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

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
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BEATU$ CENTRUM
KREDYTOWE
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Mieszkania do wynajęcia

AKCJA ZNICZ

ROZDAJEMY ZA DARMO ZNICZE!!!*
Nie czekaj do ostatniej chwili
zadbaj o grób swoich bliskich już dziś
Jeśli brakuje Ci gotówki przyjdź
po bezpłatną chwilówkę do 1500 zł
na okres 2 miesięcy za 0 zł
dla nowych klientów

w ofercie również POŻYCZKI do 20 000 zł bez BIK i KRD
na okres 30 miesięcy
* do każdej podpisanej umowy dołączamy w prezencie znicz

Zapraszamy
Bolesława Chrobrego 2/1 58-300 Wałbrzych
531-483-291 lub 792-015-421

Wałbrzych • ul. Niepodległości 86
Powierzchnia od 20m2 do 60m2.
Mieszkania nowe, wyposażone w kuchnie w zabudowie stałej.
Każde mieszkanie posiada liczniki.
Ogrzewanie gazowe, teren ogrodzony, monitorowany.
Na terenie znajdują się cztery garaże.

Tel. 607 79 96 00
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Kto ma rację?
Janusz
Bartkiewicz

Powiadają obrońcy „życia
poczętego”, że uczestniczki i
uczestnicy „czarnego protestu” pragną przywrócić prawo do zabijania dzieci, czyli
cofnąć się do czasów stalinizmu, co ma oczywiście pokazać, jakimi bezwzględnymi
mordercami
niewinnych
dzieci zwolennicy prawa wyboru dla kobiet są w istocie.
Przypomnę więc tym, którzy
zapomnieli i poinformować
tych, którzy nie wiedzą, że w
rzeczywistości było zupełnie
inaczej. Bo wiedzieć i pamiętać trzeba, że to właśnie w
krajach o totalitarnych systemach władzy, takich jak Portugalia w czasach Salazara, w
Hiszpanii w czasach Franco,
ale przede wszystkim w III
Rzeszy i w ZSRR z okresu władzy Stalina, za dokonywanie
aktów aborcji groziły bardzo
ciężkie kary. W III Rzeszy za
aborcję groziły bardzo surowe kary więzienia, a od 1943
roku, każda „aryjka”, która się
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jej poddała, ryzykowała karą
śmierci. Natomiast w ZSRR,
od 27 lipca 1936 r., obowiązywało prawo zawarte w
postanowieniu Centralnego
Wykonawczego Komitetu i
Rady Narodowych Komisarzy ZSRR, całkowicie zakazujące aborcję. Za jej przeprowadzenie (prawo to również
mówiło o dzieciobójstwie)
można było trafić nawet na
10 lat więzienia lub łagru.
Powrotu do totalitaryzmu
pragniemy? Myślę, że wątpię.
***
Ale nie tylko aborcję nadprezes IV RP Jarosław ma
na głowie. Martwi się też
przyszłym losem Unii Europejskiej, czemu dał wyraz w
głośnym już Europie, wywiadzie dla „La Republica”,”Die
Welt”, „Tages-Anzeiger”, „El
Pais”, „Le Figaro” i „Le Soir”,
wyrażając przekonanie, że w
Europie należy powrócić do
koncepcji państwa narodowego jako „jedynej instytucji
zdolnej zagwarantować demokrację i wolność, wielką
różnorodność i żywotność
kultur”. Zrobił się wielki
szum, że oto nadprezes IV

RP Jarosław znów pokazał w
jakim zaścianku żyje i jak sobie Unię waży bardzo lekce.
A ja mam wielką zagwozdkę,
bo z wieloma tezami tego
wywiadu zgadzam się całkowicie. Mało. Ja takie tezy wygłaszałem już bardzo dawno temu, m.in. również na
łamach Tygodnika DB 2010,
przez co nie muszę się obawiać, iż ktoś będzie mógł mi
zarzucić, że dałem się nadprezesowi IV RP Jarosławowi
uwieść. No i na jedną okoliczność, przy okazji, zwrócić
muszę uwagę. Otóż okazuje
się, że zachodni dziennikarze doskonale wiedzą, kto
w Polsce trzyma cugle i kto
tym polskim drabiniastym
wozem kieruje, dlatego też o
ważne rzeczy nie pytają polskiego prezydenta, czy premier polskiego rządu. I znów
szydło wyszło z worka.

temu w Polsce i w Europie”.
Zgadzam się z tym całkowicie, albowiem poprawność
taka zamyka usta wielu obywatelom wolnych i demokratycznych ponoć krajów,
nie pozwalając im nazywać
rzeczy po imieniu, ograniczając tym samym jedną z
podstawowych wolności demokratycznych, czyli prawo
do swobodnej wypowiedzi.
I nie chodzi mi o wypowiedzi zawierające nienawistne
treści, czy nawołujące do
przemocy, bo to jest uregulowane kodeksami karnymi.
Chodzi o prawo do mówienia, że czarne to czarne, a
białe to białe i proszę nie
rozumieć tego w jakikolwiek
ksenofobiczny sposób, oparty właśnie na tej politycznej
poprawności.

***

„Nie jesteśmy zwolennikami
interwencjonizmu
państwowego, ale część gospodarki powinna zostać w
rękach państwa. Jesteśmy
zadowoleni z inwestycji zagranicznych, ale trzeba więcej polskiego kapitału w gospodarce i bankach.” I znów
uważam, że nadprezes IV RP
Jarosław ma całkowitą rację i
zastanawiam się, czy ktoś będzie miał odwagę, by powiedzieć, że to jakiś polityczny
zaścianek? Dla mnie każdy,
kto kwestionuje tego rodzaju podejście, to po prostu
dureń i szkodnik. Nie muszę
chyba dodawać, że kierując
się właśnie takimi przesłankami państwa „starej” UE
zbudowały swoje bogactwo
i dobrobyt. Dlaczego Polska
nie może?

Powiada nadprezes IV
RP Jarosław, że „Poprawność (polityczna – dop. JB)
ogranicza wolność słowa,
religii, debaty, decyzji. Jesteśmy świadkami likwidacji
demokracji ze strony grup
nacisku. Sprzeciwiamy się
REKLAMA

W związku z dynamicznym rozwojem ﬁrmy i rozszerzeniem
jej działalności, poszukujemy kandydatów na:

Kierowca
samochodu ciężarowego kat. C+E
Wymagania:
• Kategoria prawa jazdy C + E
• Staż pracy w zawodzie kierowcy minimum 1 rok
• Posiadanie ważnych dokumentów uprawniających
do wykonywania zawodu kierowcy
Praca na terenie: Dolny i Śląsk i teren Niemiec
Oferty proszę przesyłać na adres ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.,
ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych
lub na adres e-mail: sebastian.drapala@alba.com.pl.
Osoba do kontaktu: Sebastian Drapała 74 843 42 20
W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli o udostępnianiu danych osobowych.

***

***
„PiS jest absolutnie przeciwko wszelkiemu antysemityzmowi, ale każdy kto przybywa do jakiegoś kraju, musi
respektować reguły, a państwo przyjmujące ma prawo tego wymagać” - mówi
zachodnim dziennikarzom
nadprezes IV RP Jarosław. I
znów ręce się same składają

do oklasków. Nie wyobrażam sobie, aby np. w Polsce
mogły powstać enklawy rządzące się prawem szariatu,
do których polska policja
bałaby się nawet wejść. A tak
jest już w niektórych krajach
zachodnich, gdzie - z uwagi
na polityczną poprawność
(sic!) - nacjonalistyczny islam zaczyna się mocno rozpychać, nie szanując praw
państwa, do którego został
wpuszczony. Ja tego w Polsce nie chcę i myślę, że nie
jestem sam z takimi odczuciami.
***
„Wałęsa pełnił rolę przywódcy „Solidarności” i było
to możliwe w ówczesnym
specyficznym
kontekście.
(…) Wałęsa to wielki deficyt
intelektualny, wady charakteru, straszna przeszłość,
które przeważyły nad zdolnością polityczną”. Otóż ja o
tym mówiłem głośno już na
początku lat 90-tych, kiedy
L.Wałęsa (którego rolę jako
szefa związku zawodowego
doceniam) był prezydentem
i straszne dyrdymały opowiadał, pokazując tym samym swą intelektualna miałkość. Doskonale pamiętam
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wielką chęć Wałęsy, który
rodzącą się demokrację pragnął zastąpić swoim autorytaryzmem i rządzić Polską
dekretami. On, wzorem socjalisty Piłsudskiego, chciał
z przystanku „demokracja”
wysiąść na „przystanku
„wolność”, ale na szczęście
to mu się nie udało. Mam o
tym zapomnieć, bo kochamy mity? Mam udawać, że
z powodu tych skłonności
nie wstawiliśmy L.Wałęsy w
swoisty mitologiczny Panteon, całkowicie zapominając,
że nie był on „politykiem”
samodzielnym, że kierowali
nim z ukrycia ci, którym zależało, aby Polska popadła
w ruinę i stała się jedynie
rynkiem taniej siły roboczej.
Jedną wielką montownią, w
której składa się produkowane w UE części i wielkim supermarketem sprzedającym
towary tam też produkowane. Zapomnieć, że socjalistyczny ustrój w tej części
Europy obalił nie kto inny
jak I sekretarz KC KPZR Michaił Gorbaczow, przy wielce
udatnej pomocy gen. W. Jaruzelskiego? Zresztą akurat
w tym wątku nadprezes IV
RP Jarosław ma akurat inne
niż ja zdanie. I kto ma rację?
www.janusz-bartkiewicz.eu

.PL

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

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

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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Żłobek gotowy
Ponad cztery miesiące trwały prace adaptacyjne przy budynku Pierwszego
Niepublicznego Przedszkola przy ul. Hetmańskiej na wałbrzyskim Podzamczu.
30 września zostały zakończone i obiekt przekształci się teraz w Żłobek
Samorządowy nr 6.
Budynki zmieniły się nie do
poznania, przede wszystkim
dzięki oryginalnej elewacji.
Sporo pracy wykonano także
przy ich otoczeniu, wycinając
drzewa i krzewy oraz stawiając
nowe ogrodzenie. Inwestorem
przedsięwzięcia była Gmina
Wałbrzych, a wykonawcą robót firma SIRBUD MINARI S.A.
Zadanie kosztowało 2,1 mln
zł, a dofinansowanie ma wynieść 1,4 mln zł. - Kończy się
etap budowy nowego żłobka
miejskiego w Wałbrzychu, teraz wchodzimy w okres rekrutacji dzieci, który potrwa do 21
października, aby od początku
listopada rozpocząć funkcjonowanie tego obiektu. Wybudowanie nowych żłobków
stwarza mieszkańcom możliwości, jakich do tej poty nie
mieli. To impuls do podjęcia
decyzji o możliwości powrotu do pracy i do umieszczenia
swojego dziecka w nowoczesnym, bezpiecznym żłobku
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65 rodziców powracających na
rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich, czy
wychowawczych, a także 50
osób, które nie mają pracy.
– To największy projekt w
ramach pierwszego unijnego
rozdania funduszy przeznaczo-

nych na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha.
W tym przedsięwzięciu ważny
jest cel – powrót do aktywności zawodowej rodziców i
opiekunów maluchów, którzy
są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macie-

rzyńskim, rodzicielskim, czy też
wychowawczym, mają jednak
problem z zapewnieniem opieki dla swoich pociech – wylicza
Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.
(A.Bas.)

