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Nowoczesność na torach

Prezydent Duda
w Świebodzicach

Od 29 kwietnia pociągi Pendolino będą regularnie kursowały przez Wałbrzych do Warszawy
i Jeleniej Góry. A dzień później
przez Wałbrzych kursowanie na
trasie Łódź – Jelenia Góra rozpoczną pociągi PesaDart.
Od 29 kwietnia pociągami
Express InterCity Premium będzie
można podróżować na trasach:
Warszawa – Jelenia Góra – Warszawa oraz Kraków – Kołobrzeg – Kraków. Nowoczesne i komfortowe
składy Pendolino kursować będą 6
dni w tygodniu: z Warszawy, przez
Wrocław i Wałbrzych do Jeleniej
Góry, z Krakowa przez Warszawę,
Trójmiasto, Lębork, Słupsk i Koszalin do Kołobrzegu. Wprowadzenie
na nowe trasy pociągów Pendolino
znacznie poprawi nie tylko komfort
podróży, ale także zapewni bezkonkurencyjne czasy przejazdu.
Pociąg ze stacji Wałbrzych Miasto
będzie odjeżdżał od poniedziałku
do soboty włącznie o godz. 5.42 i
zatrzyma się na stacjach: Wrocław
Główny (godz. 6.35), Opole Główne
(7.30), Częstochowa (8.20), Warszawa Zachodnia (10.24), Warszawa
Centralna (10.30), a na stacji Warszawa Wschodnia zakończy bieg o

Prezydent
Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzej Duda będzie
gościł w Świebodzicach. Wizyta głowy państwa zaplanowana
jest na czwartek, 28 kwietnia.
- To wydarzenie niemające
swojego precedensu w historii
miasta. Pobyt Prezydenta RP w
Świebodzicach ma związek z wizytą Andrzeja Dudy w powiatach
świdnickim i kłodzkim. Prezydent
chce odwiedzić miejscowości,
w których nie był w trakcie swojej kampanii. Prezydent Andrzej
Duda spotka się z władzami miasta i przede wszystkim mieszkańcami Świebodzic, dlatego gorąco
zapraszamy świebodziczan do
udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Spotkanie odbędzie się
w Rynku, zapraszamy na godz.
17:00. W związku z wymogami
bezpieczeństwa, w trakcie wizyty
głowy państwa należy się spodziewać utrudnień w poruszaniu
się w obrębie centrum miasta i
działań kontrolnych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – informuje Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.

Od 29 kwietnia najnowocześniejsze pociągi będą kursowały z Wałbrzycha do
Warszawy, Łodzi i Jeleniej Góry.

godz. 10.41. Natomiast ze stolicy
Pendolino będzie kursowało od
poniedziałku do piątku oraz w niedzielę: wyjazd ze stacji Warszawa
Wschodnia o godz. 17.19, a przy-

jazd na stację Wałbrzych Miasto o
godz. 22.11.
Bilet z Wałbrzycha do Warszawy
w podstawowej cenie na przejazd
wagonem 2 klasy kosztuje 162 zł,

ale kupując dużo wcześniej można
w ofercie super promo zapłacić nawet 79 zł, zaś w ofercie wcześniej –
taniej 113,40 zł. Koszt przejazdu do
Wrocławia 2 klasą to wydatek 66
zł (cena bazowa), w ofercie super
promo 39 zł, a w ofercie wcześniej
– taniej 46,20 zł. Bilet do Jeleniej
Góry na 2 klasę kosztuje 52 zł w
(bazowa) oraz 39 zł (super promo) i
36,40 zł (wcześniej – taniej). Od podanych cen odliczane są ustawowe
ulgi przysługujące m.in. uczniom i
studentom oraz emerytom i rencistom. Na rabaty mogą także liczyć
posiadacze karty dużej rodziny.
Na tym nie koniec kolejowych
nowości, bowiem od 30 kwietnia
na trasę Łódź – Jelenia Góra wyruszy nowy pociąg InterCity Asnyk.
To połączenie będzie realizowane
przez nowoczesne, polskie pociągi
PesaDart, które – tak jak Pendolino – są w pełni przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych,
a komfort podróży wszystkim pasażerom zapewniają m.in. wygodne
fotele, gniazdka elektryczne umożliwiające korzystanie z urządzeń
mobilnych oraz zaplecze gastronomiczne.
(RED)

(RED)
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Myślę, więc jestem!
Stanisław
Michalik

Tak sobie myślę w chwili skupienia, choć nie zdarza mi się
to zbyt często, że najprostsze,
najbardziej wydawałoby się zrozumiałe, niepodważalne prawdy
budzą wiele niejasności i zwątpienia jeśli spróbujemy je przeanalizować od nowa. Na ogół
wszystko co robię i piszę, odbywa się w biegu, jest skutkiem
zdobytej wiedzy i przyzwyczajeń,
odbywa się w ramach nawyków
wyrobionych od dziecka. Rzadko
mam chwilę by pomyśleć nad
tym wszystkim bardziej głęboko.
Świat w mojej świadomości jest
jasny i w miarę dobrze ułożony.
Wiem co jest dobre, a co złe, co
mogę, a czego nie mogę, co
powinienem, a czego nie wolno
mi uczynić, co mi pomaga, a co
może zaszkodzić mojemu zdrowiu.
Ale jest jeden szkopuł. Czy
myślenie jest dobrym sposobem
na wzmocnienie pozytywnego
stosunku do życia? A może wręcz
odwrotnie? Lepiej nie myśleć, by
nie popadać w zwątpienie?

Pomyślałem sobie, że świat
jest jednak zbudowany na zasadach absurdalnych. By żyć, człowiek potrzebuje tego co najogólniej można nazwać wytworem
jego pracy fizycznej, czyli produktu. Mieści się w tym to wszystko,
co nazwiemy żywnością oraz to,
co pozwala nam zaspokoić naturalne potrzeby cywilizacyjne. W
pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że społeczność
na świecie dzieli na dwie części:
tych co produkują, a co najogólniej odbywa się w drodze fizycznej pracy i tych co - jak to się zwykło nazywać - pracują umysłowo.
Inaczej mówiąc: na wytwórców i
eksploratorów wytwórczości. Ci
co pracują fizycznie, zwani często
„robolami”, są… fundamentem
rozwoju i dobrobytu, oni tylko i
wyłącznie tworzą dochód narodowy, a ci co pracują umysłowo
są tylko i wyłącznie konsumentami wypracowanych fizycznie, rękami robotników, rzemieślników
i chłopów dóbr. Pozwalają one
im żyć, najczęściej na poziomie, o
którym tzw. klasie producentów
nawet się nie śniło.
Zaznaczam, nie jestem marksistą. O wiekopomnych dziełach
Marksa, Engelsa, Lenina słyszałem tylko w szkole. Nie znam od
podstaw ich nauki i wcale nie
jest mi ona potrzebna, by zdać

Szkło promuje
sobie sprawę z absurdalności
tego świata. Najprościej mówiąc
absurd ten polega na tym, że połowa, a może nawet mniej niż połowa społeczności na tym świecie
pracując fizycznie produkuje to
co jest niezbędne do życia, a pozostała część pełnymi garściami
korzysta z ich wysiłku, uzurpując
sobie prawo do najdalej idących
przywilejów, do sprawowania
władzy, do niewyobrażalnych dochodów i zaszczytów.
Rozumiem, że dla porządku
w organizacji życia społecznego
potrzebni są tzw. pracownicy
umysłowi. Nie będę wymieniał
ich wszystkich, ale są to prawnicy,
lekarze, nauczyciele, urzędnicy,
żołnierze, policjanci dziennikarze,
ludzie kultury i można by tak jeszcze więcej wymieniać, przy czym
byłaby to lista dość obszerna.
Osobne miejsce zajmują uprzywilejowane szczególnie, doskonale
zorganizowane grupy religijne
mężczyzn, którzy powołując się
na pisma święte, z którym mają
najczęściej niewiele wspólnego,
żerując na otumanianiu prostych
ludzi, urządzili sobie życie w luksusie.
Okazuje się, że ci co produkują, są w naszej rzeczywistości niczym, tzw. ciemną masą. Można
im wmówić, że coś znaczą, tak jak
to miało miejsce w PRL-u, a ci co

pokończyli szkoły, zdobyli tytuły
naukowe lub duchowne, albo
znaleźli się we władzach państwowych lub lokalnych, jednym
słowem pracownicy umysłowi
bez zmrużenia oka, w pełnym
przekonaniu, że im się to należy,
że oni są kimś wyjątkowym, pełnymi rękami czerpią korzyści z
istniejącego układu organizacji
życia społecznego.
Nie jestem rewolucjonistą, nie
mam zamiaru namawiać moich
Czytelników do pójścia na barykady. Jestem pacyfistą. Uważam,
że najwięcej można osiągnąć
drogą ewolucyjnych przemian w
świadomości. Oczywiście, śni mi
się czas, kiedy rzekomi dostojnicy z kręgu najwyższych władz
państwowych,
urzędowych,
naukowych i religijnych skłonią
się przed prostym człowiekiem i
podejmią jego dłoń, by ją z należnym szacunkiem ucałować. Wiem
że mnie, któremu już pozostało
niewiele lat, nie uda się tego doczekać…
P.S. Osobiście, jako nauczyciel, mieszczę się w klasie pracowników umysłowych, ale wywodzę
się ze wsi, praca fizyczna nie jest
mi obcą, często bywała konieczną
ze względów materialnych, może
dlatego dla ludzi pracy żywię głęboki szacunek.

