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

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

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

POŻYCZKI
• dla zadłużonych w bankach

• dla osób z brakiem zdolności kredytowej
• dla osób ze złą historią kredytową
• z jakimikolwiek dochodami

do 25 000 zł
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Ekologiczny
protest
Mieszkańcy Czarnego Boru, Borówna oraz Kamiennej Góry protestują
przeciwko planom budowy instalacji do produkcji gruntu antropogenicznego
i kompozytu mineralno-organicznego, która ma być zlokalizowana w obrębie
Ptaszkowa, przy drodze prowadzącej do Wałbrzycha. Kontrowersyjny projekt
oprotestowało już ponad 2 tysiące osób.
Inwestycja ta ma znajdować się w sąsiedztwie Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura
2000 Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie. Mieszkańcy
obawiają się, że produkcja w
planowanym zakładzie będzie zagrażała ich zdrowiu, a
nawet życiu. Zdaniem protestujących, instalacja naruszy
równowagę
przyrodniczą,
doprowadzi do skażenia gleby, wody i powietrza. Jej skutkiem ubocznym będzie produkcja szkodliwych, o bardzo
nieprzyjemnym zapachu gazów, które dostaną się do powietrza, co będzie niezwykle

uciążliwe dla mieszkańców
nie tylko Kamiennej Góry, ale
także Borówna i Czarnego
Boru. Oprócz mieszkańców w
sprawę zaangażowało się kamiennogórskie nadleśnictwo
oraz Dolnośląskie Centrum
Rehabilitacji, Urząd Miasta w
Kamiennej Górze i Starostwo
Powiatowe w Kamiennej
Górze. Protest w Urzędzie
Gminy złożył także Jarosław
Buzarewicz, radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
- Teren ten bezpośrednio
przylega do obszarów gminy Czarny Bór, stąd moje zainteresowanie problemem.
Pochodzę z Kamiennej Góry

i nadal interesuję się tym,
co dzieje się w rodzinnym
mieście. Swój protest złożyłem w związku z licznymi
interwencjami mieszkańców
Czarnego Boru i Borówna –
mówi radny Jarosław Buzarewicz.
Protestujący twierdzą, że
budowa instalacji negatywnie wpłynie nie tylko na jakość życia ludzi. Doprowadzi
do spadku cen działek i nieruchomości. Kolejnym problemem będzie eksploatacja
dróg przez tiry transportujące odpady i gotowe produkty wytwórni.
(RED)
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OKNA z Wałbrzycha

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158 NIP: 886 273 72 92 KRS: 0000165867

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

Nasze odwieczne paradoksy
Stanisław
Michalik

Słyszymy wszędzie: świat
idzie z postępem, doświadczamy żywiołowego rozwoju
cywilizacyjnego, jesteśmy coraz bliżej poznania tajemnic
wszechświata. Zgadzamy się
z tym wszyscy. Elektronika zrewolucjonizowała nasze życie
codzienne. To co obserwujemy w marketach z mediami
potrafi oszołomić, tak samo
jak zdumiewający postęp w
budownictwie, w komunikacji,
w infrastrukturze komunalnej.
Gorzej jest w sferze społecznej, w mentalności ludzkiej. Na tym polu dominuje
constans, jakikolwiek ruch do
przodu wydaje się nieosiągalny.
W rozdziale piętnastym
książki Andrzeja Sapkowskiego „Narrenturm” czytam o średniowiecznym mieście Świdnicy, co następuje:
„Jak każde większe miasto na Śląsku, Świdnica karą
grzywny groziła każdemu, kto
poważyłby się wyrzucać na
ulicę śmieci bądź nieczystości. Nie wyglądało jednak na
to, by zakaz ten egzekwowano przesadnie surowo, wręcz
przeciwnie, widać było że nikt
nic sobie z tego zakazu nie
robi”.
I dalej autor książki maluje
szkaradny obraz miejskich ulic
tonących w błocie, brudzie,
odchodach ptactwa domowego, psów, kotów, a nawet kwiczących wieprzy.

Od tamtych czasów minęło
circa sześćset lat, świdnickie
ulice są wyasfaltowane, chodniki i place wybrukowane, ale
problem śmieci wyrzucanych
przez ludzi gdzie popadnie
pozostał niewzruszony, tak
samo jak egzekwowanie zakazów dotyczących czystości
miasta i terenów podmiejskich. Oczywiście dotyczy to
nie tylko Świdnicy. Nie lepiej
jest w Wałbrzychu i w całym
regionie wałbrzyskim, a także
w innych obszarach Dolnego
Śląska i całego kraju. Wydaje
się, że problem zapewnienia
porządku i czystości, tak samo
jak ochrona środowiska naturalnego przerasta możliwości
administracyjne władz państwowych i samorządowych.
Obserwuję na co dzień co
się dzieje w moim mieście wokół pojemników śmieciowych
w związku z wprowadzeniem
segregacji śmieci. Niestety,
są wszędzie bezmózgowcy,
nie waham się tak ich nazwać, którzy zwożą lub znoszą
wszystko co popadnie, wyrzucając to wokół pojemników.
Firma wywożąca zawartość
pojemników tego nie ruszy,
bo taką ma umowę z gminą.
Gminy nie stać na sprzątanie
non stop, nie tylko zresztą
wokół śmietników, bo wszelkiego rodzaju opakowania,
butelki, pojemniki można spotkać porozrzucane wszędzie.
Najwięcej nad rzekami, w pobliskich zagajnikach, lasach,
przydrożnych kępach drzew
i krzewów. Nie stać gminy na
egzekwowanie zakazów, bo
do tego potrzebne byłyby odpowiednie służby porządkowe, monitoring elektroniczny
i jasne przepisy prawa.

Niestety, wobec masowego zalewu opakowań i zwielokrotnionej ilości zużytych
mebli, sprzętów domowych,
odzieży, materiałów budowlanych, itp. jesteśmy po prostu
bezradni i nieprzygotowani.
Nie nadążają za tym wszystkim zmiany w świadomości
ludzkiej, a od tego należałoby
zacząć.
Podejrzewam, że za kilka
kolejnych wieków, to co napisałem powyżej może znów
posłużyć za argument potwierdzający
formułowaną
od lat tezę, że najtrudniej jest
ucywilizować człowieka.
Ale znajduję maleńki promyk optymizmu. Znaleźli się
w Wałbrzychu inicjatorzy niezwykle pożytecznej akcji obywatelskiego sprzątania miasta
na Wiosnę, w tym roku - 9
kwietnia. Nasza gazeta - Tygodnik DB 2010 - gorąco zachęciła do tego i okazuje się, że
apel nie poszedł na marne. W
wielu dzielnicach, w parkach,
na placach zabaw, na ścieżkach spacerowych pojawili się
wspaniali mieszkańcy miasta z
narzędziami i ochotą do zrobienia porządku. To jest rzecz
godna szacunku i uznania, nie
da się jej wycenić, bo obok
efektów praktycznych pozostaje jeszcze ziarno zasiane w
świadomości uczestników, a
także obserwatorów. To nie
jest tak, że to co publiczne, to
już nie nasze, że nas to nic nie
obchodzi, nich tym zajmuje
się miasto. A przecież miasto, to my. To nie prezydent
naśmiecił, a wiadomo że samorząd miejski ma na co wydawać publiczne pieniądze,
niekoniecznie na ustawiczne sprzątanie. Ale to już jest

osobny temat i myślę, że warto do niego wracać.
A teraz - dla poprawy intelektualnej wartości mojego
felietonu - posłużę się przykładem kolejnego paradoksu.
W którymś tam z kolejnych
linków w facebooku przeczytałem dający wiele do myślenia aforyzm:
Ateista czyta Biblię i w nią
nie wierzy, katolik nie czyta
Biblii i w nią wierzy. Dlatego
lepiej być ateistą.
Pomyślałem, że w czasach
współczesnych
najpewniej
jest tak, że ani ateista, ani katolik nie czytają nie tylko Biblii.
W ogóle z czytaniem czegokolwiek jest teraz coraz to
gorzej, a jeszcze gorzej z czytaniem ze zrozumieniem. Wystarczy nam video i fonia. Po
co męczyć oczy nad wolumenami Pisma Świętego, którego
geneza, archaiczny język i wieloznaczność sentencji są równie zagadkowe jak życie na
Marsie lub innych planetach.
W telewizji nam powiedzą to
co trzeba zrozumiałym językiem, albo puszczą panelową
dyskusję na temat czytelnictwa Biblii z udziałem polityków, czyli ciągle tych samych,
zużytych, skompromitowanych, jałowych gęb telewizyjnych, które nasycą rozmowę
osobistymi aluzjami, przekrzykiwaniem się i sarkazmem.
W książce Sapkowskiego w
tym samym rozdziale, o którym wspomniałem na wstępie
jest opisane interesujące spotkanie w świdnickiej oficynie
wydawniczej z tajemniczym
przybyszem z Moguncji, bakałarzem uniwersytetu w Erfurcie, Janem Gutenbergiem.
Ten będący przejazdem w

Świdnicy uczony i wydawca
książek, zdecydował się ujawnić zagadkę swego wynalazku. W toku rozmowy niemiecki wizjoner przekonywał, że
stosując jego technikę drukarską można będzie w krótkim
czasie wydrukować nawet tak
olbrzymie dzieło jak Biblia:
„Bo wyobrazić sobie chciejcie, cni panowie, uczone księgi w dziesiątkach, a kiedyś, jakby śmiesznie to dziś brzmiało,
może i w setkach egzemplarzy! Bez uciążliwego i wieki
trwającego
przepisywania!
Mądrość ludzkości wydrukowana i dostępna!”
Ale wizja Gutenberga nie
trafiła do przekonania świdnickich gospodarzy, a niejaki
Szarlej wyraził to dobitnie:
- Cóż to, panie Gutenberg,
nie wiecie co w tym względzie
orzekli ojcowie soborowi?
Sacra pagina winna być przywilejem duchownych, tylko
oni bowiem są zdolni ją zrozumieć. Wara od niej świeckim
gębom... Świeckim, nawet
tym wykazującym szczątkowy
rozum wystarczą kazania, lekcje, ewangelia niedzielna, wypisy, opowieści i moralitety.
A ci całkiem ubodzy duchem
niechaj poznają Pismo na jasełkach, miraklach, pasjach
i drogach krzyżowych, śpiewając laudy i gapiąc się w kościołach na rzeźby i obrazy. A
wy chcecie wydrukować i dać
tej ciemnocie Pismo Święte?
Może jeszcze przetłumaczone
z łaciny na język ludowy? Żeby
każdy mógł je czytać i interpretować po swojemu?
A dalej:
- Plunąwszy na dogmaty,
doktryny i reformy – powiedział – stwierdzam, że jedno

mi się podoba, jedna myśl
cieszy mnie ogromnie. Jeśli
waszmość swym wynalazkiem ksiąg nadrukujesz, to a
nuż ludzie zaczną uczyć się
czytać, wiedząc że jest co czytać. Wszak nie tylko popyt rodzi podaż lecz vice versa. Na
początku było wszak słowo,
in principio verbum. Warunkiem jest oczywista, by słowo,
czyli księga, była tańsza jeśli
nie od talii kart, to od gąsiora
wódki, jako że to jest kwestia
wyboru.
I w ten oto sposób uznali
wszyscy obecni w świdnickiej
oficynie, że wynalazek Gutenberga może okazać się epokowy.
Był - jak wiemy - epokowy.
Do dziś trudno sobie wyobrazić nasze życie bez drukowanej książki. Ale jeszcze jeden
wniosek się nasuwa z tej rozmowy. Otóż ten, że dziś – niestety - książka jest droższa i od
talii kart i od gąsiorka wódki.
Czyżby to było przyczyną, że
generalnie nie czytamy Biblii?
Pocieszam się, że przynajmniej parę osób po przeczytaniu tego felietonu, ruszy
szturmem do lektury Starego
Testamentu. A jeśli nie do biblii, to przynajmniej do tomików wierszy Zbigniewa Herberta, bo akurat większość
polskich bibliotek patronuje
akcji pod nazwą „podróże z
Herbertem”. Zaś na amatorów prozy czeka nasz nieoceniony powieściopisarz Henryk Sienkiewicz, który właśnie
został uznany przez Sejm za
patrona roku 2016. A więc
bierzmy się za czytanie, to
naprawdę przemiłe zajęcie.
Zachęcam gorąco - czytanie
nie szkodzi!
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Tańsze korty
Do 30 kwietnia obowiązywać będą obniżone o 50
proc. opłaty za korzystanie
z kortów tenisowych przy
ul. Grodzkiej na wałbrzyskim osiedlu mieszkaniowym Podzamcze. Do tego
czasu opłaty dla członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” i ich rodzin wynoszą 4 zł. za godzinę, natomiast dla pozostałych osób
– 10 zł. za godzinę.
(BAS)