Prezydent w czołówce
Obiekt zmienił się nie do poznania.
który świadczy usługi na najwyższym poziomie – przekonuje prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
Fundacja Edukacji Europejskiej przygotowała projekt
o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - i jak mówi prezes
Grzegorz Kruszyński - uzyskane
fundusze zostaną przeznaczone na utworzenie 75 miejsc dla
maluchów, zakup wyposażenia

żłobka oraz zatrudnienie kadry.
Pieniądze pomogą również w
zorganizowaniu
podstawowej działalności opiekuńczo-wychowawczej, a w ramach
specjalnej opieki dzieci będą
mogły liczyć m.in. na pomoc
psychologa, logopedy, fizjoterapeuty.
W ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy 3” do czerwca 2018 roku na pomoc może
liczyć 115 wałbrzyszan, w tym

Tygodnik
„Newsweek
Polska” w numerze z 3-9. 10
2016, ogłosił listę 15 najlepszych prezydentów polskich
miast. Zwyciężył prezydent
Sopotu Jacek Karnowski.
Wysoką, 6.lokatę zajął prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej, ex aequo z
prezydentem Dąbrowy Górniczej Zbigniewem Podrazą.
Otrzymali oni od redakcji
honorowe dyplomy w trakcie Kongresu Regionów we
Wrocławiu.
Jak czytamy w zaprezentowanej sylwetce: - Bycie
samorządowcem to – jego
zdaniem – umiejętność podejmowania trudnych decyzji. - A w Wałbrzychu są tylko

takie – mówi. - Walczyliśmy z
brakiem mieszkań, szkodami
górniczymi, zdegradowaną infrastrukturą miejską, szkolną.
Z brakiem pieniędzy i ogromnym bezrobociem sięgającym
40 proc. - wylicza.
Ostatnio od znajomego
samorządowca usłyszał, że
ludzie w Wałbrzychu po raz
pierwszy od 20 lat uwierzyli, iż
może być lepiej. Bo wreszcie
widzą wyremontowane drogi,
szkoły i wybudowane mieszkania”. Tyle „Newsweek”.
Najlepsza piętnastka została
wyłoniona przede wszystkim na
podstawie ankiet rozesłanych
do wszystkich prezydentów
polskich miast. Swoje punkty
dodała też kapituła, w skład

której weszli: prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Cezary Trutkowski,
prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dyrektor biura Związku Miast Polskich dr Andrzej Porawski oraz
sekretarz redakcji „Newsweeka”
Ryszard Holzer.
Prezydent, z którym dr Szełemej podzielił 6. miejsce, jest
z zawodu chirurgiem ortopedą. Jak widać, na stanowisku
ojców miast dobrze sprawdzają się przedstawiciele medycyny.
W ubiegłorocznym rankigu
prezydentów „Newsweeka”,
dr Roman Szełemej zajął 4.
miejsce.
Andrzej Basiński
REKLAMA
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Walka o śmieci

REKLAMA

Od listopad nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Wałbrzycha:
Komunalnik, który obsługuje już Jedlinę Zdrój, zastąpi wałbrzyską Albę. – Mamy obawy o to,
czy nowa firma sobie poradzi i czy na ulicach i osiedlach nie zapanuje bałagan – alarmują nas
Czytelnicy. - Umowa, którą przygotowała Gmina, zawiera zapisy, które w sposób szczególny
zabezpieczają interes miasta przed niezgodną z oczekiwaniami realizacją umowy, łącznie
z możliwością jej rozwiązania – uspokaja Arkadiusz Grudzień, Rzecznik prezydenta Wałbrzycha.
Im bliżej terminy zmiany
firmy odbierającej śmieci w
Wałbrzychu, tym większy
niepokój udziela się mieszkańcom stolicy Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Nasi Czytelnicy w telefonach i listach do
redakcji wskazują, że firma
Komunalnik do tej pory nie
obsługiwała tak wielkiego
miasta, jak Wałbrzych. - Na
naszych ulicach już pojawiły się pojemniki nowej firmy. Są to stare kubły, które
zostały wyprodukowane w
latach 1994 - 1995 i wycofane z eksploatacji na terenie
Niemiec – powiadomili nas
mieszkańcy ulic Kątowej i
Orkana w Wałbrzychu, przesyłając także zdjęcia.
Tymczasem Alba Dolny
Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu

poinformowała prezydenta Wałbrzycha o nieprawidłowościach związanych z
przetargiem na odbiór odpadów przeprowadzonym
przez Gminę Wałbrzych. - W
związku z uzyskaniem informacji na rozprawie w dniu
28.09.2016r. przed Krajową
Izbą Odwoławczą w Warszawie o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej
wybranego przez Gminę Wałbrzych oferenta PHU „ Komunalnik ” na ulicy Uczniowskiej
21 w Wałbrzychu niniejszym
zawiadamiamy, że przypuszczenia Alba Dolny Śląsk Sp.
z o.o. z/s w Wałbrzychu w
zakresie posiadania bazy
niezgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
potwierdziły się po wstępnie
przeprowadzonym rozeznaniu stanu prawno - technicznego tego obiektu. Obiekt
ten posiada niżej opisane
nieprawidłowości:
- ze względu na lokalizację w otulinie Książańskiego
Parku Krajobrazowego konieczne jest uzyskanie opinii
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
- brak parametrów studni
głębinowej i zachowania jej
odległości od urządzeń podczyszczających ścieki,
- brak prawnego uregulowania w zakresie poboru
wody z przyłącza wody,
REKLAMA

PREZES SPÓŁKI CELOWEJ WAŁBRZYSKIE CENTRUM
SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU

ogłasza nabór kandydatów do pracy

KOORDYNATOR SPRZEDAŻY USŁUG FITESS
Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych

Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:
1. przygotowywanie merytoryczne zajęć ﬁtness,
2. realizowanie zajęć ruchowo-sportowych,
3. zarządzanie zespołem sprzedawców,
4. opracowywanie biznes planu,
5. opracowanie nowych dróg i kierunków promocji,
6. stała analiza tworzenia programów poprawy jakości świadczonych usług,
7. planowanie i koordynowanie działań marketingowo – sprzedażowych,
8. przygotowywanie i realizacja planów sprzedaży,
9. aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
10. budowanie marki i kreowanie wizerunku Spółki na rynku lokalnym i ogólnopolskim,
11. redagowanie promocyjnych materiałów tekstowych,
12. dbanie o wygląd i funkcjonowanie strony internetowej,
13. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (agencje reklamowe, agencje PR, media itp.),
Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie wyższe, preferowane wychowanie ﬁzyczne lub wychowanie zdrowotne.
2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
3) zmotywowany do ciężkiej pracy,
4) godny zaufania,
5) dyspozycyjny oraz dobrze organizujący pracę sobie oraz całemu zespołowi.
6) komunikatywny z ludźmi w różnym wieku.
7) doskonale radzący sobie z obsługą komputera,
8) posiadać prawo jazdy kategorii B.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) projekt rozwoju, funkcjonowania i proponowanych usług strefy ﬁtness /jedna strona formatu A4/,
3) Curriculum Vitae,
4) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwaliﬁkacje,
5) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.
Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”, należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie
Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. (siedziba: 58-304
Wałbrzych ul. Ratuszowa 6, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października
2016 r. do godz. 1500. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu
Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6.

- konieczność uregulowania odprowadzania wód
deszczowych – z ich podczyszczaniem jeżeli będzie
występowało miejsce dezynfekcji i mycia pojemników i
samochodów (zachowanie
przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dz. U. poz. 122 z
25.01.2013r.),
- brak wagi,
- konieczność sprawdzenia wielkości parkingu i szerokości dróg dojazdowych,
oraz nawierzchni parkingu,
- brak zaplecza socjalnego
dla pracowników (szatnie –
umywalnie) Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia
16 czerwca 2009r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu
odpadami komunalnymi (
Dz. U. 104 poz. 868 z 2009r.) ,
- konieczność sprawdzenia parametrów technicznych wysokości pomieszczeń biurowych (ewentualna
ich przeróbka),
- konieczność wykonania
operatu przeciwpożarowego dla obiektu i realizacja ich
zaleceń.
W związku z powyższym
brak jest podstaw prawnych i merytorycznych do
zawarcia umowy na świadczenie usług związanych z
odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem
odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych
w I i II Sektorze odbierania
odpadów komunalnych na
terenie miasta Wałbrzycha,
na zasadach określonych w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
Wałbrzych.
Zawarcie umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu stanowić będzie czyn
nieuczciwej konkurencji, jak
również będzie ona nieważna z mocy prawa, gdyż nie
wypełnia przesłanek zawar-