Andrzej
Basiński

Wracam do niedawnej wizyty
w Wałbrzychu programu TVN24
„Szkło kontaktowe”. Jeszcze nie tak
dawno, w tak zwanym szerokim
odbiorze, miasto pod Chełmcem
symbolizowało, w znacznej części niezasłużenie, zastój, marazm,
nudę i prowincjonalność, ilustrowaną w filmach i na zdjęciach
dołączanych do odpowiednich
tekstów zapuszczonymi podwórkami (które przecież można znaleźć
także w nowoczesnych i pięknych
metropoliach), po których błąkały
się bezpańskie psy. Wiemy, że od
pewnego czasu Wałbrzych bardzo
się zmienił i nadal zmienia na lepsze, czego dowodzą m.in. nowe
osiedla, obiekty sportowo-rekreacyjne i drogi, a także inicjatywy
kulturalne. Zawdzięcza to miejskim
władzom z prezydentem dr Romanem Szełemejem na czele. Zrozumiałe, że świadomość tych zmian
nie od razu dotrze do mieszkańców
innych rejonów kraju, mimo że ta
część Dolnego Śląska jest coraz
liczniej odwiedzana, co jest zasługą nie tylko „złotego pociągu”, a

owocem rosnącego zainteresowania są z reguły ciekawe i pisane
ze znajomością rzeczy różnego
rodzaju publikacje. Kropla drąży
skałę... Dlatego dla budowy nowego wizerunku Wałbrzycha liczy
się każda forma promocji miasta i
jego okolic. Od ubiegłego roku do
grona życzliwych miastu dołączyło
„Szkło kontaktowe”, telewizyjny
magazyn satyryczno-publicystyczny, którego prowadzący omawiają i komentują przede wszystkim
bieżące wydarzenia polityczne i
który wyrobił sobie wysoką markę.
Po raz drugi gościliśmy Grzegorza Miecugowa, szefa wydawców
TVN24 i Marka Przybylika, autora
barwnych i z poczuciem humoru
komentarzy, a program nadawany
był z naszych „wizytówek”, jakimi są
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz zamek Książ. Pod adresem
gospodarzy padło z ich ust wiele
życzliwych słów, wydaje się, że nie
tylko kurtuazyjnych, które „poszły
w Polskę” i pomogą dotychczas
słabo w temacie zorientowanym,
a być może nawet niezbyt nam
sprzyjającym, spojrzeć na wałbrzyskie sprawy z innej, bardziej realnej
perspektywy. Należy oczekiwać,
że za rok znowu będziemy gościć
nieocenione „Szkło”. Może wtedy
nadawane będzie z jeszcze innych,
godnych pokazania i pochwalenia
się nimi wałbrzyskich zakątków?
REKLAMA

Rodzinny piknik
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Program:
14.00 – „Jedzie pociąg z daleka…” – blok muzyczny dla dzieci
15.00 – „Jaś i Małgosia” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Marlow
17.00 – „Z miłości do…” - światowe przeboje
w wykonaniu Nairy Ayvazyan
18.00 – koncert Damiana Holeckiego z zespołem
19.00 – występ zespołu Verset

szczegóły na www.mbp-ck.pl

TRANSPORT BEZPŁATNY NA TRASIE:

GORCE (przystanek k. kopalni); STARY LESIENIEC
(przystanek) BOGUSZÓW (przystanek
na ul. Fornalskiej); KRAKOWSKIE OSIEDLE
(przystanek); KUŹNICE I (ul. Reymonta
k. biblioteki)
BUS 1 - trasa: BOGUSZÓW (przystanek na ul. Fornalskiej)
— KRAKOWSKIE OSIEDLE (przystanek)
— KUŹNICE I (ul. Reymonta k. biblioteki)
• Boguszów – 1325, Krakowskie Osiedle – 1330, Kuźnice I – 1335
• Boguszów – 1410, Krakowskie Osiedle – 1415, Kuźnice I – 1425
• Boguszów – 1510, Krakowskie Osiedle – 1515, Kuźnice I – 1525
• Boguszów – 1610, Krakowskie Osiedle – 1615, Kuźnice I – 1625
• Boguszów – 1710, Krakowskie Osiedle – 1715, Kuźnice I – 1725
• Boguszów – 1810, Krakowskie Osiedle – 1815, Kuźnice I – 1825
Godziny powrotu: 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40
-----------------------------------------------------------------------------Bus 2 - trasa: GORCE (przystanek k. kopalni)
— STARY LESIENIEC (przystanek)
— KUŹNICE I (ul. Reymonta k. biblioteki)
• Gorce – 1325, Stary Lesieniec – 1330, Kuźnice I – 1335
• Gorce – 1410, Stary Lesieniec – 1420, Kuźnice I – 1430
• Gorce – 1510, Stary Lesieniec – 1520, Kuźnice I – 1530
• Gorce – 1610, Stary Lesieniec – 1620, Kuźnice I – 1630
• Gorce – 1710, Stary Lesieniec – 1720, Kuźnice I – 1730
• Gorce – 181 0, Stary Lesieniec – 1820, Kuźnice I – 1830
Godziny powrotu: 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45

ostatni powrót godz. 20.00 – Dzikowiec-Gorce
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Światowy Dzień Ziemi na Podzamczu
Z okazji Światowego Dnia
Ziemi, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni
Mieszkaniowej Podzamcze
w Wałbrzychu, zorganizował na terenie dzielnicy happening. Wzięło w nim udział
ponad 300 dzieci: uczniów
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego nr 14 Bajkowa Chatka.
Uczestników happeningu
zaopatrzono w okolicznościowe chorągiewki oraz transparenty z grafiką nawiązującą do
Dnia. Dzieci wykonywały specjalnie przygotowane piosenki
i rozdawały przechodniom ob-

razkowe instrukcje dotyczące
zasad segregowania odpadów,
wydane przez Gminę Wałbrzych oraz broszury „Turysto!
Szanuj środowisko!”, opracowane i wydane przez Fundację Nasza Ziemia. Przemarsz
przez osiedlowe tereny miał
m.in. na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony
przyrody i kreowania działań
proekologicznych. Happening
zakończono sadzeniem drzew
i krzewów w rejonie terenów
rekreacyjnych.
Światowy Dzień Ziemi zakończył trwająca od stycznia
akcję „EkoWalentynki, czyli
kochamy recykling”, podczas
której zbierano zużyte baterie i elektroodpady. W akcję

Eurokontakt(1109)

POSZUKUJE

EUROKONTAKT

monterów rusztowań, dekarzy, murarzy (klinkier),
elektryków, hydraulików, regipsiarzy,
płytkarzy do pracy za granicą.
Mile widziana znajomość j. niemieckiego, angielskiego
lub francuskiego.

gazeta46@euro-kontakt.eu 71-33-84-263

Happening zakończył się sadzeniem drzew.
najbardziej zaangażowali się
właśnie uczestnicy happeningu. Ogółem uzbierano 77,5
kg zużytych baterii oraz 21 kg
odpadów. OSK SM Podzamcze
był lokalnym koordynatorem
akcji wspomaganej przez fir-

my: Remondis Elektrorecycling, Electro-System oraz Europejską Platformę Recyklingu.
Natomiast pomysłodawcą i koordynatorem akcji w Polsce był
ekolog Dominik Dobrowolski.
(BAS)
REKLAMA

KREDYT
z małą ratą

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT
DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku
• TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH •

Utrudnienia w ruchu
W związku z organizowanymi przez Urząd Miejski w
Wałbrzychu
uroczystymi
obchodami 225. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3
Maja w godzinach od 12.20
do 14.45 w centrum miasta
wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
- W godzinach tych kolumna uczestników uroczystości
poruszać się będzie następującymi ulicami: Gdańska,

Rynek, Moniuszki do Kościoła
p.w. Św. Aniołów Stróżów,
następnie Moniuszki, Rynek, 1-go Maja pod Pomnik
Niepodległości na Placu Kościelnym. Prosimy wszystkich
mieszkańców miasta o wyrozumiałość i zapraszamy do
wzięcia udziału w obchodach
– apeluje Arkadiusz Grudzień,
rzecznik prasowy prezydenta
Wałbrzycha.
(RED)

Konkurs na pieśń
patriotyczną
Z okazji obchodów Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Porcelany w
Wałbrzychu organizuje konkurs na pieśń patriotyczną.
Konkurs adresowany jest
do wszystkich wychowanków
placówek edukacyjnych, w
tym: szkół podstawowych,
gimnazjalnych, świetlic i
przedszkoli, a także do wszystkich chętnych osób indywidualnych do 16 roku życia. W
konkursie mogą wziąć udział
soliści oraz zespoły, liczące nie
więcej niż 6 osób. Chęć udzia-

łu w konkursie można zgłaszać
telefonicznie lub mailowo,
do 30 kwietnia. Finał konkurs
odbędzie się 2 maja w trakcie
trwania obchodów Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej w
Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Regulamin oraz karty
zgłoszeniowe, do pobrania na
stronie internetowej muzeum.
W przypadku jakichkolwiek
pytań, organizatorzy proszą o
kontakt: 74 664 60 30 wew. 35
lub promocja@muzeum.walbrzych.pl.
(RED)

Centrum sportu i zabawy

KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA
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

bez

BIK

Wałbrzyska dzielnica Biały Kamień doczekała się realizacji zadania
w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. „Relaks –
centrum sportu i zabawy – ul. Andersa 121 a” to miejsce aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu dla całych rodzin. W zakres
zadania wchodził montaż urządzeń placu zabaw (huśtawka bocianie
gniazdo, bujak sprężynowy, piramida, stół do ping ponga), jak i siłowni
zewnętrznej (saturn, biegacz, orbitrek, rowerek, wyciskanie siedzące),
a także wykonanie nawierzchni. Koszt inwestycji to 100 tys. złotych.

(RED)
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na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

PRACA

w Niemczech

Familia

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

W sali widowiskowej Centrum
Kultury w Czarnym Borze odbyło się uroczyste podpisanie
umowy dotyczącej III etapu
budowy obwodnicy Czarnego
Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 – z wykonawcą
robót firmą Strabag. Na uroczystość, oprócz przedstawiciela
firmy Strabag - Marka Rybczyńskiego, przybył wicewojewoda
dolnośląski Kamil Zieliński, posłowie ziemi wałbrzyskiej: Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz
Agnieszka Kołacz Leszczyńska.
Na sali gościli również radni,
kierownicy jednostek, sołtysi,
przedstawiciele kopalni melafiru oraz mieszkańcy Czarnego
Boru. Koszt budowy obwodnicy
zamknie się w kwocie ok. 10 mln.
zł, ale gmina wyda na ten cel tylko około 2,3 mln. zł, czyli 23%
kosztów całej inwestycji. Bardzo
ważnym partnerem przy realizacji budowy obwodnicy jest Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze, która wykonała prace warte
ponad 1,3 mln. zł. Realizacja tak
dużej inwestycji jest możliwa
dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych oraz Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019, z
których Gmina Czarny Bór pozyskała na wszystkie trzy etapy
kwotę około 4,6 mln. zł. I etap
budowy obwodnicy rozpoczął
się w 2014 r. i obejmował remont mostu oraz przebudowę
drogi nr 3366D o długości 864
m. II etap wykonany został w
2015 r. i w jego ramach powstał
ponad 1 km nowej drogi oraz
przebudowany został fragment
drogi powiatowej.
(RED)

Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu informuje, że 28
kwietnia 2016 roku zostanie
zmieniona - do 31 sierpnia
2016 roku - organizacja ruchu drogowego na drodze
powiatowej nr 3371 D - wokół jeziora Bystrzyckiego.
- Na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku
Michałkowej do Lubachowa
zostanie wprowadzony ruch
jednokierunkowy, z obowiązującym kierunkiem jazdy od

74 300 32 31

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

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

Uwaga kierowcy!

Dokończą
obwodnicę

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
ANIEJ
T
%
0
5
A
Z
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P
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na miejscu • na wynos • z dowozem

dla kobiet i mężczyzn

REKLAMA

Akcja wystawka

Michałkowej do Lubachowa.
Wprowadzenie tej zmiany jest
podyktowane koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa
na tej drodze, ułatwienie prowadzenia ewentualnych akcji
przez służby ratunkowe i policję oraz zapewnienie większej
ilość miejsc do parkowania
w okresie nasilonego ruchu
turystycznego – informuje
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
(RED)

Relikwie w Mieroszowie

Urząd Gminy Czarny Bór
wraz z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce
organizują na terenie gminy
Czarny Bór zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych (tj. zużytych mebli, dywanów) oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Harmonogram: 28.04.2016 r. - Czarny
Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego; 29.04.2016 r. - Grzędy,
przy przestanku autobusowym
(naprzeciwko budynku Grzędy
19); 2.05.2016 r. - Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne
12; 4.05.2016 r. - Jaczków, przy
sklepie, Jaczków 26; 5.05.2016
r. - Witków, przy budynku szkoły (Witków 89), 06.05.2016 r.
- Witków, przy budynku GOK
(Witków 13). Odpady należy
umieszczać w kontenerach w
wyznaczonych wyżej miejscach.
Odbiór kontenerów będzie odbywał się w godzinach od 8:00
do 9:00 dnia następnego.

