomów i 
dalej wracamy do Koliby. Za-
mieszczona mapa prezentu-
je przebieg trasy biegu. Trasa 
jest oznaczona na niebiesko. 
Po biegu zaplanowano pie-
czenie kiełbasy i ognisko. 
Dodatkową atrakcją podczas 
I Biegu Koliby Łomnickiej 
będzie bieg dla dzieci. Na 
najmłodszych czekają gry i 
zabawy w terenie. Zachęca-
my więc biegaczy do przy-
bycia ze swoimi pociechami. 
Szczegóły na stronie interne-
towej http://www.waligora-
runcross.com – mówi orga-
nizator biegu Andrzej Kolisz.

(RED)

W klubie kolarskim Gór-
nik Wałbrzych – DSR Au-
thor nastąpiły zmiany ka-
drowe. Nowym prezesem 
został Leszek Gucwa, były 
burmistrz Świebodzic, za-
stępując na tym stanowi-
sku wieloletniego prezesa 
Ryszarda Szrama, który 
poświęcił się obowiązkom 
związanym z nowo po-
wstałymi obiektami spor-
towymi w Wałbrzychu.

Odszedł też (do pracy w 
szkole) trener Piotr Mróz. 
Całość pracy szkoleniowej 
spoczywa teraz na trenerze 
Jarosławie Nowickim, który 
wychował w przeszłości Da-
riusza Baranowskiego, Ra-
dosława Romanika i Joannę 
Ignasiak.

Nowickiego wspierać 
będą ludzie od lat oddani 
kolarstwu: wiceprezes Wal-
demar Szolc, Jan Paduch, 
Lesław Ździebłko, Antoni Or-
liński, Jerzy Marchlewski, Ar-
tur Węgrzynowski, Zdzisław 
Dereń i Marian Paszek.

W zawodach uczestniczyć 
będzie grupa 16-18 zawod-
ników, która w trakcie sezo-
nu może się powiększyć do 
25 – 30 kolarzy. Najlepszy z 
nich to Michał Nowak, czło-
nek kadry juniorów, który 
wyjechał na zgrupowanie 

do Chorwacji. Krzysztof Ski-
biński i Paweł Biskup zasilili 
półzawodowego Chrobre-
go Głogów i przebywają na 
obozie w Hiszpanii.

Wkrótce klub otrzyma 20 
kompletów nowych strojów 
od �rmy Quest, prowadzo-
nej przez Ewę Włoszczowską, 
matkę Mai. W kontaktach �r-
my z Górnikiem pośredniczy 
od pewnego czasu była jego 
zawodniczka Natalia Frą-
czek, obecnie szef produkcji 
jeleniogórskiego zakładu.

 - Nie zaliczamy się do 
�nansowych potentatów, 
co powoduje wiele ograni-
czeń w naszej działalności. 
Na szczęście korzystamy z 
pomocy i życzliwości ludzi 
oddanych w Wałbrzychu 
tej dyscyplinie, a ponieważ 
posiadamy uzdolnioną mło-
dzież, to wszystko skłania 
przed kolejnym sezonem 
do ostrożnego optymizmu. 
Chcieliśmy w tym miejscu 
serdecznie podziękować za 
dotychczasowa pracę od-
chodzącemu prezesowi Ry-
szardowi Szramowi, licząc, 
że w przyszłości jeszcze sko-
rzystamy z jego nieprzecięt-
nych umiejętności organiza-
cyjnych – powiedział trener 
Jarosław Nowicki.

Andrzej Basiński

Kolarskie zmiany

Kolarze Górnika liczą na udany sezon.

Mierzący 215 cm Olek, 
znakomicie zaprezentował 
się w Zagrzebiu, na obozie 
Jordan Brand Classic, na któ-
ry zaproszono najbardziej 
obiecujących 16-latków z 
21 krajów. Podczas trenin-
gów testowano umiejętno-
ści zawodników pod kątem 
różnych elementów gry. Po 
meczu �nałowym zespołów 
All Stars, trenerzy wyłonili 
10 najlepszych graczy. 15 
kwietnia wystąpią w między-
narodowym turnieju Jordan 
Brand Classic, który odbę-
dzie się w Barclays Center na 
nowojorskim Brooklynie. To 
hala, w której na co dzień gra 
zespół NBA Brooklyn Nets.