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar

ika (piątek)
14 październ
ul. Równoległa 1
Szczawno-Zdrój,
ika (poniedziałek)
17 październ
wna 13 (Piaskowa)
Wałbrzych, ul. Głó
tych w prowadzonym postępowaniu przetargowym
ze względu na oparciu jej o
nieprawdziwe, niezgodne ze
stanem faktycznym oświadczenie wykonawcy PHU „Komunalnik” Sp. z o.o.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem powstałych nieprawidłowości stanowiłoby
unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego przetargu – argumentuje Witold Seńczuk,
prezes Alba Dolny Śląsk Sp. z
o.o. w Wałbrzychu.
O odniesienie się do
tych zarzutów i niepokojów
mieszkańców poprosiliśmy
rzecznika prezydenta miasta.
- W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach
przez Pana Witolda Seńczuka, Prezesa Zarządu ALBA
Dolny Śląsk Sp. z o.o. informujemy, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Wałbrzych
został
przeprowadzony
prawidłowo i z należytą starannością na każdym etapie
co potwierdziła niezależna
instytucja jaką jest Krajowa
Izba Odwoławcza.
Odwołanie do KIO złożyła
spółka ALBA Dolny Śląsk Sp.
z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie
w którym jednoznacznie
wskazuje, że przetarg organizowany przez Gminę Wałbrzych na odbiór i zagospodarowanie odpadów został
przeprowadzony w sposób
właściwy i nie budzi żadnych
wątpliwości.
Firma Komunalnik, która
wygrała to postępowanie
spełniła wszystkie wymagania i kryteria wynikające z
przygotowanej przez Gminę Wałbrzych Specyfikacji
Istotnych Warunków Za-

mówienia. Spełniła również
wymagania formalne załączając wszystkie niezbędne
dokumenty i oświadczenia
które zostały wskazane w
postępowaniu
dotyczącym oświadczenia usług
związanych z odbieraniem
i zagospodarowaniem lub
odbieraniem odpadów komunalnych. Firma przedstawiła
najkorzystniejsze
warunki i została wybrana
jako wykonawca tej usługi. Zarówno Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia, jak i Umowa,
którą przygotowała Gmina,
zawiera zapisy, które w sposób szczególny zabezpieczają interes miasta przed
niezgodną z oczekiwaniami
realizacją umowy, łącznie
z możliwością jej rozwiązania. Ponieważ spółka Alba
Dolny Śląsk Sp. z o.o również uczestniczyła w rozprawie przed Krajową Izbą
Odwoławczą, została poinformowana o rozstrzygnięciu korzystnym dla Gminy
Wałbrzych. W związku z
powyższym
oczekujemy
zaprzestania rozpowszechniania informacji które mają
na celu wyłącznie dbanie
o interes spółki Alba, a nie
mieszkańców Wałbrzycha.
Rozstrzygnięcia
tego
przetargu są korzystne dla
Miasta i jego budżetu, który oszczędzi 17 milionów
złotych, a co za tym idzie
również dla mieszkańców,
którym nie będzie podwyższona opłata śmieciowa, co przy utrzymaniu
cen odbioru na dotychczasowym poziomie byłoby
nieuniknione – wyjaśnia
Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta
Wałbrzycha.
Robert Radczak
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Koncert
dla seniorów
W Czarnym Borze tradycją
stały się uroczyste obchody Dnia Seniora. – Od 3 lat
obchodzone są uroczyście w
nowym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Czarnym
Borze, z wysokiej klasy oprawą
artystyczną. Obchody Święta
Seniorów uświetniały już takie
gwiazdy jak Zbigniew Wodecki i Halina Frąckowiak. W tym
roku zapraszamy serdecznie 22
października na godzinę 17.00
na koncert Alicji Majewskiej i
Włodzimierza Korcza. Bilety w
cenie 25 zł do nabycia w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Czarnym Borze. Ilość
miejsc ograniczona – zachęca
Grzegorz Łuczko, dyrektor
Centrum Kultury w Czarnym
Borze.
(RED)

Przegrali z pogodą
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne
Festiwal Muzyki Średniowiecznej na zamku Grodno
w Zagórzu Śląskim – zaplanowany na 8 października
– przeniesiony został na 23
października 2016 r. ( niedziela). Impreza odbędzie się
w ramach Dolnośląskiej Stolicy
Kultury.
(RED)

Po prostu
zdrowie wraca
Przychodzą do niego ludzie chorzy. Pan Darek zaś
nigdy nie obiecuje wyzdrowienia. Mówi tylko: „mogę
spróbować, a po kilku wizytach proszę iść na badania
kontrolne”. Wielu ludzi po
tych kilku wizytach wraca do niego z kwiatami, ze
łzami radości w oczach. Bo
zdrowie im wróciło.
- Mój syn trzy lata temu
złamał w pracy rękę. Wdała
się martwica kości, zdejmowano mu gips, drapano kość,
znowu zdejmowano, znowu
drapano, ale żadnej poprawy
nie było. Aż półtora roku temu
trafił do pana Darka. Po pierwszej i drugiej wizycie bardzo
go ręka bolała, ale po czwartej
rentgen pokazał, że się zrasta.
A po trzech miesiącach była
zupełnie sprawna. No to kiedy
mi się pojawił torbiel na jajniku, też przyjechałam do pana

Darka. I rzeczywiście, po kilku
wizytach torbiel znikł – mówi
pani Barbara Kolasik z Wrocławia.
Ostatnio przyjechała tu kilka razy z wnukiem. Bo Kacperek ciągle łapał w przedszkolu
infekcje, więcej chorował, niż
był zdrowy. Po dwóch wizytach chłopczyk przestał chorować. – Rzeczywiście, dziecięce organizmy są bardziej
podatne na energię i szybciej
pod jej wpływem wracają do
zdrowia – wyjaśnia pan Darek.
A sama pani Barbara dodaje,
że gdy zbliża się zima wszyscy
członkowie jej rodziny przychodzą do niego raz, dwa razy.
I o grypach, anginach, przeziębieniach, katarach mogą
zapomnieć. – Ta energia daje
lepszą odporność niż wszystkie suplementy diety i szczepienia razem wzięte – twierdzi
pani Basia.
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

- A mnie po prostu życie
uratował – mówi pan Robert
Kuczniok z Nysy. I opowiada,
że w czasach, gdy był górnikiem, nabawił się pylicy, a gdy
z wiekiem jeszcze przyszła
choroba wieńcowa, po prostu
dusił się dzień w dzień. Trzeba
mu było operować żołądek,
ale w tym stanie żaden anestezjolog nie chciał się podjąć
narkozy.

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
- Jednak po trzech wizytach
u pana Darka bóle w klatce
piersiowej prawie ustąpiły, a
po siódmej mój stan był taki,
że narkoza nie stanowiła problemu. Po operacji, która miała
miejsce dwa tygodnie po ostatniej wizycie u pana Darka, rany

Cztery lata temu miałam udar mózgu. Miała
po nim lewostronny niedowład i bełkotliwie
mówiłam. Rehabilitacja pomagała niewiele.
Na pierwszą wizytę, w maju, przyszłam
do pana Darka o kulach, na czwartą o lasce, a
teraz normalnie sobie spaceruję.
Po prostu zdrowie wróciło

goiły mi się, jak na psie. No i
przestał mnie też boleć kręgosłup, i kolano, choć nawet mu
o tych dolegliwościach nie mówiłem. Po prostu przyjechałem
do niego jako schorowany człowiek, a teraz prowadzę normalne życie – cieszy się pan Robert.
- To tak jak ja – dodaje pani
Joanna Muszczyk. – Cztery lata
temu miałam udar mózgu.
Miałam po nim lewostronny
niedowład i bełkotliwie mówiłam. Rehabilitacja pomagała
niewiele. Na pierwszą wizytę,
w maju, przyszłam do pana
Darka o kulach, na czwartą o
lasce, a teraz normalnie sobie
spaceruję, do sklepu na zakupy. No i mówię wyraźnie. Po
prostu zdrowie wróciło.
(ego)

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

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN
10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN
SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN
OFERTA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

SYLWESTER:

REWAL od 850 PLN 549 PLN SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN
PRAGA - 140 PLN
BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO
WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU
SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

11-18.02.2017 i 18-25.02.2017
SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!)
*promocja do końca października

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNE SUPER OFERTY!
ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub
www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce
oraz do naszych biur!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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Pracuj jako opiekun/ka seniorów
w Niemczech lub Anglii!

In memoriam - Ku pamięci
,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim

Śp. Bogusławy Rakoczy

składa córka.

składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Śp. Irena Józwik

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Janusza Jankowskiego
składa rodzina.

509 89 24 36
promedica24.com.pl

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5, tel. całodobowy 500 669 070
filia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurydyka’’ Wałbrzych, ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

*Bonus dotyczy wyjazdu do Niemiec, przy spełnieniu określonych Warunków.
Szczegóły w Regulaminie w odziałach i na stronie www.

REKLAMA

Burmistrz mówi kopalni tak
wydobycie wygasła bowiem
w czerwcu 2015 r., a starania o nową koncesję, choć
rozpoczęły się niemal 6 lat
temu, wciąż trwają - z powodu wieloetapowych procedur. Decyzja środowiskowa
burmistrza Mieroszowa jest
przełomem w sprawie. Dzięki niej, żmudny i wieloletni
proces zabiegania o nowe
pozwolenie na wydobycie
melafiru, nabierze wreszcie
tempa.
Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, do których
należy zakład w Rybnicy Leśnej, będą się jednak musiały
dostosować do zawartych w
decyzji warunków. - W decyzji burmistrz ograniczył
obszar eksploatacji, przez co
szacowany okres wydobycia
przy maksymalnej produkcji
może wynieść tylko ok. 12
lat - tłumaczy Lesław Kowalczyk, dyrektor techniki górniczej w KSS Bartnica.

Oddział w Wałbrzychu
ul. Lubelska 1

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem
i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie składa rodzina.

Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński wydał
pozytywną decyzję środowiskową dla Kopalni
Melafiru w Rybnicy Leśnej. W decyzji są jednak
zapisy, które spowodują,
że eksploatacja melafiru z
rybnickiego złoża będzie
mniej uciążliwa.
- Ta decyzja to bardzo dobra wiadomość dla pracowników Kopalni Melafiru. To
zielone światło do uzyskania
nowej koncesji na wydobycie. A jeśli będzie koncesja,
to ludzie zachowają miejsca pracy, przestaną żyć w
niepewności. Ta decyzja
ma więc dla pracowników
ogromne znaczenie - mówi
Wiktor Jędraszczyk, przewodniczący „Solidarności” w
Kopalni Melafiru w Rybnicy
Leśnej.
Pracownicy kopalni od
ponad roku nie są pewni jutra. Poprzednia koncesja na

Podpisz umowę i odbierz
BONUS do 500€*

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Edward Szymczaka

Serdecznie dziękuję Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

REKLAMA

Zawarte w decyzji ograniczenia spowodują także,
że nie zwiększy się transport
urobku, czego obawiali się
mieszkańcy okolicy. - Tym
samym nie zwiększy się jego
uciążliwość - ocenia Jakub
Madej, prezes KSS Bartnica.
Dodatkowym obowiązkiem, jaki nałożył na kopalnię burmistrz Mieroszowa,
będzie monitoring przyrodniczy. Pomoże on jeszcze
skuteczniej niż do tej pory
chronić środowisko naturalne wokół terenu kopalni.
- Będziemy zobowiązani do
obserwacji gatunków i siedlisk naturowych w sąsiedztwie kopalni, m.in. nietoperzy. Zamierzamy sumiennie
wywiązywać się z obowiązku monitorowania przyrody
- zapowiada Marcin Zamojski, główny specjalista ds.
ochrony środowiska w KSS
Bartnica.
(EG)