Czekolada i motory
Zapraszamy do spędzenia długiego, majowego
weekendu na dwóch wyjątkowych imprezach, które
odbędą się w Świebodzicach. Dla tych, którzy nie
planują wyjazdów, miasto
przygotowało naprawdę interesujące propozycje.
Na początek - coś dla miłośników dwóch lub więcej
kółek. Po raz kolejny w Rynku
spotkają się motocykliści z całego Dolnego Śląska na Zlocie
Motocyklowym, który organizują wspólnie burmistrz miasta
Bogdan Kożuchowicz i Dariusz
Stańczyk, świebodzicki biznesmen i zapalony motocyklista.
Zlot odbędzie się tradycyjnie
w ostatni sobotę kwietnia,
czyli 30.04. Zaczynamy o godz.
15:00 w Rynku. Najpierw będzie poświęcenie pojazdów, a
później to, co najbardziej widowiskowe - parada motocykli

ulicami miasta. O godz. 16:00
rozpocznie się druga część wydarzenia - impreza plenerowa i
moto dyskoteka na terenie Hotelu Księżyc.
Natomiast 3 maja (wtorek) zapraszamy całe rodziny
do Parku Miejskiego na najsłodszy festyn w Polsce - czyli
Czekoladowy Festyn Rodzinny! Zabawa rozpoczyna się
o godz. 14:00 a w programie
jest mnóstwo atrakcji - m. in.
przedstawienie dla dzieci o
przygodach Koziołka Matołka,
wielki, urodzinowy tort z okazji
70-lecia firmy Śnieżka-Invest;
czekoladowe zabawy i konkursy, Jumping Frog - fitness
na trampolinach, dmuchańce,
bańki i oczywiście stoiska z
czekoladowymi słodkościami. Festyn organizują: Urząd
Miejski w Świebodzicach oraz
Śnieżka-Invest.
(RED)

(RED)

Piknik strażacki

Wierni z parafii w Mieroszowie przeżywali podwójną uroczystość:
przyjęcie sakramentu bierzmowania przez młodzież oraz uroczyste
wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do mieroszowskiej świątyni.
Uroczystościom przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec. Relikwie
św. Jana Pawła II na stałe będą umieszczone w odpowiednio
przygotowanym miejscu w kaplicy mszalnej, w której na co dzień
sprawowana jest msza święta tak, aby wierni mogli często przeżywać
wstawiennictwo świętego Jana Pawła II – papieża rodzin. Uroczystość
wprowadzenia relikwii wypadła dokładnie w 2. rocznicę kanonizacji.
Na zdjęciu: Przekazanie relikwii krwi św. Jana Pawła II przez kardynała
Stanisława Dziwisza księdzu proboszczowi Stanisławowi Piskorzowi.

(RED)

Pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Głuszycy
Górnej, zabawy i zawody dla
dzieci, rodzinne potyczki, występy Głuszyckiej Orkiestry Dętej i
Głuszyckiego Chóru Seniorów
Renoma”, a także pasjonujące mecze piłkarskie: FC Mamy
kontra FC Córki, Strażacy kontra
Samorządowcy oraz MKS Włókniarz Głuszyca - Joker Jaczków
to tylko niektóre z atrakcji towarzyszących piknikowi strażackiemu. Impreza rozpocznie się
w sobotę, 30 kwietnia o godz.
11.00 na boisku sportowym przy
ul. Dolnej w Głuszycy.
(RED)

Zapytają mieszkańców
W związku z przystąpieniem do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Boguszów-Gorce na
lata 2016-2020” w Gminie
Boguszów-Gorce przeprowadzane są badania ankietowe wśród mieszkańców,
służące pozyskaniu opinii na
temat rewitalizacji terenów
w gminie.
Uzyskane informacje pozwolą na podjęcie, przez
gminę oraz jej partnerów,
działań zmierzających do
pozyskania funduszy europejskich na realizację pro-

jektów. Ankieta dostępna
jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.
Wersja papierowa ankiety
dostępna jest w następujących miejscach: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach,
Plac Odrodzenia 1 - sekretariat, (pok. 106) oraz Wydział
Inwestycji Miejskich (pok.
210); Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury,
Plac Odrodzenia 4; Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o., ul. Gen. K. Świerczewskiego 46.
(RED)
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Fantastyczne uzdrowienia w Wałbrzychu
- Moją mamę kręgosłup
bolał tak, że nie mogła ani
chodzić, ani siedzieć. A
po kilku wizytach u pana
Darka jej przeszło. Więc
gdy nagle okazało się, że
mojemu mężowi grozi
operacja serca, a ma zaawansowaną cukrzycę, natychmiast namówiłam go,
aby się też wybrał. I to był
strzał w dziesiątkę. Bo po
sześciu wizytach nie tylko
bardzo mu się poprawiła
praca serca, rozrusznik nie
jest już potrzebny, ale też
wyraźnie spadł cukier. No
i stale był ospały, a teraz
wróciła mu życiowa energia – mówi pani Dorota Kokoszka z Wałbrzycha.
Obecnie pani Dorota chodzi do uzdrowiciela sama.
Dolegają jej kolana i migre-

ny. A raczej już tylko kolana, bo od pierwszej wizyty,
dwa miesiące temu, bólu
głowy nie miała ani razu. Kolana jeszcze bolą, ale też już
mniej.
- To tak, jak ja – dodaje
pani Michalina Marczyk z
Wrocławia – Wprawdzie pan
Darek mówił, że z moją nadwagą na te kolana niewiele
pomoże, ale ulga jest znaczna.
Pani Michalina też trafiła tu za namową, swojej
siostry. Bo szwagier był po
udarze mózgu, z wyraźnym
niedowładem lewej strony
ciała, z bełkotliwą wymową.
Mimo czterech lat rehabilitacji poprawy prawie nie
było. Od maja jednak chodzi
do pana Darka i już odstawił
kulę. Umie też wziąć do ręki

Konrad urodził się z wadą nerek,
które nie chciały pracować. Po kilku
wizytach u pana Darka nerki pracują
jak u innych dzieci.

Pan Darek wprawdzie zastrzega się,
że nie obiecuje poprawy, że może tylko
spróbować, ale jeszcze nie spotkałam
nikogo, komu by nie pomógł.
widelec i sam nim jeść. Jeszcze pół roku temu nie do pomyślenia.
- Pan Darek wprawdzie
zastrzega się, że nie obiecuje poprawy, że może tylko
spróbować, ale jeszcze nie
spotkałam nikogo, komu
by nie pomógł. Mam znajomą, której mieli amputować
pierś, a po wizytach u pana
Darka guz zniknął – dodaje
pani Michalina.
Sam uzdrowiciel mówi
skromniej : - Owszem, wielu ludziom udało mi się pomóc. Ale też ludzie ci pozostawali pod opieką lekarzy,
bo ja nie przyjmę nikogo,
kto rezygnuje z pomocy
medycyny akademickiej.
Nigdy więc nie wiadomo,
czy to pomogłem ja, czy
też może jednak lekarze.

Ale jakie to ma znaczenie?
Ważne, że człowiek wyzdrowiał.
Uzdrowiciel śmieje się
natomiast, gdy słyszy, że
to tylko siła autosugestii
chorego, efekt placebo.
Pokazuje wtedy na małego Konrada z Jeleniej Góry.
Konrad urodził się z wadą
nerek, które nie chciały pracować. Po kilku wizytach u
pana Darka nerki pracują
jak u innych dzieci. – Chyba
nikomu nie da się wmówić,
że ten 18-miesięczny chłopczyk wyzdrowiał, bo uwierzył w siłę energoterapii?
– pyta. A takich dzieci przez
jego gabinet przewinęło się
znacznie więcej.
- Dzieciom zresztą udaje
się pomóc znacznie szybciej.
Bo ich organizm ma większe

REKLAMA

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR W MIEŚCIE

POŻYCZEK
KREDYTÓW
CHWILÓWEK

indywidualne podejście do klienta,
szukamy tak długo aż znajdziemy!!!

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

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

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
zdolności regeneracyjne, to
i łatwiej je pobudzić – wyjaśnia pan Darek. Ale i dla
bardzo wiekowych ludzi jest
skuteczny: - Mam 92 lata. Od
dwóch lat miałem szumy
w uszach i zachwiania rów-

nowagi. Po kilku wizytach u
pana Darka jest tylko lekki
szmerek w lewym uchu, a
równowaga mi wróciła –
mówi pan Waldemar Baruszko z Wałbrzycha.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, naprzeciw stacji krwiodawstwa).
Rejestracja tylko telefoniczna, tel. 881 488 989.
REKLAMA

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!!!

VOUCHER
ZNIŻKOWY
na wyjazdy
do Bułgarii
z Duo Travel

14%
RABATU*

na 14 lecie Duo Travel

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.

Ważny do 02.06.2016 r.
lub do wyczerpania miejsc

* Rabat na wszystkie wyjazdy
do Bułgarii organizowane przez Duo
Travel do Złotych Piasków i Białej
(autokar, samolot, dojazd własny,
wczasy, kolonie, obozy). Rabat
udzielany jest od ceny katalogowej
Rabat nie łączy się z innymi
promocjami.
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Nasza stolica kultury
Kolorowa parada, prowadzona przez Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych,
w oprawie muzycznej artystów tego zespołu oraz orkiestry dętej z
Głuszycy, uroczyście zainaugurowała Dolnośląską Stolicę Kultury w
powiecie wałbrzyskim.