Mniej
bankomatów
Bank PKO BP, największy
polski bank, na największym wałbrzyskim osiedlu
Podzamcze oddala się od
swoich wiernych klientów.
Ostatnio zlikwidowano jego
kolejny bankomat, przy POLOmarkecie i teraz na prawie
40-tysięcznym osiedlu znajdują się zaledwie dwa takie
urządzenia tego banku, co
stanowi utrudnienie dla pragnących szybko zaopatrzyć
się w gotówkę.
(BAS)

Dni niemieckie w oddziale
Promedica24 w Wałbrzychu
21 kwietnia od godz. 11.00 w oddziale Promedica24 w Wałbrzychu odbędzie
się dzień niemiecki. To seria spotkań organizowanych dla Pań i Panów,
które mają przybliżyć specyfikę pracy opiekunki/opiekuna osób starszych
za granicą. W tym wypadku dotyczy to pracy w Niemczech.
Oprócz prezentacji oferty, warunków zatrudnienia i korzyści z tego
wynikających, firma chce przybliżyć wszystkim uczestnikom kraj
za zachodnią granicę: kulturę, obyczajowość.
Starzejące się niemieckie społeczeństwo – dane
demograficzne mówią o
ponad dwudziestu milionach osób w wieku 60 i
więcej lat – będzie wymagać fachowej opieki. Jest
zatem szansa dla osób szukających pracy w charakterze opiekunki, szczególnie
że Polki od lat cieszą się
szacunkiem i są bardzo cenione przez pracodawców
niemieckich. Nie ukrywamy, że praca taka niesie za
sobą wiele korzyści materialnych, ale też pozwala
realizować się i spełniać się
jako osoba pomocna innym
i empatyczna.

Odwiedzając
oddział
Promedica24 w Wałbrzychu
podczas dni niemieckich,
można dowiedzieć się więcej o ofercie współpracy,
zapoznać się z warunkami
zatrudnienia oraz zweryfikować swój poziom języka.
Można również uczestniczyć
w bezpłatnym, pokazowym
kursie językowym, który jest
organizowany
specjalnie
dla osób zainteresowanych
współpracą. Przy kawie i
ciastku opowiemy kilka
ciekawostek na temat Niemiec, a rekruter odpowie na
wszystkie pytania. Będzie też
okazja, by zasięgnąć informacji „z pierwszej ręki”, od

opiekunki, która współpracuje z Promedica24. Warto
skorzystać z bezpłatnego zaproszenia do udziału w spotkaniu, może się to okazać
przepustką do nowej przygody zawodowej.
Podstawowym kryterium
zatrudnienia jest znajomość
języka niemieckiego w stopniu minimum podstawowym
oraz doświadczenie w opiece
(może to być doświadczenie
rodzinne). W przypadku braku znajomości języka, Promedica24 organizuje kursy
doszkalające, które odbywają się cyklicznie w naszych
oddziałach. Przychodząc do
oddziału, dowiesz się, kiedy
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PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA SENIORÓW
NIEMCY • ANGLIA
GWARANTUJEMY:
• Wysokie zarobki, specjalne bonusy.
• Bezpieczną i legalną pracę.
• Transport, zamieszkanie i wyżywienie.
• Całodobowe wsparcie telefoniczne.
• Szkolenia podnoszące kwalikacje:
językowe i opiekuńcze.

Oddział Wałbrzych
ul. Lubelska 1
509 89 24 36
promedica24.com.pl
startujemy z kolejnym kursem z języka niemieckiego i
na jakich warunkach możesz
w nim uczestniczyć.
Wizyta w oddziale może
stać się początkiem powrotu
do aktywności zawodowej,
zdobycia cennego doświadczenia.
Zapraszamy
wszystkie
osoby, które chciałyby wyje-

chać z Promedica24 do Niemiec w charakterze opiekunki/opiekuna osób starszych
na dzień niemiecki, który
odbędzie się 21.04.2016.
Więcej informacji na
naszej stronie internetowej oraz w oddziale: Wałbrzych, ul. Lubelska 1, telefon: 509 89 24 36.

OFERTA DZIERŻAWY

Firma poszukuje dzierżawcy Restauracji „Czarodziejska Chata” w Jedlinie - Zdroju.

Restauracja jest w pełni wyposażona nie wymaga wkładu ﬁnansowego. Doskonała lokalizacja restauracji w otoczeniu
parku linowego, toru saneczkowego i centrum sportowo-turystycznego Jedliny - Zdroju otwiera doskonałe możliwości
prowadzenia różnorodnej działalności gastronomicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 515 584 298
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na miejscu • na wynos • z dowozem
Familia

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

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

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

74 300 32 31

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

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

Pokerszachy prezesa
Janusz
Bartkiewicz

Nie tak dawno zdrowo
mi się oberwało od mojego
już etatowego recenzenta i krytyka zarazem, Pana
red. Andrzeja Basińskiego,
kiedy pisałem o „geniuszu
Jarosława
Kaczyńskiego”.
Oczywiście używając owego określenia korzystałem z
prawa felietonisty, który na
otaczającą go rzeczywistość
ma prawo niekiedy spoglądać okiem złośliwego prześmiewcy. Oczywistym jest, że
nie miałem żadnego zamiaru
stawiać prezesa Jarosława w
jednym szeregu z - dajmy na
to - z Albertem Einsteinem,
czy ze współczesnym mu
Stephanem
Hawkingiem,
albowiem zamiarem moim
było zwrócenie uwagi na
niezaprzeczalny fakt, iż prezes Jarosław konsekwentnie
i bezceremonialnie realizuje
swój własny plan, w którym
przewidział reakcje opozycji
i UE, co mu pozwala na totalne ich lekceważenie.
Wracam do tematu, ponieważ „polityczny geniusz”
prezesa ponownie się objawił, co spowodowało, że prezydent ponoć najpotężniejszego państwa na świecie,
sam Barack Obama, został
ograny jak naiwni bohaterowie, marnego zresztą filmu
Olafa Lubaszenki „Sztos”.
Aby w pełni tenże „geniusz”
uzmysłowić należy nawet
tylko pokrótce prześledzić

kolejne ruchy w grze, jaką z
opozycją (pośrednio z obywatelami) prezes Jarosław
prowadzi. Mam wrażenie, że
jest to praktyczne połączenie szlachetnych szachów z
oszukańczym pokerem, bo
w grze prowadzonej przez
prezesa strategiczne planowanie szachisty, jak i kamienna twarz pokerzysty jest
niezwykle istotne. A prezes
mimikę niezbędną dla tych
pokerszachów
opanował
w sposób zdaje się arcymistrzowski. Kiedy więc zbliżał
się dzień, w którym (partyjna) podwładna prezesa
miała jechać do Brukseli, aby
przed Parlamentem Europejskim złożyć informację na
temat kryzysu wywołanego
w Polsce przez prezydenta,
premierkę i parlament, czyli
jednym słowem przez prezesa Jarosława, minister spraw
zagranicznych natychmiast
wysyła specjalne zaproszenie
do Komisji Weneckiej, aby
rozstrzygnęła po czyjej stronie sporu leży racja. I dzięki
tej pokerszachowej zagrywce, będąca na funkcji premiera Beata Szydło informuje
europarlamentarzystów, że
nie ma specjalnie nad czym
deliberować, bo sprawą zajmie się Komisja Wenecka, a
jej orzeczenie będzie przedmiotem rządowych rozważań. Ufff … odetchnęli z ulgą
europarlamentarzyści, a prezes Jarosław, tak jak znany z
reklamy świstak, z uciechą
wielką kolejną swą wygraną
zawijał w sreberka propagandy. A jaki koń jest, każdy
miał okazję zaraz później zobaczyć, kiedy okazało się, że
Polska wstała z kolan i żadna
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Bezpieczna praca
obca siła najemna (czytaj:
Komisja Wenecka) nie będzie prezesowi Jarosławowi
mówiła, jak ma postępować.
Kolejnym ruchem w tej grze
była propozycja złożona prze
prezesa Jarosława opozycji
(parlamentarnej i tej spoza
parlamentu, ale utrzymywanej z budżetu państwa), aby
w imię utrzymania jedności
narodu, podjąć dialog „o
skutecznym rad sposobie”.
Wspomniana opozycja na
lep prezesa Jarosława dała
się złapać, jak głodna miodu
mucha i truchcikiem pobieżała, aby radzić, jak narastający kryzys rozwiązać. A
przecież nie przypadkiem
propozycja prezesa Jarosława padła akurat tuż przed
rozpoczynającym się w Waszyngtonie szczytem bezpieczeństwa nuklearnego. O
czym łacno przyszło się nam
przekonać, kiedy tuż przed
kolacją wydaną dla uczestników szczytu z całego świata,
prezydent Obama zaczepił
gdzieś z boku sali prezydenta
Dudę, by zadać mu pytanie,
„co tam panie w polityce”?
Na co prezydent Duda odpowiedział mu w kilku zaledwie zdaniach, że „pisiory
trzymają się mocno” i nawet
zapoczątkowali dialog mający zmierzać do rozwiązania
politycznego kryzysu. Ufff ….
odetchnął uszczęśliwiony tą
wiadomością prezydent USA
i pośpiesznie oddalił się, aby
z innymi głowami państwa
spotkać się zgodnie z ustalonym planem kolacji. Na
wieść o tym rządowe i inne
okołopisowe media ogarnęło istne szaleństwo niewymownego szczęścia, bo oto,

jak wieszczą, prezydent Obama z zadowoleniem zaakceptował koncyliacyjną postawę polskiego rządu. Rację
ma przeto absolutną prezes
Jarosław prawiąc, że w Polsce nie mamy do czynienia
z jakimkolwiek prawnym
kryzysem konstytucyjnym,
a problem występuje jeno z
politykami opozycji, której
prezes właśnie zaproponował mediacje. Na te z góry
zaplanowane pociągnięcia
dał się nabrać, a więc w prosty sposób ograć nie tylko
prezydent Obama, ale też ta
zaproszona na rozmowy z
prezesem Jarosławem polska opozycja, która nie zdała
sobie sprawy, iż uczestnicząc
w tych rozmowach zaświadcza bezpośrednio, że prezes
Jarosław ma rację, iż o żadnym kryzysie prawnym nie
ma co opowiadać.
A tak naprawdę jedynym
podstawowym warunkiem
podjęcia tych rozmów powinno być żądanie całej opozycji opublikowania wyroku
Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie tzw. ustawy naprawczej dotyczącej funkcjonowania Trybunału, a
także wydanie polecenia,
aby prezydent zechciał zaprzysiąc wcześniej legalnie
wybranych trzech sędziów
Trybunału. To żądanie winno być warunkiem sine qua
non, bez spełnienia którego
żadne rozmowy prowadzone być nie mogą. Ale prezes
Jarosław przewidział reakcję opozycji i taką kość do
ogryzienia rzucił świadomie,
z góry zakładając, że i tak realizować będzie tylko to, co
sam sobie umyślił. Rzecz w

tym, że opozycja jakby nie
była świadoma, iż w sprawie
stosowania prawa, na polskim gruncie prawnym, jakiekolwiek negocjacje są niedopuszczalne, bo zgodnie z
obowiązującym porządkiem
konstytucyjnym prawo MUSI
BYĆ PRZESTRZEGANE, ponieważ w państwie prawa
inaczej być nie może. Na tym
opiera się demokracja, której
zasady obce są systemom totalitarnym, w których prawo
albo w ogóle nie obowiązuje, albo traktowane jest tylko
jako parawan. W państwie
demokratycznym każdy obywatel - niezależnie od jego
pozycji społecznej, politycznej i materialnej - jak i każdy organ państwowy i jego
funkcjonariusze, prawa muszą przestrzegać. Negocjacje powinny być zjawiskiem
normalnym i pożądanym jedynie w kwestii uchwalania
nowego prawa, czego przykładem niech będzie Konstytucja RP z 1997 roku, czy
obowiązująca jeszcze ustawa
z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży. Dopóki
więc Konstytucja RP obowiązuje, ustanowiony przez
nią system prawny musi być
przestrzegany, ale i z tym problemem prezes Jarosław sobie poradził, doprowadzając
Trybunał Konstytucyjny do
pozycji „towarzystwa przyjaciół czarnej kawy”, którego
zdanie prezesa Jarosława
absolutnie nie obowiązuje,
ani też nie ciekawi. Genialne
w swej prostocie posunięcie.
Nieprawdaż?
www.janusz-bartkiewicz.eu