14 października - ZIELONA GÓRA, 15 października - ŻARY i GŁOGÓW,
16 października - WROCŁAW, 17 października - LUBIN i LEGNICA,
18 października - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej będzie mogła wznowić wydobycie po uzyskaniu nowej koncesji.
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Kabaretowy jubileusz
Jedne z najlepszych
polskich kabaretów ostatnich lat świętuje jubileusz
15-lecia. - Zapraszamy
wszystkich na urodziny
kabaretu Neo-Nówka w
Wałbrzychu. Impreza odbędzie się 30 października
2016 r. o godz. 20.00 do
Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój w Wałbrzychu – zachęcają artyści.
Bilety są już dostępne w
sprzedaży w Recepcji Hotelu AQUA ZDRÓJ przy ul.
Ratuszowej w Wałbrzychu
oraz w Internecie na stronie
www.biletynakabarety.pl.
Zamówienia zbiorowe na
bilety przyjmowane są pod
numerem telefonu: (41) 361
80 47.
Wrocławskiego kabaretu Neo-Nówka nie trzeba
specjalnie przedstawiać, bowiem ma w swoim dorobku
wiele programów telewi-

Tydzień kariery

zyjnych i mnóstwo nagród
zdobytych na wszystkich
festiwalach. Radosław Żurek, Radek Bielecki i Michał
Gawliński starają się nie tylko prowokować widzów, ale
przede wszystkim zmuszać
ich do myślenia.
- Nowy program jest najbardziej
rozbudowanym
przedsięwzięciem logistycznym w historii kabaretu
Neo-Nówka, w którym zaprezentujemy specjalnie na
tę okazję przygotowaną scenografię i oprawę muzyczną,
przegotowaną przez zespół
Żarówki – zdradzają dostojni
jubilaci.
W jubileuszowym programie nie zabraknie największych hitów wrocławskiego
kabaretu: skeczu „Niebo”
czy Wandzi Nierusz z domu
Zostaw. Więcej informacji na
stronie: www.neonowka.pl.
(RED)

Bądź autorem swojej kariery - to hasło przewodnie
8 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbędzie się w dniach 17 – 23
października 2016. - Jeśli
masz świadomość, że nad
karierą edukacyjno–zawodową trzeba pracować, a
także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmy
podejmować z rozmysłem
oraz samodzielnie, to skorzystaj z rad i opinii fachowców
zatrudnionych w urzędach
pracy. Jeśli chcesz wiedzieć
jak zmiany demograficzne i
nowe technologie zmieniają
rynek pracy, to zapraszamy
do naszej placówki w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej
5B. Zachęcamy do odwiedzania również strony internetowej www.ciipkz.dwup.
pl, do kontaktowania się z
nami poprzez Skype’a, GG
czy FB, chętnie porozmawiamy przez telefon 74/ 88
66 539 lub udzielimy porady
e-mailowej wałbrzych.ciz@
dwup.pl – zachęcają doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Wałbrzychu.
(RED)
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Poszukujesz pracowników?
Rozwijasz własną Firmę?
Pracodawco!
Masz możliwość zorganizowania pracy
dla osób długotrwale bezrobotnych.

Pozostajesz długo bez pracy?
Jesteś zarejestrowany w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu?
Chcesz otworzyć własną
działalność gospodarczą?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
prowadzi nabór wniosków na refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
oraz dofinansowanie na podjęcie własnej
działalności gospodarczej w ramach rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Długofalowa perspektywa”
dla osób długotrwale bezrobotnych.
Szczegóły dostępne w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5 b, pok. 202, 203, 204.
REKLAMA

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jesteś osobą bezrobotną w wieku do 29 roku życia? Oto coś dla Ciebie!
Możesz skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
Możemy sfinansować za Ciebie „szkolenie indywidualne”, którego celem jest zdobycie nowych lub udoskonalenie
już posiadanych kompetencji zawodowych i dostosowanie ich do wymogów rynku pracy.
Największą zaletą dla Ciebie jest fakt, że możesz sam, bądź w porozumieniu ze swoim doradcą klienta, wskazać kierunek
i zakres szkolenia, którego ukończeniem jesteś zainteresowany. My natomiast dołożymy wszelkich starań,
aby realizacja szkolenia zlecona została jednostce szkoleniowej, gwarantującej najwyższą jakość szkolenia.
W efekcie wspólnie podjętych działań możesz wreszcie zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
dostosowane do zmieniającego się rynku pracy, a co za tym idzie możliwość podjęcia zatrudnienia w interesującym Cię obszarze.
Wsparcie w ww. zakresie udzielane jest w ramach realizowanego przez Urząd projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)”
- Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc w realizowanym przez Urząd projekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,
w tym również w jego oddziałach zamiejscowych. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia
w formie szkoleń indywidualnych proszone są w szczególności o nawiązanie kontaktu ze swoim doradcą klienta.
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Weekend z Hrabi i Mumio
Kabaret Hrabi i Kinoteatr Mumio będą gwiazdami Ogólnopolskiej Giełdy
Kabaretowej „KopalniaK”
w Wałbrzychu. W piątek w
Starej Kopalni zaprezentują się kabarety konkursowe, a w sobotę i niedzielę
nagrodzeni przez jury i widzów oraz gwiazdy.
14 października na scenie zaprezentuje się sześć
wyróżnionych kabaretów,
ubiegających się o Grand
Prix „KopalniaKa”, nagrodę
publiczności oraz osobowość sceniczną: Trzecia Strona Medalu, Inaczej, David
Mbeda Ndege, A jak!, BudaPesz, FiFa - RaFa. W jury:
Stanisław Szelc (Kabaret Elita), Maciej Półtorak (Piwnica
pod Baranami) i Wojciech
„Termos” Tremiszewski (byłe
Limo, przyjaciel rodziny
Owensów w emitowanym
przez telewizję Polsat, TV 4
kabaretowym serialu improwizowanym Spadkobiercy).
Uwaga! Wstęp na piątkowy
przegląd jest bezpłatny! 15
października wystąpi nagrodzony kabaret (Grand Prix)
oraz Hrabi, zaś 16 paździer-

nika zobaczymy kabaret nagrodzony przez publiczność
oraz Mumio.
Kabaret Hrabi wystąpi z
programem „Tak, że o” i jak
sami piszą: można naćkać
instrumentów muzycznych,
scenografii, dymów i świateł, fajerwerkiem brzdęknąć, wąsy dokleić, kostiumy
oszałamiające przytaszczyć,
a mimo to widzów nie
ogłuszyć. „Tak, że o” mami
więc prostotą i skromnością. Mniej wydatków, więcej korzyści. A i kabaretowa
tradycja w tej formie lepiej
się uchowa. Kobieta koń…
potrzebujemy do tego kobiety i konia. Ale po co tak
zaraz szaleć? Niech to nic nie
kosztuje! Do skeczu „Kobieta
koń” wystarczy tylko kobieta. Tak, że o.
Kinoteatr Mumio zaprezentuje spektakl „Welcome
Home Boys!”. O spektaklu Mumio mówi tak: jest
bardzo fabularny oraz nie
tylko… Fabuła z kolei jest
zwrotna. Zwrotniczość będzie natomiast zaskakująca,
a zaskakującość spontanicznie okaże się komiczna

REKLAMA

oraz śmiertelnie poważna
lub odwrotnie. Będzie też
bardzo Mumiowa: aktorsko, tekstowo, muzycznie i
dźwiękonaśladowczo. Niestety z uwagi na dyskrecję
i paniczny lęk przed zepsuciem Państwu zaskoczeń,
zabaw i tym podobnych elementów nie tylko rozrywki
Mumio nie zdradza fabuły.
Napomyka jedynie coś o
warzywie i ojcu …Ojcu… Po
dłuższych naleganiach Mumio wyjawia też słowa: matka, bracia, Sasaski, kredens,
młyn, zupa, gra, problem,
akademia szkolna. Dalej Mumio nie chce zdradzać …
Przyciśnięte do muru jednak
z bólem dodaje: wyrocznia,
okop, worek sako, nocleg,
żen, dyrektor Popławska,
proso, wzmacniacz. Już żadną miarą Mumio nie chce
nic dodać. Przyduszone
jednak mocniej wydusza w
końcu: ćma i pociąg.
Koncerty będą rozpoczynały się o godz. 18.00 w Starej Kopalni. Bilety w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury oraz
na e.Bilet.pl.

Owczarczak, właścicielka
gabinetu kosmetycznego
Madame przy ul. Szmidta
1/2 w Wałbrzychu.
- Jeżeli dodatkowo masz
problemy z przebarwieniami, blizny potrądzikowe,
drobne zmarszczki zastosuj
REKLAMA

GABINET
KOSMETYCZNY
mgr kosmetolog

Jesienna
Promocja
na zabiegi
kwasami
do 20.10.2016 r.

ul. Szmidta 1/2 (przy Pl. Grunwaldzkim)
Tel: 608-065-074

L.p.