Kolorowa parada zainaugurowała Dolnośląską Stolicę Kultury
w powiecie wałbrzyskim.
Inauguracja
programu
miała miejsce w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju,
a wśród zaproszonych gości

znaleźli się włodarze gmin,
dyrektorzy jednostek kultury
z terenu powiatu wałbrzyskiego, przedstawiciele środowisk

kultury i współpracy z Kresami
Wschodnimi. Gospodarzami
spotkania byli Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski oraz
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Cichura. W
swoich wystąpieniach obaj
samorządowcy
podkreślali
wartość projektu i jego wpływ
na rozwój kultury w powiecie
wałbrzyskim. Starosta Jacek
Cichura wyraził nadzieję, że
dzięki realizacji programu
Dolnośląskiej Stolicy Kultury,
bogatego w elementy patriotyczne, regionalistyczne, czy
kresowe, mieszkańcy powiatu
wałbrzyskiego przestaną być
wykluczeni z kultury, a zadania realizowane w projekcie

zagoszczą w każdej gminie
powiatu. W imieniu wicewojewody dolnośląskiego Kamila
Zielińskiego głos zabrał jego
asystent - Krzysztof Kumorek,
który gratulował powiatowi
wałbrzyskiemu sukcesu i wyraził głębokie przekonanie o
zasadności realizacji tego projektu oraz zapewnił o swoim
wsparciu dla rozwoju kultury
na Ziemi Wałbrzyskiej.
"Klucz do kultury", uroczyście wręczony staroście wałbrzyskiemu przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu, rozpoczął oficjalnie obchody Dolnośląskiej
Stolicy Kultury w Powiecie Wałbrzyskim. Klucz - jako symbol
- jest elementem przechodnim
i w przyszłym roku przekazany
zostanie kolejnemu powiatowi, który otrzyma tytuł laureata
Dolnośląskiej Stolicy Kultury w
drugiej edycji konkursu.
Oprawę muzyczną ceremonii otwarcia zapewnił chór "Re-

Wicemarszałek Tadeusz Samborski wręczył „Klucz do kultury” staroście
Jackowi Cichurze.
noma" z Głuszycy, który na stałe wpisany został w obchody
Dolnośląskiej Stolicy Kultury na
Ziemi Wałbrzyskiej. Gwiazdą
wydarzenia był natomiast uhonorowany wieloma nagrodami
i wyróżnieniami Zespół Tańca
Ludowego UMCS z Lublina. Zespół wykonał pieśni patriotyczne i polskie tańce narodowe,
zapewniając spektakl najwyższej klasy.

Szczególne
podziękowania, poza pracownikami
UMWD, należą się burmistrzowi
Szczawna-Zdroju
Markowi Fedorukowi i dyrektorowi Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Jowicie Karczewskiej-Kozak za
nieocenioną pomoc przy realizacji uroczystości otwarcia Dolnośląskiej Stolicy
Kultury.
REKLAMA

Zapraszamy na Rodzinny Piknik Majowy i rozpoczęcie sezonu grillowego
w dniach 30 kwietnia - 3 maja od godz. 14.00 do 21.00
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REKLAMA

REKLAMA

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

Powiat wałbrzyski
na cenzurowanym
Różnych rzeczy można by
się spodziewać po powiecie
ziemskim wałbrzyskim. Często słyszy się krytyczne opinie, zwłaszcza że zupełnie
niepotrzebne na tym szczeblu samorządowym podziały polityczne i wynikające z
tego roszady personalne, nie
przynoszą chluby, a wręcz
zaciemniają obraz tego
wszystkiego, co się dobrego
dzieje w powiecie. Mam tu
na uwadze nie tylko samorząd i urząd powiatowy, ale
także poszczególne miasta
i gminy w strukturze powiatowej. Okazuje się, że każda
z gmin ma się czym szczycić
i to zarówno w osiągnięciach
gospodarczych, jak i w zakresie kultury, sportu i turystyki.
Rolą samorządu powiatowego jest to, by te działania dostrzegać, doceniać i wspierać.
Z niemałym zaskoczeniem,
ale z dużą satysfakcją odebrałem ekscytującą wiadomość:
powiat wałbrzyski ziemski
wygrał konkurs ogłoszony
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu i stał się w roku
2016 - Dolnośląską Stolicą Kultury.
To prawda, że wielu z nas,
mieszkańców powiatu, nie
zdaje sobie sprawy z wagi i
znaczenia tego sukcesu. Nie
znamy szczegółów konkursu i
nie orientujemy się, że mogły
w nim brać udział wszystkie
powiaty województwa dolnośląskiego, wprawdzie zgłosiło
się tylko osiem, ale i tak komisja konkursowa miała niełatwy
orzech do zgryzienia, komu

przyznać palmę pierwszeństwa. Każdy z tych powiatów
ma za sobą osiągnięcia w dziedzinie kultury, wystarczy wymienić najbliższe nam powity:
kłodzki, świdnicki, jeleniogórski czy kamiennogórski. Nasz
powiat wygrał, bo - zdaniem
komisji - przedłożył najlepszy program imprez i przedsięwzięć kulturalnych na rok
2016, które predysponują go
do zaszczytnego tytułu tegorocznej Dolnośląskiej Stolicy
Kultury. W latach następnych
Wałbrzych już nie może startować w konkursie, bo piastować
taki tytuł można tylko jeden
raz. Ale na zawsze pozostanie
w historii fakt, że Wałbrzych
był pierwszą taką powiatową
stolicą.
Piszę o tym wszystkim pod
wrażeniem niezwykle sympatycznej i ważnej dla nas uroczystości, która miała miejsce w
sobotę, 23 kwietnia, w Teatrze
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Było nią oficjalne ogłoszenie,
że powiat wałbrzyski jest zwycięzcą konkursu, symboliczne
wręczenie Klucza Dolnośląskiej
Stolicy Kultury, a zarazem uroczyste otwarcie realizacji rocznego programu kulturalnego

Pomagają znaleźć
miejsce na ziemi

przewidzianego w programie
konkursowym.
Uroczystość, której gospodarzem był starosta wałbrzyski,
zgromadziła wielu dostojnych
gości na czele z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego i innymi przedstawicielami urzędu marszałkowskiego,
a także miasta i powiatu wałbrzyskiego, samorządowcami
i ludźmi kultury. To niezwykle
podniosłe wydarzenie uświetnił na koniec znakomity koncert Zespołu Tańca Ludowego
Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej - Curie z Lublina.
Tak więc początek roku w
dolnośląskiej stolicy kultury,
którą jest powiat wałbrzyski,
mamy za sobą. Teraz trzeba
będzie punkt po punkcie realizować to wszystko co zostało
zaplanowanie, a składają się
na to liczne imprezy kulturalne, turystyczne, sportowe we
wszystkich gminach. Powiat,
jako koordynator, stoi na miejscu cenzurowanym, bo musi
pokazać, że ten wybór okazał
się trafny. Na koniec roku zrobimy podsumowanie. Mam
nadzieję, że okażę się pozytywne.
Stanisław Michalik

Klientom Biura Nieruchomości „WILLA” s.c. pomocą służy doświadczona oraz kompetentna kadra doradców.
Pragniesz spełnić swoje
marzenia i znaleźć własne
miejsce na ziemi, czyli mieszkanie lub dom? Zanim podejmiesz decyzję, skorzystaj
z odpowiedniego, zaufanego i posiadającego rzetelną
wiedzę pośrednika, który
swoim doświadczeniem pomoże bezpiecznie zrealizować obrany cel. - Zapraszam
do współpracy z Biurem
Nieruchomości „WILLA” s.c.,
które wieloletnim doświadczeniem, popartym setkami
zrealizowanych transakcji, da
gwarancję profesjonalnej pomocy. Siedziba naszej firmy
znajduje się w Śródmieściu
Wałbrzycha, przy Alei Wyzwolenia 3/2 – mówi współwłaściciel Grzegorz Bober.
Biuro Nieruchomości „WILLA” s.c. istnieje od początku
2007 roku. Posiada licencję
państwową numer 5198 oraz
wykupioną polisę ubezpie-

czeniową odpowiedzialności
cywilnej. - Naszym klientom
pomocą służy doświadczona
oraz kompetentna kadra doradców. Nasza praca została
doceniona poprzez możliwość legitymowania się przez
nasze biuro ogólnopolskim
certyfikatem „FIRMA GODNA
ZAUFANIA”. Certyfikat udzielany jest na podstawie opinii
internautów na temat rodzimych firm w naszym kraju.
Biuro Nieruchomości „WILLA” s.c. prowadzi pośrednictwo
w sprzedaży, kupnie, zamianie,
wynajmie mieszkań, domów
oraz lokali użytkowych. - Zapewniamy
bezpieczeństwo
transakcji, doradztwo, pomoc
w udzieleniu kredytu. Różnorodna i profesjonalna reklama
umożliwia dużą skuteczność
sprzedaży lub wynajmu oferowanych nieruchomości, zaś
z drugiej strony szeroka oferta
oraz znajomość lokalnego ryn-

ku zapewnia nam możliwość
zrealizowania wszelkich oczekiwań Klienta poszukującego
nieruchomości. Aby uniknąć
błędów, bezpiecznie zrealizować zakup oraz dokonać
właściwego wyboru, warto
skorzystać z pomocy profesjonalnego biura nieruchomości,
w końcu ile razy w życiu kupujemy mieszkanie lub dom? Serdecznie zapraszam i dziękuję
dotychczasowym Klientom za
zaufanie, którym nas obdarzyli,
powierzając nam majątek swojego życia – podkreśla Grzegorz Bober.
Więcej informacji na temat
Biura Nieruchomości „WILLA”
s.c. można znaleźć na stronie
internetowej: www.willanieruchomosciwalbrzych.pl oraz
w siedzibie firmy Alei Wyzwolenia 3/2 w Wałbrzychu lub
telefonicznie pod numerami:
74 666 42 42 oraz 507 153 166.
(TP)
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Chwała bohaterom
Janusz
Bartkiewicz

W niedzielę 24 kwietnia
2016 r., miało miejsce doniosłe dla Polski i Polaków
wydarzenie, które zapewne będzie miało olbrzymi
wpływ na postawy młodego
pokolenia, któremu obecna
władza, ceniąca sobie nie tylko prawo i sprawiedliwość,
ale także szczery patriotyzm, pokazuje prawdziwe
wzorce do naśladowania.
Wzorce oparte na głębokim
umiłowaniu Ojczyzny, na
zasadach
humanitarnego
postępowania, na dekalogu
ofiarowanego ludziom przez
Boga, na starożytnych cnotach rycerskości i obowiązku poszanowania składanej
przysięgi wojskowej. W dniu
tym dokonano honorowego,
z wojskowym ceremoniałem, pogrzebu doczesnych
szczątków płk. Zygmunta
Szendzielarza
pseudonim
Łupaszka, legendarnego dowódcy 5. Wieleńskiej Brygady Armii Krajowej, jednego

z bohaterów Żołnierzy Wyklętych,
zamordowanego
w dniu 8 lutego 1951 roku
przez komunistycznych siepaczy, na podstawie wyroku
wydanego listopada 1950 r.,
przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Łza się w
oku ze wzruszenia kręci.
Pomny tego, że nie wszyscy młodzi Polacy, a zapewne i znaczna część tych starszych również, nie bardzo
wie kim naprawdę był major Szyndzielarz, awansowany 29.02.2016 r. do stopnia
podpułkownika, a w dniu 24
kwietnia 2016 roku do stopnia pułkownikowa, przedstawię jeden tylko wyimek z
jego bohaterskiego życia, w
całości poświęconego sprawom Ojczyzny i ukochanych
Rodaków, czyli tak bliskich
jego sercu (Prawdziwych)
Polaków. Wszystkie podane
tu informacje pochodzą z
książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, autorstwa pracownika centrali
tej instytucji, dr Pawła Rokickiego pt. „Glińciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na
Wileńszczyźnie w połowie
1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich”.