Coraz więcej osób decyduje
się na podjęcie pracy poza
granicami kraju. Na rynku
nie brakuje ofert wyjazdów
do Niemiec, Wielkiej Brytanii.
Szukamy lepszych warunków
finansowych, ale chcielibyśmy
znaleźć odpowiednią, a przede
wszystkimi uczciwą ofertę. Jak
taką znaleźć? Jak nie dać się
naciągnąć? Odpowiedzi na te
pytania spróbują dać pracownicy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES podczas spotkania w Świebodzicach. Wydział
Promocji Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach oraz świebodzicka Filia Powiatowego Urzędu
Pracy zapraszają na kolejne już
warsztaty z cyklu „Bezpieczne
poszukiwanie pracy za granicą”. Odbędą się one 14 kwietnia
(czwartek), w Miejskim Domu
Kultury przy ul. Wolności 13. Początek spotkania o godz. 10:00.
(RED)

Dokończą
obwodnicę
Uroczyste podpisanie umowy
w sprawie realizacji inwestycji
pn. „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej
drogę powiatową nr 3366D z
drogą wojewódzką 367 – etap
III” z udziałem wójta Gminy
Czarny Bór Adama Góreckiego
oraz przedstawicielem wykonawcy robót - firmy STRABAG
Infrastruktura Południe Sp. z
o.o., zostało zaplanowane na 21
kwietnia 2016 r. o godz. 10:00
w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Czarnym Borze przy ul. Sportowej
43. Inwestycja dofinansowana
będzie w ramach programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019.
(RED)
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Dla hospicjum

Te ręce likwidują choroby

Dotyk, który uzdrawia!
- Nie wierzyłem w takie rzeczy. Myślałem, że to bajki, a wszyscy ci
uzdrowiciele to oszuści. Ale gdy śmierć zajrzała mi w oczy, a siostra
powiedziała: „idź, niczym nie ryzykujesz”, to poszedłem. I całe
szczęście, że jej posłuchałem. Bo pan Darek przywrócił mi zdrowie
– nie kryje wzruszenia pan Roman Kuszka z Wrocławia. I chociaż nie
modlił się przez dwadzieścia lat, dziś modli się za pana Darka.
Panu Romanowi prawidłowe krążenie mogła przywrócić tylko operacja by-passów. Ale stan jego zdrowia
był taki, że nie nadawał się do
operacji. Nie przeżyłby narkozy. Więc pozostawało czekać na śmierć. Zamiast tego

wybrał wizyty u znanego
wałbrzyskiego uzdrowiciela.
– Pan Darek niczego nie obiecywał. Powiedział, że może
spróbować i żebym po pięciu
wizytach poszedł na badania
kontrolne. Ale już po trzeciej
wizycie czułem, że przestaje

Już po trzeciej wizycie czułem, że przestaje mnie
dusić, że nie boli mnie ciągle w klatce piersiowej.
Po piątej wizycie lekarze tylko potwierdzili znaczną
poprawę. A jeden wziął numer telefonu pana Darka.
Jak wyjaśnił, dla swojego ojca

mnie dusić, że nie boli mnie
ciągle w klatce piersiowej. Po
piątej wizycie lekarze tylko
potwierdzili znaczną poprawę. A jeden wziął numer telefonu pana Darka. Jak wyjaśnił,
dla swojego ojca – wspomina
pan Roman. Dziś nie myśli
o operacji. Gdy na początku
kwietnia zrobiło się ciepło,
grał z wnukami w piłkę.
– W grudniu nie byłem w
stanie wejść na pierwsze piętro, bo narastał ból w piersiach i zawroty głowy. Teraz
jestem jak nowo narodzony
– wspomina.

Chodzę do lekarza, bo pan Darek kazał.
Ale chodziłem do lekarzy trzy lata, a rana w nodze
się nie goiła. Pod dotykiem pana Darka po pięciu
wizytach noga jest zdrowa
A do pana Darka trafił za
namową siostry z Wałbrzycha. Strasznie bolały ją kolana, kręgosłup. No i męczyła
cukrzyca. Po wizytach u
pana Darka najpierw minęły
bóle kręgosłupa, potem kolan, a później poprawiły się
wyniki cukru. – Jego ręce likwidują choroby – cieszy się
pani Bernadeta.
Sam uzdrowiciel jest
ostrożniejszy: - To nie jest
tak, że potrafię pomóc każdemu. Raz się udaje, a raz
nie. Dlatego każdy chory
powinien pozostawać pod
opieką lekarzy. Ja mogę ich
jedynie wspomagać, ale nie
zastępować – mówi skromnie.

Ale wielu chorych, którzy
do niego trafiają, jest innego
zdania. – Chodzę do lekarza,
bo pan Darek kazał. Ale chodziłem do lekarzy trzy lata, a
rana w nodze się nie goiła.
Pod dotykiem pana Darka
strup się zrobił po dwóch
wizytach. Po kolejnych
trzech odpadł i noga jest
zdrowa – mówi pan Krzysztof z Wałbrzycha. Nazwiska
nie chce podać – pracuje w
służbie zdrowia i boi się nagonki, gdy współpracownicy
dowiedzą się, że chodzi do
uzdrowiciela.
– Ale ci, którzy wiedzą,
proszą o numer do pana Darka –dodaje.

(ego)

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

Kwietniowy, wałbrzyski bal
charytatywny pozwolił zebrać 27 300 zł, które zostały
uzyskane podczas licytacji.
Pieniądze zostaną przekazane wałbrzyskiemu hospicjum.
Podczas zabawy licytowano
obrazy podarowane przez
wałbrzyskich i krakowskich
artystów, a także przedmioty
przekazane przez posłów ziemi wałbrzyskiej, Ministerstwo
Skarbu, premier Beatę Szydło,
oraz żonę prezydenta RP. Organizatorzy dziękują Zespołowi Pieśni Tańca „Wałbrzych”
za piękny występ, a także
wolontariuszom. Wcześniej w
Hospicjum im. Jana Pawła II
wręczono 6 głównych nagród
uczestnikom konkursu „Anioł
Hospicjum”. Nagrody w postaci tabletów z rąk prezes Renaty
Wierzbickiej otrzymały: Aleksandra Gołdyn z Zespółu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi,
Agata Oleksy – Zespół Szkół nr
1, Justyna Boroch – Publiczne
Gimnazjum Specjalne nr 10,
Amelia Skwira - Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi,
Agata Popiołek – Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 15,
Agnieszka Parzonka – PSP.
Wszyscy pozostali uczestnicy
otrzymali drobne upominki.
Prace uczestników konkursu
będą wystawione w wałbrzyskim hospicjum.
(RED)
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SUPER PRICE 2016

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM
V,VI i IX.2016 - 1499 PLN - 1199 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 - 1350 PLN!!!
• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1350 PLN!!!
CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 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!!!

BUŁGARIA LAST MINUTE 2016!

AUTOKAR - OSTATNIE MIEJSCA ZŁOTE PIASKI:
HOTEL DAHLIA GARDEN*** WSZYSTKO W CENIE!
29.04-07.05.2016 - 1 299 PLN 699 PLN
OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
26.06-07.07.2016 - 1 999 PLN 1 399 PLN
OSTATNIE 18 MIEJSC!!!
POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1199 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE VII,VIII.2016 - 1099 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1199 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO
- WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA WCZASY LIPIEC, SIERPIEŃ 2016
10 DNI Z WYŻYWIENIEM OD 1 199 PLN
WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL,
GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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Skarabeusz®
Pożyczki gotówkowe

…wsparcie domowego budżetu

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
I UBEZPIECZENIA

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

797 603 000*
 801 501 155*

* Opłata za połączenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora.

ZATRUDNIMY
DORADCÓW

Nowe oblicze cmentarza
w Mieroszowie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
„Mieroszów” Sp. z o.o.
to przedsiębiorstwo które, stara się towarzyszyć
Państwu i służyć pomocą,
w chwilach związanych z
ostatnim pożegnaniem bliskich oraz późniejszą opieką nad ich grobami.
W ostatnim czasie przeszliśmy spore modernizacje,
które nie ominęły również
działu cmentarnego. Został
uporządkowany teren cmentarza, rozpoczęto inwestycje
związane z odnowieniem
kaplicy (renowacja drzwi i
okien) oraz zakupiono nowe
liczne akcesoria cmentarnopogrzebowe, które pozwolą
Nam na świadczenie usług
jako zakład pogrzebowy na
najwyższym poziomie.
W celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących osób pochowanych na
cmentarzu został zakupiony
program informatyczny do

Święto Włókiennika
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód zaprasza na tegoroczne
Święto Włókiennika. Uroczystość odbędzie się 17 kwietnia
o godz. 16.00 w sali widowiskowej głuszyckiego Centrum
Kultury. Mieszkańcom Głuszycy
związanym z przemysłem włókienniczym zostaną wręczone
statuetki "Zasłużony dla Włókiennictwa". W specjalnie przygotowanym repertuarze wystąpi na scenie wokalistka znana
z VI edycji telewizyjnego show
„The Voice of Poland” Ola Turoń.
- Serdecznie zapraszamy na niezwykłe spotkanie ze wspomnieniami i dobrą muzyką – zachęcają organizatorzy.

www.skarabeusz.biz.pl

Szkło kontaktowe
w Wałbrzychu
Zapraszamy na spotkanie
z Grzegorzem Miecugowem
i Markiem Przybylikiem oraz
na program telewizyjny
„Szkło kontaktowe” ze Starej Kopalni w Wałbrzychu.
W ubiegłym roku gościli w
Starej Kopalni, teraz ponownie do niej wracają: Grzegorz
Miecugow i Marek Przybylik,
prowadzący popularny program „Szkło kontaktowe”,
emitowany w TVN24, ponownie spotkają się z mieszkań-

cami Wałbrzycha, aby porozmawiać o pracy w telewizji,
polityce i sytuacji mediów.
Spotkanie odbędzie się 15
kwietnia o godzinie 17.00
w kawiarni „Sztygarówka”.
Wstęp wolny! Organizatorzy
spotkania zapraszają 15 kwietnia do obejrzenia programu
„Szkło kontaktowe”, który
będzie nadawany od godziny 22.00 na antenie TVN24
wprost ze Starej Kopalni.
(RED)

(RED)

administrowania cmentarzem NEKROorganizer. Aplikacja ta gromadzi wszelkie
informacje na temat miejsca
pochówku i daje możliwość
szybkiego i skutecznego
zweryfikowania aktualnych
opłat cmentarnych za groby
naszych bliskich.
Zakład nasz oferuje usługę „profesjonalnej opieki
nad grobem”, w ramach
której, wykonujemy takie

czynności jak: sprzątanie nagrobków, grobowców, grobów ziemnych oraz bezpośredniego otoczenia grobu
( czyszczenie, woskowanie,
polerowanie i konserwacja
nagrobków), ustawianie i
zapalanie zniczy oraz rozstawianie kwiatów, wiązanek
wieńców i stroików okolicznościowych.
Wszystkie wprowadzane
przez nas modernizacje są
odpowiedzią na konieczność podnoszenia standardów, jakie obowiązują już na
wielu innych cmentarzach.
Pragniemy, aby osoby odwiedzające swoich bliskich
na cmentarzu komunalnym
w Mieroszowie były usatysfakcjonowane z usług jakie
świadczy Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.
w zakresie administrowania
cmentarzem.
Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie zakładu
lub pod nr. tel. 74 845 82 87.
(TP)

Czysty Wałbrzych
W sobotę, 9 kwietnia, we
wszystkich dzielnicach miasta została przeprowadzona
akcja „Czysty Wałbrzych”.
- Tegoroczna edycja była kontynuacją prowadzonej przez
Urząd Miejski w Wałbrzychu
polityki wspierającej patriotyzm
lokalny, przejawiający się między innymi w dbaniu i trosce o
swoje małe ojczyzny. Do akcji
przyłączyli się również pracownicy Centrum Aqua Zdrój, którzy
porządkowali teren obok obiektów sportowych, znajdujących
się przy ul. Chopina 1 w dzielnicy Nowe Miasto – podkreślają
przedstawiciele Aqua Zdroju. W
akcję sprzątania miasta, mimo
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych włączyli się
mieszkańcy wszystkich dzielnic,
uczniowie wałbrzyskich szkół
oraz członkowie organizacji pozarządowych i właściciele - wraz
z pracownikami – wielu przedsiębiorstw.
(RED)