- Na obozie starałem się 
pokazać wszystko, co umiem 
najlepiej i udało się! - mówi 
szczęśliwy Olek Balcerow-
ski, który chce pójść w ślady 
Marcina Gortata, środko-

wego Washington Wizards. 
- Zawsze z tatą marzyliśmy, 
że pójdę drogą przez niego 
wytyczoną i zagram w NBA. 
Ale na razie to tylko maleń-
ki kroczek w tym kierunku. 
Będę musiał ciężko praco-
wać, by dotrzeć do celu. Za-
grzeb będę miło wspominał 
do końca życia. Nawiązałem 
wiele kontaktów z rówieśni-
kami. Na kilka dni wróciłem 
do rodzinnego Wałbrzycha 
na obóz kadry U16, a przed 
Wielkanocą wyjechałem z 
reprezentacją na turniej do 
Bratysławy. To przetarcie 
przed sierpniowymi Mistrzo-
stwami Europy w Radomiu 
– dodał utalentowany koszy-
karz.

Wcześniej podobną dro-
gą tra�li do NBA tacy euro-
pejscy koszykarze, jak Jonas 
Valanciunas z Litwy (Toron-
to Raptors), Enes Kanter z 

Turcji (Oklahoma City Tun-
der), Nikola Mirotic z Hisz-
panii (Chicago Bulls) oraz 
Mario Hezonja z Chorwacji 
(Orlando Magic). Może speł-
ni się marzenie Olka i jego 
ojca?

Przypomnijmy, że tata 
- Marcin Balcerowski, to 
były koszykarz Górnika 
Wałbrzych. Po tragicznym 
wypadku samochodowym, 
poświęcił się basketowi na 
wózkach, zdobywając m. in. 
trzy Puchary Europy, 4. miej-
sce w mistrzostwach Europy 
i 6. w mistrzostwach świata 
oraz 12. w Igrzyskach Pa-
raolimpijskich w Londynie, 
prowadził też reprezentację 
Polski. - Trzymam kciuki za 
Olka. Bardzo się cieszę i je-
stem dumny, że mam takie-
go syna – powiedział nam 
Marcin Balcerowski.

Andrzej Basiński

Olek poleci 
za Wielką Wodę

Niedawno informowaliśmy o sukcesie 16-letniego koszykarza 
Aleksandra Balcerowskiego, wychowanka Górnika Wałbrzych, 

a obecnie gracza klubu Baloncesto Gran Canaria Claret Las Palmas 
na Wyspach Kanaryjskich, został wysoko oceniony 

przez amerykańskich trenerów i za kilkanaście dni wyruszy do USA!

Olek (z lewej) podczas obozu w Zagrzebiu nawiązał wiele znajomości z rówieśnikami.
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
OPAŁ WORKOWANY po 25 kg

Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

CENY już od 18 ZŁ/WOREK
ul. Topolowa 23A  Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02,  603 195 875
DREWNO  ROZPAŁKOWE  7 ZŁ WOREK

www.maximus.walbrzych.pl

ZATRUDNIĘ doświadczoną osobę 
na samodzielne stanowisko logistyka – spedytora. 

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.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

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 

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

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

i 74-854-17-12

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

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

www.goliat.walbrzych.pl

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

W drugi dzień świąt na 
wałbrzyskim Podzamczu 
odbył się XVIII Bieg Wielka-
nocny, w którym uczestni-
czyło ok. 200 zawodników. 
Honorowy patronat nad 
imprezą sprawowała prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Wałbrzycha Anna Maria Ro-
mańska.

Zwyciężył Jakub Janiszew-
ski przed Patrykiem Łazarskim 
(obaj Wałbrzych) i Bartoszem 
Zającem z Krakowa. Wśród 
pań triumfowała Anita Kapu-
sta (Unisław Śl.), wyprzedzając 
Paulinę Kosteczkę (Poznań) 
i Aleksandrę Łapiak (Wał-
brzych). Biegowi głównemu 

towarzyszyły zabawy biego-
we dla najmłodszych. Każdy 
uczestnik uhonorowany został 
pamiątkowym medalem i po-
siłkiem, a najlepsi – pucharami 
i nagrodami.