Serwis Samochodowy Goliat
Zdarzyło się, że w czerwcu
1944 roku, w wyniku starcia
sześcioosobowego patrolu
konnego 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, śmierć
poniosło czterech litewskich policjantów z 3. kompanii 258. rezerwowego
batalionu policji, wówczas
niemieckich kolaborantów.
W odwecie policjanci z tego
batalionu 20 czerwca 1944
r. zamordowali 38 Polaków,
mieszkańców Glińciszek. Za
czyn ten zostali aresztowani przez niemiecką policję
i następnie przez Niemców
osądzeni. Dowodzący 5.
Brygadą major Szendzielarz
ps. Łupaszka - nie zawracając sobie głowy „niepoważnym” rozkazem komendanta okręgu wileńskiego Armii
Krajowej, podpułkownika
Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilka”, który nie
tylko zakazywał stosowania
akcji odwetowych, ale także jakichkolwiek nadużyć
w stosunku do ludności
cywilnej, niezależnie od
ich narodowości - podjął
decyzję i wydał rozkaz, aby
Litwinów ukarać. Jednakże,
nie chcąc przelewać krwi
swoich walecznych żołnierzy, zarządził akcję odweREKLAMA

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

SZANSA DLA OSÓB
DO 29 ROKU ŻYCIA
Nie macie planu na siebie? Szukacie rozwiązań? Pragniecie wystartować z własnymi pomysłami? Dobrze traﬁliście! Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu udostępnia różne formy aktywizacji: jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie,
egzaminy i licencje, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, prace interwencyjne bądź staże. Wybór należy do Was!
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych.
Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, nr. tel. 74/840 73 00
oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.pl.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z oferowanych form wsparcia.

tową na litewskiej ludności
cywilnej. 23 czerwca akcja
została przeprowadzona w
miejscowości Dubinki, gdzie
zastrzelono 21 cywilów, a w
okolicznych wsiach dalsze
45 osób (mężczyźni, kobiety
i dzieci, łącznie z niemowlakami). Paweł Rokicki (na
podstawie
dokumentów
IPN) pisze m.in.:
„Najtragiczniejszy pod
względem liczby ofiar był
najazd na zagrodę Gylisów.
Partyzanci wyprowadzili z
domu żonę nieobecnego
gospodarza Konstancję Gyliene z sześciorgiem dzieci
oraz mieszkającego z nimi
dzierżawcę części ziemi Bolesława Strumiłłę (został zastrzelony ponieważ wstawił
się za Konstancją i jej dziećmi – dop. JB)… Konstancję
Gyliene zastrzelono przy
studni wraz z najmłodszą,
kilkumiesięczną córką Genovaite. Pozostałą piątkę
zaprowadzono na rozstrzelanie do stodoły. Najstarsza
z córek Gylisów, dziewiętnastoletnia Jadvyga została
tam przed śmiercią zgwałcona. Z egzekucji ocalała
tylko ranna w szyję Terese,
którą partyzanci uznali za
martwą. (…) Pod nieobecność gospodarza (Alfonsasa
Staselisa) polscy partyzanci
zastrzelili jego żonę Emiliję
oraz córkę Onute”.
W innym miejscu autor
opisuje bohaterski czyn patrolu 5. Wileńskiej Brygady
AK we wsi Vymanciai:
„W domu pozostał Petras
Vinslovans z żoną Salomeją
i pięcioma córkami (w wieku od 5 do 20 lat) Liudviną,
Zofią, Oną, Leonorą i Eleną.
Wszyscy oni zostali rozstrzelani.”
Kilometr dalej, w folwarku
Reputany mieszkała rodzina
Dzimidasów. W domu znajdował się ojciec rodziny z
pięciorgiem dzieci, ale podczas „wizyty” partyzantów
schronił się w kanapie. Wobec braku rodziców czworo
dzieci (w wieku od 2 do 16
lat) rozstrzelano.
„Łącznie w Vymanciai i
Reputanach zabito tego ranka dwanaście osób: dwóch
starszych mężczyzn (w wieku 52 i 60 lat) oraz dziesięcioro kobiet i dzieci.”
W Ołkunach zastrzelono
Mariannę Remajkową, która
na rękach trzymał sześcioletnią córkę Aldonę Weronikę.
Matka dostała strzał w głowę, dziecko dwukrotnie w
klatkę piersiową. Przytoczę
też fragmenty relacji księdza
Jonasa Żvinysa, plebana kościoła w Dubinkach :
„…straszny widok… W
kątach – mąż zastrzelony,

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

Paweł Rokicki, Glinciszki i
Dubinki. Zbrodnie wojenne
na Wileńszczyźnie w połowie
1944 roku i ich konsekwencje
we współczesnych relacjach
polsko-litewskich, Instytut
Pamięci Narodowej, Instytut
Studiów Politycznych PAN,
Warszawa 2015, 384 s. (seria
„Monografie, t. 101). Więcej
na temat tej publikacji na
stronie internetowej Instytutu
Pamięci Narodowej:
https://ipn.gov.pl/publikacje/
ksiazki

żona zastrzelona i dwoje
dzieciątek w kołysce zakrwawionych, nieżywych. Zamordowani też inni, którzy
byli w tym domu: młynarka
Simenskiene, krawiec Kerulis
(…) przychodzę do Vaidukeviciusa: wszyscy wyprowadzeni na ganek i rozstrzelani.
Ojciec trzyma krzyż w ręku,
matka z modlitewnikiem,
chłopczyk dwunastoletni,
dziewczynka dziesięcioletnia, z różańcami. I w kołysce trzymiesięczne dziecko
zlane krwią. Idę do Gurkisa.
Wchodzę – jego żona i syn
rozstrzelani (…) Idę do Staselisa (…) Polacy w jego
domu zastrzelili żonę i może
trzyletnią córeczkę, dopiero przebudzone. (…) Idę do
Gryte (…) Polacy przestrzelili
babci głowę przez skroń.”
Wystarczy… Polecam tą
książkę. Tylko 39 zł. Chwała
bohaterom.
Chciałem na tym skończyć, ale muszę napisać
chociaż kilka słów komentarza. Otóż zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie wojenne
nie ulegają przedawnieniu,
a do tej kategorii posolidarnościowa władza do-

rzuciła jeszcze tzw. zbrodnie komunistyczne, które
przedawniają się w 2030
roku. Na podstawie przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej na 2 lata
bezwzględnego pozbawienia wolności w 2014 roku
został skazany Jarosław
Wernikowski, były komendant wojewódzki Milicji
Obywatelskiej w Szczecinie, tylko za to, że podpisał
listę osób przeznaczonych
do internowania w stanie
wojennym.
Prokuratorzy
IPN i sądy demokratycznej
Polski uznały to za zbrodnię komunistyczną. Zastanawiam się, co uczciwy
człowiek myśli, zestawiając
ze sobą opisane tu przeze
mnie fakty. Szendzielorz
i Wernikowski. Mordy kobiet i dzieci oraz decyzja
o osadzeniu w ośrodku (z
reguły wczasowym) dla internowanych. Myślę, że rodzinom pomordowanych
po prostu napluto w twarz.
Myślę, że pamięć pomordowanych została haniebnie
sponiewierana. Chwała bohaterom…
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Remonty dróg

Pieniądze
dla Lubomina

Ruszyła przebudowa i
modernizacja dróg powiatowych w Cieszowie. Dzięki staraniom władz Gminy
Stare Bogaczowice, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w zadaniach na
rok bieżący ujęło remont
nawierzchni na 2 odcinkach dróg w Cieszowie.
Na drodze w kierunku
na Świebodzice zostanie
wymieniona nawierzchnia
na długości 811 m. Na drodze w kierunku na Dobromierza nowa nawierzchnia
zostanie położona na odcinku 408 m. Drogowcy już
sfrezowali starą warstwę i w
najbliższych dniach zostanie położona nowa warstwa
ścieralna. Dotychczas jazda

W Starostwie Powiatowym
w Kamiennej Górze odbyła
się uroczystość wręczenia
promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele Gminy Stare Bogaczowice. W imieniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy wręczał
Wojewoda Dolnośląski Paweł
Hreniak. Gmina Stare Bogaczowice otrzymała zapewnienie dotacji w wysokości 150
000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę drogi
w Lubominie. Prace remontowe obejma odcinek drogi
obok posesji nr 15, która została uszkodzona podczas intensywnych opadów deszczu
w roku 2013.

na tych odcinkach stwarzała duże zagrożenie dla
użytkowników gdyż dziury
w jezdni powodowały, że
część kierowców jeździła lewym pasem.
Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu rozstrzygnęło
również przetarg na położenie nowej warstwy asfaltu
na drodze z Jaczkowa (od
przejazdu kolejowego) do
Gostkowa na odcinku 2 km.
Termin wykonania do 31
sierpnia br.
A na drodze wojewódzkiej, po wycięciu kilkunastu drzew, przystąpiono
do frezowania pni, co pozwoli uporządkować pobocza.
(RED)

Lekcje europejskie
Szkoła Podstawowa w
Starych Bogaczowicach,
wraz z partnerami, dba
o wszechstronny rozwój
młodych ludzi. 21 kwietnia
w klasie Ia i Ib odbyły się
lekcje europejskie. Przedstawicielka Biura Europe
Direct Kłodzko w ciekawy
i przystępny sposób przekazała wiedzę na temat
Unii Europejskiej.
Uczniowie poznali historię jej powstania, flagę,
hymn, kraje członkowskie,
walutę i maskotkę. Każdy
z uczestników otrzymał
książeczkę z podstawowymi informacjami o Unii
Europejskiej.
Dzieciaki
kolorowały flagę, postać
Syriusza i odgadywały
położenie wylosowanego

(RED)

Zawody wędkarskie

państwa na mapie Europy. Lekcje europejskie to
wspaniały sposób połączenia rozrywki z nauką,
ale również możliwość pogłębiania poziomu wiedzy
o Unii Europejskiej.
Spotkanie odbyło się
w ramach organizacji III
Gminnego Dnia Europy,
który w tym roku odbędzie
się 16 maja w Gminnym
Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach. Uczniowie i
wychowawczynie dziękują
Stowarzyszeniu Rozwoju
Gminy Stare Bogaczowice
za zorganizowanie i możliwość spotkania się z przedstawicielką Biura Europe
Direct Kłodzko.
(RED)

Półmaraton z Flagą
na Trójgarbie
Za kilka dni, 2 maja 2016
r. startuje Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie,
wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w biegu zaprasza Wójt Gminy Stare
Bogaczowice wraz z Wójtem
Gminy Czarny Bór. Uczestnicy biegu zmierzą się z prawie 22-kilometrową, technicznie wymagającą trasą.
Oprócz licznych stromych
podbiegów i zbiegów, na
wszystkich czeka niezwykły
doping – malownicza panorama Masywu Trójgarbu. Warto
zapisać się już teraz, ponieważ
do końca kwietnia wpisowe
wynosi tylko 50 zł. W dniu bie-

gu i przed dzień opłata startowa wynosić będzie 100 zł.
Już zgłosiło się 110 chętnych
a pośród nich trzech obcokrajowców z Czech, Białorusi oraz
z Ukrainy. Na uczestników
biegu czekają liczne i bardzo
atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy wraz ze
sponsorami przygotowali losowanie, w którym udział wezmą wszyscy biegacze.
Partnerem
sportowym
przedsięwzięcia jest Decathlon, a sponsorami nagród
dla uczestników są: KRUK
S.A., City Fit Wałbrzych, Parlamentarzyści z naszego regionu, Starostwo Powiatowe

w Wałbrzychu, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, , Aqua-Zdrój, Wodociągi Wałbrzych,
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, Zamek Książ, Sanatoria Dolnośląskie, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Aktiw,
Reklamy LOGO, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego
Wałbrzych, Tauron, TOYOTA
Nowakowski, TV Dami Wałbrzych, Tartak Jaczków Lucyna
i Jerzy Kowalik, Fundacja Edukacji Europejskiej, MINERAL,
TESCO oraz Nadleśnictwo
Wałbrzych. Wydarzenie patronatem medialnym objęli RMF
MAXXX oraz Region Fakty.
(RED)