Mapy zagrożeń
W trosce o bezpieczeństwo obywateli, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tworzy
mapy zagrożeń, na których
uwzględniane są miejsca
szczególnie zagrażające społecznemu porządkowi na
terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin.
W tym celu policja organizuje spotkania z mieszkańcami,
którzy są ważnym czynnikiem
współtworzącym wspomniane
mapy i mającym na nie istotny
wpływ. Podczas debat w różnych środowiskach, informują oni o miejscach, w których
najczęściej dochodzi do naruszania porządku publicznego
i są w powszechnym odczuciu
uznawane za szczególnie niebezpieczne, zgłaszają swoje
wnioski i postulaty. Mapy zagrożeń dostępne na stronach
internetowych policji, będą
aktualizowane co trzy miesią-

ce. Poza tym rozdawane są
ankiety, w których mieszkańcy zaznaczają, co ich zdaniem
może mieć szczególny wpływ
na skuteczność działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa (np. zwiększenie
liczby pieszych patroli policyjnych, objęcie miejsc zagrożonych systemem monitoringu
i skrócenie czasu reakcji na
zgłoszenia) oraz co powinno
być priorytetem działań policji
(np. zwalczanie przestępczości pospolitej, prowadzenie
działań profilaktycznych lub
zapobieganie agresji na drodze).
Jedno z takich spotkań
odbyło się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, z udziałem jej władz
oraz przedstawicieli tamtejszej rady wspólnoty samorządowej. Prowadził je komisarz
Grzegorz Korzycki.
Andrzej Basiński
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Budżet partycypacyjny 2016
W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się oficjalne
ogłoszenie wyników budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
- Program przerósł w tym
roku najśmielsze oczekiwania - przyznał starosta wałbrzyski Jacek Cichura.
Każda z gmin otrzymała środki na realizację najlepszego,
zwycięskiego projektu, natomiast wszyscy uczestnicy bez względu na wynik - otrzymali podziękowanie za udział
w tym przedsięwzięciu. Sta-

rostowie po części oficjalnej
zaprosili wszystkich uczestników na słodki poczęstunek,
podczas którego laureaci
mogli wzajemnie się poznać
i wymienić doświadczenia
związane z realizacją oraz
organizacją tego typu projektów. Wyniki budżetu partycypacyjnego można znaleźć
na oficjalnej stronie Powiatu

Wałbrzyskiego www.powiat.
walbrzych.pl.
- Serdecznie zapraszamy
Państwa do zapoznania się
ze zwycięskimi projektami.
Mamy nadzieję, że ich realizacja przyniesie wiele pozytywnych wrażeń mieszkańcom gmin, w których będą
realizowane – dodaje starosta.

Wyremontują 19 km dróg
Sukces koalicji rządzącej! Rok 2016 będzie rokiem rekordowym
w kwestii modernizacji dróg powiatowych. Właśnie zakończyły się
przetargi na 19 km odcinków dróg.
- W tym momencie mamy
chyba najlepsze ceny w kraju,
które są konsekwencją szybkich i konkretnych decyzji:
szybkość ogłoszenia przetargu, jego jasne zasady i zakres
prac. W planach Zarząd Powiatu określił także przebudowy dwóch mostów: mostu
w Kolcach i Jaczkowie. Praw-

dopodobnie most w Jaczkowie otrzyma dofinansowanie
z Ministerstwa Infrastruktury.
Podobnie roboty utrzymaniowe ruszyły pełną parą. Nastąpi ścinka poboczy na 65
km dróg i zostaną postawione bariery ochronne na ponad 1 km. Powiat Wałbrzyski
oczekuje także na środki z

promesy z ministerstwa, pochodzące z tzw. powodziówki. A to oznacza wykonanie
kolejnych kilometrów dróg
w powiecie, a złożone zostały
jeszcze inne wnioski , na których rozstrzygnięcie zarząd
oczekuje – wyjaśnia wicestarosta wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski.

Przeciw
cyberprzemocy
W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
zorganizowano konferencję poświęconą
zjawisku cyberprzemocy.
Dziś dostęp do internetu
jest niczym nieograniczony, a
zjawisko cyberprzemocy jest
coraz bardziej powszechne.
Problem ten dotyka zwłaszcza dzieci i młodzież, stąd ta
konferencja. Pomysłodawcą
spotkania w tematyce „Lepszy internet zależy od ciebie”
jest Regina Marciniak - dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, która zaobserwowała problem podczas swojej
pracy, w swoich bezpośrednich kontaktach z dziećmi w
różnym wieku.
Starosta wałbrzyski Jacek Cichura i wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski przywitali licznie zgromadzonych prelegentów i gości.
Gościem specjalnym był
Dawid Buławski - psycholog, specjalista do spraw

komunikacji społecznej, jak
również trener asertywności.
Poruszył on tematykę pracy
z filmem jako profilaktyki cyberprzemocy.
- Internet jest jak broń,
którą jeśli znajdziemy na
ulicy przekażemy policji.
Jednak są osoby, które będą
próbowały z niej strzelać
- zaznaczył Pan Buławski.
- Młodzi ludzie dokonują
cyberprzemocy często nieświadomie stąd tak ważna
jest profilaktyka, nauka, informacja, ostrzeganie, by
móc zapobiegać tragicznym
skutkom jej stosowania.
Konferencja wyprzedziła
tematyką rządowy program
„Bezpieczna Plus”, którego
celem jest przede wszystkim
poprawa
bezpieczeństwa
uczniów, dzieci nie tylko w
szkole, ale i poza nią.

Miliony
dla powiatu
Starosta wałbrzyski Jacek
Cichura otrzymał oficjalną
informację z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu
wsparcia finansowego dla
Powiatu Wałbrzyskiego. - Na
mocy tej decyzji uzyskaliśmy promesę na 2,7 mln zł
w ramach podziału środków
na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w 2016 r. – wyjaśnia starosta.
Dzięki temu dofinansowaniu
zostanie zrealizowana przebudowa drogi nr 3368 D z
Dziećmorowic do Zagórza
Śląskiego, czyli odcinek około
4,5 km!
- Po nowej drodze pojedziemy
prawdopodobnie z końcem
sierpnia 2016 r. Będzie wygodniej i bezpieczniej. Droga
3368D w maju 2013 roku została zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu,
co niewątpliwie przez ostatnie
3 lata utrudniało komunikację
w obu kierunkach. Cieszy więc
fakt, że modernizacja drogi
poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także osób podróżujących przez
Powiat Wałbrzyski – podkreśla
Jacek Cichura.
REKLAMA
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Koń jaki jest, każdy (?) widzi
Andrzej
Basiński

Tak już widocznie być musi,
że co pewien czas znajdujemy
się z Panem Januszem Bartkiewiczem na kursie kolizyjnym.
Jest to jednak rzecz najzupełniej normalna, gdyż różnice
zdań (o ile nie przybierają charakteru ekstremalnego z użyciem siły lub środków przymusu bezpośredniego) są solą
kontaktów międzyludzkich, a
jednomyślność sprawiłaby, że
umarlibyśmy z nudów.

Ostatnie różnice opinii
wzięły się stąd, że Pan Stanisław Michalik posłużył się w
swoim felietonie cytatami z
wypowiedzi wodza z wąsikiem, które nasuwały, a wręcz
narzucały pewne skojarzenia z
obecną polską rzeczywistością.
Wydały mi się (i nadal wydają)
trafnie przez autora zastosowanymi i zmuszającymi do
zastanowienia nad przyszłością Polaków. W końcu pani
historia co pewien czas czegoś
nas jednak uczy. Sądziłem, że
jasno się wyraziłem, iż teraz
nie mamy do czynienia z faszyzmem, to sprawa oczywista i
bezdyskusyjna, dodając jednak
słówko „jeszcze”, bo ekscesy
wodzów nie raz już zaczynały

Serwis Samochodowy Goliat

się od słów, a kończyły nader
krwawo.
Panie Januszu, jeszcze niedawno prognozując (zwłaszcza przed ostatnimi wyborami)
zachowania PiS, stwierdzałem,
najogólniej biorąc, że czekają
nas trudne czasy. Nie dopuszczałem jednak w nowej władzy
żadnych odcieni totalitaryzmu,
bo żyjemy przecież w drugiej
dekadzie XXI wieku, w środku
Europy, a tragiczne doświadczenia II wojny światowej w
tym rejonie globu wiele potomków zbrodniarzy nauczyły,
czego najlepszym dowodem
są Niemcy. Gdy nachodziły
mnie przeczucia z dreszczem,
odpędzałem je wydawało się,
jak mawiał klasyk, oczywistą

oczywistością, że przecież Europa nie dopuści, by dochodziło w jej łonie do wypadków
urągających cywilizacji, chociaż doświadczenia wojny w
dawnej Jugosławii dawały nieco do myślenia. Teraz, po półrocznych rządach PiS, nie jestem już taki pewny skutecznej
reakcji Europy na ewentualną
dyktaturę w Polsce. Dowodzą
tego ostatnie reakcje polskich
władz na płynące z Brukseli i
Wenecji napomnienia. PiS nic
sobie z nich nie robi, olewa je
i wyśmiewa. Przy aktywnej pomocy prezydenta przewraca
konstytucję, łamie prawo, bezwstydnie oszukuje wysokich
funkcjonariuszy unijnych, kpi
sobie z ich kompetencji, a naREKLAMA

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

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie
ul. Skarżyska 6,
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11
wet świadomie wprowadza w
błąd tak potężnego sojusznika,
jakim są Stany Zjednoczone.
PiS napędzane wolą swojego
nieuznającego kompromisów
prezesa, gotowe jest iść na
wojnę z całym światem, dlaczego więc miałoby z troską
traktować WSZYSTKICH rodaków? Mamy do czynienia z
człowiekiem o wysokim stopniu nieprzewidywalności, narzucającym swoją wolę, jak w
sekcie, sporej części zupełnie
bezkrytycznego
społeczeństwa, a więc trzeba z głęboką
troską patrzeć w przyszłość i
dopuszczać niejedną groźną
możliwość, w tym dyktaturę,
zwłaszcza, że nie objawił się
dotychczas charyzmatyczny
przywódca opozycji, zdolny do
zorganizowania instytucjonalnego i zdecydowanego oporu
szerokiego frontu przeciwko
szaleństwom władzy.
W sprawie policyjnych najść
o świcie, co wypomina mi Pan
Bartkiewicz, nie chodzi mi o rutynowe akcje przeciwko przestępcom z krwi i kości, którzy
sobie na takie traktowanie ewidentnie zasłużyli, ale o całkiem
realną możliwość polowań na
ludzi dla władzy niewygodnych, którym można przylepić
zarzut wzięty z sufitu i trochę
czasu minie, zanim sprawa się
wyjaśni... Jak to określił jeden
z publicystów: najbardziej należy bać się ludzi, którzy ci mówią, że jeżeli jesteś uczciwy, to
nie masz się czego bać...
Co do innych wytyków
Janusza Bartkiewicza: dostrzegam i jestem przeciwny
niektórym aktom prawnym
z czasów rządów koalicji PO-PSL, wiążącym się np. z zastosowaniem odpowiedzialności
zbiorowej. Poprzednie rządy
wykazały się niejedną bzdurą i
zaniechaniem. Ale, na Boga, NIE
MA SYMETRII pomiędzy tamtą

władzą, a „miłościwie” nam panującymi! Ciągle mam nadzieję,
że Janusz Bartkiewicz dostrzeże
z ich strony zagrożenia nieporównanie poważniejsze, mimo
swoich osobistych urazów do
poprzedników u steru. Co mnie
u mojego interlokutora razi,
to to, że pisząc o swoich obawach co do PiS, jakby (może się
mylę?) nie do końca dostrzegał
zagrożenie z jego strony, niezmiennie kładąc na drugiej szali
PO-PSL. Powtarzam: jakościowe zrównanie tych partii jest
jaskrawym zakłóceniem proporcji, dodawaniem niezasłużonych punktów PiS, partii nie
niemrawej, jak poprzednicy, a
jaskrawo destrukcyjnej. Na traktowanie jej z przymrużeniem
oka, z łaskawością niemalże
(„połobuzują i przestaną”; kompletnie nie rozumiem takich zachowań), nie ma zgody realnie
myślących. Może była koalicja
za bardzo zapatrzyła się na „ciepłą wodę w kranie”, ale Polska
za jej czasów nie była niepoważnym, nagminnie drwiącym
z prawa skompromitowanym
krajem trzeciej kategorii, której
nieobliczalni rządzący część
obywateli wykluczają jako
zdrajców, z innymi jeszcze epitetami. Dlatego po tej władzy
można spodziewać się najgorszego (oczywiście odrzucam
możliwość skopiowania wodza
z wąsikiem we wszystkim, ale
PiS na tej drodze może zajść
daleko), co podkreślam z wykrzyknikiem!
Za moment wybuchnie
wiosna. Na szczęście nad nią
PiS nie panuje i nie zafunduje
nam meteorologicznej „dobrej” zmiany. Liczę zatem na
możliwość zaczerpnięcia pełną
piersią świeżego, ożywczego
powietrza, co zawsze poprawia
człowiekowi nastrój i skłania
do chociaż ostrożnego optymizmu.
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REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

REKLAMA

BRYKIET DRZEWNY

Nawiążę współpracę
z byłymi lub obecnymi
przedstawicielami
z branży finansowej.