Miejscowość
Walim

1

Boguszów-Gorce
2

(RED)

Jesienne zabiegi w gabinecie
kosmetycznym
- Po upalnym lecie należy zadbać o odpowiednią
pielęgnację skóry, która
pod wpływem działania
słońca, wiatru i morskiej
wody może być wysuszona
i podrażniona – mówi mgr
kosmetolog
Agnieszka

Wykaz spotkań informacyjnych dotyczących
budżetu partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017

Jedlina-Zdrój
3

Szczawno-Zdrój

eksfoliację kwasami. Pozwala ona na dogłębne oczyszczenie i odżywienie skóry,
stymulując proces odnowy
komórkowej oraz mikrokrążenie. Peeling chemiczny to
nałożenie na skórę odpowiednio dobranej mieszaniny związków chemicznych
w określonym stężeniu.
Zabieg kwasami może być
wykonywany zarówno przy
skórze suchej, mieszanej, jak
i tłustej, jest nawet wskazany
w przypadku umiarkowanego trądziku pospolitego.
Oczywiście, jeden zabieg
nie zdziała cudów, choć wyraźnie zminimalizuje problemy skórne. Kilka powtórzeń
eksfoliacji, z zachowaniem
pomiędzy nimi odpowiednich przerw, może na stałe
pomóc w pozbyciu się niedoskonałości skóry. Peeling
chemiczny można wykonać
za pomocą kwasu TCA, najmocniejszego kwasu organicznego. Kwas ten stanowi
alternatywę dla zabiegów
medycyny estetycznej. Działa szybciej niż pozostałe
kwasy co umożliwia wykonanie mniejszej ilości zabiegów – wyjaśnia Agnieszka
Owczarczak.
(RED)

4

Głuszyca
5

Stare Bogaczowice
6

Mieroszów
7

Czarny Bór
8

Termin i miejsce spotkania
17.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
18.10.2016
godzina 16.00
Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4
19.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury
ul. Piastowska 13
20.10.2016
godzina 16.00
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
ul. Kościuszki 19
24.10.2016
godzina 15.30
Centrum Kultury
– Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26
26.10.2016
godzina 16.00
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Główna 148
27.10.2016
godzina 16.00
Mieroszowskie Centrum Kultury
ul. Żeromskiego 28
31.10.2016
godzina 16.00
Centrum Kultury w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44
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Budżetowe spotkania

W Sokołowsku znów remontują

17 października 2016
roku w gminach Powiatu
Wałbrzyskiego rozpoczynają się spotkania informacyjne, dotyczące Budżetu
Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na 2017
rok. – Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin
do udziału w tych konsultacjach. Zależy nam, by jak
najwięcej osób składało
pomysły i uczestniczyło w
wyborze najważniejszych
inwestycji – podkreślają
członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
Pierwsze spotkanie została
zaplanowane na 17 października w Walimiu, a ostatnie na
31 października w Czarnym
Borze (pełen harmonogram
w tabeli obok). - Zapraszamy
mieszkańców gmin Powiatu
Wałbrzyskiego, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe do składania propozycji
zadań, które realizowane będą
w 2017 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu
Wałbrzyskiego na realizację
zadań w ramach budżetu
partycypacyjnego wynosi 150
000 zł – mówi Jacek Cichura,
starosta wałbrzyski.
Zgłaszanie projektów zadań w ramach budżetu par-

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, usuwając skutki klęsk żywiołowych pozyskał sporą pulę środków
z programu rządowego
na remonty zniszczonych
ulewnymi opadami deszczu dróg powiatowych.
Jedną z remontowanych
nitek jest droga powiatowa w Sokołowsku w gminie Mieroszów, która znów
jest remontowana.
Niestety, z przyczyn od
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego niezależnych, spowodowanych
wydaniem
decyzji, którą Dolnośląski

Strażacy z OSP Boguszów zebrali łącznie 1260 głosów - najwięcej
ze wszystkich gmin - i tym samym spełnili swoje marzenie, jakim był
profesjonalny quad.

tycypacyjnego potrwa do
23 stycznia 2017 r. Weryfikacja formalno-prawna złożonych projektów zostanie
przeprowadzona do 3 lutego przyszłego roku. Głosowanie nad zatwierdzonymi
projektami zadań rozpocznie się 20 lutego, a zakończy
6 marca 2017 r. Ewentualne
dodatkowe głosowanie zostanie przeprowadzone w
dniach 20.03. - 24.03.2017
r., a wybór projektów zadań
w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji na
rok 2017 zostanie przepro-

Konserwator
Zabytków
wstrzymał prace na tym odcinku drogi, remont na pewien czas został zatrzymany.
Zarząd powiatu natychmiast
podjął kroki zmierzające
do wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji. Działania zarządu
poparli także mieszkańcy
Sokołowska, kierując do Dolnośląskiego Konserwatora
Zabytków petycję, w której
domagali się wznowienia
prac.
- My na ten remont czekaliśmy 40 lat – mówią
mieszkańcy
Sokołowska
– nie chcemy żeby za nas

decydowali inni. To my tu
mieszkamy i żyjemy – mówili
mieszkańcy zbulwersowani
rozwojem wypadków.
Po burzliwej wizji lokalnej, która odbyła się 30
września, Dolnośląski Konserwator Zabytków cofnął
swoją decyzję o wstrzymaniu inwestycji przyznając
Powiatowi Wałbrzyskiemu
prawo kontynuowania robót. Prace na tym odcinku
wznowione zostały przez
wykonawcę już 6 października, co bardzo cieszy, bo
jest to ważna inwestycja.

(AB)

wadzony do 31.03.2017 r.
- Sukces ubiegłorocznego
budżetu partycypacyjnego
pokazał, jak wiele znaczy
zaangażowanie
lokalnej
społeczności w życie gminy
i całego powiatu. Wybrane projekty, które zostały
zrealizowane przez nas w
2016 r. służą nam wszystkim
– podkreśla starosta Jacek
Cichura.
Dokumenty do pobrania
dostępne są na stronie internetowej Ziemi Wałbrzyskiej:
www.powiat.walbrzych.pl.
(RED)

Na remontowaną przez Powiat Wałbrzyski drogę w Sokołowsku powrócili już robotnicy.
REKLAMA
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Przywitali rok akademicki z Jolantą Kaletą
W minioną sobotę, Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Starych Bogaczowicach
rozpoczął rok akademicki.
Wykład inauguracyjny poprowadziła wrocławska pisarka Joanna Maria Kaleta.
Tego dnia odbyło się także
oficjalne otwarcie nowej
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej, któremu

towarzyszyło
spotkanie
autorskie z Panią Kaletą.
Seniorzy z Gminy Stare
Bogaczowice po raz kolejny
rozpoczęli przygodę z edukacją, rozwijaniem swoich
pasji i zawieraniem nowych
znajomości.
Uniwersytet
Trzeciego Wieku przygotował dla swoich słuchaczy
szereg ciekawych zajęć, m.in.

biblioterapię, warsztaty teatralne, zajęcia manualne
czy gimnastykę.
Inauguracja nowego roku
akademickiego rozpoczęła
się oficjalnymi przemówieniami pani kierownik oraz
pracowników
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
a także zaproszonych gości.
Odbyło się także ślubowanie

nowych członków uniwersytetu, po którym wszyscy
mogli wysłuchać wykładu
wrocławskiej pisarki Joanny
Kalety. Po przygotowanym
poczęstunku przyszedł czas
na drugą część uroczystości – spotkanie autorskie z
zaproszoną pisarką. Jolanta
Kaleta opowiedziała gościom o swoich powieściach
REKLAMA

Jolanta Maria Kaleta spotkała się z czytelnikami w Starych
Bogaczowicach i Głuszycy.

sławiących urodę Wrocławia
i Dolnego Śląska, m.in. o:
„Kolekcja Hankego”, „W cieniu Olbrzyma”, „Wrocławska
Madonna” oraz najnowszej
„RIESE. Tam gdzie śmierć
ma sowie oczy”. Uczestnicy
spotkania chętnie zadawali

pytania, dzięki którym dowiedzieli się wiele o swoim
regionie. Podobne spotkanie odbyło się dzień później
w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Głuszycy.
(IL)

Biesiada Kresowa
W ramach Dolnośląskiej
Stolicy Kultury, 15 października b.r. o godzinie
16.00 rozpocznie się Biesiada Kresowa w Starych
Bogaczowicach.
W świetlicy wiejskiej Stare
Bogaczowice zaprezentowany zostanie bogaty repertuar artystyczny w wykonaniu
zespołów: Kulinianie (Środa
Śląska), Echo (Bolków), Renoma (Głuszyca), Prialica

(Grodno) oraz Bogaczowiczanie (Stare Bogaczowice). Spotkaniu towarzyszyły
będą wzruszające rozmowy
z żywymi świadkami historii.
Jednym z elementów
projektu są także warsztaty
kulinarne dla mieszkańców
gminy, które odbędą się 14
października o godz. 17.00
również w świetlicy wiejskiej.
(IL)

Z Warszawą
za pan brat
W dniach 5-6 października 30 seniorów z Gminy
Stare Bogaczowice zwiedziło Warszawę. Pomimo
niesprzyjającej pogody,
seniorzy poznali stolicę od
podszewki.
Wycieczka
rozpoczęła
zwiedzanie od tarasu widokowego w pałacu Kultury i
Nauki skąd udała się do Łazienek Królewskich, gdzie
zwiedzała ogród z przewodnikiem. Mieszkańcom
Starych Bogaczowic udało
się także poznać Belweder i
Sejm RP. Seniorzy zobaczyli
również Grób Nieznanego
Żołnierza, plac Zamkowy,

starówkę, pałac prezydencki
z zewnątrz, Kolumnę Zygmunta, archikatedrę, Stary
Rynek, Nowy Rynek, Pomnik
Małego Powstańca, barbakan, Pałac Krasińskich (obecnie Biblioteka Narodowa),
Pomnik Powstania Warszawskiego, zamek Królewski i
pałac w Wilanowie wraz z
pięknym ogrodem różanym.
- To było niesamowite
przeżycie - takie głosy po
wycieczce usłyszały pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach, która zorganizowała
wyjazd.

(IL)
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Koncert Trzech Kultur
W najbliższą niedzielę odbędzie się niezwykłe widowisko operetkowe w Jedlinie Zdroju.
Od lat gmina organizuje koncerty o tematyce religijnej. To prawdziwie ekumeniczna wędrówka
przez tradycje różnych religii: katolickiej, prawosławnej, żydowskiej i ewangelickiej.
Każda z nich ma swoje grono wyznawców, ale też wielką rzeszę ludzi zainteresowanych i życzliwych,
pragnących poznać tajniki innych wyznań.
Jednym z ważniejszych wydarzeń organizowanych cyklicznie
w Jedlinie-Zdroju jest Koncert
Trzech Kultur – impreza, mająca
na celu popularyzację oraz edukację poprzez poznawanie bogactwa kulturowego m.in. pieśni operowych. W tym roku na Koncercie
Trzech Kultur, po raz pierwszy
organizowanym w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury, zadania dofinansowanego z budżetu
województwa
dolnośląskiego,
zagoszczą największe sławy polskiej sceny operetkowej i operowej. Wystąpi Opera Night Group
z udziałem Agnieszki Świerczyńskiej – Sokolnickiej (sopran), Doroty Zawadzkiej ( mezzosopran) i
Wojciech Sokolnicki (tenor) przy
akompaniamencie
Aleksandry
Machaj (skrzypce), Michała Zatora
(harfa) i Piotra Zukowskiego (fortepian).
Opera Night to nowoczesna
grupa muzyków, tworząca wyjątkowe koncerty poprzez wykorzystanie klasycznego brzmienia