1 maja 2016 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00, odbędą się nad 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.
(RED)

REKLAMA

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

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń, dzięki
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki przekazywane przez NFZ nie wystarczają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana była przez
zbierane przez kilka lat środki z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji,
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla naszych podopiecznych.
Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
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LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl
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Amerykański „chrzest” Zatopili Kotwicę
Olka Balcerowskiego
Pełnym powodzeniem
zakończyła się amerykańska eskapada Aleksandra
Balcerowskiego,
doskonale zapowiadającego się
koszykarza,
wychowanka Górnika Wałbrzych, a
obecnie zawodnika hiszpańskiego zespołu Baloncesto Gran Canaria Claret
Las Palmas.
Po selekcji dokonanej
przez amerykańskich trenerów na obozie w Zagrzebiu,
wystąpił w hali Barclays Center na nowojorskim Brooklynie (na co dzień gra tu drużyna NBA Brooklyn Nets) w
meczu międzynarodowych
gwiazd rocznika 2000, w turnieju Jordan Brand Classic, a
jego zespół pokonał rywali
różnicą 10 pkt.
- Trzy dni spędzone w
Nowym Jorku, to, jak dotychczas, moja największa
życiowa przygoda. Do dziś
jestem pod wielkim wrażeniem tego pobytu. Na parkiet wybiegłem w pierwszej
piątce zespołu „czarnych”, w
koszulce z nr 14. Miałem tremę, ale szybko ją opanowałem. Wygraliśmy z „białymi”

83:73. Zdobyłem 7 punktów
i miałem 6 zbiórek. Chyba
nieźle się zaprezentowałem.
Marzę, by w przyszłości znowu znaleźć się w Ameryce i
zagrać w NBA. Ale do tego
jeszcze daleka droga i wiele
ciężkiej pracy – zwierzył się
nam Olek.
Długo będzie wspominał
zwiedzanie Nowego Jorku,
uroczystą kolację z koszykarzami NBA i VIP-ami tej dyscypliny na najwyższym, 102.
piętrze Empire State Building oraz spotkanie z Michaelem Jordanem. - Na mecz
przyjechaliśmy specjalnym
autokarem, parkując w podziemiach hali Barclays Center, zupełnie jak zawodowcy
– wspomina zafascynowany.
Długą podróż samolotem
nad oceanem zniósł bardzo
dobrze, gdyż udostępniono mu miejsce, gdzie jego
wzrost (215 cm) nie sprawiał
problemów jemu i współpasażerom.
Teraz Olek skupia się na
grze w hiszpańskich rozgrywkach. Jego zespół ma
szansę na wysoką lokatę.
Andrzej Basiński

Koszykarze
Górnika
Trans.eu wygrali we własnej hali z Kotwicą Kołobrzeg 72:63 w drugim meczu ćwierćfinałowym fazy
play-off o awans do I ligi.
Dzięki temu odbędzie się
trzeci mecz w Kołobrzegu.
Trener Arkadiusz Chlebda
nie mógł skorzystać z Pawła
Pirosa, który doznał kontuzji
ucha. Mimo osłabienia, spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia 5:0 Górnika Trans.
eu, po trafieniach Pawła Bochenkiewicza, Karola Obarka
i Rafała Niesobskiego. Potem
do ataku ruszyli goście, którzy na 3 minuty i 19 sekund
przed końcem kwarty prowadzili 16:11, a aż 13 oczek
z tego zdobył najlepszy
strzelec zespołu, czyli Grzegorz Arabas. Potem jeszcze
dwukrotnie zza linii 6,75 m
trafił Paweł Pawłowski oraz
wsadem 2 punkty zdobył
Bochenkiewicz i po 10 minutach biało-niebiescy przegrywali 13:22. Druga ćwiartka była znacznie lepsza w
wykonaniu podopiecznych
Arkadiusza Chlebdy, którzy
po około 4 minutach gry
przegrywali 21:26, ale w ciągu 3 minut zdobyli 15 oczek
z rzędu, dzięki czemu wyszli

Eurokontakt(1109)

do pracy za granicą

EUROKONTAKT

poszukuje: blacharzy, lakierników samochodowych,
spawaczy MIG MAG, TIG, tynkarzy maszynowych,
kotlarza-metalurga do obróbki metalu.
Wymagana znajomość j.niemieckiego, ang. lub francuskiego.

gazeta46@euro-kontakt.eu 71-33-84-263

na 10-punktowe prowadzenie. Przewaga utrzymała się
do końca 1 połowy, która zakończyła się wynikiem 40:30.
W trzeciej odsłonie powtórzyły się koszmary z
pierwszej. Kołobrzeżanie zacieśnili obronę i z łatwością
zdobywali pozycje rzutowe,
dzięki czemu szybko odrobili
straty. Potem wynik długo
oscylował koło remisu, lecz
przejezdni nie odpuszczali i
w końcu wyszli na prowadzenie. Szczególnie w końcówce
III kwarty biało-niebiescy oddawali niecelne rzuty i popełnili sporo strat, przez co
na 10 minut przed końcem
spotkania przegrywali 51:55.
Ostatnia ćwiartka zaczęła się

od zdobycia punktów przez
byłego zawodnika Górnika Łukasza Wichniarza. Ale wtedy znów nastąpił zwrot akcji.
Wałbrzyszanie
poprawili
obronę i przyspieszyli grę, a
po serii 9:0 ponownie wyszli
na prowadzenie, którego nie
oddali już do końcowej syreny.
- Dzięki zwycięstwu jedziemy do Kołobrzegu na trzecie,
decydujące spotkanie. Myślę,
że powalczymy i zagramy tak
dobry mecz, jak we własnej
hali. Wszystko jest możliwe
- i miejmy nadzieję - awansujemy do pierwszej czwórki.
Musimy być skoncentrowani
przez cały mecz, nie mogą
się zdarzać przestoje grze,
jakie mieliśmy w pierwszej
i trzeciej kwarcie, gdyż wtedy jesteśmy rozluźnieni i
seryjnie tracimy punkty. Na
szczęście w czwartej kwar-

cie postawiliśmy wszystko
na jedną kartę, wygraliśmy
mecz, dzięki czemu pozostajemy w grze o awans - powiedział po spotkaniu najlepszy
strzelec rywalizacji z Kotwicą,
Karol Obarek, który zdobył 22
punkty.
Decydujący mecz zakończył się po zamknięciu tego
numeru – relacja na sport.
db2010.pl.
Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Kotwica
Kołobrzeg 72:63 (13:22, 27:8, 11:25,
21:8)
Górnik: Obarek 22 (4x3), Wróbel 17,
Niesobski 14, Glapiński 11 (13 zb, 7
as), Bochenkiewicz 6, Rzeszowski 2,
Krzymiński 0, Ciuruś 0.
Kotwica: Arabas 18, Pawłowski 16
(4x3), Mieczkowski 10, Djurić 6,
Kowalczuk 6, Wichniarz 3, Chudy 2,
Neumann 2, Dobriański 0.
REKLAMA

Dobry Sklep Rowerowy? Olimpijczyk!
Od kilku sezonów jest to wręcz kultowe
miejsce dla tych, którzy rower traktują nie
tylko jako środek lokomocji, ale jako sposób na życie. Dlaczego? Ponieważ Sklep
Rowerowy Olimpijczyk przy ul. Mickiewicza 3b w Wałbrzychu oferuje nie tylko szeroki wachlarz najwyższej jakości artykułów
branży rowerowej. Jego właściciel – jeden
z najlepszych polskich kolarzy - Radosław
Romanik oferuje także profesjonalne doradztwo i serwis oraz rzetelną obsługę
zarówno początkujących, amatorów jak i
wyczynowców.
Radosław Romanik, mając 45 lat i będąc
najstarszym czynnym kolarzem polskiej elity,
w 2013 roku zakończył swoją długą i bogatą
w sukcesy karierę. - Ale szybko okazało się, że
bardzo brakuje mi kontaktu z życiem kolarskim – przyznaje popularny w kolarskim środowisku „Dziadek”. - Dlatego postanowiłem
wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie
i otworzyć sklep ze sprzętem kolarskim.
Jak postanowił, tak zrobił i od kwietnia
2013 roku prowadzi swój sklep ze sprzętem
kolarskim. Sklep Radosława Romanika nazywa się „Olimpijczyk”, co nawiązuje do jego
uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich w
Atenach. Ale warto przypomnieć, że w swojej długiej i bogatej w sukcesy karierze, wychowanek Górnika Wałbrzych był mistrzem
Polski w wyścigu ze startu wspólnego, sześciokrotnym zwycięzcą Bałtyk - Karkonosze
Tour, triumfował w Wyścigu Dookoła Słowacji, Małopolskim Wyścigu Górskim, Wyścigu
Solidarności i Olimpijczyków oraz w Wyścigu

Szlakiem Walk Majora Hubala. Zdobył również Puchar Uzdrowisk Karpackich i wygrał
Pro Ligę. Dziewięć razy startował w Wyścigu
Pokoju - najlepszą, trzecią lokatę wywalczył w
2001 roku, jednocześnie wygrywając klasyfikację górską. W Giro d’Italia, jadąc w barwach
ekipy CCC Polsat, zajął 33 miejsce w klasyfikacji końcowej. Startował także w mistrzostwach
świata w 1995 i 1999 r.
Sklep „Olimpijczyk” od razu stał się Mekką
dla osób, które rower traktują jako sposób na
życie. Ale nie tylko dla nich. Również osoby,
które po prostu szukają dobrego roweru lub
osprzętu, kierują swoje kroki właśnie do sklepu
Radosława Romanika przy ul. Mickiewicza 3b w
Wałbrzychu. W czym tkwi tajemnica sukcesu
„Olimpijczyka”? - Przede wszystkim oferujemy
naszym wszystkim klientom szeroki wachlarz
najwyższej jakości artykułów branży rowerowej. Można u nas kupić nie tylko markowe
rowery, ale także wysokiej jakości osprzęt, niezbędne akcesoria oraz narzędzia. Oczywiście
mamy także w swojej ofercie odzież kolarską
dla każdego. Co ważne, w naszym sklepie
mamy również duży wybór bezpiecznych rowerów dziecięcych. Oprócz zakupu wysokiej
klasy sprzętu sportowego, oferujemy profesjonalne doradztwo i serwis, a także rzetelną obsługę zarówno początkujących, amatorów jak i
wyczynowców. Zapraszam wszystkich do sklepu rowerowego „Olimpijczyk” przy ul. Mickiewicza 3b w Wałbrzychu. Dokładamy wszelkich
starań, aby zakupy u nas były satysfakcjonujące
– podkreśla nasz olimpijczyk z Aten.
(TS)

- Zapraszam wszystkich do sklepu rowerowego „Olimpijczyk” przy ul. Mickiewicza 3b w Wałbrzychu
– mówi Radosław Romanik, olimpijczyk z Aten.
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WYSOKOENERGETYCZNY

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

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze
• jakość życia
• pozytywna atmosfera

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH
Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

Tylko u nas:

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.