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

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

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.

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar

*

www.proficredit.pl

Informacje pod numerami telefonu:

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

REKLAMA

Twoje pieniądze

iątek)
15 kwietnia (pna 13
ów
Wałbrzych, ul. Gł
iedziałek)
8 kwietnia (pon

1

robrego 14
Wałbrzych, ul. Ch

roda)
20 kwietnia (śalskiej 43
-Gorce, ul. Forn

Boguszów

Truskawka Fest
22 kwietnia, rozpocznie się 3-dniowe święto muzyki niezależnej!
Świdnicki Klub Bolko będzie areną kilkunastu koncertów, pokazów
filmów i warsztatów. Wszystko to w ramach Truskawka Fest, którego
headlineram jest Dezerter. A w konkursowe szranki staną trzy
zespoły z Gminy Mieroszów i jeden z Wałbrzycha.

Choć nie w Parku Centralnym, jak w latach poprzednich, to tegoroczny Truskawka Fest będzie na pewno o
wiele bardziej atrakcyjny
pod względem programu.
Wystąpi aż 4 wykonawców
pozakonkursowych: Dezerter [punk rock], Hańba! [folk
punk], People of the Haze

[rock], Tropy [alternatywa].
Będzie też możliwość obejrzenia 2 muzycznych filmów
dokumentalnych („Do It Together”, „Every Other Summer”) i wzięcia udziału w
warsztatach fotografii koncertowej (ostatnie miejsca!)
oraz sitodruku. Szczegóły
dotyczące m.in. zapisów na

warsztaty można znaleźć na
stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury: http://bit.ly/Truskawka2016.
W gronie zespołów konkursowych, które powalczą
o nagrodę w wysokości 2000
zł, są: Anty Klerykał [Sokołowsko – punk rock], Białe
Drzewa [Strzegom – rock],

Świebodzice
Rock Fest
Crash The Night [Mieroszów
– rock], Rohele [Świdnica –
grunge], Sufit [Mieroszów
– hardcore/punk], Silentlive
[Wałbrzych - pop/rock]. Tegoroczne jury będą tworzyć:
Adam Adamski - od 2004
roku organizator i producent
koncertów m.in. pod marką
Core - poration. Zorganizował, głównie we Wrocławiu,
przeszło 200 imprez w szeroko pojętych klimatach rockowo-metalowych. Współpracował z takimi kapelami jak
Madball, Tides From Nebula,
Decapitated, Napalm Death,
Vader. Od dzieciństwa zagorzały fan muzyki, kolekcjoner
płyt i miłośnik koncertowego stylu życia.
Bart Rojewski - od wczesnych lat 90-tych mocno
związany z opolską sceną
muzyczną. Bębniarz metalowego zespołu Sirrah a także
Thrill You i Rotting Corpse.
Z pierwszymi dwoma kilkukrotnie meldował się na deskach festiwalu Castle Party.
Prowadził autorskie audycje
radiowe penetrujące ciemną stronę rocka, współorganizator koncertów i wyjazdów na muzyczne festiwale.
Obecnie doradca klienta w
świdnickim salonie Empik.
W wolnej chwili oświetleniowiec legendarnych Fields of
the Nephilim i paru innych
zespołów, a jako DJ Carl gra
sety z pogranicza goth rock/
new wave/cold/post punk i
regularnie występuje podczas Castle Party Fest.
Jacek Jaroszewski pierwszą gitarę wziął do
ręki w 1982 przy harcerskim

ognisku. A potem już poleciało: pierwszy Kosmos,
pierwsze zespoły, pierwszy Jarocin. W 1986 założył
Karę Śmierci, z którą zagrał
dwukrotnie na Truskawce
w latach 80-tych, oraz w
Jarocinie w 1989. Od tego
też roku, wspólnie z kolegami zaczął organizować
koncerty w Dzierżoniowie.
W sumie kilkaset. Już w
tamtych latach zainteresował się realizacją dźwięku i
tym zajmuje się do tej pory.
Współpracował z wieloma
niezależnymi
zespołami:
Będzie Dobrze, Something
Like Elvis, Potty Umbrella,
Soomood. Obecnie organizuje i nagłaśnia koncerty w
Dzierżoniowskim Ośrodku
Kultury. Jest również realizatorem zespołu Dagadana. Pomimo nawału pracy
nadal chętnie wybiera się
na koncerty i festiwale i nie
szczędzi grosza na bilety.
- Na stronie facebook
Truskawka Fest (www.facebook.com/TruskawkaFest/)
do niedzieli trwa konkurs, w
którym do wygrania jest płyta winylowa od Dezertera,
płyty cd od Hańby i People
of the Haze, koszulka Hańby
i 3-dniowy karnet. Truskawka Fest odbędzie się w terminie 22-24 kwietnia w Klubie
Bolko w Świdnicy. Bilety i
karnety w cenie od 10 zł do
40 zł dostępne są w salonach
Empik, sieci Ticketpro i Informacji Turystycznej w Świdnicy – informuje Bartosz Łabuda ze Świdnickiego Ośrodka
Kultury.
(RED)

Są jeszcze bilety do kupienia na wielkie święto
polskiego rocka, które już
w sobotę, 16 kwietnia. W
hali sportowo-widowiskowej OSiR Świebodzice wystąpią: Kruk, Lipali, Lao Che,
Organek i Kazik z zespołem
KULT. - Dla fanów polskiego
rocka obecność obowiązkowa – śmieje się Grzegorz
Kruczyński z Agencji Aplauz
Planet, która jest organizatorem koncertu wraz z gminą
Świebodzice. –Na rozgrzewkę wystąpi grupa, wybrana
w internetowym konkursie
- będzie to formacja Srogo z
Tychów. Imprezę poprowadzi Piotr Stelmach - dziennikarz muzyczny radiowej
Trójki, która patronuje całemu wydarzeniu. Kto jeszcze
nie kupił biletu, niech to zrobi jak najszybciej, okazja, by
zobaczyć na jednej scenie
tyle fantastycznych zespołów, nie zdarza się często.
Zaczynamy o godz. 14:35
od występu SROGO, o 15.10
KRUK, o 16.25 – LIPALI, o
17.40 – ORGANEK, o 19.05 LAO CHE i na koniec gwiazda
wieczoru 21.00 – KULT. Bilety
miejsca stojące: 70 zł; bilety
miejsca siedzące nienumerowane: 80 zł. Bilety kolekcjonerskie do nabycia: Świebodzice - OSIR ul. Mieszka
Starego 6, Świdnica - Biuro
Podróży Beata Olipra - Rynek
31, Wałbrzych - Pasaż Tesco
Biuro Podróży Jolka, Wałbrzych - Kiosk z prasą (obok
poczty) Piaskowa Góra oraz
w sieci: TICKETPRO, EVENTIM, A BILET.
(RED)
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Tajemnicza perła
Na stromej górze Choina (450 m n.p.m.) nad Jeziorem Bystrzyckim
wznoszą się wspaniałe mury zamku Grodno, niegdyś jednej
z największych i najsilniejszych warowni na Śląsku. I pełnej
nieodkrytych dotąd tajemnic.

Zamek Grodno przyciąga turystów, historyków i odkrywców.
REKLAMA

21 kwietnia - ZGORZELEC i LEGNICA, 22 kwietnia - LUBIN i GŁOGÓW,
23 kwietnia - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,
24 kwietnia - WROCŁAW

REKLAMA

Zbudowany z kamienia
zamek, na planie nieregularnym, jest idealnie dopasowany do kształtu szczytu
góry. Składa się z najstarszej
części – zamku górnego i powstałego podczas rozbudowy w XVI w zamku dolnego
z budynkami gospodarczymi
i wyjątkowym budynkiem
bramnym, ozdobionym dekoracją sgraffitową, przedstawiającą stojące na tylnych łapach lwy. Na zamku górnym
znajduje się wysoka wieża,
budynki mieszkalne i mały
dziedziniec ze średniowieczną cysterną na wodę. Wieża
jest obecnie udostępniona
turystom, którzy mogą nasycić wzrok widokiem przepięknych krajobrazów. Wewnątrz
zobaczyć można portale,
urządzone komnaty i ekspozycje poświęcone dawnej
sztuce oblężniczej i krzyżom
pokutnym. Na zamku dolnym
znajdują się dwa dziedzińce,
studnia, kilkusetletnia lipa
sądowa, pod którą odbywały się sądy nad poddanymi.
Oprócz wieży, obronność
zamkowi zapewniały wzmocnione szkarpami mury obwodowe z 9 bastejami.
Zamkiem Grodno od
ośmiu lat zarządza Gmina
Walim, dlatego władze gminy, doceniając ten wspaniały
zabytek, nieustannie dokładają wszelkich starań, aby
poprawić stan techniczny
zamku, pozostawiając go autentycznym.
Zatem odwiedzając Gminę
Walim warto choć na chwilę
zatrzymać się w zamku Grodno. Miejsce to od zawsze przyciąga turystów wędrujących
zboczami wzgórza Choina.
Co w tym miejscu jest takiego
co wabi i zniewala? Oczywiście tajemnica! Zaś zwiedzanie zamkowych zakamarków
może dostarczyć mnóstwa
emocji, bowiem czekają tam
na turystów niespodzianki,
razem z Białą Damą, która
wygląda swego wybawcy w
zakratowanym lochu. Niejednokrotnie sekrety skrywane
przez Grodno, a zwłaszcza
jego wojenna historia, przyciągały do Zagórza Śląskiego
poszukiwaczy i eksploratorów. Z kolejną próbą poznania
“choć rąbka” pilnie strzeżonych zamkowych tajemnic w
miniony weekend zmierzyła
się ekipa miesięcznika “Odkrywcy”. Wcześniej z kamerą
wielokrotnie gościł na zamku
Bogusław Wołoszański. Czy jesteśmy o krok od rozwiązania
zagadki zamku Grodno? Czy
tym razem Grodno ulegnie?
Pytań jest wiele.
(RED)