głosów operowych, elektroniki
i niecodziennego instrumentarium takiego jak harfa, fortepian,
skrzypce, klarnet i obój. W swoich
koncertach wykorzystują dźwięki
elektroniczne, wizualizacje, teledyski i ruch sceniczny. Ich celem
jest elastyczne połączenie różnych
gatunków muzyki: od fascynującej
opery, poprzez musical do słynnych tematów muzyki filmowej i
rozrywkowej. Projekt był już wystawiany na różnych scenach w
Polsce i otrzymał bardzo pozytywne recenzje docierając do szerokiego spektrum publiczności.
Warto dodać, że Agnieszka
Świerczyńska-Sokolnicka (sopran
liryczny z koloraturą) to artystka
występująca na deskach wielu teatrów w kraju i za granicą – m.in.
Teatro del Giglio w Lucca, Teatro
Goldoni w Livorno, Teatro di Verdi Pisa, Teatro Alghieri Rawenna
czy Teatro Politeama Garibaldi w
Palermo. Urodzona w Wałbrzychu,
gdzie swoje zdolności muzyczne
rozwijała w I i II stopniu Szkole Mu-

zycznej im. S. Moniuszki (I i II stopnia) w klasie skrzypiec Iwony Wesolińskiej. A gdy odkryła zdolności
wokalne rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w
klasie śpiewu Ewy Wójciak-Wdowickiej, której jest absolwentką. Z
kolei Wojciech Sokolnicki to tenor
dramatyczny młodego pokolenia,
charakteryzujący się ciemną, a
jednocześnie świeżą barwą głosu.
Studiował na Wydziale Wokalnym
Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny
i Ubioru oraz Państwowej Szkoły
Muzycznej II st. w Wałbrzychu w
klasie saksofonu. Współpracuje z
wieloma filharmoniami i teatrami
w Polsce oraz poza granicami kraju.
Na koncert do kościoła przy ul
Jana Pawła II w Jedlinie Zdroju,
który rozpocznie się 16 października o godz. 18:00, zapraszają Gmina Jedlina Zdrój i Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego. Wstęp wolny.
(RED)

REKLAMA
Wałbrzych, dnia 30.09 2016 r.

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

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny

na ustanowienie odrębnej własności następującego lokalu mieszkalnego:
przy ul. Senatorskiej 17/34 położonego na XI piętrze, składającego
się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 41,40 m². Cena wywoławcza
wynosi 57 750,00 zł, wadium – 2 888,00 zł. Przetarg odbędzie się
w dniu 25.10.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia
24.10.2016 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 25.10.2016 r.
w godz. od 800 do 1000.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę
wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku
wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu.
Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu . Osobom , które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakończeniu
przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej.
Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający

właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy
inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do
skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało
dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane .
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia świadectwa, o którym mowa wyżej.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia
odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty
wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w
pok. Nr 21.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD
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Milion dla Mieroszowa

Podziękowali strażakom

Aglomeracja Wałbrzyska
przyznała dotację na przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych
na studio nagrań oraz salę
prób Mieroszowskiego Centrum Kultury.
W Urzędzie Miejskim w
Mieroszowie odbyła się konferencja z udziałem burmistrza Mieroszowa Marcina
Raczyńskiego i Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej - prezydenta Wałbrzycha Romana
Szełemeja, na której oficjalnie
przekazano informację o przyznanym Gminie Mieroszów
dofinansowaniu ze środków
Aglomeracji Wałbrzyskiej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO
WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania
został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej
przez prezydenta Wałbrzycha,
a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
który pełni funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020. Wśród projektów
wybranych do dofinansowania jest projekt Gminy Mieroszów pod nazwą „Zwiększenie
atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum
Kultury poprzez przebudowę
biblioteki oraz pomieszczeń
przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób”.
– Gmina Mieroszów złożyła bardzo wysoko oceniony
wniosek na dofinansowanie
instytucji kultury, gdzie mieści się biblioteka, sala prób.
Na remont zostanie przeznaczone dofinansowanie 870
tysięcy złotych, przy koszcie

Burmistrz
Mieroszowa
Marcin Raczyński - w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Mieroszów,
władz samorządowych oraz
własnym - złożył serdeczne
podziękowania strażakom
Ochotniczych Straży Pożarnych za trud, ofiarność i odwagę wniesione w ratowanie życia i zdrowia lokalnej
społeczności. Wyraził uznanie za wysiłek podejmowany w ochronie ludzi i ich
mienia przed zagrożeniem.
Podziękowania te są jednocześnie wyrazem wielkiego
uznania za poświęcenie w
zapewnieniu nam poczucia
bezpieczeństwa.
Burmistrz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią
Chmielnicką oraz Komendantem Miejskim PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż.
Grzegorzem Kułakiem - życzyli
druhom jak najmniejszej ilości

- Gmina Mieroszów złożyła bardzo wysoko oceniony wniosek
– podkreśla Roman Szełemej, lider Aglomeracji Wałbrzyskiej.
całkowitym ponad milion złotych. To maksymalny poziom
dofinansowania na poziomie
85% – mówi prezydent Roman
Szełemej.
– Środki zostaną wykorzystane do przebudowy i
remontu miejskiej biblioteki,
będziemy ją także dostosowywali do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki budowie
windy i podjazdu zewnętrznego. Część pomieszczeń Mieroszowskiego Centrum Kultury
przekształcimy w salę nagrań
i prób. Mieroszów jest kuźnią
talentów jeśli chodzi o muzykę rockową – dodaje burmistrz Marcin Raczyński.
Tymczasem w lipcu bieżącego roku Biblioteka Publiczna w Mieroszowie otrzymała
dofinansowanie w wysokości
50 250 zł na zakup wyposażenia i sprzętu. Dotacja przyznana została ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „ Infrastruktura
bibliotek 2016–2020”. Celem
tego priorytetu jest przekształcenie bibliotek gminnych w
nowoczesne centra dostępu

do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.
W ramach dofinansowania
wymienione zostały wszystkie
regały w wypożyczalni dla dorosłych, dla dzieci, a także w czytelni. Zakupiono również nowe
oświetlenie, krzesła, gabloty
informacyjne i wystawiennicze.
– Regały, na których od ponad
pięćdziesięciu lat stały ciężkie
książki, wyglądały nieestetycznie, a co najważniejsze, ich stan
stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z
zasobów biblioteki publicznej.
Na szczególną uwagę zasługuje
również stworzenie kącika dla
najmłodszych, wyposażonego w specjalnie dostosowane
meble oraz liczne gry i zabawy
planszowe – podkreśla Marcin
Raczyński.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Mieroszowskiego
Centrum Kultury i bibliotekarzy udało się pozyskać dotację i przeprowadzić wymianę
wyposażenia w lipcu br. Cały
budżet zadania wynosił 67000
zł, z czego 50250 zł pochodzi
ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
(RED)

podejmowanych akcji ratowniczych, pomyślności w życiu
prywatnym oraz bezpiecznej
służby, której pełnienie przynosić będzie satysfakcję i poczucie dumy.
W ostatnim czasie w gminie Mieroszów wybuchły dwa
poważne pożary budynków
wielorodzinnych – w lipcu był
to pożar w Golińsku, w sierpniu w Sokołowsku.
– Tylko dzięki szybkiej reakcji naszych strażaków nie
doszło do większej tragedii
– mówi burmistrz Marcin Raczyński. – W Golińsku strażacy z OSP Mieroszów pojawili
się jako pierwsi. Mieszkańcy
zgodnie powtarzali, że gdyby
nie ich szybka reakcja, wszyscy
straciliby swój dobytek i dach
nad głową. Naszym strażakom
należy się wielki szacunek i
uznanie – dodaje burmistrz.
Statuetkę „Za trud, ofiarność i odwagę” otrzymali

druhowie z OSP Mieroszów:
Tomasz Mordoń – Prezes OSP
Mieroszów, Leszek Mirosz,
Marek Poręba, Adrian Sarnecki, Sylwester Sarnecki, Krzysztof Skorupa, Grzegorz Strzała,
Trzpis Paweł; druhowie z OSP
Sokołowsko: Grzegorz Lektarski – Prezes OSP Sokołowsko,
Piotr Kozieł, Marcel Kozieł, Łukasz Marchewa. Podziękowania za ofiarną służbę otrzymali druhowie z OSP Mieroszów:
Daniel Burak, Piotr Burak,
Józef Gustaw, Henryk Jędrysiak, Tomasz Radzik, Andrzej
Sarnecki, Bogdan Sarnecki,
Piotr Skorupa, Rafał Strzała,
Tomasz Szczepański, Bronisław Trzpis, Leszek Trzpis
oraz z OSP Sokołowsko: Piotr
Guziński, Gabriel Koperski,
Bronisław Kornalewicz, Mateusz Kozicki, Michał Mielczarek, Grzegorz Zagóra, Mariusz
Żuk.

Strażacy z Gminy Mieroszów zostali nagrodzeni i wyróżnieni za ofiarną służbę.

(KK)
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Tradycja
zobowiązuje?
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych po raz dwunasty w
2016 r. musieli w meczu ligowym rozegrać aż pięć setów. I tak jak przed tygodniem
w Nysie, tak i tym razem, w 2.
kolejce I ligi, przegrali w Spale z SMS PZPS 2:3 (relacja na
sport.db2010.pl). W następnej
kolejce wałbrzyszanie zagrają
we własnej hali z Norwidem
Częstochowa. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 15 października o godz. 17:00.
(Radek)

Rewanż za baraż
Piłkarze KS Polkowice wzięli srogi rewanż na Górniku
Wałbrzych za porażkę w
meczu barażowym decydującym o mistrzostwie III ligi
w poprzednim sezonie. Tym
razem w Wałbrzychu wygrali
pewnie aż 4:0 (relacja na sport.
db2010.pl). W następnej serii
spotkań podopieczni trenera
Roberta Bubnowicza zagrają
na wyjeździe z Unią Turza Śląska. Mecz zostanie rozegrany
w niedzielę o godz. 15.00.
(RED)

Odczarowały
Ratuszową
Wreszcie! Po serii zwycięstw na obcych boiskach
i porażek przed własną publicznością, w końcu piłkarki
nożne AZS PWSZ Wałbrzych,
w 9. kolejce ekstraligi, pokonały na własnym boisku AZS
UJ Kraków 2:1. Dzięki temu
wałbrzyszanki umocniły się
na trzecim miejscu.
Po dość spokojnym początku meczu przewagę zaczęły
osiągać podopieczne Kamila
Jasińskiego, co udokumentowały już po 8 minutach gry.
Dominika Dereń podała z prawej strony do Julii Kowalczyk,
która dośrodkowała do Oliwii
Maciukiewicz, a ta znalazła
się przed bramkarką i celnym
strzałem otworzyła wynik spotkania. Kilka minut później do
siatki gości trafiła Małgorzata
Mesjasz, jednak gol nie został
uznany, gdyż sfaulowana została golkiperka gości. W 21
min. Magdalena Knysak zdecydowała na bezpośrednie
uderzenie z rzutu wolnego i
tak doprowadziła do remisu.
Dwie minuty później odpowiedziała Emilia Bezdziecka,
która oddała bardzo ładny i
celny strzał z 18 metrów, od-