REKLAMA

regulacja i naprawa okien PCV,
wymiana szyb i uszczelek

Informacje pod numerami telefonu:

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

Coraz bliżej podium

Derby
dla akademiczek

AZS PWSZ pokonał Olimpię i ma szansę na zajęcie 3 miejsca.

Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w 20. kolejce ekstraligi wygrały na własnym
stadionie z Olimpią Szczecin 2:0. Jeżeli pokonają
Zagłębie Lubin i Mitech
Żywiec, zakończą rundę
zasadniczą na podium.
Po zwycięstwie w Bydgoszczy nad KKP, akademiczki chciały udowodnić,
że po słabym początku rundy wiosennej wracają do formy z jesieni, kiedy były postrachem każdej drużyny w
lidze. W dodatku chciały się
zrewanżować za wstydliwą
stratę punktów ze Szczecina,
gdy w październiku zremisowały 2:2. Do realizacja zadania zabrakło pauzującej za
żółte kartki Aleksandry Bosackiej, a funkcję kapitana w
meczu z outsiderem przejęła
Daria Antończyk.
Już na samym początku próbowała strzelać Sofia
Gonzalez, jednak jej strzał
został wybity. W 3 min., po
dośrodkowaniu Katarzyny
Brzeskiej z rzutu rożnego,

w polu karnym główkowała Anna Rędzia, która dała
wałbrzyszankom prowadzenie. Potem przewagę nadal
utrzymywały gospodynie, ale
przyjezdne agresywną grą
zatrzymywały akcje rywalek.
W 18 min. do sytuacji sam na
sam z bramkarką doszła Julia
Kowalczyk, ale pomocniczka
AZS-u trafiła w zawodniczkę
Olimpii. Dwanaście minut
później Brzeska zagrała do
Rędzi, która miała okazję na
drugiego gola w spotkaniu,
lecz jej uderzenie świetnie
obroniła golkiperka gości.
Pod koniec pierwszej połowy
niespodziewanie zaczął padać śnieg, przez co gra obu
zespołów straciła tempo oraz
dokładność i do przerwy wałbrzyszanki prowadziły 1:0.
W przerwie trener Marcin
Gryka dokonał jednej zmiany: Julię Kowalczyk zastąpiła
Klaudia Miłek. W 61 min. z 30
m huknęła Katarzyna Konat,
ale w ostatniej chwili futbolówkę wyciągnęła szczecińska bramkarka. Cztery

minuty później, po centrze
z rzutu wolnego Katarzyny
Brzeskiej, Agata Sobkowicz z
10 m uderzyła w samo okienko bramki gości i było 2:0. W
76 i 79 min. Sobkowicz dochodziła do sytuacji sam na
sam z bramkarką Olimpii,
jednak jej strzały dwukrotnie
mijały słupek. W końcówce
okazje miały jeszcze Anna
Rędzia i Klaudia Miłek, ale nie
trafiły do siatki i mecz zakończył się wynikiem 2:0.
W następnej kolejce wałbrzyszanki zagrają w Lubinie
z Zagłębiem. Mecz odbędzie
się w sobotę, 30 kwietnia o
godz. 11:00.
Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych
- Olimpia Szczecin 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Rędzia (3), 2:0 Sobkowicz
(65). Żółte kartki: Kowalczyk, Sobkowicz oraz Miłek. Widzów: 100.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz,
Mesjasz, Konat, Botor - Brzeska (73
D. Pluta), Jędras, Gonzalez, Rędzia Kowalczyk (46 Miłek), Sobkowicz.

Piłkarki nożne AZS PWSZ II
Wałbrzych wygrały z Victorią Aglomeracja Wałbrzyska
2:0. Dzięki temu drugi zespół
akademiczek awansował na 3.
miejsce w tabeli II ligi śląskiej.
Zdecydowanym
faworytem
meczu był AZS, który ma znacznie lepsze statystyki, jest dużo
wyżej w tabeli i ma lepszą kadrę
od rywalek zza miedzy. Jednak
w jesiennym meczu rezerwy
wygrały na własnym boisku z
VAW tylko 1:0. W pierwszej połowie dobre sytuacje miały m.
in. Julia Furmankiewicz, Nicola
Nawieśniak oraz Nikola Pełechata, ale żadna nie wyprowdziła akademickiej drużyny na
prowadzenie w pierwszych 45
minutach i do przerwy był bezbramkowy remis. W przerwie
trener Kamil Jasiński dokonał
3 zmian: Katarzynę Iwańczuk
zastąpiła Magdalena Konopka,
za Natalię Staranowicz weszła
Kamila Okoń, a za Darię Plutę
zagrała Klaudia Miłek. Zmiany
na doświadczone i ograne w
ekstralidze zawodniczki przyniosły pożądany efekt. W 65
min. po podaniu Miłek, do piłki
doszła Nikola Pełechata, która
otworzyła rezultat. Potem gra
się nieco zaostrzyła, gdyż Victoria chciała wyrównać, a AZS
podwyższyć dorobek. Zadanie
udało się dokonać tym drugim
w 85 min., kiedy to z rzutu wolnego wynik na 2:0 ustaliła Magdalena Konopka. W następnej
kolejce AZS PWSZ II Wałbrzych
będzie podejmował Rolnika
II Biedrzychowice (niedziela,
1 maja, godz. 13:00), a AZS II
Wrocław zagra z Victorią Aglomeracja Wałbrzyska (sobota, 30
kwietnia, godz. 17:00).
Radosław Radczak

Wygrana w bólach
Piłkarze Górnika Wałbrzych wygrali w Lubsku z
Budowlanymi 2:1 w 26. kolejce III ligi dolnośląsko-lubuskiej. Dzięki wygranej
biało-niebiescy utrzymali
pozycję lidera rozgrywek.
Po wygraniu w finale Pucharu Polski OZPN Wałbrzych
w Dzierżoniowie z Lechią, trener Robert Bubnowicz miał
powody do zadowolenia i…
zmartwienia. Mógł się cieszyć
z dobrej passy zwycięstw na
obcych stadionach (w finale było to już piąte z rzędu),
a warto przypomnieć, że w
rundzie wiosennej wałbrzyszanie mają znacznie więcej
spotkań na obiektach rywali
oraz z powrotu do zespołu
Kamila Jarosińskiego. Zmartwieniami były kontuzje,
bowiem z urazem w trakcie
ostatniego spotkania zszedł z
boiska Jan Rytko, a w trakcie
treningów kontuzji doznał
jeszcze Damian Migalski, a
dalej niedysponowany jest
Michał Oświęcimka. Mimo
problemów kadrowych Górnik był zdecydowanym faworytem meczu w Lubsku.
Początek spotkania był
dość spokojny: oba zespoły
początkowo badały się, ale
potem powoli przewagę
zaczęli osiągać goście. W 12
min. do rzutu wolnego z około 30 m podszedł Mateusz
Krawiec, który precyzyjnym
strzałem otworzył wynik
meczu. Cztery minuty później do sytuacji sam na sam
z bramkarzem doszedł Mateusz Sawicki, jednak górą
był golkiper gospodarzy. W
25 min. Dominik Radziemski, zamiast podać do lepiej
ustawionego Mateusza Krzy-

mińskiego, zdecydował się
na uderzenie i futbolówka
minimalnie minęła słupek.
Sześć minut później, po akcji
lewą stroną miejscowych, z
bramki niepewnie wyszedł
Kamil Jarosiński, który nie
zdołał złapać futbolówki, co
wykorzystał Kamil Kuźmiński, strzałem głową wyrównując rezultat. W 38 min. w
szesnastce sfaulowany został Marcin Orłowski, za co
arbiter podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł
sam poszkodowany, który
pewnie ją wykorzystał i Górnik odzyskał prowadzenie.
W przerwie Mateusza
Krzymińskiego zastąpił Mateusz Sobiesierski, a tuż po
przerwie szansę na drugiego
gola w meczu miał Orłowski,
jednak jego uderzenie obronił Manuel Kowalski. W 55
min. jeszcze bliższy podwyższenia wyniku był Mateusz
Krawiec, ale jego strzał trafił
w poprzeczkę. Dziesięć minut później pierwszą groźną
okazję mieli Budowlani, gdy
po strzale Macieja Trziszki
futbolówka również odbiła
się od poprzeczki. Tuż przed
końcem, po faulu na Krawcu,
sędzia podyktował rzut wolny, do którego podszedł Orłowski, ale jego strzał obronił
bramkarz gospodarzy.
Mecz Górnik - Ślęza Wrocław zakończył się po zamknięciu tego numeru. W
następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają 30 kwietnia
o godz. 11.00 w Legnicy z
Miedzią, a już 3 maja o godz.
12.00 zmierzą się w zaległym
meczu z Karkonoszami w Jeleniej Górze.
Radosław Radczak
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Z kolarskich tras
Udanie weszli w sezon
młodzi kolarze LKKS Górnik Wałbrzych-DT Service. W Sobótce, w wyścigu
z udziałem zawodników
m.in. z Czech, Niemiec i
Litwy, w kategorii młodzików ósme miejsce zajął Karol Woźniak. Na tej samej
pozycji ukończyła rywalizację młodziczka Julia Kowalska (oboje byli w pierwszej
„10” jedynymi kolarzami z
Dolnego Śląska), 19. była
Adrianna Rasińska, a 21.
Kinga Kopiwoda.
Z kolei w Wyścigu o Puchar Prezydenta Zielonej
Góry, będącego zarazem Mistrzostwami Makroregionu
Dolnośląskiego i Lubuskie-

go w MTB, wśród młodzików zwyciężył Woźniak, 5.
miejsce zajął Michał Słowik,
natomiast odpowiednio 6. i
7. Jakub Adamczyk i Jakub
Borkowski z Superiora Wałbrzych. Wśród dziewcząt
druga była Dorota Bielecka
(Superior), 5. Kopiwoda, 6.
Kowalska, 7. Julia Tarnawska
(Superior), 8. Rasińska, a 14.
Samanta Jaroszewicz (Lider
Stare Bogaczowice).
Na kolarskie trasy wyruszyli też zawodnicy Akademii Kolarskiej SEVEN-R-SPORT. Junior młodszy
Krzysztof Wierzelewski na
dystansie 62 km był piąty w
Skandia Maraton Lang Team
w Warszawie, a w tej katego-

rii wiekowej ścigało się 246
kolarzy. Marcin Rozmiarek
po drobnym błędzie musiał
wycofać się z rywalizacji w
jej końcowej fazie.
Następnie „akademicy”
udali się w okolice Opola na
szosowy XXXI Ogólnopolski
Wyścig Kolarski o Puchar
Wójta Gminy Chrząstowice,
który tradycyjnie zgromadził całą czołówkę krajową.
Dystans liczył 54 km. I tym
razem pech dał się we znaki
Rozmiarkowi, który jadąc w
czołowej grupie, w ferworze
walki, 800 m przed metą został uderzony przez rywala w
tylne koło i stracił szansę na
dobre miejsce.
(A.Bas.)