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!
do 25 000 zł

szybko i uczciwie

728 874 282

*

www.wroclaw.proficredit.pl
Wałbrzych Plac Tuwima 1/6

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

Jubileusz
boguszowskiej szkoły
Zbliża się jubileusz 70-lecia
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 6 w Boguszowie- Gorcach.
Główne uroczystości odbędą się
22 kwietnia 2016 roku.
Uroczystości rozpoczną się o
godzinie 9.30 mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcie NMP w
Boguszowie – Gorcach. Druga
część imprezy odbędzie się na
terenie PSP nr 6 przy ul. Kopernika 7 w Boguszowie - Gorcach,
gdzie o godzinie 11.00 nastąpi
odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
Następnie, o godzinie 12.00 w sali
widowiskowej Centrum Kultury w
Boguszowie – Gorcach, uczniowie
szkoły przedstawią przygotowany
specjalnie na tę okazję program
artystyczny.
- Jubileusz 70-lecia naszej szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego spotkania po latach, to dla
wielu z nas sentymentalna podróż
do przeszłości. 15 stycznia 1946
placówka po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla polskich i
niemieckich dzieci. Chodzili do niej
dziadkowie i rodzice niejednego z
obecnych wychowanków szkoły.
Mimo upływu lat, szkoła pozostała bliską uczniom, a dla rodziców
szkołą dbającą o rozwój młodego
człowieka, która zawsze mogła poszczycić się swymi wychowankami
i zaangażowanymi w pracę ludźmi.
Uroczystość jest próbą zweryfikowania dorobku, próbą, jaką w swojej biografii przeżywa każda szkoła.
Jest także okazją do osobistego
zmierzenia się z tradycją placówki,
systemem wartości i wypracowaną
renomą. Nasza szkoła jest silnie
osadzona w tradycji, a równocześnie ulegająca dynamicznym przemianom, stawiająca na wszech-

stronny rozwój ucznia, otwartego
na wyzwania współczesnego świata. W minionym dziesięcioleciu
nasi uczniowie uczestniczyli w
zajęciach realizowanych w ramach
3 projektów unijnych: "Szkoły
równych szans", "Boguszowska
szóstka- akademią prymusów",
"Zrozumieć świat". Cyklicznie organizujemy imprezy środowiskowe:
„Dzień walki z dyskryminacją osób
niepełnosprawnych”, „Biała Sobota”, „Festyn Święto Rodzin”, konkursy międzyszkolne i powiatowe,
a w czerwcu 2015 przeprowadziliśmy charytatywny „Festyn dla
Wiktorii”. Placówka posiada plac
zabaw dla dzieci Radosna Szkoła,
tytuł „Szkoły na pTAK” i „Zielony
ogród- przyjazne środowisko dla
owadów zapylających". Szkoła
dysponuje nowoczesnym wyposażeniem z zakresu TIK , przeszła
gruntowny remont i zyskała nowe
oblicze, które może stanowić dużą
niespodziankę dla byłych absolwentów. Absolwenci, rodzice
uczniów i wszyscy przyjaciele szkoły będą mogli przypomnieć sobie
historię placówki, ale też poznać jej
teraźniejszość, spotkać się z przyjaciółmi oraz dawno niewidzianymi
znajomymi. Wszystkich absolwentów, byłych pracowników szkoły,
jej przyjaciół i sympatyków zapraszamy na jubileusz siedemdziesięciolecia. Zapraszamy do miejsca, w
którym pasja ludzi splata się z losami innych, gdzie mądrość idzie w
parze z miłością do przyrody i chęcią poznawania świata. Szczegółowy program uroczystości znajduje
się na naszej stronie internetowej:
http://www.psp6boguszow-gorce.
pl/ - zachęca w imieniu organizatorów Ewa Wiewiórowska.
(RED)
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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 zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń, dzięki
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki przekazywane przez NFZ nie wystarczają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana była przez
zbierane przez kilka lat środki z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji,
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla naszych podopiecznych.
Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

REKLAMA

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

Gmina Stare Bogaczowice

Ożywiają zalew
Cały czas trwają prace
przy
zagospodarowaniu
zalewu w Starych Bogaczowicach. Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie porządkuje teren, odtworzyło na
rzece zastawkę doprowadzającą wodę do zalewu,
oczyściło rowy melioracyjne i przepusty. Wykonywane są ławki i ogrodzenie
terenu.
Z kolei 1 maja 2016 roku,
w godzinach od 9:00 do
13:00, odbędą się na bogaczowickim zalewem pierwsze
zawody wędkarskie dla dzieci
z gminy Stare Bogaczowice
w wieku do lat 12 o Puchar
Klubu WKS Bogaczowice.
Wszystkie złapane ryby po
ważeniu będą wracały do
wody w myśl zasady „złap i
wypuść”. Wszyscy uczestnicy
o godz. 9:00 rozpoczną losowanie stanowisk i będą mogli
rozpocząć zanęcanie stanowiska.
- Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach, czeka
nas wszystkich super zabawa, kiełbaska z grilla i moc
nagród. Prosimy o zgłaszanie
dzieci do udziału w zawodach poprzez rejestrację na
kontakt@wksbogaczowice.
pl lub w dniu zawodów do
godziny 8:30 – zachęcają organizatorzy.
W zawodach mogą uczestniczyć dzieci w wieku do lat
12 mieszkające w gminie Stare Bogaczowice. Uczestnicy
będą łowili ryby samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych. Z kolei opiekunowie

Stolica kultury
w gminie

Sudeckie Stowarzyszenie
Strzeleckie porządkuje teren
zalewu w Starych Bogaczowicach
(fot. stowarzyszeniesudeckie.pl).

uczestniczą w łowieniu ryb
poprzez: zanęcenie łowiska,
pomoc w założeniu przynęty na haczyk, zdjęciu ryby z
haczyka, umieszczeniu ryby
w siatce. Opiekunom nie
wolno za dziecko dokonać
zacięcia ryby przy braniu
oraz udzielać pomocy przy
holowaniu ryby do brzegu, a
także połowu ryb za dziecko.
Za przebieg zawodów są odpowiedzialni sędziowie WKS
Bogaczowice. Wygrywa zawodnik, który złapie wagowo
największą wartość. Wszyscy
uczestnicy o godz. 9:00 rozpoczną losowanie stanowisk
i będą mogli rozpocząć zanęcanie stanowiska. O godzinie
9:30 rozpoczną się oficjalnie
zawody o Puchar Klubu WKS
Bogaczowice 2016.
- Zapraszamy do uczestnictwa w majowych zawodach. A 4 czerwca 2016 r. odbędą się kolejne zawody dla
dzieci z gminy Stare Bogaczowice z okazji Dnia Dziecka –
dodają przedstawiciele WKS
Bogaczowice.
(RED)

Dolnośląska Stolica Kultury
to program wsparcia kultury
zaproponowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego w 2016 roku.
Pomysł na program powstał w
wyniku realizacji Europejskiej Stolicy Kultury przez miasto Wrocław.
Zaproponowany przez Powiat
Wałbrzyski program otrzymał dofinansowanie w wysokości 300
tys. złotych, a wydarzenia kulturalne zagoszczą w każdej gminie
powiatu wałbrzyskiego, wszyscy
bowiem włodarze wyrazili chęć
współorganizacji imprez na swoim terenie. Gmina Stare Bogaczowice zaproponowała w ramach
tego konkursu organizację dwóch
wydarzeń kulturalnych, na które
dzięki staraniom gminnych pracowników kultury otrzyma dotacje. Pierwszą jest inscenizacja
chrztu Polski z okazji 1050–lecia
przyjęcia przez Polskę chrztu.
Głównym celem zadania jest
zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli i znaczenia
przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w 966 r. Inscenizacja plenerowa „Chrzest Polski” polega na
zaprezentowaniu ogółowi mieszkańców inscenizacji święta w Pałacu Struga 14 maja 2016 roku.
Natomiast II Biesiada Kresowa
odbędzie się w październiku 2016
r., a celem tego zadania jest ukazanie historii naszych przodków, naszych korzeni i tradycji kresowych.
Odbędzie się koncert zespołu z
Tarnopola, który zaszczyci gminę
swoją obecnością i zaprezentuje
ukraińską muzykę. Podczas warsztatów kulinarnych będzie okazja
do degustacji takich specjałów
kresowych jak: gołąbki z ziemniaków, pierogi z kaszy gryczanej,
pierogi z płucek i kapusty , kopytka, barszcz, kiełbasę i bałabas.
(RED)

Bieg jak malowany
Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie zachęca
sportowców wyjątkową trasą Gór Wałbrzyskich. 2 maja
uczestnicy biegu zmierzą się
z prawie 22-kilometrowym,
technicznie wymagającym
odcinkiem. Oprócz licznych
stromych podbiegów i zbiegów, na wszystkich czeka
niezwykły doping – malownicza panorama Karkonoszy, Wałbrzycha oraz Witkowa Śląskiego i Jaczkowa.
Biegi górskie cieszą się coraz większą popularnością.
Biegacze z chęcią zamieniają
betonowe trasy wśród blokowisk i miejskiego zgiełku, na
szutrowe ścieżki. Sportowcy
przyznają, że bajkowe krajobrazy odwracają uwagę od
zmęczenia, a także doskonale
mobilizują do pokonywania
kolejnych kilometrów.
Z roku na rok, w ogólnopolskich kalendarzach biegowych, pojawia się coraz więcej
górskich imprez. Wiele z nich
odbywa się właśnie w regionie
wałbrzyskim, który słynie z doskonale przygotowanych tras
w malowniczych sceneriach.
Najnowszą inicjatywą biegową Gór Wałbrzyskich jest
Górski Półmaraton z Flagą na
Trójgarbie. Jego trasa przebiega przez tereny dwóch gmin
- Czarnego Boru i Starych Bogaczowic.
- Uczestnicy mają do pokonania prawie 22 - kilometrowy odcinek, prowadzący
przez szczyt Trójgarbu. Na
trasie znajduje się łącznie 501
metrów podbiegów z maksy-

Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie zachęca biegaczy malowniczą
i wymagającą trasą w Górach Wałbrzyskich.
malnym nachyleniem 15 procent. Najbardziej stromy zbieg
ma jednak ponad 27 procent!
Półmaraton odbędzie się na
kamienistej i suchej drodze,
asfalt znajduje się jedynie na
odcinku 1500 metrów – wylicza walory trasy Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
Doceniając wysiłek wszystkich uczestników biegu, organizatorzy nagrodzą nie tylko
najlepszych. Każdy sportowiec otrzyma medal, profesjonalną koszulkę, karafkę na
wodę oraz opaskę odblaskową. Po biegu odbędzie się
także losowanie atrakcyjnych
nagród, których fundatorami
są: parlamentarzyści z naszego regionu, Starostwo Powia-

towe w Wałbrzychu, Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego, City
Fit Wałbrzych, Aqua-Zdrój,
Wodociągi Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, Zamek Książ sp. z
o.o., Sanatoria Dolnośląskie,
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Kruk S.A., Aktiw, Reklamy
LOGO, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Wałbrzych i Tauron.
Jeśli ktoś zamierza wziąć
udział w biegu, warto pospieszyć się ze zgłoszeniem. Opłata startowa do 15 kwietnia
wynosi tylko 25 złotych. W terminie 16 - 30 kwietnia opłata
za udział w biegu wynosi 50
złotych, a w dzień przed i w
dniu zawodów 100 złotych.
(RED)
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Blisko, coraz bliżej
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali w Jaworznie MCKiS
70:60. Dzięki temu awansowali do III rundy fazy play-off o awans do I
ligi. W niej zagrają ze zwycięzcą rywalizacji Kotwica Kołobrzeg
- Gimbasket Przemyśl.
W pierwszym meczu w
Wałbrzychu Górnik wygrał
73:63 i potrzebował jeszcze
jednej wygranej, aby uzyskać
promocję do kolejnej rundy.
Ale pierwsze cztery minuty
meczu rewanżowego w Jaworznie były bardzo słabe w
wykonaniu gości. Co prawda
jako pierwszy 2 punkty zdobył Rafał Niesobski, ale potem
seriami trafiali miejscowi, którzy prowadzili aż 17:2. Koszykarze z Wałbrzycha odrobili
6 oczek i rywalizacja się wyrównała, lecz po pierwszych
10 minutach MCKiS prowadził 25:16. W drugiej kwarcie
wałbrzyszanie rzucili się do
odrabiania strat i głównie za
sprawą Rafała Niesobskiego,
Rafała Glapińskiego i Karola
Obarka na 2 minuty i 13 sekund przed końcem pierwszej połowy prowadzili 36:35.

Jednak w ostatnich 120 sekundach 5 punktów zdobyli
miejscowi, którzy na długą
przerwę schodzili prowadząc
40:36.
W trzeciej odsłonie przez
7 minut jaworznianie starali się utrzymać minimalne,
2-punktowe prowadzenie,

co robili skutecznie. Później,
po 2 celnych rzutach wolnych Pawła Bochenkiewicza podopieczni Arkadiusza
Chlebdy prowadzili 49:48.
W ostatnich sekundach III
kwarty wynik oscylował koło
remisu i na 10 minut przed
końcem był remis 52:52. Wy-

90 minut Rędzi

nik ten nie zadowalał żadnej
z ekip, lecz to wałbrzyszanie
szybko osiągnęli bezpieczną przewagę. Po trafieniach
Marcina Rzeszowskiego, Rafała Niesobskiego, Pawła Pirosa i Marcina Wróbla na niecałe 6 minut przed końcem
goście mieli już 11 punktów
przewagi. W końcówce gra
wyrównała się, lecz różnica punktowa utrzymała się
i Górnik Trans.eu wygrał
70:60, dzięki czemu zagra w
ćwierćfinale play off.
W następnej rundzie wałbrzyska drużyna zagra w
Kołobrzegu z Kotwicą lub w
Przemyślu z Gimbasketsem
(decydujący mecz zakończył się po zamknięciu tego
wzdania). Mecz odbędzie się
w sobotę, 16 kwietnia.
Radosław Radczak

MCKiS Jaworzno – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 60:70 (25:16, 15:20, 12:16,
8:18)
Górnik Trans.eu: Bochenkiewicz 15,
Wróbel 14, Glapiński 11, Obarek 10,
Niesobski 9, Piros 6, Rzeszowski 4,
Krzymiński 1, Ratajczak 0.