Wyłączyli Energę

zyskując prowadzenie. Potem
jeszcze sytuację miały Anna
Rędzia, która próbowała uderzyć w polu karnym, ale została zablokowana oraz Dominika Dereń, która po zagraniu
z lewej strony od Sabiny Ratajczak, trafiła wprost w ręce
krakowskiej bramkarki. Od początku drugiej części spotkania krakowianki grały bardzo
ostro, przez co gospodyniom
grało się znacznie trudniej.
Po około piętnastu minutach
gry, po kolejnym rzucie rożnym, strzeliła Ratajczak, lecz
nad bramką zawodniczek z
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 85 min. kolejne uderzenie
oddała Rędzia, lecz piłkę pewnie złapała golkiperka gości,
a chwilę później na spalonym
znalazła się Kowalczyk. Od 86
min. drużyna z Krakowa grała
w „10”, po tym jak drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną
kartkę otrzymała Magdalena
Knysak.
W następnej kolejce wałbrzyszanki zagrają w Koninie
z Medykiem. Spotkanie odbędzie się w środę, 19 października o godz. 15:00.
Radosław Radczak

Koszykarze Górnika Trans.eu
Wałbrzych odnieśli kolejne
wysokie zwycięstwo w II lidze.
W 3. kolejce w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów pokonali Energę Drogbruk Kalisz 96:73 i umocnili się
na pozycji lidera tabeli ligowej
(relacja na sport.db2010.pl). W
następnej serii gier wałbrzyszanie zagrają po raz trzeci z rzędu
w Hali Mistrzów Wałbrzyskich
– tym razem z Sokołem Marbo
Międzychód. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 15 października, o godz. 18:30.

Wieczorkiewicz
z brązem

(Radek)

Zakończenie
sezonu
16 października zapraszamy
kolarzy górskich do uczestnictwa w II WYŚCIGU XC O CZAPKĘ ŚLIWEK na najlepszej trasie
naturalnej XC w Powiecie Wałbrzyskim! Start o godz. 11.15 z
placu przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8.
Zapisy poprzez stronę: http://
race-timing.pl. Ze względu na
typowo interwałowy charakter
trasy, czyli stosunkowo krótkie
podjazdy i ostre zjazdy, wyścigi są bardzo widowiskowe dla
publiczności. Głuszycki wyścig
składać się będzie z trzech okrążeń liczących po 4 km.
(RED)

Znakomicie spisali się
Polacy w rozgrywanych w
Wałbrzychu Mistrzostwach
Świata Weteranów w Zapasach. W hali Aqua Zdrój o
medale rywalizowało ponad
360 zawodników i zawodniczek z 4 kontynentów – łącznie 35 reprezentacji z całego
świata.
Wałbrzyskie mistrzostwa
rozgrywane były w stylu wolnym. W rywalizacji brały udział
reprezentacje m.in z Turcji,
USA, Japonii, Meksyku, Niemiec, RPA oraz najsilniejsza
grupa z Rosji. Polskę reprezentowało 44 zawodników, w tym
m.in Mirosław Wieczorkiewicz
(na zdjęciu) – były zawodnik
Zagłębia Wałbrzych – który

zdobył brązowy medal, Lech
Szczęśniak (także w przeszłości reprezentował Zagłębie) –
zdobył srebrny medal, a także
Andrzej Wroński – dwukrotny
mistrz olimpijski w zapasach
klasycznych. Nasz złoty medalista igrzysk w Seulu i Atlancie w
sobotę obchodził 51 urodziny,
które uczcił zdobyciem złotego medalu. W mistrzostwach
rywalizowały także kobiety.
Mistrzynią świata w kat. 58 kg
została Joanna Sobolewska,
a srebro wywalczyła Karolina
Wieczorek. Drużynowo najsilniejsza okazała się grupa z
Rosji, drugie miejsce zdobyła
reprezentacja Polski z dorobkiem 17 medali, a trzecie USA.
(RED)
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USŁUGI
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) HYDRAULIKA - 668-605-555
(4) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(10) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
ŚRÓDMIEŚCIE 2 pok, 64m2,
wyremontowana kamienica, niski
czynsz, cena 55.000 zł kontakt:
792-548-210
PIASKOWA GÓRA 3 pok, rozkład,
duży balkon, miejsce parkingowe,
do wprowadzenia, Cena 153.000
kontakt: 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po
kapitalnym remoncie, kuchnia w
zabudowie, ogrzewanie gazowe,
cena 63.000zł, kontakt: 792-548210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2 mieszkanie z PIĘKNYM OGRODEM pod
oknami. Super lokalizacja. Cena
110tys, kontakt 535-416-014
BIAŁY KAMIEŃ 2pok 44m2
dogodna lokalizacja, niska
zabudowa, cena 55tys zł kontakt.
535-416-014
BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
42tys zł Kontakt 535-416-014
ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3
piętro, rozkładowe, do wprowadzenia, cena: 115 000 zł, kontakt:
792549757
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51.5m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 95.000, Kontakt
792-547-662

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

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
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 80
m2, cena 225 000 zł Tel. 606 976 630

NIERUCHOMOŚCI
(3) Sprzedam ogrodzenie
i wynajmę pomieszczenia
gospodarcze - Wałbrzych. Tel:
795-602-683.

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie 68 m2 , ogrzewanie gazowe, Świebodzice, 900 zł,
74 6660919, 607212315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe, 54 m2, III piętro w
bloku IV piętrowym, z balkonem
i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w
Wałbrzychu, bardzo spokojna
okolica, 79 000 zł,
74 666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe, 71 m2, zlokalizowane
w bloku na III piętrze, z balkonem,
ogrzewanie w czynszu, Nowe
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł,
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym
ogrodem i garażem w Cierniach w
Świebodzicach, 209 000 zł, 74 666
09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro,
kamienica, Biały Kamień ul. Dąbrowskiego, 83 000 zł, 607 21 315,
74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro,
kamienica, ogrzewanie gazowe,
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra
lokalizacja, działka 480 m 2, 6
pokoi, cena: 720 000 zł tel. 607
212 315, 74 666 09 19

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19
www.jmdom.pl

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

JM DOM do wynajęcia 1 –pokojowe, WC na półpiętrze, ogrzewanie
piec kaflowy, mieszkanie 24 m2,
Nowe Miasto, 450 zł, 74 6660919,
607212315

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

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie, 96 m2, Piaskowa Góra, 1200 zł, 74 6660919,
607212315

MS-2740 Piaskowa Góra 2 pokoje,
pierwsze piętro, pow.32m2. Cena
85tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2729 Piaskowa Góra 3 pokoje,pow. 51,5m2. Cena 135 tys.zł. Tel.
793 111 130
MS-2612-Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow. 54M2 rozkładowe, cena
155tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-2835 Piaskowa Góra- 2 pokoje,pow. 29M2 do wprowadzenia, cena
82500. Tel. 793 111 130
MS-2817 Piaskowa Góra 1 pokój,
pow. 26M2 do remontu, cena 57tys.
zł. Tel. 793 111 130
PIASKOWA GÓRA 41 m2 2pok, po
kapitalnym remoncie 140 tys Tel.
883 334 486
MS-2847 Podzmacze, 4 pokoje,
86m2, 3 piętro, cena 186 tys. Tel. 883
334 481
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta,
44m2, 2 pokoje, po remoncie, 1
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2749 Biały Kamień, apartamenty
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje,
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883
334 481
MS-2839 2 pok, Śródmieście, 54 m2,
cena 67 tys. Tel. 883 334 486
MS-2828 Biały Kamień, 3 pokoje,
ogrzewanie miejskie, do wprowadzenia, cena 157 tys. Tel. 883 334
486
MS-2843 Stare Bogaczowice 2 pok.
z ogródkiem, 41m2, 89 tys.Tel. 883
334 486
MS-2815 Podgórze 3 pokoje z
ogródkiem, pow. 64m2. Cena 99tys.
zł. Tel. 793 111 130
MS-2759 Biały kamień 4 pokoje,pow. 103M2.Cena 189 tys. zł. Tel.
793 111 130
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481
BS-2156 Nowe Miasto – ul. Ceglana,
wynajmę garaż, 150 zł/mc, Tel. 883
334 481

Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
dom bliźniak 110m2, działka 500m2,
cena 415 tys. Tel. 883 334 481
MS-2855 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
51m2, 1 piętro w 4, do wprowadzenia, cena 145 tys. Tel. 883 334 481
MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
35m2, 7 piętro, po kapitalnym
remoncie, cena 129 tys. Tel. 606
976 630

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 3
pokoje po kapitalnym remoncie w
atrakcyjnej lokalizacji 135,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 606 976 630

2. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
54 m2 po remoncie, gotowe do
wprowadzenia 129,000 zł. Tel: 502657-640

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 2 piętro, po remocnie, cena
129 tys. Tel. 883 334 481

3. SOWA&VICTORIA Gaj, 2 pokoje
po remoncie w cenie 98,000 zł. Tel:
530-913-259

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2
pokoje na I piętrze, cena: 85,000 zł.
DO NEGOCJACJI!
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce, mieszkanie 4-pokojowe
w nowym budownictwie, cena:
125,000 zł.Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra 54,8m2 w apartamentowcu,
168,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102

w Szczawnie Zdr; do remontu,
blisko deptak, wykonano wszelkie
projekty oraz pozwolenia, 69 900zł
do negocjacji!!!
Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej
i spokojnej okolicy Podgórza z
kojącym widokiem. Do remontu.
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLECAM! Tel: 502-665-504

7.SOWA&VICTORIA Mieroszów,
2 pokoje, 62,15 m2 w stanie do
remontu, cena: 65,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

15. SOWA&VICTORIA Stara część
Piaskowej Góry, 44 m2, 2 pokoje do
kapitalnego remontu. 50,000 zł. Tel:
506-717-014

8. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
56 m2, 2 pokoje do częściowego
remontu. Cena: 85,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

16. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra, 33 m2, 2 pokoje, ciemna kuchnia, po kapitalnym remoncie, cena:
110,000 zł. Tel:506-717-014

9. SOWA&VICTORIA Dom na Piaskowej Górze w zabudowie szeregowej
w bardzo dobrym stanie 120m2
,pięć pokoi i garaż w budynku.
Tel.502-657-353