Organizatorem biegu był 
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze – Zamek Książ. 
Do przeprowadzenia imprezy 
przyczynili się: Rada Miejska 
Wałbrzycha, Aqua Zdrój, Cu-
kiernia „Oleńka”, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Podzamcze, 
Rada Wspólnoty Samorządo-
wej Podzamcze, Decathlon 
oraz Stanisław Stereżyło z 
Baru „U Stasia”.

(BAS)

Jedlina-Zdrój okazuje się 
być miastem, na którego te-
renie odbywają się biegi dłu-
godystansowe zaliczane do 
najlepiej zorganizowanych 
w Polsce. Ostatnio zdoby-
ła znowu najwyższe trofea, 
przyznawane przez najwięk-
szy portal biegowy Marato-
nyPolskie.pl, który opiera 
swoją opinię na głosowaniu 
uczestników rywalizacji, co 
ma wymowę szczególną.

Po inauguracyjnym suk-
cesie, II Półmaraton Górski 
Jedlina-Zdrój, ponownie 
postarał się o tytuł „Złote-
go Biegu”, na co złożyły się 
zwycięstwa w kategoriach: 
Najlepszy Bieg Górski oraz 
Najlepszy Bieg Dolnośląski 
2015. Podwałbrzyski kurort 
z przytupem wszedł zatem 
do grona elitarnych imprez 
biegowych, za co organiza-
torom, wśród których są wła-
dze miasta i wielu wolonta-
riuszy, należą się gratulacje i 
wyrazy uznania.

Biegali w Lany 
Poniedziałek

Na starcie wielkanocnej rywalizacji.

Ozłocony 
półmaraton

Takimi zdobyczami może się 
poszczycić II Półmaraton Górski 
Jedlina-Zdrój.

 - Niewątpliwym atutem 
naszego półmaratonu, jest 
wyjątkowo malownicza tra-
sa, prowadząca wśród gór i 
przez najdłuższy tunel kole-
jowy w Polsce, liczy się także 
jego atmosfera. Postaramy 
się w kolejnym, trzecim bie-
gu, potwierdzić dobrą opinię 
i promować miasto nie tylko 
hasłem „Jedlina-Zdrój – źródło 
aktywności” - powiedział Grze-
gorz Kalinowski, przedstawi-
ciel organizatorów.

Pierwsze miejsce wśród 
biegów górskich, jedliński pół-
maraton podzielił z VI Super-
maratonem Gór Stołowych w 
Pasterce. 

III Półmaraton Górski Jedli-
na-Zdrój, odbędzie się 22 maja 
br. Ponownie został obliczony 
na udział w nim 500 zawod-
ników, chociaż chętnych jest 
znacznie więcej. Honorowy 
patronat nad biegiem objął 
burmistrz Jedliny-Zdroju Le-
szek Orpel.

Andrzej Basiński
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ 
Kontakt 530-998-374

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
NOWYM MIEŚCIE, 2-3 POKOJE, OK 
50-60M2, może być do remontu, 
TEL. 535 285 514

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, bal-
kon, niski czynsz CENA 100.000,- 
zł Kontakt 530-998-374

Stary Zdrój ulica Bardowskiego 
2pok 30m2 bardzo słoneczne. 
Cena 43,5tys kontakt 535-416-014

Podzamcze MIESZKANIE DO 
WPROWADZENIA 40 m2, 2 
pokoje, balkon, PO REMONCIE, 
budynek czteropiętrowy po ter-
momodernizacji, CENA 116.000,-
zł Kontakt 535-285-514

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 
balkon. 115.000zł DO NEGOCJA-
CJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 pię-
tro w bloku, miejskie ogrzewanie. 
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  535- 311- 265

2 pokoje w kamienicy, 2 piętro, 
60m2, Piaskowa Góra. Cena 
99.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

Biały Kamień, 67m2, 3 pokoje, 
samodzielne wejście, 2 ogród-
ki. Spokojna lokalizacja. Cena 
130.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, boczna ulica 
Nowego Miasta, cena 99.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 7 piętro, 4 pokoje, 
spiżarnia, 2 balkony, 85 m2, 
SŁONECZNE, rozkładowe, do 
wprowadzenia, OFERTA GODNA 