Górnik znów liderem!
Piłkarze Górnika Wałbrzych wygrali w Gorzowie
Wielkopolskim ze Stilonem 2:0, po dwóch bramkach Marcina Orłowskiego. Z kolei KS Polkowice
przegrał we Wrocławiu
ze Ślęzą 2:3, co pozwoliło
wałbrzyszanom powrócić
na pozycję lidera III ligi
dolnośląsko-lubuskiej.
Górnik był faworytem spotkania w Gorzowie, jednak Robert Bubnowicz nie mógł skorzystać z Michała Oświęcimki
i Grzegorza Michalaka, którzy
są nadal kontuzjowani. Za to
do składu wałbrzyszan wrócił
Dariusz Michalak po pauzie za
żółte kartki i zastąpił Marcina
Morawskiego. Ale Stilon też
miał o co walczyć, gdyż był

na 8. miejscu, które jest pierwszym w strefie spadkowej.
Na początku spotkania
oba zespoły ruszyły do ataku,
ale strzelały niecelnie. Potem
Stilon przejął inicjatywę na
boisku, lecz goście dobrze
bronili się. W 21 min. z rzutu wolnego strzelił Łukasz
Maliszewski, jednak Kamil
Jarosiński pewnie złapał futbolówkę. Trzy minuty później
okazję mieli goście i po strzale jednego z zawodników
piłka trafiła w poprzeczkę.
Zespół z Wałbrzycha miał
jeszcze jedną okazję - Marcin
Orłowski zagrał do Mateusza
Krawca, który oddał strzał, ale
dobrze obronił Kacper Rosa.
W przerwie obaj trenerzy nie dokonali zmian, a po

pierwszych wyrównanych
10 minutach, do śmielszych
ataków zabrali się goście.
Najpierw strzał Damiana
Migalskiego został zablokowany, a dobitka Mateusza
Sawickiego była niecelna. W
65 min. po dośrodkowaniu z
30 m Mateusza Krawca, wynik otworzył strzałem głową
Marcin Orłowski. Dwie minuty później po zamieszaniu
w polu karnym gospodarzy
kapitan Górnika po raz drugi wpakował piłkę do siatki
i było 2:0. W 71 min. rezultat
mógł podwyższyć Damian
Migalski, jednak popularny
„Nuno” strzelił w poprzeczkę.
W następnej kolejce Górnik zagra na własnym stadio-

nie z Polonią-Stal Świdnica.
Potyczka odbędzie się w
sobotę, 16 kwietnia o godz.
15:00.

Radosław Radczak

Stilon Gorzów Wlkp. - Górnik Wałbrzych 0:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Orłowski (65), 0:2 Orłowski
(67). Żółte kartki: Kaczmarczyk oraz
Rytko. Sędziował: Piotr Poźniak
(Wrocław). Widzów: 200.
Stilon: Rosa - Mazalon, Ogrodowski,
Gołdyn, Szwiec - Wiśniewski (83
Somrani), Kaczmarczyk, Szałas, Świtaj
(69 Nowak) - Mrozek, Maliszewski (75
Chyrek).
Górnik: Jarosiński - D. Michalak,
Orzech, Tyktor, Surmaj (80 Krzymiński)
- Radziemski, Rytko, Krawiec, Orłowski, Sawicki - Migalski (89 Brzeziński).

Piłkarska reprezentacja
Polski kobiet zremisowała
bezbramkowo w Tychach z
Danią w 4. kolejce eliminacji
do Mistrzostw Europy 2017.
Od pierwszej do ostatniej
minuty zagrała zawodniczka
AZS PWSZ Wałbrzych Anna Rędzia, a wałbrzyska bramkarka
Daria Antończyk była na ławce
rezerwowych. Polki zajmują 3.
miejsce w grupie z 7 punktami,

z takim samym dorobkiem co
drugie Dunki. Do przyszłorocznych ME w Holandii awansują
zwycięscy grup oraz 6 najlepszych zespołów z drugich
miejsc. Za to dwóch najsłabszych zagra ze sobą baraż o
awans do turnieju. Najbliższy
mecz „biało-czerwone” rozegrają we wtorek, 12 kwietnia, a
rywalem będzie Słowacja.
Radosław Radczak

Walkower dla Górnika
Piłkarze Górnika Wałbrzych, po decyzji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
dostali walkowera za spotkanie 23. kolejki III ligi dolnośląsko-lubuskiej z Bystrzycą
Kąty Wrocławskie.
Powodem weryfikacji wyniku meczu jest występ zawodników, za których klub z Kątów
Wrocławskich nie zapłacił kary
za przekroczenie limitu żółtych

kartek. Na boisku wałbrzyszanie
wygrali 2:1, po dwóch trafieniach Mateusza Krawca, więc
weryfikacja wyniku nie zmieniła
sytuacji punktowej, ale dzięki
temu mają lepszy bilans bramek. Co ciekawe, klub z Kątów
został ukarany 2 walkowerami,
ponieważ taka sama sytuacja
była w 22. serii gier, kiedy to grał
z Ilanką Rzepin.
Radosław Radczak

Odeszła Małgorzata
Rejdych-Żydek
Zmarła Małgorzata Rejdych-Żydek, ceniona tenisistka, wychowanka Zagłębia Wałbrzych. Miała 58 lat.
W najlepszym okresie
swojej kariery była mistrzynią Polski, z powodzeniem
uczestnicząc w międzynarodowych turniejach. Pożegnano ja na cmentarzu przy ul.
Wyszyńskiego na wałbrzyskiej
Piaskowej Górze. Na dwóch
kortach przy ul. Grodzkiej na
wałbrzyskim Podzamczu, rozegrano turniej otwarcia sezonu. Rywalizowano w dwóch
kategoriach wiekowych: starsi
i młodsi. Przed rozgrywkami
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej, która na tym
osiedlu pracowała z dziećmi i
młodzieżą na kortach przy PSP
nr 26. Wśród starszych zwyciężył Mieczysław Markiewicz

Małgorzata Rejdych-Żydek.
przed Jarosławem Klusem i
Andrzejem Mozołowskim, a
wśród młodszych wygrał Piotr
Krukierek przed Markiem Turlińskim, Jackiem Miękinią i Damianem Szulem. Najlepszych
uhonorowano okolicznościowymi statuetkami.
(BAS)
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Olek w Nowym Jorku
Gdy ten numer gazety
trafi do rąk Czytelników, dla
Aleksandra Balcerowskiego,
znakomicie się zapowiadającego 16-letniego koszykarza, wychowanka Górnika
Wałbrzych, a obecnie gracza
hiszpańskiej drużyny Baloncesto Gran Canaria Claret
Las Palmas, będą to ostatnie godziny przed rozpoczęciem turnieju w Nowym
Jorku, gdzie trafił po obozie
Jordan Brand Classic w Zagrzebiu.
Zaliczony tam został przez
amerykańskich trenerów do
najlepszej „10” spośród 40 za-

wodników z 21 krajów, m.in.
z Hiszpanii, Włoch, Litwy i Rosji. Jego kariera nabrała więc
przyspieszenia.
- Razem z rodzicami marzę o lidze NBA. Ten wyjazd
to zaledwie drobny kroczek w
kierunku realizacji tego celu.
Postaram się zaprezentowac
jak najlepiej, więc może kiedyś
pójdę w ślady moich idoli – Janusza Gortata z Washington
Wizards i Dirka Nowitzkiego z
Dallas Mavericks – powiedział
Olek przed wyjazdem za Wielką Wodę. Trzymajmy za niego
kciuki!
Andrzej Basiński

- W Nowym Jorku będzie OK! - zapewnia Olek Balcerowski.

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

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

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

Eurokontakt (nr lic.1109)
poszukuje do pracy za granicą:
monterów rusztowań, blacharzy,
murarzy (klinkier), tynkarzy
maszynowych, elektryków,
hydraulików, płytkarzy, kamieniarzy,
lakierników, ogrodników, piekarzy
osób do pracy na magazynie
oraz pokojówek z j. francuskim
lub niemieckim.
Kontakt: gazeta46@euro-kontakt.eu
(71) 71 60 830.

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

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

Europa w Strzegomiu
Do Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego, które odbędą się w Strzegomiu, pozostało
niespełna 500 dni. - Zawody te, są wyjątkowym wydarzenie
w historii naszego sportu. Mimo wspaniałych tradycji
polskiego WKKW, jeszcze z czasów kawaleryjskich, nie
organizowaliśmy dotychczas imprez tej rangi w jeździectwie
– powiedział Michał Szubski, prezes Polskiego Związku
Jeździeckiego.
Europejski czempionat w
tej konkurencji trwać będzie
od 17 do 20 sierpnia 2017
roku na hipodromie w Morawie koło Strzegomia. WKKW
to jedna z trzech olimpijskich
konkurencji jeździeckich i
uważana jest za ich królową.
Należy do najbardziej widowiskowych i emocjonujących rywalizacji. - Składa się z trzech
prób: ujeżdżenia, crossu i skoków. Celem tych zawodów
jest zaprezentowanie zdolności, wytrzymałości i szybkości
koni, jak również ich elegancji
oraz zgrania konia z jeźdźcem
– wyjaśnił Marcin Konarski,
dyrektor organizacyjny strzegomskich mistrzostw Europy.
Strzegom od 14 lat organizuje jeździeckie zawody międzynarodowe, przede wszyst-

kim z cyklu Pucharu Świata,
Pucharu Narodów i młodzieżowe mistrzostwa Europy. Przyznanie nam organizacji
mistrzostw Europy w WKKW
to wyraz doskonałej renomy
tutejszych zawodów i uznania
za dotychczasową działalność
w dziedzinie promocji jeździectwa – dodał Konarski.
Strzegomski
hipodrom
przeszedł w ostatnich 2 latach
dwie duże inwestycje. - Bardzo ważnym elementem przygotowań do mistrzostw, jest
budowa specjalnej trasy crossu, pozwalającej publiczności w niektórych miejscach z
najbliższej odległości oglądać
konie pokonujące przeszkody.
Spodziewany się kilkudziesięciu tysięcy widzów, w tym
wielu z zagranicy – wyjaśnił.

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)

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

NAPRAWA
SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622
Firma Alpa Textil
na ul. Ogrodowej 29

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

ską kulturę, folklor, zabytki i
największe bogactwo miasta
- strzegomski granit.
Początki miasta sięgają X
wieku. Od lat Strzegom znany jest jako granitowa stolica
Polski, wielki ośrodek kamieniarski z kopalniami tego kamienia. Posłużył on np. do
budowy Dworca Centralnego
w Warszawie, Placu Katedralnego w Kolonii oraz Pałacu
Sprawiedliwości w Hadze. Mistrzostwa Europy w WKKW
rozgrywane są w latach nieparzystych. Poprzednia impreza
odbyła się we wrześniu, 2015
roku w szkockim Blair Castle,
gromadząc blisko 60 tys. widzów i przeszło 35 mln telewidzów. Transmisje TV docierały
do 96 krajów – zakończył Marcin Konarski.
Andrzej Basiński

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,
został wywieszony na okres
od 14.04.2016 r. do 05.05.2016 r.
wykaz Nr 7/2016 z dnia 14.04.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę, najem.

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

TANIE

Gospodarzem hipodromu
jest Ludowy Klub Sportowy
Stragona Strzegom, powstały w listopadzie 1973 roku. W
jego barwach występowali
m.in. Artur Społowicz, olimpijczyk z Atlanty (1996), uczestnik mistrzostw świata i Europy, Marcin Michałek i Marcin
Konarski. Sprzedaż biletów dla
gości zagranicznych ruszy w
sierpniu tego roku. Swoją satysfakcję z przyznania miastu
organizacji mistzostw Europy
wyraził Zbigniew Suchyta,
burmistrz Strzegomia. - To
dla nas wielkie wyróżnienie za
wieloletnią pracę i także duża
szansa na pogłębienie zainteresowania zagranicznych
gości Strzegomiem i Dolnym
Śląskiem. Planujemy w trakcie
trwania zawodów specjalnej
strefy promującej strzegom-

Przyjmie do pracy
szwaczki
z doświadczeniem.
Praca od 7.00 do 15.00
na umowę o pracę.
Proszę dzwonić
pod nr 609-140-701

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

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

gabinet masażu leczniczego
i odnowy biologicznej
Oferujemy:
• masaż leczniczy
• drenaż limfatyczny

• masaż odchudzająco
-ujędrniający
• masaż odmładzający
inne...