17. SOWA & VICTORIA Dom w
Świdnicy, 168m2 z użytkowym poddaszem, prestiżowa okolica, 690,000
zł. Tel. 506-717-014

10. SOWA&VICTORIA Piękne, duże
mieszkanie z balkonem w centrum
Starego Zdroju.
Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Podzamczu 69m2 trzy pokoje, cena
137,000 zł.Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Piękne mieszkanie po kapitalnym remoncie,
56m2, zielona okolica na zbiegu
Rusinowej oraz Podgórza cena:
69900zł. Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie po
remoncie Biały kamień 42m2 87000
zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie po
remoncie na obrzeżach Śródmieścia
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC
37m2 cena 75000 zł Tel: 519-121104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
dwupoziomowe w trakcie remontu
w Starych Bogaczowicach, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, pod domem
ogród. 86m2 cena 140000 zł Tel:
519-121-104
REKLAMA
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lokalizacja! Cena 42.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
OKAZJA KAWALERKA na Białym
Kamieniu z miejskim ogrzewaniem, 28m2, duży balkon z pięknym widokiem, blok czteropiętrowy, świetna lokalizacja! Cena
53.000zł do negocjacji. Kontakt
535-311-265
Mieszkanie na uzdrowisku w
Jedinie-Zdrój 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, 44m2, na pierwszym piętrze w pięknej kamienicy, CENA
110.000zł , kontakt 530- 998-374
Jedlina, centrum, 80m2, 4 pokoje,
1-piętro, po REMONCIE, Ogródek,
Cena 80.000zł! DO NEGOCJACJI
Kontakt 577-263-955
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje,
piękne mieszkanie, balkon, po
remoncie, 41 M2, 135 tys. Zł,
Kontakt 535-285-514
KUPIĘ MIESZKANIE NA PODZAMCZU LUB PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3
POKOJE, TEL. 535 285 514
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 POKOJE Z
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 1
piętro, 35 m2, 55 000zł TEL 535
285 514
OKAZJA. Okolice Wałbrzycha,
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, do remontu, parter, CENA
23.000zł !, kontakt 530- 998-374
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 120.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
Oś. Sudeckie, 44m2, 2 pokoje
z ogrzewaniem MIEJSKIM, po
remoncie, 1 PIĘTRO, CENA
140.000zł!! do Negocjacji, tel.
577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE,
wyposażona, w prestiżowej
lokalizacji, CENA 48.000.zł do
negocjacji, TEL. 535- 285 -514
PODZAMCZE, MIESZKANIE Z
PIĘKNYM WIDOKIEM, 3 pokoje, 61
m2, DUŻY balkon, 9 PIĘTRO, 139
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Okazja! Po kapitalnym REMONCIE z kominkiem, ogrzewanie
gazowe, PARTER, 2 pokoje, 61
m2 CENA 75.000 do negocjacji !!!
kontakt 530- 998-374
Piaskowa Góra, 2 pokoje z
balkonem, 1 piętro, 32m2. Cena
89.000zł DO NEGOCJACJI. Tel:
535-311-265
PODZAMCZE, 4 pokoje, 2 łazienki,
86 m2, 5 piętro, WINDA, UMEBLOWANE z AGD. Cena 198.000zł do
Negocjacji!! Kontakt 577-263-955
OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z
garażem i ogrodem okolice Wałbrzycha, kamienica po remoncie.
Spokojna okolica. Cena 77.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 530998- 374
Śródmieście, 99m2, 1-Piętro, 4
pokoje, mieszkanie i kamienica
po REMONCIE. Cena 160.000zł do
Negocjacji!! Kontakt 577-263-955
OKAZJA KAWALERKA w Gorcach
z miejskim ogrzewaniem, 28m2,
blok czteropiętrowy, świetna

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 269 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – Śrómieście, lokal biurowy na sprzedaż, 50m2,parter, 3
pomieszczenia biurowe, wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne .
Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena:
158 000zł (nr: 1124) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony na 5000m2 działki, świetnie
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki 89 000zł nr: (2190)
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY ! Na
sprzedaż mieszkanie 57m2,
Biały Kamień, do wprowadzenia,
3 pokoje,jasna kuchnia w nowej
zabudowie ze sprzętami AGD w
cenie ,okna PCV z roletami, ładny
budynek z windą Cena:169 000zł
(nr:2128) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – TYLKO W NASZYM BIURZE,
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje,
ogrzewanie węglowe Cena :129
000 zł (nr: 2209)- (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro,
1 pokój, instalacje po wymianie,
budynek i dach po remoncie,
spokojna okolica Cena : 55 000zł.
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON –Dom na wynajem 90 m2, 4
pokoje, ogrzewanie gazowe lub
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże
wolnostojące na posesji, piękna,
zielona, spokojna miejscowość
Cena: 1850 zł (nr:2207 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie sprzedaż,
79,5m2, 3 piętro, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie w cichej części
Nowego Miasta . Cena: 179,500
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – Grzędy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, położona na działce
o pow.2500m2.Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamianę na 3 pokoje, Podgórze,
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka,przedpokój Cena 129 000
zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem Cena:
139 000 zł ( nr: 2191)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 58 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

cena 119 500 zł. 74 666 42 42, 507
153 166

BON – Na zamianę mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia,łazienka z wanną i
wc,ogrzewanie gazowe,parter z
bezpośrednim wejściem Cena: 99
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.

BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie
do remontu na Podzamczu, 73m2,
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena:
129 000 zł (nr: 2193) - (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 na sprzedaż w
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr:
2167) - (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: 349 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Lokal na sprzedaż lub
wynajem w Śródmieściu,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (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: 350 000
zł (nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 55m2,1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
Cena:59 000zł (nr: 2065) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66
09

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .
WILLA- Sprzedamy 2 pok. 62m2,
B.Kamień, ul.Andersa, dwupoziomowe , cena 70 tys.zł. – z garażem, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 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 180 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6
piętro, cena 75 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w
Głuszycy, blok, cicha okolica, 2
piętro, 40m2, cena 64 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 185 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 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 881 424 100.

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
3 pokoje, 59m2, do remontu, 1
piętro w 2, cena 119.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz,
wysoki parter w 2, cena 139.000zł,
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40,
693 223 424

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
29m2, blok, St.Zdrój, parter, co
miejskie, 45 tys.zł. do negocjacji!!!
cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan
bardzo dobry, 33m2, cena 99000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82m2, 2 piętro, 73tys.
zł. do zamieszkania, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42,
881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl

WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
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
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
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.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10
piętro w 10, cena 109.000zł, 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.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. Główna, 3 pokoje z jasną
kuchnią, 45m2, parter w 10, cena
109.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Dunikowskiego, kawalerka, 27m2,
parter w 4, cena 58.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2,
C.O. węglowe, 1 piętro w 2,
ogród, okolice Szczawna Zdroju,
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
bud. 48m2, C.O. miejskie, 1
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju,
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 147.500zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud.
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki
parter w 10, 52.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O.
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
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 NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2 działki
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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Gekon Expert

REKLAMA

– nowe centrum zoologiczno - wędkarskie
Miłośnicy zwierząt i wędkarze znajdą tam wszystko,
co jest niezbędne do realizacji ich pasji. A ci, którzy
dopiero rozpoczynają swoją
przygodę np. z akwarystyką,
czy wędkarstwem, mogą liczyć na fachowe doradztwo.
Nowe Centrum Zoologiczno
- Wędkarskie Gekon Expert
otworzyło swoje podwoje
przy ul. Chrobrego 55 w Wałbrzychu.
- Z miłości do zwierząt. Z pasji od najmłodszych lat. Z chęci
ciągłego rozwoju. Tak powstała nasza firma, składająca się z
salonu zoologicznego, akwarystyczno - terrarystycznego i
wędkarskiego – mówią właściciele nowego centrum zoologiczno – wędkarskiego przy ul.
Chrobrego 55 w Wałbrzychu.
- Przez pierwszy rok funkcjonowaliśmy w szeroko pojętym
znaczeniu sklepu zoologicznego, co oznacza, że sprzedawaliśmy karmy dla psów i kotów,
a także zwierzęta, takie jak
gryzonie i ptaki. Mimo, iż sklep
nie był duży, robiliśmy wszystko abyście byli zadowoleni z

całej gamy usług, a z czasem
Wasze grono poszerzyło się.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozbudowaliśmy ofertę. Zainteresowani tematyką
akwarystyki, terrarystyki i wędkarstwa postanowiliśmy rozwinąć naszą działalność. Chcąc
wyeksponować nasze hobby
i zarażać Was swoją pasją połączyliśmy siły i tym samym
stworzyliśmy trzy powiązane,
ale mimo wszystko inne działy tematyczne. Tak powstały:

Gekon zoo, Gekon aquariums
i Gekon fishing. A teraz zapraszamy naszych Klientów do
nowego Centrum Zoologiczno
– Wędkarskiego Gekon Expert,
które powstało w Wałbrzychu
przy ul. Chrobrego 55.
Nowy salon znajduje się
blisko Centrum Wałbrzycha –
na terenie zajmowanym przez
liczne hurtownie i sklepy przy
ul. Chrobrego. Łatwo tam trafić: jadąc autobusem od placu
Grunwaldzkiego
wystarczy

wysiąść na pierwszym przystanku w kierunku Piaskowej
Góry, a samochodem - po
minięciu ośrodka medycyny
pracy - wystarczy wjechać na
teren hurtowni i sklepów,
poprzedzających nieczynną
stację paliw Shell. Na miejscu
– w obszernym i nowocześnie
urządzonym wnętrzu czeka na
Klientów prawdziwy raj.
- Zapraszamy codziennie:
od poniedziałku do soboty w
godzinach 9.00 – 20.00, a w

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

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

niedziele w godzinach 10.00 –
19.00. W naszej ofercie są między innymi: akwaria i terraria
na zamówienie, wszystko dla
psów, kotów, gryzoni i ptaków
oraz pełna gama artykułów
dla wędkarzy. Oferujemy dowóz do domu klienta, a także
projektowanie, aranżowanie i
kompleksową obsługę akwariów i terrariów, także dla firm.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego nowego
salonu przy ul. Chrobrego 55
oraz do kontaktu za pośrednictwem telefonu: 515 949 515,
poczty elektronicznej: kontakt@gekon.sklep.pl oraz profilu na Facebooku: fb.com/gekonefpert – zachęcają właściciele
Centrum Zoologiczno – Wędkarskiego Gekon Ekspert.

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

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

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,
MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

KREDYTY
do 200 tys. zł

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

32 630 60 00

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Z komornikiem
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

Chwilówki do 30 tys. zł

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