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 remon-
cie z ogrodem na pograniczu Rusi-
nowa i Podgórza, Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Wałbrzych - Stary Zdrój, 
2 pokoje, 46 m2, do odświeżenia, 
Cena 79 tyś. Cena do negocjacji.Tel: 
519-121-102

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Świdnica - Centrum, 2 
pokoje, 48,6 m2, do odświeżenia. 
Cena 159 tyś. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Świdnica - Centrum, 4 po-
koje, 93,35 m2, do wprowadzenia. 
Cena 239 tyś. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA 2 pokoje na 
Podzamczu po remoncie,pełen 
rozkład, balkon. Cena 139 000 do 
negocjacji!!! Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Słoneczna 
kawalerka przy ul. Pionierów. 
Mieszkanie do remontu, 33 m2. Tel. 
530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Kawalerka po 
remoncie w Szczawnie-Zdroju, 
zadbany budynek. Cena 65 000 do 
negocjacji!!!- Oferta godna polece-
nia! do negocjacji!!! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 66 m 2, 4 pokoje do 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

remontu, III piętro Podzamcze cena 
178.000 Tel: 506-717-014

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka 40 m 2 z dużą widną 
kuchnią po kapitalnym remoncie, 
kompletnie umeblowana i wypo-
sażona, w zielonej okolicy Nowego 
Miasta 82.000 Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w Jedlinie Zdroju po 
kapitalnym remoncie 65 m2 cena 
80.000 do negocjacji Tel: 506-717-
014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
obiekt przemysłowy o pow 2880 
m2, 4 pomieszczenia biurowe, 5 
pomieszczeń socjalnych, duża hala 
produkcyjna. Trzy bramy wjazdowe, 
duży paac manewrowy. Cena 2 000 
000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie z garażem na 
terenie Boguszowa. Po kapitalnym 
remoncie. ATRAKCYJNA CENA! 70 
000zł Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA Ładne, dwu-
pokojowe mieszkanie w Śródmie-
ściu, do delikatnego odświeżenia. 
NOWE BUDOWNICTWO! Atrakcyjna 
cena: 69 900zł do negocjacji! Tel: 
502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne 
mieszkanie, trzy pokoje, jasna kuch-
nia, do delikatnego odświeżenie, 
Piaskowa Góra, cena: 145 000zł Tel: 
502-665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- 
dwupokojowe mieszkanie w 
nowym budownictwie po kapital-
nym remoncie! Cena 109 000zł do 
negocjacji! Tel: 502-665-504

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

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

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

662 m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje 42m w 
pełnym rozkładzie ul. Nałkow-
skiej, 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 roz-
kład, do odświeżenia , cena 109 
tys. Tel. 606 976 630

MS-2475 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 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-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 56m2, cena 
139 900 tys. Tel. 883 334 481

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

USŁUGI

(1) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

(1) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

(1) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-
022. 

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-
NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(1) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(1) Szukasz pracy? Zostań dorad-
cą! Tel. 22 228 71 00, wyślij sms: 
696 006 100.

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie (3 
pokoje - 62,7 m) na Podzam-
czu bez pośredników – PILNE. 
Kontakt 501 49 73 37 

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

(1) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486. 

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

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

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
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
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

BOGUSZÓW, PRZESTRONNE 
mieszkanie po remoncie, 3 poko-
je, 62 m2, 3 piętro, ATRAKCYJNA 
cena  93.000 tys, Tel: 535-285-514

NOWE MIASTO, 64m2, 3 pokoje, 
dwa poziomy, piękna kamienica, 

CENA 75.000zł  do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

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

NOWE MIASTO, ogródek, garaż, 
50m2, 2 pokoje, niski czynsz, 
ładna okolica, CENA 125.000 zł do 
negocjacji. Kontakt 530-998-374

BOGUSZÓW GORCE 1pok 30m2 
okolice rynku. Do wprowadzenia  
cena 33tys   Kontakt 535-416-014

OKAZAJA ! Kawalerka w nowym 
budownictwie (94r) Nowe Miasto, 
ogrzewanie miejskie. Cena 49.900 
tys. zł. Kontakt 535-416-014

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-
chałkowej, pow. 92m2  4pokoje 
działka 660m2. Super widoki cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63 
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys, 
tel. 883 334 486

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

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 
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WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 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 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł. 
74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 57 tys.zł. – do nego-
cjacji! 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.