Dziećmorowickie
jubileusze
W Dziećmorowicach odbyła się niezwykle wyjątkowa uroczystość, bowiem w
trakcie jednego wieczoru
świętowano 65-lecie powstania Klubu Sportowego
LZS Sudety Dziećmorowice
oraz 40-lecie prezesury
Mieczysława Osieckiego.
W trakcie uroczystych obchodów rocznicowych, na
które przybyli zaproszeni
goście, działacze, sympatycy
oraz aktywni członkowie klubu i zawodnicy, nie obyło się
bez wspomnień i podsumowań oraz chwili wzruszeń.
Wszyscy mieli możliwość
zapoznania się z prezentacją
dokumentującą dotychczasową historię klubu, opartą
między innymi na archiwalnych wycinkach z gazet,
starych zdjęciach oraz kronikach, czy tabelach. Sobotnie
święto było również okazją
do złożenia podziękowań
oraz wręczenia odznaczeń
dla działaczy klubu, piłkarzy,
sponsorów oraz sympatyków. Klub LZS Sudety Dziećmorowice wrósł w historię
gminy Walim oraz znalazł
trwałe miejsce w sercach kibiców.
(RED)

Warcaby na Podzamczu
Środowisko
podzamczańskich
warcabistów,
jest prawdopodobnie najbardziej prężnym i bogatym w inicjatywy w Wałbrzychu, co przekłada się
na częste rozgrywki. Spora
w tym zasługa Kazimierza
Kaczugi ze Stowarzyszenia
Rekreacyjno-Sportowego
Dęby Wałbrzych, który jest
niestrudzonym propagatorem warcabów, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
Ostatnio w Barze „Mini
Max” odbył się mecz reprezentantów tego lokalu z zawodnikami „Baru u Stasia”,
który to lokal jest też spon-

sorem tamtejszych imprez
biegowych. Zwyciężył „Mini
Max” 20:16, a najwięcej
punktów dla tego zespołu
zdobył Kaczuga – 11, natomiast pozostałe: Janusz Sieńko – 5 i Mirosław Piotrowski
– 4. Dla rywali punkty zgromadzili: Stanisław Musielak
– 7, Roman Witkowski – 4 i
Waldemar Rózga – 5.
„Mini Max” jest też organizatorem comiesięcznych
turniejów indywidualnych.
Kwietniowy wygrał Witold
Rybicki – 18 pkt przed Piotrowskim – 17 i Zbigniewem
Majgerem – 15.
(BAS)

Jeden z turniejów zorganizowanych przez Kazimierza Kaczugę.

NAPRAWA
SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

W wyścigu w Chrząstowicach ścigali się najlepsi w kraju.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:
• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

- 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

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

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

Kompleksowe
remonty

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

czerwiec – lipiec

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Tel. 668 60 55 55

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Wolne terminy

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

DB2010

.PL
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE

W naszej bogatej ofercie są także

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

chwilówki – kredyty

32 630 60 00

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

505 123 000

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

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer
(koszt wg stawek operatora)

BIURO: ul. Słowackiego 8

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

USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(10) Kompleksowe remonty.
Wolne terminy czerwie – lipiec.
Tel. 668 60 55 55.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808022.

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIASKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ
Kontakt 530-998-374

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

PIASKOWA GÓRA, 137m2, garaż,
ogród, DOM CENA 400.000,- zł
Kontakt 530-998-374

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935
Pracownik ochrony z II gr.
specjalną niepełnosprawności –
Wałbrzych. 2000 zł/ m-c. Kontakt
604-070-186.

NIERUCHOMOŚCI
(3) Do wynajęcia pomieszczenia
gospodarcze w okolicach TESCO.
Tel. 795-602-683.
(4) Do wynajęcia lokal użytkowy o
powierzchni 45 m kw. w Centrum
Wałbrzycha na dowolną działalność: sklep, usługi, mała gastronomia, fryzjer, biuro itp. Wszystkie
media. Tel. 668 549 462.
(1) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 POKOJE,
TEL. 535 285 514

BEZCZYNSZOWE MIESZKANIE!
Tylko jedno mieszkanie na
piętrze. CENA 120.000 ZŁ, tel. 535285 -514
PODZAMCZE, 54 m2, 2 pokoje, 4
piętro, STANDARD DO WEJŚCIA,
świetna lokalizacja, nowsza część
Podzamcza, CENA 139.900.zł, TEL.
535- 285 -514
PODZAMCZE, OKAZJA! 35 M2, 2
POKOJE, ROZKŁADOWE!, balkon,
ogrzewanie miejskie, 3 piętro
w wieżowcu, do wejścia, cena
107.000 tys, Tel: 535-285-514
BIAŁY KAMIEŃ, 76m2, 3 pokoje,
piękna klatka schodowa, do
wprowadzenia,
CENA 168.000zł do negocjacji
kontakt 530- 998-374
PODGÓRZE, kawalerka z łazienką,
1 piętro , ładna, zielona okolica
CENA 39.000zł do negocjacji
kontakt 530- 998-374
BIAŁY KAMIEŃ, umeblowana
kawalerka po remoncie, 34m2,
CENA 65.000 zł do negocjacji.
Kontakt 530-998-374

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 POKOJE
na czwartym piętrze, 51 m2, 100
tys. zł Kontakt 535-285-514
DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
działka 660m2. Super widoki cena
185.000,-zł Kontakt 535-416-014
BIAŁY KAMIEŃ 2POK 38m2 ogrzewanie centralne, ulica Reja cena
63.500,-zł kontakt. 535-416-014
DO WYNAJĘCIA 2pok na białym
kamieniu 41m2. Spokojna okolica.
800zł razem z czynszem. kontakt.
535-416-014
SZCZAWNO ZDRÓJ strefa
uzdrowiskowa A 65m2 1piętro
2pok cena 139000,-zł kontakt
535-416-014
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2,
balkon. 115.000zł DO NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w bloku, miejskie ogrzewanie.
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
2 pokoje w bloku, 77m2, dwa
balkony, spokojna okolica. Cena
120.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
Biały Kamień, 85m2, dwa poziomy, 3 pokoje. Spokojna lokalizacja. Cena 119.000zł do negocjacji.
Kontakt 535- 311- 265
3 pokoje, 57m2, dodatkowo
pokój na strychu, boczna ulica
Nowego Miasta, cena 99.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
NOWE MIASTO, SUPER LOKALIZACJA, okolice Truskawieckiej,
1 piętro, 2 pokoje, OGRÓDEK,

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606
976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 494 tys. Tel. 606
976 630
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2,
po kapitalnym remoncie, cena
119 tys. el. 606 976 630
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2,
po kapitalnym remoncie, cena
139 tys. Tel. 606 976 630
MS-2265 Piaskowa Góra- kawalerka po remoncie pow. 19M, 5
piętro, cena 63 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-2571 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po remoncie, cena 111 500
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
MS-2289 Biały Kamień 4 pokoje,
pow. 104m, 1 piętro, plus garaz
I ogródek. cena 168 tys Tel. 793
111 130.
MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje,
do remontu 4 piętro w 4, 104 tys,
tel. 883 334 486
MS-2480 Sobięcin – Kosteckiego,
kawalerka 36m2, po remoncie,
cena 74 tys. Tel. 883 334 486
Do sprzedania salon samochodowy cena: 2 600 000 zł, lokalizacja
Podzamcze. Tel. 606 976 630

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: 502-657-353
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 Kamień- dwupokojowe 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: 519121-104
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:
519-121-104

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77
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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
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 – 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 – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamiane na Podzamczu, 36m2, 2
pokoje, kuchnia otwarta na przedpokój, łazienka z wanną i wc.
Balkon Cena: 109 000zł (nr:2151 )
-(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

(nr: 2111) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Mieszkanie 41m2 w
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje,
duża kuchnia w zabudowie,
łazienka, przedpokój z szfą w
zabudowie. Cena:119.000zł (nr:
2152) - (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
Zdecydowanie kupię grunty rolne
lub gospodarstwo. Tel. 843 33 33
lub 666 66 06, 666 66 09

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.

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.
WGN Piaskowa, mieszkanie 2 pokoje na 2 piętrze, widna kuchnia,
41m, przystępna cena 109 tys. zł .
kontakt 74 842 90 60.
WGN Piaskowa , sprzedaż mieszkania 2 pokoje, balkon, parter
wysoki, 38m, cena 118 tys. do
negocjacji. kontakt 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, bardzo ładne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4
piętro, dobra lokalizacja, cena 139
tys. kontakt 74 8942 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 33m,
balkon, wolne, do przekazania od
zaraz, 83 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 3 pokoje, 45m, wolne
od zaraz, 2 piętro, cena 120 tys. zł
, kontakt 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, mieszkanie na
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter,
mało rodzin, ogródek , wolne, do
przekazania , cena 69,5 tys. neg.
kontakt 74 842 90 60.
WGN 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.

zł. - 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 Piaskowa
Góra, 2 pokoje z jasną kuchnią, 2
piętro (4), 36m2, cena 85 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 41 m2, cena 98
tys.zł. 2 piętro, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

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 50 tys.

WILLA- Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro,
co gaz, 90 tys.zł. cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 41m2, cena 105000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co
gaz, 666 42 42, 881 424 100.
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, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro,
stan bardzo dobry, cena 72 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, 881 424
100.
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
Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 65000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
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 299 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra,
2 piętro, cena 120 tys.zł. 74 666
42 42 .

po kapitalnym remoncie, 4 piętro
w 4, cena 149.900zł, MOŻLIWA
ZAMIANA NA DWA POKOJE NA
NOWYM MIEŚCIE tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. BRONIEWSKIEGO, 3 pokoje,
45m2, do remontu, 4 piętro w 4,
cena 85.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę BEZ DOPŁAT na niższym
piętrze lub w bloku z windą, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – 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,
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 3
piętro w 4, 99.900zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 26m2 , 33
tys.zł. 1 piętro, 74 666 42 42, 507
153 166.

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

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

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Miczurina, nowe bud. kawalerka,
C.O. miejskie, 1 piętro w 10 do
remontu, 47.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
bud. 38m2, C.O. miejskie, 4
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju,
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, możliwa zamiana
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8
piętro w 10, cena 189.900zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2,
1 piętro w 4, po kapitalnym
remoncie, cena 165.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5
piętro w 10, cena 145.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 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.
Basztowa, 2 pokoje rozkładowe,
35.5m2, 8 piętro w 10, cena
95.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
SENATORSKA, 2 pokoje, 54m2,

RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2,
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2
+ 150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek, 6 pokoi, cena 250.000zł tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 180.000zł MOŻLIWA ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA OSIEDLU
SŁONECZNYM PODGÓRZE,
133m2, 4 pokoje, działka 600m2,
garaż, po remoncie, cena
455.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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