Zadzwoń pod 570 718 668 lub wejdź na www.sanus-spa.pl
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DB2010

(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) Usługi remontowo – wykoń-

.PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

czeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(3) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 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.

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIASKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ
Kontakt 530-998-374
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL.
535 285 514
NOWE MIASTO, 2 pokoje, 1 piętro,
budynek po remoncie, niski
czynsz CENA 50.000,- zł Kontakt
530-998-374

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2,
po kapitalnym remoncie, cena
139 tys. Tel. 606 976 630

MS-2563 Podzamcze ul. Blankowa, 2 pokoje, 49 m2, wysoki
parter, do wejścia, cena 112 tys,
tel. 883 334 486

MS-2265 Piaskowa Góra- kawalerka po remoncie pow. 19M, 5
piętro, cena 63 tys. Tel. 793 111
130

MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje,
do remontu 4 piętro w 4, 104 tys,
tel. 883 334 486

NOWE MIASTO, 64m2, 3 pokoje,
dwa poziomy, piękna kamienica,
CENA 75.000zł do negocjacji
kontakt 530- 998-374
BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE, 76 m2,
piękne mieszkanie po remoncie,
CENA 168.000 zł do negocjacji
kontakt 530- 998-374

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

OKAZJA! PODZAMCZE 35 m2, 2
pokoje, rozkładowe, BALKON, do
wprowadzenia, budynek po termomodernizacji, 3 piętro z windą,
CENA 110.000,-zł do negocjacji,
Kontakt 535-285-514

OKAZAJA ! Kawalerka w nowym
budownictwie (94r) Nowe Miasto,
ogrzewanie miejskie. Cena 49.900
tys. zł. Kontakt 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
działka 660m2. Super widoki cena
185.000,-zł Kontakt 535-416-014

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

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

tel.: 791 87 34 77

PODZAMCZE, 54 M2, PRZESTRONNE 2 POKOJE, balkon, ogrzewanie
miejskie, po remoncie, cena
139.900 tys, Tel: 535-285-514

PODZAMCZE 40 m2, 2 pokoje,
BALKON, PO REMONCIE, budynek
po termomodernizacji, CENA
116.000,-zł Kontakt 535-285-514

Biały Kamień, 84,5 m2, 3 pokoje,
dwupoziomowe, GARAŻ, niski
czynsz. Spokojna lokalizacja. Cena
119.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265

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

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

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

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

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 35 m2,
1 piętro W BLOKU, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, CENA 58 tys.zł do neg,
TEL. 535- 285 -514

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

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

Kupiê zegarki
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Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606
976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2,
po kapitalnym remoncie, cena
119 tys. el. 606 976 630

MS-2289 Biały Kamień 4 pokoje,
pow. 104m, 1 piętro, plus garaz
I ogródek. cena 168 tys Tel. 793
111 130.

MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, po kapitalnym remoncie,
cena 129 tys. Tel. 883 334 486
MS-2503 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
39m2, drugie piętro, cena 118 000
tys. Tel. 793 111 130
MS-2463 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, do odświeżenia , cena 109
tys. Tel. 606 976 630
MS-2475 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, cena 85 tys. Tel. 793
111 130
MS-2576 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, do wprowadzenia, 2 pietro
, cena 119 tys. Tel. 883 334 481
MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
54m2, do wprowadzenia, cena
139 tys. Tel. 793 111 130
MS-2307 Piaskowa Góra, kawalerka 39m2, ogrzewanie gazowe,
cena 50 tys. Tel. 883 334 481
MS-2505 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po remoncie, cena 119 tys.
Tel. 606 976 630
MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel.
883 334 481
MS-2446 Nowe Miasto 2 pokoje
do wprowadzenia pow. 58m2,
parter, cena 129tys. Tel. 793 111
130
MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
68 tys. Tel. 883 334 481
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
do wprowadzenia 56m2, cena
139 000 tys. Tel. 883 334 481
MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje,
59m2, budynek z cegły, balkon,
cena 155 000 Tel. 883 334 481
MS-2534 Piaskowa Góra, 3 pok.
po remoncie, 54m2, 6 piętro, cena
159.900 tel 606 976 630
MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys,
tel. 883 334 486

1.SOWA&VICTORIA Okazja!!!.Urokliwa działka w pobliżu Szczawna
z naturalnym, przepływowym
stawem. 4800m2 cena 95 tys.Tel:
502-657-353
2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Śródmieściu , w pobliżu Parku
Sobieskiego,trzy pokoje z loggią
i garderobą, z możliwością przejęcia ogródka z altaną i oczkiem
wodnym. 64 m2 cena 165 tys. Tel:
502-657-353
3. SOWA&VICTORIA Kilkuletni dom
w Borównie, na trasie Wałbrzych
Kamienna Góra, stan idealny, duża
działka, cena 385 tys. Tel: 502-657353
4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na sprzedaż, Wałbrzych - Biały, 2
pokoje, 66,99 m2, do remontu,
Cena 45 tyś. Cena do negocjacji. Tel:
519-121-102
5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na sprzedaż, Świdnica - Osiedle
Młodych, 3 pokoje, 43,8 m2, do
remontu. Cena 132 tyś. Cena do
negocjacji.Tel: 519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Działka rolna - z
możliwościami uzyskania warunków
zabudowy, Głuszyca Górna, 5969
m2, Cena 59 tyś. Cena do negocjacji
Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Psie pole- 2
pokoje, 1 pietro, 44 m2. 89 000 do
negocjacji !!! Tel: 530-913-259
8.SOWA&VICTORIA Głuszyca - 3
pokoje, 61 m2, ogrzewanie miejskie.
133 000 !!! Tel. 530-913-259
9. SOWA&VICTORIA Działka budowlana w Mokrzeszowie 1463 m2 - 57
800 !!! Tel: 530-913-259
10. Mieszkanie w okolicy Śródmieścia. 4 rozkładowe pokoje, jeden z

wyjściem na taras, widna kuchnia
z jadalnią, łazienka z WC, spiżarnia
oraz przedpokój. Do kapitalnego
remontu. Dodatkowo ogród. 113 m
2 . Cena 70.000 Tel: 506-717-014
11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom na Poniatowie 328 m2, działka
2500 m2 cena 750 000 do wejścia
Tel: 506-717-014
12. SOWA&VICTORIA .Na sprzedaż
mieszkanie 35 m2 na Podzamczu, 2
pokoje z umeblowanym aneksem,
środkowe II piętro, po kapitalnym
remoncie, 115.000 Tel: 506-717-014
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie 60 m2 w Jedlinie , 2
duże pokoje, widna kuchnia, co
węglowe 72.000 Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie z garażem na
terenie Boguszowa. Po kapitalnym
remoncie. ATRAKCYJNA CENA! 79
000zł Tel: 502-665-504
15. SOWA & VICTORIA >> SUPER
OFERTA<< 2 pokoje + kuchnia +
łazienka z WC w atrakcyjnej części
Szczawna Zdrój. Do remontu. Mieszkanie na I piętrze. cena: 69 900zł!!!
Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne
mieszkanie, trzy pokoje, jasna kuchnia, do delikatnego odświeżenie,
Piaskowa Góra, cena: 145 000zł Tel:
502-665-504
17. SOWA&VICTORIA Biały Kamieńdwupokojowe mieszkanie w
nowym budownictwie po kapitalnym remoncie! Cena 104 000zł do
negocjacji! Tel: 502-665-504
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
spokojnym miejscu Białego Kamienia, wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,wc, garderoba, 50m2,
cena124000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto 2
pokoje wysoki parter 42m2, wysoki
parter, po remoncie cena 79000 zł
Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra kawalerka z jasną kuchnią po
remoncie 26m 78000 zł Tel: 519121-104
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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, łazienka, przedpokój, pomieszczenie
gospodarcze Cena :69.000 zł
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

(nr: 2111) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

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

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

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

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

BON – Stary Zdrój, zamiana 2 pokoje, łazienka, kuchnia, 58 m2 na
kawalerkę w nowym budownictwie (nr:--- ) -(74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Mieszkanie 57,4m2-Biały
Kamień.3 pokoje ,łazienka,duży
balkon,wc.Nieruchomosc po
remoncie .179 000 tys. . (nr: 2128)(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – ZAMIANA Luksusowe
mieszkanie w Świebodzicach 2
pokoje,54m2 na ładny dom lub
mieszkanie willowe. (nr: ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 64,5
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wysoki standard. Cena:
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – Szczawno Zdrój, do sprzedania mieszkanie 31,28 m2, przy
promenadzie,1` pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój Cena:70 000
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY,
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Cena 115.
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – OKAZJA -Nowe Miasto,
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia ,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie
kominkowe. Cena 60 000 ( nr:
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33

BON- Mieszkanie 41m2 w
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – ZAMIANA 2 pokojowego
mieszkania 42m2 znajdującego
się na Podgórzu na 70m2 w
ładnym miejscu i budynku(może
być do remontu) (nr: 2130) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – 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. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09

WGN sprzedam mieszkanie na
Piaskowej, 2 pokoje, widna kuchnia , 39m, czwarte piętro,
cena 99,9 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN sprzedam garsonierę na
Piaskowej Górze 18m, do wprowadzenia, winda, cena 65 tys. do
negocjacji, tel. 74 842 90 60.
WGN tanie mieszkanie na górnym
Sobięcinie, 66m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, cena 60 tys.zł , 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, kontakt 74 842 90 60.

50000zł. - co gaz, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro
, cena 50 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Do sprzedania 2 pokoje, Piaskowa Góra, 41
m2, cena 99 tys.zł. 2 piętro, do
wprowadzenia, 74 666 42 42, 507
153 166.

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

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.

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

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

WGN Piaskowa Góra, bardzo ładne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4
piętro, dobra lokalizacja, cena 139
tys. kontakt 74 8942 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 33m,
balkon, wolne, do przekazania od
zaraz, 83 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 3 pokoje, 45m, wolne
od zaraz, 2 piętro, cena 120 tys. zł
, kontakt 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, mieszkanie na
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter,
mało rodzin, ogródek , wolne, do
przekazania , cena 69,5 tys. neg.
kontakt 74 842 90 60.
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 44 tys. zł do negocjacji, 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.

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

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
WGN okazja, mieszkanie 29m,
2 pokoje na Piaskowej Górze, 3
piętro, winda, cena tylko 65 tys. zł.
tel. 74 842 90 60.
WGN sprzedaż mieszkania,
Piaskowa Góra, rozkładowe, 54m,
3 pokoje, ładne, dobra lokalizacja,
winda, cena 149 tys. tel. 74 842
90 60.

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

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 31m2, na Rusinowie, cena

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 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 kapitalnym
remoncie,74 666 42 42, 507 153
166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 195 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy szereg na
P.Górze, 3 pokoje, 70m2 po
remoncie, cena 319 tys.zł. 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
WILLA – Sprzedamy 40m2 na
P.Górze, 2 pokoje, co gaz, ul.Wrocławska, 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 61 tys.zł. 74 666 42 42.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra,
cena 120 tys.zł. 74 666 42 42 .

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,

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie na B.Kamieniu, cicha
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł.
74 666 42 42.

512 085 489

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

skiego, 37m2, 4 piętro, na kawa-

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

RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewlerkę BEZ DOPŁAT na niższym
piętrze lub w bloku z windą, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
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 – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, nowe budownictwo,

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 3
piętro w 4, 99.900zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 piętro w 10, cena 127.000zł, po kapitalnym remoncie w 2016roku!
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8
piętro w 10, cena 189.900zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa, 77m2, 3 pokoje, C.O.
Gaz, po kapitalnym remoncie,
168.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! PODGÓRZE,
BEZCZYNSZOWE, 100m2, C.O.
węglowe, cały parter w kamienicy 3 rodzinnej, spokojna okolica,
115.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2,
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2,
1 piętro w 4, po kapitalnym
remoncie, cena 105.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489

remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40

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

NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 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. Poselska, 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

40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW,
120m2, działka 800m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 169.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2,
7 pokoi, działka 600m2, garaż,
cena 495.000zł tel. 74 840 40 40,
693 223 424
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