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

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 – Stary Zdrój, zamiana 2 po-
koje, łazienka, kuchnia, 58 m2 na 
kawalerkę w nowym budownic-
twie (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 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –  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 sprze-
dania 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 – 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

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1 
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze Cena :69.000 zł

 (nr: 2111) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (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 -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

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 – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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

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

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

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro 
, cena 50 tys.zł. –  ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – OKAZJA! Do sprzeda-
nia  2 pokoje, Piaskowa Góra, 41 
m2, cena 99 tys.zł. 2 piętro, do 
wprowadzenia, 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

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

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z wc w dzielnicy  Nowe Miasto, 
35m2 , 33 tys.zł.  1 piętro, 74 666 
42 42, 507 153 166.

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

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

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, dwupo-
ziomowe, 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 
80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

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.

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

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 
cena 120 tys.zł.  74 666 42 42 .

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN ładny mały dom w Boguszo-
wie, 4 pokoje, duża działka, dobra 
lokalizacja, okazyjna cena 269 tys. 
zł do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie na 
Piaskowej, 2 pokoje, widna kuch-
nia , 39m, czwarte piętro,

cena  99,9 tys. zł  tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam garsonierę na 
Piaskowej Górze 18m, do wpro-

wadzenia, winda, cena 65 tys. do 
negocjacji, tel. 74 842 90 60.

 WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m, 3-4 
pokoje, atrakcyjna oferta ,do 
wprowadzenia, cena 179 tys. do 
negocjacji, dobra lokalizacja,  kon-
takt  74 842 90 60.

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

WGN  Piaskowa , sprzedaż miesz-
kania 2 pokoje, balkon, parter 
wysoki, 38m, cena 118 tys. do 
negocjacji. kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ład-
ne 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 nego-
cjacji, kontakt 74 842 90 60.

WGN dom na sprzedaż, okolice 
Mieroszowa,  wieś Różana, 4 
pokoje,  wolnostojący, działka 0,5 
ha,  cena 270 tys. do negocjacji. 
kontakt 74 842 90 60.

WGN Wałbrzych, Szczawienko, 
bardzo ładny dom w zabudowie 
szeregowej, 6 pokoi, 230m, do 
zamieszkania, cena 499 tys. zł 
,kontakt 74 842 90 60.

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

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

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 2 pokoje, 36m2, 10 
piętro w 10, po remoncie, cena 
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 54m2, 10 piętro 
w 11, cena 110.000zł, dobry stan 
techniczny, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, do remontu, cena 
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z 
dużym balkonem, 4 piętro w 4, 
112.000zł, po remoncie, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Po-
selska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro 

w 10, cena 133.000zł, tel. 74 840 

40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 

SENATORSKA, 2 pokoje, 54m2, 

po kapitalnym remoncie, 4 piętro 

w 4, cena 149.900zł, MOŻLIWA 

ZAMIANA NA DWA POKOJE NA 

NOWYM MIEŚCIE tel. 74 840 40 

40, 693 223 424

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, 

ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniew-

skiego, 37m2, 4 piętro, na kawa-

lerkę BEZ DOPŁAT na niższym 

piętrze lub w bloku z windą, tel. 

74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 

GÓRA, okolice Wyszyńskiego, 

40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3, 

50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 

085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 

ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje, 

33m2, do odświeżenia, 4 piętro 

w 4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 

40, 693 223 424

RENOMA –  STARY ZDRÓJ, ul. 

Żeromskiego, 2 pokoje, 41m2, 1 

piętro w 1 , cena 49.000zł tel. 74 

840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  GŁUSZYCA, dwupo-

ziomowe mieszkanie, 4 pokoje, 

173m2, cena 210.000zł, tel. 74 

840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-

ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-

NOŚCI 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. wę-

glowe, 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 MOŻLI-

WA 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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

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

WILLA – Sprzedamy kawaler-
kę, 31m2,  na Rusinowie, cena 
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